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•  Négyszáz éve halt meg Balassi Bálint
•  Szöveggyűjtemény: Szilágyi Domokos
•  Csiki László versei
•  Száz sor magány: Szilágyi István

•  Láng Gusztáv: M ű—életmű—irányzat
•  Az izraeliták Erdélyben
•  SERÉNY MÚMIA

KIRÁLY LÁSZLÓ

A " C  KORSZAK BÁJA 
ÉVFORDULÓ
elvtársak amikor rühes voltam 
nem sokat inogtam ingadoztam 
orvoshoz loholtam legott 
ki már sok elvtársat meggyógyított 
s ki apám volt iskolatársa volt 
öreg és pezsgős — zsákon a folt (?) 
kinyújtott kezemre papírt helyezett 
mely alatt kézfejem remekül remegett 
iszik? — kérdezte — iszok — válaszoltam 
de gondolatban már visszavontam 
a pezsgőt mit ajándékba hoztam 
elvtársak mindennek van határa 
ki gondolt akkor demokráciára 
midőn szólt hozzám böffel boldogan 
— uram önnek húsmérgezése van

mi? -nekem?! -ITT? -MOST?! - Romániában? 
ezerkilencszáznyolcvannégy júniusában? 
magamba roskadtam meggyóntam -tértem 
a hús kizárt — a mérgezést értem 
asszonyom gyanútlan tárt karral várt 
úgyis megment a szakszervezet a párt 
de én csak ődöngtem búval aszva 
hitemnek lelkemnek semmi haszna 
szerelmes rühöm mint egy nyafka 
követelőző telhetetlen cafka

így lettem hitetlen megalkuvó 
vízen lengő pesszimista parafadugó 
izgága vakarász riadt sanda 
osztályidegen akit hangya
savak kergetve árulóvá tesznek 
míg a kétségek meg nem esznek

azért én hiszek még ebbe abba 
tudom jótétemény a zabla 
s a szemellenző hogy látva lássak 
jobbra ne térjek el ne vássak 
s hogy rühes gazdák még el nem ástak 
ujjongva köszönöm néktek elvtársak

Kolozsvár, 1994. április 27.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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400 éve halt meg Balassi Bálint
íme kioldoztam s teelodbe hoztam feneötte sebemet

1593 nyarán váratlanul tűzre lobbant a 
háborúnak az 1566-os szultán-vezette hadjá
rata óta pislákoló parazsa. A két fél szinte 
észre se vette, máris nagy és döntőnek érzett 
hadjárat kellős közepén találta magát. A tö
rök ismét Bécsig remélt előnyomulhatni, a 
keresztény seregekben viszont először tá
m adt remény: hátha kiverik az ellenséget 
Magyarország földjéről.

Pálffy Miklós főkapitány november ele
jén Pákozdnál tönkre verte Szinán nagyvezír 
seregét.

A jó hírre a császár és király birodalmi 
sereget indított Magyarországra; parancsno
kául Ferdinand Hardegg grófot nevezte ki.

Pálffy még az ősz folyamán visszafoglalt 
egy sor nógrádi várat. Minden jeles magyar 
katona Pálffy táborába sereglett: itt volt Ná- 
dasdy Ferenc, Illésházy István; délen Zrínyi 
György és Erdődy János arattak győzelme
ket.

A nemzet feledte a császártól kapott sé
relmeket, a haditanácstagok gorombaságait, 
a rekviráló katonák erőszakoskodásait, és 
tódult a felszabadító hadsereg zászlói alá.

Balassi Bálint is az elsők közt jelentkezett. 
Század- vagy talán zászlóaljnyi csapatot ka
pott, vagy inkább gyűjtött s hozott magával.

Hogy Balassit kinevezték ebbe a sereg
be,abban nagy szerepe volt Pálffy főkapi
tánynak és talán a részeges, de a költő iránt 
némi jóindulatot mutató Ungnad Dávid ha
ditanácstagnak.

Pálffy Miklós titkos tanácsos, pozsonyi 
főispán, főkapitány, ez a spanyol udvarban 
nevelkedett, az uralkodóház tagjaival bizal
mas barátságot tartó művelt férfi, jó katona, 
sikeres hadvezér becsülte Balassi Bálin
tot.!...]

A költő — honnan szerezhette a pénzt 
minderre? — zászlót is terveztetett: a piros 
lobogóra az éneklő-imádkozó költőkirály: a 
zsoltárszerző Dávid képét hímeztette.

Erre a Dávid-képre is mintha egyenes 
utalás lenne imént idézett himnuszában:

Régenten Dávidot, juh mellól az pásztort 
víd királyi felségre,

Midón Góliáttal, az nagy óriással 
megvíva szemtói szembe,...

Egy kanonoki bejegyzés tanúsága szerint 
1593. november huszonegyedikén vissza
foglalta a töröktől családi tulajdonukat: Di- 
vény várát. ("Nunciatum est: Divin a Valentino 
Balassi esse recuperatum.") Divény tehát, a 
gyerekkor varázslatos jelképe és emléke, 
ahol annak idején üldözött apjával együtt 
rejtőzött, ahol az első török szavakat tanulta, 
s amelyet egri hadnagysága idején is megkí
sérelt visszaszerezni: végre ismét a Balassia- 
ké lett! És milyen szép további jelkép, hogy 
a nagy tanítvány: Rimay János 1631-ben Ér
vényben halt meg...

Rimay János meg is énekelte Divénynek, 
Füleknek és a többi várnak 1593-i őszi 
visszavételét, ó  azonban, mint afféle "civil" 
költő, nem a haditettet méltatta, hanem in
kább a szerencse múlandóságán elmélke
dett. Más korszak új költője ő:

Napfény homály burít, tűz víztül oltatik,
Csendesz idó széltól, nyár téltói bontatík,

Vassalkó rontatik...
A császári hadsereg 1594 tavaszán Esz

tergom megvívásába fogott. Ott volt a tábor
ban Balassi Bálinton kívül Nádasdy Ferenc 
kíséretében Magyari István lelkész-író és Ri
may János is.

Az ostrom vontatottan és sikertelenül 
folyt. A győzelem reményében megjelent 
M átyás főherceg is, személyes jelenléte 
azonban inkább hátráltatta, mint siettette a 
győzelmet.

A ránk maradt tudósítások szomorú ké
pet festenek a táborról. A tisztikar dőzsölése, 
a zsoldosok kicsapongása, a szervezetlen
ség, a vezérkar széthúzó tanácstalansága 
minden egykorú beszámolót ingerültséggel 
töltött el.

Balassi Bálint május tizenkilencedikén 
egy sikertelen roham alkalmával comblövést 
kapott. "Mindkét combján átment a golyó
bis, de csontot és ízet nem sértett."

A súlyos, de nem halálos seb megfertőző
dött. Néhány nap múlva vérmérgezési tüne
tek  lép te k  fel. A kö ltő  em berte lenü l 
szenvedett. Tudta, hogy meghal. Több mint 
egy hétig haldoklott. Végig öntudatánál 
volt.

Mikor a borbély vasával sebéhez nyúlt, 
Vergiliusból idézett: "Most van szükség bátor
ságra, Aeneas, most erős szívre!"

Haldoklásakor — mint említettük — vé
gig mellette volt Dobokay Sándor jezsuita 
szerzetes, aki beszámolt a költő utolsó órái
ról. Balassi meggyónt, megáldozott, felvette 
az utolsó kenetet, kisfiát Mátyás főherceg 
oltalmába ajánlotta, kérve őt, hogy neveljék
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a gyereket a Jézustársaság iskolájában.
"A te katonád voltam, Uram, és a Te sereged

ben jártam ezek voltak utolsó szavai.
1594. május harm incadikán este halt 

meg.
Sebesülése után, nagy szenvedések kö

zött írta utolsó versét, az ötvenedik zsoltár 
parafrázisát. Méltó, hogy ezzel a költe
ménnyel búcsúzzunk a magyar reneszánsz 
nagy költőjétől:

Végtelen irgalmú ó te nagy hatalmú 
Isten, légy már kegyelmes!

Onts ki mindenestói jódot rám kebledből, 
mert la mely veszedelmes

Bűnöm miatt lelkem, ki titkon rág engem, 
mert nagy sebbel sérelmes.

Legyetek fejérb hónál s örömmondásoddal 
tölts bé az én fülemet,

Elemíts elmémet küldvén örömedd, 
ne szárazd ki velómd

Csontomból bánattal, ne nézz rám haraggal, 
mosd el inkább vétkemd.

Ne fossz meg lelkedtól, sót idvösségemról 
mondj örömd már nekem,

Szentelő lelkeddel hadd épüljön meg fel, 
mint azelőtt bús lelkem,

Hogy sok téoelyedtek tehozzád térjenek 
követvén bízvást engem.

Imé kioldoztam s te elődben hoztam 
fene ötté sébemd,

Kit csak te gyógyíthatsz, éldre fordíthatsz, 
szánd keserves fejemd,

Búndm kínjával, testem fájdalmával 
ne gyötörd éldemd.

Milyen szomorú és mégis milyen jellem
ző, hogy arról a költőről, aki ilyen verssel 
búcsúzott az élettől, a hadsereg német jegy
zője ezt firkantotta a "veszteséglistára": 

"Perierunt: Valentinus Balassi, Hungarus 
séd impius."

"Meghaltak: Balassi Bálint, istentelen ma-
m r-"

Részlet Nem eskürty István Balassi 
Bálint cím ű könyvéből
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EGYED EMESE
Szüvem állását és kívánságát 
voltaképpen tudod

A változást még az esztergomi ostrom előtt, és nem a golyó hozta. 
Akkor kezdődött, amikor Gyarmathy Balassi Bálint született — ki 
gondolta volna törökvilág és belviszályok idején?, hogy éppen Vé
nusz jegyéből.

1. Kicsodák szüleid? nekem  m eg így  szóla.
Szerelem, siralom hozott ez világra.

Vonjuk ki a magánhangzókat a szülőpárból. Marad egy csaknem 
azonos mássalhangzószerkezet mint emberi habitusunk állandója. 
M arad egy enigma (talány, későbbi magyar szóval), amelyet csak a 
beavatottak kísérelnek meg fölfejteni, mint az itáliai Hieronimus 
Cardanus azt, milyen asztrológiai utalások rejlenek az arc részeiben 
és vonásaiban. "Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemet" 
—. Lassanként jönnek a fénybe az ékes jelképvilág jelentéselemei. 
"Amhol szép Júlia, anyám helytartója e föld kerekségében" — úgy-e 
döbbenetes, hogy anyaölbe fészkelődnék a végvári katona, akárcsak 
negyedfélszáz évvel később Hóra és Edit öntipró szerelmese? De ez 
a jelentésnek csak látszata; a versszerző találmány Vénusz bajszerző 
fiának, Cupidónak szavait reprodukálja. Nem gyermekkori ösztön
világ, hanem az egyszerre nő és isten Vénusz alakja társítható Júliá
hoz és általában ehhez a személyiség-szerkezetet is átrendező, 
embert is újjáteremtő, elemi erejű reneszánsz újdonsághoz; a szere
lemhez. "Lám az Aetna-hegyet mondják tengeren túl hogy korosként 
égten ég (...) az én szüvemnek is... tüzét meg nem oltja sem bú, sem 
nyavola, sem egyébféle bánat."

2. Dajkámot is mondám, hogy óhajtás volna.
A sóvárgás nem a romantika találmánya. Kilép a tudat a korlátái 

közül, meghatározza a lélek mozgásirányát. Balassi Bálinttól elszökik 
a lelke s az azt kereső szíve is; ez ellen Platón míves elméjű új követői 
sem emelhetnének kifogást; de a lélekcsere eszköze, eget-földet 
összekapcsoló metaforája maga a csók, az óhajtás érzéki pillanata, a 
kárhozat kezdete. "Csókolván ez minap az én szeretőmet, szerelmes 
szájában felejtém lelkemet." Az óhajtás megfogalmazása maga a 
kockázat.

3. Lakóhelyemet is tűlem ő megkérdé.
Gonddal tele cellámot mutatnám, nézsze.

Divényt, Kékkőt, Eger várát, Gyulafehérvárat, Krakkót emlegetik 
az életrajzírók, ha Balassit, az életutazót állomásiból kívánják meg
értetni. Újabban bizonyossá vált az is, hogy Kolozsvár falai között 
napokat töltött (Honnan? Merre? Miért?); még azt is tudjuk, mit evett 
1592 nyarán.

4. Eledelem et is kérdé, ha kenyér-é?
A kolozsvári számadáskönyv szerint; 13. Augustij Jeowe Balassi 

Balint uittem Biro Vram Akarattiabol Aiandekot nekj 4 eitel bort 4 
Thiwkot, 2 Ludat, Két keobeol zabot varosét; 14 August Esmet 
Adatot Biro Vram neki aiandekot 4 eitel bort 4 Thiwkot Égi felsál 
Pechieniet két keobeol zabot varosét Biro vram ezt az Áros vraimért 
chielekette.

Bor, tyúk, lúd és dénárértékük egy poézisen inneni világ dolgai, 
legfeljebb a bor szivároghat be Bacchus és a dévaj mámor okán a 
férfimulatság vágáns dalkészletébe ("Marullus Poéta ezt deákul írta, 
im én pedig magyarul"). "Jó borokkal tölteti aranyas pohárok járja
nak miközöttünk."

Hanem azért jól nem lakhaük, akinek az éledele "haszontalan 
reménség, hitető sok szép szó, nyerhetetlen szépség". Kicsit átformálva: a 
tdvlattalan sóvárgás, a viszonylagos nyelv, a szépség illúziója.
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Balassi egyeüen ismert kézirata

Esztergom ostroma, ahol Balassi megsebesült

5. Mondám, hogy beszélni tanít esztelenség
Ki dönthetné el, idiómáról van-e itt szó,vagy stílusról? "Azért 

immár nekem el kell most indulnom, de elmémet ugyan itt kell nálad 
hagynom". A vers — általában a működő nyelv — így a maga 
képlékenységében lélek-szív-elme helyett mintegy ellensúlyozásként 
hat; eredménye kiszámíthatatlan; leggyakrabban közöny, ritkábban 
elutasítás, nagynéha aztán félmosoly; és gyöngy, násfa, gyémántos 
kereszt, gyémántgyűrű szerelmi zálogként való elfogadása. Például 
akkor, "mikor fényes bogár Szent-Ivány hóban jár a nyárnak közepi- 
ben...”

6. Ruhámot is kérdé, hogy m iben öltözném?
Vajutt tagjaimot hogy m ivel fedezném ?
Az szenvedést, tűrést mondám hogy viselném .

A kötelező lovagi attitűdnek a lázadás nem része. Az egymásra 
hangolódás kifinomult szabályai visszahatnak az érzetekre, a képze
tekre. A világ érzékelése áttételesebbé válik. Balassi szalamandra, aki 
(a kor ismeretei szerint) tűz nélkül elpusztul, Prométheusz, aki a 
szerelem tüzének földrelopásáért bűnhődik, Echó tündérasszony 
vagy havasalji remete. Inkább szerepei vannak, mint ruhái. Mint a 
Schifanoia palota freskóin Ferrarában, szövegeiben a reneszánsz 
formajegyek a régi asztrológiai hagyománnyal kapcsolódnak össze, 
így bomlik szét a bolygórendszer Kepler előtti modelljének segítsé
gével Júlia alakja hét lényegi jeggyé. A fehérséget a holdtól, a tudást 
Merkúriostól, az életadó fényt a naptól, az erőt Marstól, a szépséget 
a Vénusztól, a jóságot a Jupitertől, a haragot a Szatumusztól kapta; 
"hét fő csillag vagyon az égi forgáson"— ezek mindenike hozzájárult 
Júlia bonyolult tökéletességéhez.

7. Monda: Itt m it keressz? Mondók: Szörnyű halált.
Létünk célja és értelme e filozófia szerint a szerelem vagy semmi

más. A halál pedig a szerelemtelenség szinonimája. A szerelmi áldo
zatként felfogott öngyilkosság gondolata sem idegen ettől a logiká
tól. "Ne járjak úgy, m int Didó. Ki hogy csalatkozék, tőrben 
bocsátkozék".

Cupido átkozott, mert olyan iránt gyújt szereimre, aki megnyer- 
hetetlen; így sötétség és fény uraihoz egyaránt közel áll; Cupido és 
Vénusz együtt; a szerelem és a halál együtt; de egy másik gondolat- 
menet szerint a szerelem maga a halál... Hogyne lennének hát pusz
tulás jelei a szerelmes versek? 'Ti penig szerzettem átkozott sok 
versek, búnál kik egyebet nekem nem nyertetek, tűzben mind fejen
ként égjetek, vesszetek."

8. Monda esmét: Mit sírsz? Júlia haragját.
Nehéz elképzelnünk a nagy természetű Balassi Bálintot, amint 

választott istennője házsártossága miatt elpityeredik. A gáláns re
gény lovagja azonban nem tehet mást, mint szabályosan követi a 
szerelmi játék érzelmi-nyelvi előírásait. Sír, amikor rigó és fülemüle 
örömében szól; sír, amikor darvakat lát hazája felé repülni. Óhajtotta 
édes rabságát, titkon sóvárogja szabadságát... Eredendő állapotát.

9. M int élsz? — úgym ond. Mondék; Mint Júlia-utált.
A kiközösítettség aztán perek tucatjában is megnyilvánult — 

hogy viselkedhetett bennük egy errefelé szokatlan műveltségű ne
mesúr? Az anatéma a maga keze által leírott könyvre is kiterjedt; 
évszázadokig nem volt kíváncsi senki a "fajtalan" — mert szerelmes 
— énekeire e nyughatatlan poétának.

10. Örökké így  élsz-e? m ondék, hogy örökké.
Mérhetnék Balassi életidejét úgy is, hogy két lóvásár között, a

juhásztánc és az esküvő között, a Szép magyar komédia és az esztergo
mi gennyes sebbé, halállá változtató golyó között.

Beszéljünk mégis inkább (stílusosan) a bú, a szerelem örökkéva
lóságáról, a szokványos időkategóriák érvénytelenségéről.

Balassi kihűlt szíve fölött négyszáz éve hangzott el, hogy Hunga- 
rus séd impius. A belső várban pávák sikoltoztak.
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Csíki László
A lkalm atos ének

ezer után a 994. esztendőben
(A Balassi-tempó)
N agy kórságát ez időnek kicsibe se vettem , 
pedig lá ttam  a rontását kö ztünk  egyen-egyen, 
hogy egym ást is elm ocskolják szegények kegyetlen.

Voltak ország közepiben végvári vitézek, 
fegyverükként szavok, szivük  héthatárra fénylett, 
istencsapás, cudar csuda v o lt  velük az élet.

M egcsal tükrös term észetje hosszú hazugságnak: 
bárm it szóljál, tégy ellene, igazságnak lá tszhat, 
szép erény le tt  ígyen kö z tü k  gyűlölség, utá lat.

M aguk közü l a z ellent még sajogva kivágták, 
vére se fo ly t, csak elapadt a tenger zsiványság, 
ü tte  aztán  ta nu lt kedvvel k i-k i a pajtását.

A cifra rang porba hullott, utánakapkodtak, 
jó kezüket megtapodták, mire se jó holnap, 
példáik sem eljövendők, hanem csak a holtak.

Szegény rabul e lm éjüket szabadon szá lla tták, 
tettre fogva csak egy ú ton békában jára tják, 
n yű v i őköt, sivalkodnak, a h itbeli rabság.

Fohászkodnék én Uramhoz, hogyha tudnám  vo ltá t, 
ne próbálja szelével se ő kö t a latorság, 
gyönge újabb om lást élni a maradék ország.

A  rem ényt is m egtaláltam , nem másban, magamban, 
m ikén t hogyha Isten t hinném világom  tudatlan, 
de úgy lá tom , k i a m it fél, ju sso l s b ízik  abban.

Budapest, 1994 április

Szakadozott ének
(A B alassi-tem pó) 
Feljártam jó  honom  
jó  lovon, rossz boron, 
egybenéztem részenként. 
Teste-f o sz to tt eszmény: 
v á la sz to tt keresztjén, 
az elmémben m ind elfért.

Rabságot ha álltam , 
örökké hazámban, 
csakis magyar békóban, 
a sa já t ellenség 
jobb m in t idegenség, 
ahol szabadon voltam .

A lud tam  halálnyit, 
s csak határa lá tszik  
mára örök álmomnak, 
erőm bár istenes, 
kevesebbet szerez, 
m in t erdei bátor vad.

K iszállva  m a harcért
mintha csak bújdosnék,

ju to k  idegenségre, 
s hogyha van szabadság, 
elleneink tartják, 
m adárnak szá ll kardélre.

Vasak m intha volnánk, 
abroncsos az ország, 
hiszem  szívem  lakatnak, 
reá vasfegyverek  
körben m egtévedett 
delejtűkként m uta tnak.

De álom, képzelem  
keríte tt részeken 
nagyobb erő hadaknál, 
válva  gondolatra  
egym ást vágyva tartja  
Szabadka és Kolozsvár.

H azám  országom nál 
nagyobb s a v igasz vár 
fe le tte  ha szá llha tok, 
de legyek bár rabul, 
egy ege rám borul, 
hazám  lelki állapot.

Herczeg Ferenc: 
Pogányok

H erczeg Ferenc egyike az "úgyfelej
tett" m agyar íróknak. M iután egy kétvi- 
l á g h á b o r ú k ö z t i  h u l lá m h e g y  m e g 
tisztelte az írófejedelem titulussal, közel 
egy évtizeddel túlélte Buda ostrom át, s az 
új rezsim  csak "burzsoá" általános lélek- 
m érgezés bűneiben m arasztalta el, m ind
össze azzal bűnhődö tt, hogy elfeledve 
halt m eg, talán 1954 januárjában. Aztán 
ahogy rendre m egbocsátottak az elején 
szintén elhallgattott Kosztolányiknak, Ba- 
bitsoknak, Szabólőrinceknek, lassan sor 
került Szabó Dezsőre, Surányira és Her- 
czegre is, N yirő m aradván az új pápák 
indexén az utolsó. Á m  Herczeg néhány 
m egjelenését is olyan elő- és utószavazás 
kísérte (nyilván m egm agyarázandó e ret
tenetes, elvtelen engedm ényt), mely a kor 
főbenjáró pereiben a hivatalból kirendelt 
védőügyvédek m unkájához volt hasonla
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tos. így jelent m eg — néhány más regé
nyével coligatum ban a Pogányok is 1983- 
ban, majd követte a Pro libertate. M int a 
"lektűr m agyar mesterét" aposztrofálták 
az irodalm i kisszerűség, a szakmai selejt 
te- nyészete közepette, persze, mert Herc
zeg valóban olvasható m aradt; néhány 
évvel később kiderült, hogy m ég az em 
lékiratai is (két kötetnyi) alkalmasak az 
ideológiailag  kellőképpen  felvértezett 
újabb olvasónem zedékek "lektűrje" gya
nánt. M anapság m it tehetünk hozzá ezek
hez? Hogy m inden kiadó biztos lehet az 
erkölcsi és a m ost m ég kevésbé m egveten
dő  anyagi sikerben, ha bárm elyik m űvét 
kiadja. A Pogányok egyenesen a kiemelke
dő  Herczeg-regények és a jeles m agyar 
történelm i epika köréhez sorolható kelle
mes olvasmány, és végleg soha nem  tisz
tá z o tt  nagy  tö rté n e lm i d ilem m án k a t 
feszegeti: hogy is volt, m ilyen is volt akkor 
az "átmenet", m ely nem  m int a sziszegve 
taglalt jelenkori váltások, m ár jól fésülten 
és elgereblyézve a szent, békés és roman- 
tizált történelem tudat mélyén alussza Ár

pádházi-csipkerózsika álmát. Pedig na
gyon szom orúan aktuális m aradt törté- 
nettudat-higiéniánk szem pontjából, nem  
árt néha közelhajolni egy-egy em pátiázó 
pillanatra a Gyula-Ajtony-Koppány-Va- 
ta-Petur-C sák M áté-Zách Felicián stb. 
"Ugocsa non coronaf'-jaiban m egtestesü
lő m ásk én tg o n d o lk o d ás  m in d en k o ri, 
m ert eltaposhatatlan előzményeihez. A h
hoz képest, hogy Róm ának egyszer és 
egyetlen, M agyarországnak több Aposta- 
tája adatott. Á Pogányok végig sűrű, jó 
szöveg, m űgondja és elhitető ereje nyil
ván messze a "lektűr" feletti; am int azért, 
hogy kielégíti, sőt lelkesíti az átlag-ájta- 
toskodót is, nem  M ichelangelo és Bach a 
felelős. M int fikció kellőképp valószerű, 
tö rténelem idézőnek  p ed ig  épü le tesen  
pontos — am ennyiben m ég ezek az érté
kek érvényesek az epikum  körüli "eszté
tikai" mércén.

LÁSZLÓFFY A L A D Á R
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SZILÁGYI ISTVÁN

Tájkép tutajjal
L

Valahol a félbemaradt teremtés peremvidékén döglött kagyló a 
táj. Az elnyílt csonthéjteknők opálos gyöngyházderengése rég meg
szökött. A felső héjat, az eget, fenyők fekete sátorsora támasztja a 
horizonton; mázolják iszapos jégokádék fellegek. Az alsó héj teknő- 
jében víz gyűlt majd ezer méter magasan tengerszint fölött; a partokat 
elrétegzik a nagyhegyi élet maradványai.

Valamikor folyócskát, tucatnyi csermelyt, hegyi patakot rekesz
tett itt meg csekély villanyáram reményében valamely fontoskodó 
szükségállapot. A gyűjtőtó elnyelt két, három falut. A hegylakónak 
házával, barmaival föl kellett húzódnia a jeges, széljárta hegyvállak- 
ra, a kagylóhéj peremére, a fenyvesek fölé. Sehol annyi angyalarcú 
gyermek, mint odafönn. És sehol annyi szúrágta, kedves felnőttarc 
A tekintetekben lappangó veszettség fémlik a közöny mézgája alatt.

A gyűjtőtó nemcsak a falvakat nyelte el, vize ott ring, habzik 
levágott fenyők tuskói s elmerült kaszálók fölött. Nyár végére a 
maradék erdők aljáig duzzad, tavaszra - merthogy főleg télen facsar
ják belőle az áramot - kitakarja az egész szarkofág-létezést. A változó 
vízállás hullámverése csontig - szikláig - rágta le a megfulladt rétek, 
erdők televényét, s lehordta iszapnak a fenékre, életnyomot temetni 
vele. Néhol még előteraszlanak a mederből házak, csűrök alapjai; a 
szétomlott boronafalak hordalékát jó évtizedeken át hányta, vetette a 
hullám, aztán megkérődzte, elemésztette.

Tavasz közeledtén a sekély vízből, a tengernyi iszapból fölágas
kodik az egyik elsüllyedt falu tornya, melyet sohasem nyilvánítottak 
műemléknek - lett hát a megalázottság emlékműve. Szárftkozik a lila, 
sziklaélű szélben, a tópocsolya tükrébe bámul, ha volna harangja, 
elbőgné magát

n.
Hevenyészve összerótt féltucatnyi rönk a tutaj. Hárman imbo- 

lyognak rajta, valahonnan a gyűjtőtó felső végéből jönnek, a túlsó part 
felől. Oda is fölszorított a víz egy töredékfalut. Körben ez a hegylakó 
toportyánság mind rokon meg koma, azonos törzsbeli. Míg lent 
laktak a völgy mélyén, a mai tó fenekén, egyik falu elkurjantott a 
másikig. Most, ha valaki a nemzetségből a másik parton rekedt, és 
atyaf i-látni indulna, ötven kilométeren kerülgethetné a tavat. Nyáron. 
Mert októbertől májusig sokszor lánctalpassal is hiába próbálná.

Ezek hát jönnek, sodródnak az otromba tutajokon. Evezőik; egy- 
egy karcsúbb fenyőszál, melynek végéhez deszkadarabot szegeztek. 
A suta, kalimpáló szárnyak csápolva keresik a szabad víztükröt a 
rothadó jégtáblák között Április van, talán már húsvétja valakinek. 
Egyelőre nehéz havak torlaszolják a völgyeket.

A gerendák közén felfröccsen a víz, a három tutajos térdig, ágyé
kig csatakos. Amúgy kedvtelésből sohasem gázoltak bele a tó vizáié, 
talán ezért nincs veszélyérzetük sem a tíz, sem a harminc méteres 
mélység fölött. Holott úszni nem tudnak. Régebb nem volt hol s kitől 
megtanulniuk; később pedig, miután lett ide ez a tó, némelyekre bajt 
hozott az efféle igyekezet. Tíz-valahányan titokban elkezdtek volt

(Az írás megjelent a Kortárs idei 4. számában is.)

lejárni a vízre még az elején; valamennyien katona viselt fiatal férfiak, 
javarészt házasok. Alkonyattájt ereszkedtek alá a fenyvesből, úszni 
tanította őket valaki.

Igaz, ők nagyon messzire, az óceán túlsó partjára vágytak eljutni
- Jehova nyomdokain. Csakhogy ehhez előbb át kellett volna úszniuk 
a Dunát. Gondolták, az sem lehet szélesebb, mint itt derék tájt a tó. 
Ebben talán nem is tévedtek volna. Hanem a reflektor-fénycsápok 
kaszái az éjbe borult Al-Dunán. Gépfegyversorozatok? Azok csak 
megpreckelik a vizet. Na majd a határőrdereglyék hajócsavarai rend
re beleaprítják a Dunába ezeket is. Az a biztos - ugye, fiúk?... A 
hullabegyűjtés nem a mi dolgunk... Eltakarítják őket a halak...

Azóta itt nem tanult meg úszni hegylakó.

Őszi hajnalokon, ha meglebben a köd a tavon, rémlik: fekete üres 
bárkák; egész koporsóraj ring a víz fölött. Ahol a torony sejlik a 
mélyben, egyre ott kerengnek. Alámerülni képtelenek, a régi temetőt 
hiába keresik.

A tutajt ezek hárman végre a partnak fordítják, miután eleje a 
sáros kövekre fut, leugrálnak róla. A nehéz gerendatákolmány orrát 
megpróbálják kiemelni a vízből; húznák kinnebb az iszapos fövényre, 
nehogy a hullám tovarángassa, míg megjárják a falut. Aztán nekivág
nak a kapaszkodónak, itt ez még egyelőre a kitakart tómeder, melyet
- hogy télen megszökött alóluk a víz - széteső, szivályos jégtáblák 
borítanak. Odébb az erdő aljától súlyos megrokkant havak.

Egyenletes tempóban kaptatnak, nem néznek vissza a tóra, igye
keznek föl a hegyvállra, ahol az a házsor a fenyvesek fölött. Mennek 
számba venni, ki hogy vészelte át a telet? Aligha. Ez most még amúgy 
is korai volna. Lehet, valami tavalyról elmaradt számadás.

Talán sürgősen le kell számolni valakivel. Aki odébbállhat, mi
helyt járhatóvá nyílik a völgy.

HL
...Ha néha előfordulhat velünk valamiféle szinkron-létezés, belő

lem az egyik ott kóborol azon a köves, fennebb gyepes oldalon a 
fenyves alja s a tó széle között. Olyankor tavasz van, nyár, vagy kora 
ősz.

Az a belőlem-való odafönn mindegyre belebotlik az egyik hegy
lakóba, örökké ugyanabba. Annak van néhány tehene, növendék 
marhája, melyeket girhes és (mivel medve abajgatta:) sérült lelkű 
kutyával térintget. Annak a keze, miután ötszáz évig markolta a 
baltanyelet, olyan, mint amilyennek az őshüllők fejét mutatják fan
taszták rajzai.

Ott, abban a toportyán ex lex időben mi egymásról mindent 
tudunk. Pedig inkább elkerülnénk egyik a másikát. De nem lehet, 
mert közben lesnünk kell, a másiknak sikerül-e a tóból halat oroznia. 
Ha igen: hányat s mekkorát?

Időnként meg szoktuk ölni egymást
Van, hogy csak száz évben egyszer. Van, hogy gyakrabban: húsz, 

harminc évenként. Mivelhogy nem hiányzunk egymásnak. Leg
alábbis ezt szoktuk hazudni magunknak, mikor kinyírjuk a másikat.

...Nem sejtettem, hogy ennek már megint itt lenne az ideje. Téved
tem. Szinte elértettem a mozdulatát, amint a baltanyélre harapott a 
keze. Szerencsémre pisztrángot beleztem, s mielőtt ramemelhette 
volna a szerszámot, a hasának támaszthattam a kést Északi penge, 
kétnapos újhold.

Sütött a nap, halam is lett - részemről nem volt esedékes a leszá
molás. Hagytam.

Különben azt sem értettem, ő most miért akarta? Sütött a nap, és 
neki is volt hala. Azöldes-szürke maszattól iszamós tarisznya vászna, 
mint ellágyult szalámirudakon, úgy tapadt, dudorodott a halakon.

Kellett volna neki az enyém is? Igaz, az övéinél nagyobbak, de 
nekem csak kettő volt...

Mikor megértette, hogy a hírig most elmarad, nyújtotta a degesz 
tarisznyáját, marka éhesen tátogott. Aztán, hogy látta, tétovázom, 
kért, hagyjam meg a halat is neki. Beteg asszony orvosát kén' hálálni 
vele. Hagytam. Utána dobtam a baltáját, menjen. Ő legközelebb nem 
fogja az enyémet meghagyni. Se az életem, se a halam. Az ő helyében 
én sem tennék másképp. Nem tudnék megbocsátani annak, aki meg
kegyelmez nekem.

Néha úgy gondolom, az egész nem érdekes. Hisz ketten se te
szünk ki többet egynél.

Bár egy, az valahogy mégiscsak kevesebb kettőnél. Ezen talán 
egyszer érdemes volna eltöprengeni.

Mielőtt újra gyilkolni kezdenénk egymást egy tarisznya halért.

/ t i
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GÖRGYEY KLÁRA

HOGY KÉSZÜL EGY VALLOMÁS?

Az elmúlt héten ritka élmény
ben volt része a Yale Egyetem 
diákjainak s néhány meghívott 
vendégnek. New Haven ben mu
tatták be először angol nyelven a 
már világhírű filmrendező, Costa 
Gavras (A "Z" című film alkotója) 
legújabb filmjét, A vallomás-1, 
mely a hírhedt Slansky perről, 
annak előzményeiről és követ
kezményeiről szól. A film közép
pontjában Arthur London, a volt 
cseh külügyminiszter-helyettes 
áll, akinek könyve alapján ké
szült a film, s az ő letartóztatása, 
kínzása, börtönélményei, majd 
m űpere képezi az 1952-es törté
nelmi esemény vázát.

A film híre nagy port kevert 
fel; az új baloldali kézlegyintéssel 
egyszerűen reakciósnak, sőt nyíl
tan  k o m m u n is ta  e llenesnek  
könyvelte el a filmet. Gavras sze
rint a történet mindennemű el
nyomás ellen szól. Másik célja a2 
volt, hogy bebizonyítsa: a szocia
lizmus, vagy akár kommuniz
m us soha nem  létezett a szó 
valódi, ideális értelmében még 
abban a formában sem, ahogy so
kan félreérte lm ezték  Dubcek 
rendszerét, mert épp egy ideális
nak tűnő szocializmus esetleges 
m egvalósítása volt az 1968-as 
szovjet invázió főoka.

Ennyit az előzményekről. A 
bemutató után a jogi egyetem 
nagy aulájában sajtókonferenciát 
és vitaestet rendeztek, melyen az 
író, Arthur London, a rendező, 
G av ras , a sz ce n á ris ta  Jorge 
Sem prun, m ajd a főszereplő, 
Yves M ontand válaszoltak a fel
tett kérdésekre francia és cseh tol
mácsok segítségével.

A résztvevők zsúfolásig meg
töltötték a hatalmas termet és 
már a nyitás után rengeteg kéz 
emelkedett a levegőbe. A sorok 
írója megpróbálja a számunkra 
legtanulságosabb kérdéseket s 
azokra adott válaszokat hűen 
visszaadni az olvasóknak.

KÉRDÉS: London úr elősza
vában azt írja, hogy könyvében

arra törekedett, hogy a szocializ
musnak emberi arculatot adjon. 
Követték ezt az elvet a film ké
szülésekor?

SEMPRUN: "Szocializmus 
emberi arccal" szerintem csupán 
egy metafora, melynek egy sze
rény megnyilvánulását az 1968- 
as Prágai Tavasz idején láthattuk 
először. Valójában amit a csehek 
akkor akartak, nem volt több, 
mint megszüntetni az igazságta
lanságokat és eltüntetni a sztáli
nizm us m aradványait m ind a 
politikai, mind a pártéletből. A 
valódi probléma szerintem az, 
hogy milyen is lenne a szocializ
mus szocialista arccal. Ez a forma 
követte volna a prágai tavaszt 
ősszel, ahogy a nyár elmúlt, s mi
kor már megláthattuk volna, jöt
tek az oroszok. Milyen paradox 
az egész! A szovjet tankok begör
dültek, hogy leverjenek egy való
dinak ígérkező szocializmust. A 
szovjet vezetőségnek a veszélyt 
épp az jelentette, hogy ez az "Új" 
rendszer azonnal ragályossá vál
hatott volna. Nem véletlen, hogy 
augusztusban jött az intervenció, 
néhány nappal a cseh kongresz- 
szus nagygyűlése előtt.

GAVRAS: Szeretném hozzá
tenni, hogy a dubceki olvadás 
ideje alatt semmilyen szerv sem 
alakult a szocializmus megdön
tésére, ilyen hangok egyáltalán 
nem jelentkeztek. Ez nagyon lé
nyeges, mert ez mutatja, hogy 
egyetlen politikai szervezet sem 
kelt fel a rendszer ellen, az egész 
ország egyöntetűen, "demokrati
kusan" támogatta Dubceket.

KÉRDÉS: A film London úr 
könyve alapján készült. Nem 
gondolt a rendező úr közben Ru- 
bashov alakjára Koestler Sötétség 
délben című könyvéből? Különö
sen ott, ahol a főhős hangosan

gondolkodik a börtönben?
SEMPRUN: A film szigorúan 

London emlékezésein alapszik, 
igazi történet. Koestler könyve 
ragyogó, reális, művészi alkotás, 
de fikció. Persze rengeteg hason
lóságot láthatunk a két műben, 
mert az elnyomás metódusa, a 
kínzók embertelen könyörtelen
sége nem változik lényegében. 
Ugyanaz volt harminc évvel eze
lőtt s az marad a jövőben is. Ahol 
nincs szabadság, az elnyomás lé
nyege azonos. Ily módon nyil
vánvaló az analógia Koestler 
regénye és a film között.

KÉRDÉS: Montand úr, hogy 
volt képes ön beleélni magát az 
eljátszandó borzalmakba? Ho
gyan kapcsolja össze ezt a szere
pet múltbeli és jelenlegi politikai 
nézeteivel?

MONTAND: (A színész lát
szólag nyugodt, de válasza kité
rő .) En kérem  csak sz ínész  
vagyok. Természetesen jó alakí
tást akartam nyújtani. Ami a ter
rort és az elnyomást illeti... nem 
is tudom... tudják, apám 1923- 
ban elhagyta Olaszországot a fa
sizmus terrorja miatt, (?) s engem 
következetesen szocialistának 
nevelt. Gyermekkorom óta vágy
álmom volt egy ideálista szodá- 
lista társadalomban élni... ez a 
berögződött "naivitás" veszélyes 
dolog, mert idősebb korban ezek 
az érzések összekeverednek ro
mantikával s a mondjuk 20-éves 
kor türelmetlenségével. Ezt jól 
láttam most, mikor itt Ameriká
ban beszélgettem baloldali, radi
kális fiatalokkal...

GAVRAS: (közbevág) Yves, 
nem érdemes szerénykedni, nem 
vagy te ennyire semleges, ele
fántcsonttorony művész, — sose 
voltál, (nevetés) Emlékezz csak, 
mikor a filmet forgattuk Lille-ben

s valamennyien a kis vacak szál
lodában laktunk, hányszor felri
adtunk a szobából kihallatszó 
sikoltások és hörgések hallatára. 
Az igazság az, hogy művészünk
re páncélként nehezedett ez a 
szerep, átlényegült, éjszakánként 
valódi rémálmai voltak, lidérc
nyomásként dpelte a valódi hős 
agóniáit, húsán érezte a kínzáso
kat, arcán a pofonokat és így to
vább. S m aga ak arta  így. ó  
vállalta lelkesen a szerepet, pedig 
tudta, miről van szó. Ez nem csu
pán professzionista színjátszás. 
Több annál. S ezt Yves éppen 
olyan jól tudja.

(Montand behunyt szemmel, 
fejét csóválva halkan megjegyzi, 
hogy ez igaz; a nagy teremben 
néma csend, Gavras hadonászva 
folytatja):

Hatalmas erőfeszítéssel for
málta a szerepet, igaz átéléssel, 
nem evett, nem ivott, alig aludt.

MONTAND: Elismerem, így 
volt. Tizenöt küót fogytam a for
gatás alatt s azt hiszem, rémálma
im azonosak voltak Londonéval. 
Persze annyira nem szenvedhet
tem, mint ő, szinte szégyelltem 
szemébe nézni, m ikor lejött a 
próbákra...

KÉRDÉS: A hivatalos kom
m unista sajtó M oszkvában és 
Prágában előre megbélyegezte, 
elítélte s antikom m unistának 
nyilvánította a filmet. Hogy véle
kednek az urak erről?

GAVRAS: A Rude prdvo cikkí
rója úgy nyüa tkozott, hogy nem 
is látta a filmet. (Hogy is láthatta 
volna?) Jellemző, kötelezően el
ítélte, mivel ez volt a hivatalos 
m oszkvai álláspont. A francia 
kommunista párt sajtóorgánu
mai természetesen követték a 
példát, de például Aragon, aki 
viszont látta a filmet, elismerően 
nyilatkozott róla több helyen.

(A konferencia végén az ed
dig néma London emelkedett 
szólásra.)

LONDON: Uraim, a jól is
mert dualizmus elmélete leegy
szerűsítve itt is érvényes. Vannak 
rossz emberek és jók, vannak jó 
rendszerek és rosszak; függetle
nül attól, kinek milyen a politikai 
állásfoglalása, azt el kell ismer
nie, hogy végsőfokon nem a po
litikai rendszer az, ami rossz, 
amivel baj van, hanem az ember 
a probléma. Mert nagy baj van az 
emberrel, aki rossz rendszereket 
kreál, avagy megengedi, hogy az 
elembertelenedjen. — Végezetül 
csak annyit, embereket örökre el
nyomni nem lehet; rendszerek 
jönnek, rendszerek mennek, de 
az ember szabadságigénye örök
érvényű! (1971)
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FÜLEI-SZÁNTÓ ENDRE

Furcsácska ez az országocska
(Bukaresti kisantant)
Bukarest édestesvére volt a 

por. Hamar támadt föl, ontotta 
végig hullámait az utcán, és ha
mar újra elült. A tereken veszteg
lő szobrok azonban napról napra 
jobban hasonlítottak egymáshoz.

Hatalmas, égbe nyúló, csú
nya, monoton ház volt az a blokk, 
am elyben laktunk. A lakások 
pontos azonosítási adatai eleve 
elriasztottak. "Beírtak engem min
denféle Könyvbe..." - jutott eszembe 
Kosztolányi sora, és hozzátehettem: 
"megjelölték a helyet, ahol élek, lé- 
legzem, szomorkodom".

Csapdinak egy roskatag kas
télyában hunyt el Magyarorszá
gon Lad bácsi, a pap, közgazdász 
és jogász. Magányosan élt, hatal
mas könyvtára volt, maga is írt 
meglehetősen jó dolgokat, ám 
mindenét szétszórta. Nos, az ő 
otthonában folyt össze a romla- 
tagság, a piszok, az emlékezés és 
a valahogyan döcögő élet kom
pakt és egységes élethártyává. 
"Otthoni piszok nem piszok" - 
szokta volt m ondogatni. Ez a 
Trestiana úti kétszobás lakás is 
valahogyan erre emlékeztetett. A 
csapokból elővánszorgó svábi- 
cák, a felületekhez ragaszkodó 
porcsomók, a másodlagosan tisz
ta udvari levegő, az üvegárusok 
elnyújtott és kántáló mondatai 
valamilyen egységes életburok
ba foglaltak minket és környeze
tünket. Fürödni lehetett, ám a fal 
beázott, ha nagy volt a hóvihar. A 
gáztűzhely mindig égett a kony
hában, hiszen gyakran csak ott és 
csak így volt meleg. A roskatag 
bútorok úgy álldogáltak a szoba 
sarkaiban, a rozzant függöny 
úgy csüggött az ablakalján, mint 
Pompeji életmaradványai a láva 
megőrző örökkévalóságában. A 
rádió recsegve szólalt meg, a bu
dapesti adások együtt zengtek 
egy jóízű szovjet beszéddel. A 
magnetofont azonnal bekapcsol
tuk, ha valaki megérkezett, hogy 
"beszélni lehessen", hogy a hát
térzene felfogja beszélgetésünk 
veszélyes tételeit.

Ha egy-egy látogatóval lesé
táltunk az Ifjúsági Parkba, hogy 
ott nyugodtabban beszélgethes
sünk, egy-két árnyék utánunk 
kúszott.

Egy este, amikor fáradtsá
gunk miatt nem m entünk le a 
parkba, hogy megbeszéljük az 
aznap történteket, és inkább ott
hon m aradtunk, veszélyeztetve 
ezzel szándékolt megfigyelhetet- 
lenségünket, szólt a csengő. Kel
lemes arcú, kövérkés, bájoskásan 
mosolygó hölgy állt az ajtóban. A 
felettünk lévő lakásból érkezett a 
látogató: a szlovák lektomő. Ma

gyarul köszönt.
— Szervusztok, édeskéim! 

Hallottam már rólatok: maga a 
professzorka Budapestről, te 
meg — nahát, milyen szép vagy 
és fiatalocska! —, te meg biztosan 
a feleségecskéje vagy!

A lakás és az egész világ egy
szerre kicsinyítőképzők csipke
förgetegébe bo ru lt. A hölgy, 
Máriácska, igazándiból rokon
szenves volt, szlovákocskának 
nevezte magát, de nem hallgatta 
el, hogy édesanyja magyar volt. 
Nekem az új ismerős bekapcsolá
sa életünkbe mintegy szakmám
má vált. Kacskaringós életem 
során oly sok helyen fordultam 
meg, hogy szinte mindenkivel ta
láltunk közös ismerőst. Pozsony
ban p ed ig  m ár voltam  egy- 
szer-kétszer. Debrecenbe is jártak 
szlovákok, felvidéki magyarok, 
csehek és önmagukat meghatá
rozni képtelen vegyes "szórvá
nyok". Hamar felmértem e kettős 
kötődésű asszony lelki hátterét. 
Nem nagyon rajonghatott a ma
gyarokért. Szeme fáyolos lett, ha 
a Hlinka-gárda vagy Tiso volt ál
lamelnök sorsára tereltem a szót. 
Kerülte ezt a tárgykört, de ez bé
késen megfért azzal, hogy kiejtett 
ilyen mondatokat is:

— Tudod, Máriácskám — ez a 
feleségemnek szólt —, az amolyan 
buta tót! Nahát a magyar világban 
ezek a dolgok rendben mentek.

Ez az első, bemutatkozó jelle
gű beszélgetés aztán kihatott ké
sőbbi sorsunkra. Szinte naponta 
találkoztunk, és egyszer-egyszer 
meghívtuk egymást ebédre.

Pedagógus volt, szlovákot taní
tott idegen nyelvként. Nagyon ha
mar kiderült, hogy a "cseh", az 
valami félelmetesen ellenséges erő, 
és ha netán a magyar is az, a magyar 
még "viselkedhetík", ha jó és okos 
lesz, és nem kacsint Prága felé

M ard jutott eszembe, a csoda
szép prágai lány, aki a köztár
saság egyetlen hungarológája

volt, és aki talán paradigmatiku- 
san sejttette, müyen valódi pszi
ch ikai szen v ed ést okoz a 
m arxizm us-leninizmus puszta 
létezése egy szívében-lelkében 
önmagát irodalmárnak tudó em
ber számára. M ard sem nyilatko
zo tt fényes e lism erésse l a 
szlovákokról.

Hányszor elmondották dip- 
lomádai köszöntőkön, hogy Mo
hács és a fehérhegyi csata meny
nyire hasonlóvá teszi a cseh és a 
magyar történelmet! Sokan ol
vasták Németh László sorait a két 
háború között egy önmagát job
ban megismerő Kis-Magyaror- 
szág elméletéről, vagy éppen azt, 
hogyan botorkált éjszakákon a 
prágai követhez, aki barátja volt.

De száz esztendő kultúrája 
sértődötten öklözte az előző ki- 
lencszáz évet. A Tátra pedig soha 
nem szólalt meg: "A tiétek va
gyok, szlovákok, és a tőlem im
már távolabb élőké, a magya
roké!" A földrajzi nevek is meg
megcserélték egy-egy fonémáju
kat: "L ip tószen tm ik lós" — 
"Liptovsky Mikulás". — "Liptó- 
mikulás". A harmadik elnevezés 
mint eredményszó már "ezektől" 
hangzott el. "Ezek"-nek nevezte 
édesanyám (ahogy később Mé
szöly Miklós is) a népi demokrád- 
ában felnőtt új generádókat. A 
szovjet-moloch felfalta a szatelü- 
ta állam lakosaira nézve "veszé
lyes" informádókat. Ezért kér
dezgették a magyarországiak Er
délyben: 'Milyen jól megtanult 
magyarul! Hol tanulta?" A söté
ten visszanéző szempárok ma 
már egy egész nemzet lelkiisme
retét perzselik.

Ismét csak Debrecen jutott 
eszembe, amikor egyszer egy 
Sloboda nevű ifjúnak "Swobo- 
dá"-t mondottam, mire elsápadt, 
és kijdentette, hogy ő nem cseh. 
Egyetlen fonémapáros mennyire 
terhelt a "történelemmel"! És el
vonultak  lelki szem eim  előtt

azok a "Jurijok”, akik megsúgták, 
hogy ők tulajdonképpen "Gyu
rik", "Vaszilok", akik igazándiból 
"Ladk", "Stefánok", akik elfelej
tették, hogy "Istvánok".

Guniválová asszony prakti
kus és gyorsbeszédű volt. Bődü- 
le tes  szók inccsel sz id ta  a 
szodalizmust, és mindenekelőtt 
Romániát. Aztán még a cseheket, 
és olykor, elfeledkezve magáról, 
a magyarokat is. Ha megemlítet
tem, hogy nagyon szeretem a 
"sztrapacská"-t, meghívott ebéd
re, mi pedig visszahívtuk pulisz
kára. Guniválovának volt egy 
hatalmas termetű fiacskája, Mi
sa. Fogászat szakra készült a bu
k aresti egyetem re. Igen sok 
külföldi diplomata 'kapcsolt ré
szeidnek megvolt az az előnye, 
hogy az ottani egyetemre felvéte
li nélkül kerülhetett be, és ha az
tán elvégezte, hát... "az is csak 
egy egyetem".

Guniválová elvitt minket az 
uszodába is. Ott mutatta be ne
künk cseh kollégáját, Mocek 
urat. Mocek úr igen fiatal, román 
szakos cseh író volt, aki büszkén 
hirdette zsidó származását, ma
gyarbarát érzéseit és irodalmi 
tervdt. Ha Guniválová és Mocek 
együtt voltak, törölték ellentétei
ket. Ilyenkor megpróbáltak cseh
szlovákok lenni. Ez sokszor 
sikerült is. Külön-külön azonban 
mindegyik lekicsinylőén legyin
tett a másik neve hallatára. A sző
ke lengyel lektor magyarázta el 
nekem frandául, hogy a szlovák 
nyelv ősibb, tisztább, nem érte 
oly sok germ án hatás, m int 
a"cseh protektorátus" lakóit.

Egy alkalommal Vida Pus, a 
szlovén lektomő lépett be egy 
percre hozzánk, m ert szlovák 
Máriácskát kereste. Üresen szép
arcú, fegyelmezett arcvonások
kal rendelkező fiatal hölgy volt. 
Németül és angolul tudott. Ami
kor megérdeztem, van-e szerb és 
horvát lektor, nem felelt. Lesü
tötte a szemét: "Én vagyok a ju
goszláv lektomő".

így borult körénk szelíd fojto
gató hullámzással a "kisantant". 
Igaz, soha nem egyszerre vettek 
körül; az is igaz, hogy Vida na
gyon barátságos volt, Máriácska 
prüszkölt a románok ellen, de 
valahogy mégis... a gyűrű, a 
szimbolikus csapdahelyzet meg
valósult. Valahol a Pitar Mosi 
tanszékéről ide-idevillant Müller 
úr szürke szeme — talán ő kép
viselte Ausztriát. Én pedig elme
renghettem: mi is a magyarok 
nagy bűne? Csak a hangoztatott 
kultúrfölény megbosszulását él
jük-e át? Miért áll ez a ma már 
általunk is alig ismert embercso
port a "bűnbak-földön", miért 
szorul a sarokba? Amit erről a 
marxista ideológia mondott, az 
részben nem volt érthető, rész
ben pedig nem volt igaz.
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A MADARIJESZTOK HALALA (részlet)

Olyan m essze vagy térben és időben, hogy már 
nem  is tudom , voltál-e valaha, vagy csak én talál
talak ki egy késő téli délután, esetleg megálmodta
lak egy korahajnali visszaalvás után, olyankor, 
amikor nincs még kedvem felkelni és álmot, újabb 
alvást erőltetek magamra. Mindig sikerült vissza
aludnom, em lékezz csak azokra a hajnalokra, ami
kor te fotózni rohantál, a hajnali halászok sorozatot 
készítetted, én a kapuig kísértelek, majd visszatér
tem a takaró alá, s mikor megjöttél, fáradtra alud
tam magam.

Nehezemre esett felkelni, mert azokat az éve
ket át szerettem volna aludni, vagy legalábbis a 
nappalokat, hogy ne lássam, mert a látvány is in
gerelt, hogy ne legyek benne, még csak passzív 
részvevőként se mocskoljam be magam. Ettől az 
érvemtől mindketten mosolyra fakadtunk, mert ott 
volt a kérdés: miért hiszem, hogy átaludva azokat 
az éveket megszabadulok a lidérctől? Kény
szeredett mosoly volt, mint ahogy kényszeredett 
volt szinte minden, ami a külvilággal is kapcsolat
ban állt.

Mégsem én találtalak ki, azt hiszem, ugyanis 
létezésednek olyan tárgyi bizonyítékai vannak, 
mint az általad készített képek, amelyek eszembe 
juttatják az első sötétkamrai éjszakánkat, a fotóla
bort éjt, ahol játszadoztunk az idővel, ezüstnitrátba 
merítettük a fényérzékeny papírokat és úgy csaltuk 
vissza az elmúlt pillanatokat, majd rögzítettük, 
majd mosás és szárítás, és így egészen reggelig, 
addig, míg vüágosság lett kint, s ettől úgy tűnt, 
hogy megállítottuk az időt, mert amikor a sötét- 
kamrába mentünk, akkor is világosság voll, amikor 
kijöttünk, akkor is, és közben eltelt egy éjszaka, 
csaltunk egy éjszakányi időt. így játszadoztunk az 
idővel sok-sok éjjelen át, így próbáltuk megállítani, 
visszahozni, pedig siettetni kellett volna. Közben 
mintha siettettük volna is, hisz eltelt néhány óra, 
majd néhány nap telt el, aztán hetek múltak el, ülve 
a sötétkamrában, játszadozva az idővel, a fények
kel és nem ritkán egymással, mert a vörös fény 
gyakran felhergelt, és eszünket vesztettük, és meg
feledkeztünk az időről, ami körülvett bennünket, 
amiben éltünk, és arról is, ami bennünk volt. Vala
miféle örökkévalóságnak tűntek azok az éjszakák 
az Öröm utca 1. szám alatt.

Akárhányszor csak játszani akartunk az idővel, 
a sötétkamrába bújtunk és elmúlt másodperc-töre
dékkel babráltunk hajnalig. Valamit mindig kivá
laszto ttunk , kiem eltünk, felnagyítottunk, 
megváltoztattunk, megszépítettünk vagy eltorzí
tottunk, több képből egyetlen montázst készítet
tünk, olyasvalamit kerestünk, ami napközben nem 
vehető észre, elmosódó részletek után kutattunk, 
olyan apróságokra lestünk, amelyek csak a sötét
kamrában vehetők észre, kiemelve az egészből, de 
csak azért, hogy az egész ezáltal új dimenziót kap
jon, teljesebb lehessen, áttekinthetőbb.

Hajnalban, lefekvés előtt mindig elolvastam a 
következő Céline-mondatot: A lefekvő ember szomo
rú látvány, mert látszik rajta, hogy szarik arra, hogyan 
mennek a dolgok, és mert nem érdekli, hogy miért van 
ott, ahol van. Ettől a mondattól egy kicsit megnyu
godtam, és arra vártam, hogy jöjjön már a követke- 
ző sötétkam rás éjszaka, amikor ismét

eljátszadozhatom az idővel.
így töltöttünk el néhány évet, és ma is emlék

szem arra a hajnalra, amikor, mint ősszel a tóról a 
vadkacsák, a harmatos beton-kifutópályáról egyet
len biztos mozdulattal a pilóta a levegőbe emdte a 
Boeing-737-es néhány tonnáját, amiben te is ott 
voltál hatvan kilóddal, súly voltál a levegőben, és 
súly voltál bennem, valami isszonyatos nehézség, 
ami a csiszolt betonra szegezett, miközben a gép 
gyorsan emelkedett, a város fölött hatalmas kört írt 
le, utolsó körbejárás, majd kelet felé vette útját, 
arra, ahol a Nap néhány másodperc múlva felütöt
te fejét, arra, amerre előző este mutattál, az ország 
felé, amelytől azt vártad, hogy hazád legyen, le
gyen hazád végre, az ország, melyet sohasem láttál, 
az ország, amelyről meséltek neked, csak mesék 
emlékeként élt benned, az ország és a nép, akinek 
nyelvét nem ismerted, mert nagyanyád, a lengyel 
zsidókereskedő lánya inkább lengyelre tanított, de 
arra is úgy, hogy amikor Varsóba mentél és meg
szólaltál, a lengyelek csak néztek és rázták fejüket, 
mert a te lengyel tájszólásodnak felét sem értették, 
és egy varsói kávéházban ültél sírva, és zokogva 
mondottad, hogy most már tényleg nem tudod ki 
vagy, és hogy nem tudod hol a hazád, fogalmad 
sincs, de meg kell keresned, meg akarod találni, 
mert szükséged van rá. Érted? kérdezted üvölt- 
ve, s én nem vagyok biztos, hogy értenélek, és 
hiába próbáltalak meggyőzni arról, hogy a te hazád 
a fényképekben van, azokban, amiket évek alatt 
összegyűjtöttél, több kiállításra való fotóban. Hogy
isne..., -válaszoltál ingerülten. Fényérzékeny papír
ban lenne a hazám? -kérdezted. Egy tenyérnyi 
felületen, ami széttéphet6, elégethető, megsemmisíthető. 
A hazának stabilnak kell lennie — szögezted le. Soha
sem hajlottál az elvont gondolkodásra.

ABoeing-737-es feljáróján láttalak utoljára. Az
tán elképzeltelek, ahogy beszíjazod magad az ülés
be, az ablak mellett természetesen, majd a 
várakozó felé nézel, ahol én, ahonnan én... Persze 
nem tudtam, melyik ablak mögött vagy, ezért egy
szerre az összes ablakot néztem. Egyszeresak a 
légibusz ajtaja bezáródott, a gép nekicammogott a 
kifutópályának, lelassult, szinte megállt, majd 
üvölteni kezdtek a lökhajtásos motorok, üvöltött 
bennem is valami lökhajtás, a gép orra könnyedén' 
megemelkedett, és máris ott voltál fölöttem s én 
hátravetett fejjel kisértem az égibuszt, odaragad
tam a fényesre csiszolt betonhoz.

Nem tudom, éreztem-e valaha is üresebbnek 
magam, mint ott, a betonon ücsörögve és kísérve a 
gépet, mely egyre távolabb volt és kisebb lett, szét- 
foszlott a kipufogó gáz, elfogyott az égibusz, szét- 
foszlottál és elfogytál a végtelen kékben, és mégis 
ott voltál velem a fényesre csiszolt betonon, ahol 
én, mint a híg levegőből lepottyant fecskeszar, pont 
olyan lehettem, valahogy olyan.

Késő ősz volt, mintha csak ma lenne. Tegnap 
egy nyári utazásból egyedül tértem haza, mert Lee 
Esztert Fiúméban elveszítettem. Te Esztert nem 
ismerted, de fogok írni róla, és fogok írni másokról 
is, és elmondok mindent, ami eszembe jut. Eszter, 
akárcsak Te, vagy mint egykoron Abrahám, Fiúmé
ból indult el új hazát keresni, és megfogadta, hogy 
a kiindulópontra többé sohasem tér vissza. Én évek 
óta többször útrakeltem, számtalanszor elindul
tam, de mint Odüsszeusz Ithakába, mindig vissza
tértem az Öröm utca 1. szám alá. Ezekről az 
indulásokról, utazásokról és visszatérésekről fo
gok írni, egy megérkezés és egy útrakelés között, 
itt, az Öröm utca 1. szám alatt, majd elküldöm, 
olvasd szeretettel

SÁNTHA ATTILA

LEVÉL BARÁTAIMHOZ
Hányszor mondták már neked, 
hogy nem az a jó, amit Te annak hiszel, 
hanem amit ók mondanak.
Hányszor próbáltak gúzsba kötni, 
kockaalakúvá faragni, megnyomorítani, 
miközben ók, a maguk szemellenzójével 
hirdették, hogy az érteim 
egyedüli birtokosai ók, s közben, 
hogy nehogy ellent tudj mondani nekik, 
álnokul azt suttogták a füledbe:
Semmi.
Hányszor próbálták ellopni belőled 
a lángot, az önbizalom melegét, 
hogy mellette ókfútözhessenek, te pedig 
mehetsz a fészkes fenébe megfagyni.
De te már nem hiszel nekik,
mert elsősorban és mindenek fölött te:
Te vagy.

Ó barátom, irtózatos vagy gyönyörű, 
a mértéke a dolgoknak Te vagy, 
s az értelem, mert benned is megnyilvánul, 
éppen az, amit Te annak hiszel.

A LA N YO K

VISSZATÉRNEK SORRA
Orbán Jánosnak ajánlom

Mert a lányok visszatérnek sorra.
Szelíden vagy zordan, 

dacoló kihívással szmükben, 
égó tekintetükkel 
hozzák a szerelmet, 

amelyet kéresztrefeszítettek, 
amit eladtak idegen házba 
távolban vinnyogó kutyának, 

vagy eltettek későbbre könnyelmű kézzel, 
hadd forrjék a bor, érjen, 

hadd gyöngyözzön a hideg veríték 
a szerető képén, amint veri szét 

láthatatlan, nó-fonta 
szerelmfonalak lomha, 

nehéz rácsát 
hamubasült pogácsát: 
húségének anyja adta, 
magányos kínokba rakta 

álmát
csikorgatva fogai közt, pálmát 
sejtve a végsó megnyugvásra, 

jogot az együtti halálra, 
vagy külön, s az elfogyásra 

már csak a lábnyom, a lábnyom 
marad ott utánad, 

tenger nem mossa el, szárad, 
víz körülöleli, nyaldossa, lesi, 

orvul megemeli, 
majd elviszi a mélybe messze, 

a Semmi közepébe, 
és a lányok visszatérnek sorra, 

égó tekintetükkel hazva a szerelmet, 
suttogva, hogy te jó vagy.

Jó vagy.

8



DEMÉNY PÉTER

Szerető, útlevél, tömbházudvar
Beszélni kéne végre— még akkor is, ha úgy 

tűnik, már eleget beszéltek róla— a remekműről. 
Csupán a kívülálló hiszi, hogy egy remekmű
ben minden benne van, minden benne lehet. A  
költő — és a szándékosan mondok költőt, mert 
a versekről szólna e rövid írás —, nos, ő csak a 
rossz alkotásokat nem sajnálja, a többi, az átla
gosnál jobban sikerült opusról a szülés fölötti 
eufória elmúlása után megérzi, hogy bár az 
egészről szólnak, nem jelentik azt. A mindent 
tartalmazó remekművet egyetlenegyszer lehet 
megírni. Ilyen az "íme, hát megleltem hazá- 
jnat...” kezdetű József Attila-költemény, amit az 
öngyilkosság követ, mert már semmi sem 
mondható el, semmi sem élhető meg.

Beszélni kéne ugyanígy a költői őszinteségről, 
hiszen nyilvánvaló, hogy amikor Kosztolányi a 
"Halotti beszéd"-en dolgozott, nem elhunyt barát
jára gondolt elsősorban, hanem a születő műre.

Meg ne haragudjon az olvasó: itt sem a 
fentebb felvetett témákról lesz szó. Hanem ar
ról, amiről szintén már rég beszélni kéne — 
arról ti., hogy mit tudhat a kritikus és az olvasó, 
és mit tud ezzel szemben a költő.

A megfelelő tudással és műveltséggel ren
delkező kritikus/olvasó észreveheti a felhasz
nált "motívumok", "archetípusok" szerepét; 
meghatározhatja a formát és a tartalmat, ha u- 
gyan létezik ilyen; körbejárhatja ezer oldalról a 
művet; végül ícipécézheti annak hiányosságait. 
Egyszóval bizonyos lehet sokminden felől, ami 
a születés utáni dolgokat illeti.

De hogy micsoda kín olykor egyetlen szóta
got kihúzni; hogy milyen az, amikor az ötlet 
vagy a sor nem a megfelelő helyen pattan ki; 
hogy miképpen válhatna a szerző - író-e vagy 
költő, teljesen mindegy — tömeggyilkossá, ar
ról — bocsánat — fogalma sincs.

Ezen a pár oldalon igyekszem körüljárni a 
témát. Először saját elméletet állítok fel arra 
vonatkozóan, hogy mi lehetne a költők kiindu
lópontja; aztán szeretném megfogalmazni az 
ötlet kipattanását követő és a megírás közben 
jelentkező problémákat.

1.
"Volt nekem egy szép szeretőm, de az olyan 

volt, de az olyan volt,
Ha egy nap nem láttuk egymást, két nap 

beteg volt,
Ha egy nap nem láttuk egymást, két nap 

beteg volt"
Egyszerű magyar népdal ez. Szeretem a 

népköltészetet, gyakran énekeltem ezt a strófát. 
Addig-addig, amíg rá nem jöttem: a költészet 
kátéját fújom olyan lelkesen. Hiszen ha egy 
matematikus hallaná és elemzés alá vetné, arra 
a következtetésre jutna, hogy ostobaság. "Egy 
nap nem lát, két napig beteg — tehát három 
napig nem lát; de mert három napig nem látott, 
hat napra betegszik meg; hatszor huszonnégy 
órán keresztül nem találkoztak, az tizenkétszer 
huszonnégy óra, tehát..." — így kezdődne az 
érvelése, és oda lyukadna ki,hogy a szerel
mespár soha többé nem kerülne össze.

Én, aki verseket írok s nem barátkozom ma
tematikusokkal, tudva tudom, hogy ez az iro
dalom alapszabálya: koherens világ létrehozása, 
melyben a valótlanság nem is szembeszökő. Sőt, 
az egyedül lehetséges! A költészetben e vüág fő 
pillérei a szóképek. S az első érvényes poétika 
kidolgozója Zénón, aki csak azért nem költő, mert 
nem teszi széppé, amit mond...

2.
Az ifjú poéta, boldogan, hogy felfedezett ő 

is valamit, az útlevélosztályra indul. Már régóta

el kellett volna mennie, megnézni, mi a helyzet 
az irataival, de eddig halogatta. Tudta, hogy 
nagyon sokan lesznek, és órákig várhat. Most 
azonban mindent rózsaszínűnek lát, s abban 
reménykedik, hátha olcsón megússza...

Tévedett. A volt magyar konzulátus előtt 
rengeteg ember. Az udvarra be sem lehet men
ni. Egy őszes, vicces férfiú elmeséli: megfogad
ta, hogy addig nem vágja le a szakállát, míg 
nincs a kezében az útlevél. Ma éppen három 
hónapja viseli. Ugyancsak hozzá kell járulni a 
feliratkozás végett: aki újonnan érkezett, az fel
kerül a listára — így biztos lehet benne, hogy 
nem ad okot veszekedésre. Néhányan mégis 
kiabálnak. Azt mondják, ők korán reggel óta itt 
vannak, és mit sem tudtak a listáról. Erre min
denki bemegy az orruk előtt? Mégsem járja...

Másfél órai várakozás után a fiatalember 
valahogy bekerül az udvarra. Itt még legalább 
ugyanannyit kell állnia, amíg feljut a lépcsőn.

... És akkor... akkor verssor pattan ki. Ör
vend neki — nem fog unatkozni. Már a máso
dik is megvan, és a harmadik is körvona
lazódik... Szépen, türelmesen kezdi újra, amíg 
az első szakasz el nem készül. Fogna a máso
dikhoz, de hirtelen ötvenéves hárpia szólítja 
meg: nem tudja megmondani, hány óráig van
nak az útlevélosztályon? Minden erejét megfe
szíti, nehogy az anyjába küldje ezt az idióta 
debellát. Hát nem érzi, hogy most valami rend- 
kívü fontos történik? Nehezen bár, de válaszol 
neki. Ám a szörnyeteg nem hagyja abba. Felhá
borodik. Hát miféle ország ez, ahol az ember
nek órákig kell várakoznia a legelemibb dol
gokra? Bezzeg Csehben... És mondja és mondja, 
hogy ő ezelőtt három évvel volt a cseheknél, 
még a régi rendszer idején, na, bár maradt vol
na meg az, úgysem változott semmi... Közben 
az emberek üvöltöznek, nyomakodnak, sőt, 
majdnem verekedésre is sor kerül... Ifjú hősünk 
úgy érzi, örökre hálás lesz annak a káplárnak, 
aki ráordít a tömegre, s ettől a nő is megszep
pen. Már a második szakasz végénél tart, ami
kor a boszorkány megint locsogni kezd. Ne 
féljen, ő majd feljelenti ezt a beképzelt jampecet, 
aki tisztességes hölgyekre ripakodik rá... A fia
talember gyilkos hajlamokat fedez föl magá
ban. Kéjjel képzeli el, ahogy ennek az ocsmány 
tehénnek kitekeri a nyakát, de nem egyből, ó, 
nem, fokozatosan szorítja mind összébb a mar
kát, és elégedetten vigyorog... Alig veszi észre, 
hogy a nő már mással beszélget, bizonyára va
lami ismerősre akadt. Nyugodtan befejezhette 
volna a verset. Újra nekifogna, de éppen akkor 
sikerül feljutnia a lépcsőn. Rövid időre rá kéz
hez kapja az útlevelét, és örömében teljesen 
megfeledkezik a műről, mely álmai szerint fel
kavarta volna az összmagyar irodalmat.

Az eset, melyet riporteri hűséggel igyekez
tem leírni, megtörtént és nem is egyszer. Csu
pán a helyszínek váltakoztak. A leggyako
ribbak közülük: kenyérsor, állomás, vonatko
csi, buszmegálló stb. De nehogy azt higgyék, 
intim(ebb) helyeken kizárt dolog. Nagymama, 
édesanya, barátnő — bárki ludas lehet egy sor 
elfelejtése, egy vers keletkezésének elmaradása 
miatt.

3.
Meséljem el végül is azt, hogyan születik 

meg egy vers, ha a szerző egyedül van vagy 
hagyják dolgozni. Előbb arra gondoltam, klasz- 
szikus művet veszek alapul, s rávetítem a saját 
tapasztalataimat— így nem leszek beképzeltség
gel vádolható. Aztán, attól való féltemben, hogy

HELIKON

ezt bdemagyarázásnak fogják majd fel, mégis 
olyan vers mdlett döntöttem, melyet én írtam.

Barátnőm hazautazott, s nagymamámhoz köl
töztem arra a hétre, amíg a vakáció végetér. Féltem 
ugyan, hogy nemrég elhunyt nagyapám szobájá
ban rémeket fogok látni éjjel, de aztán erőt vettem 
magamon, és igyekeztem nem gondolni rá.

Nos, nem álmodtam semmi szörnyűséget, 
ellenben roppant hidegben kellett aludnom. 
Mivel kinn lehűlt a levegő, valamiféle félreér
telmezett elv alapján a tömbház fűtőtestje is 
hideg maradt. Nappal nyakig fdöltözve dol
goztam, utána szinte menekültem a lakásból— 
éjjel pedig hiába bújtam az ágyba, hiába volt 
akkora paplanom, hogy hárman is elfértünk 
volna alatta, most már én termdtem a hideget

Egyik ilyen éjszaka hallottam, amint az ab
lak ropog. "Az ablakban hideg ropog” — mond
tam, s vittem is tovább a verset: "Az udvaron 
kocsik — koporsók". De zavart, hogy az allite- 
ráció túl szembeszökő, ezért átírtam: "Kocsik az 
udvaron — koporsók.", s a harmadik sor magá
tól adódott: "Es kripta mind a sok garázs." — 
Tetszett a forma, ami keletkezni fog, használ
tam már ilyet. A második szakaszban azt akar
tam kifejezni, hogy az egész város temető, s 
udvarunk kis része csupán. Ám sehogy sem si
került úgy elmondanom ezt, hogy nekem is 
tetsszen, így aztán kénytelen voltam füllenteni: 
"Végre megvirrad véresen./Nem pihenés, egy 
éjjelen/Át tartó halál az alvás." Nagyon sike
rültnek tartottam az áthajtást, de a harmadik 
sor rosszul hangzott. Megszámoltam: nyolc 
szótag volt ez is, mint az első szakasz zárósora. 
Sokáig törtem a fejem, végül módosítottam: ”... 
Át tartó halál itt az alvás.” A következő szakasz 
már rég megszületett a fejemben: "Nagyapám 
nem akart meghalni,/Utolsó nyála ott a laj- 
bin,/Mint mellen kígyóharapás..." Itt megint 
elakadtam. Valószínűden, hogy valakit a mel
lén marjon meg a kígyó. S túl nyilvánvaló az is, 
hogy a mellényén levő nyállal szeretném kap
csolatba hozni a sebet. Jobb így talán: ”... Mint 
karon a kígyómarás...". ”...=Nem mindenért a 
Semmibe,/Nem kenyérért az Aratás...=" — ez 
volt a befejezés. De a negyedik szakasz első sorát 
nehezen találtam meg. Előbb erre bukkantam rá: 
"Néha megkömyékez hite..." — de ez egyáltalán 
nem tetszett, bombasztikusán hangzott Álmos 
voltam, és elhatároztam, hogy reggelre hagyom 
a megoldást — viszont nem hagyott aludni a 
tudat, hogy egy sor hiányzik a versből. "Néha 
még lecsap rám hite" döntöttem el. Szokásom 
szerint újra elmondtam az egészet, mielőtt leír
tam volna. Címe előbb "Halál a garázsok között" 
lett, de ezt leszűkítőnek éreztem. Végül így vetet
tem papírra: A VERS. Majd lefeküdtem és olyan 
álomba merültem, amilyen a legnagyobb élveze
tek után nyomja el az embert

0. ^
— írjál már anyádról is egy versed — kérlel 

nagyanyám. — Ha tudok, írok — térek ki az 
ígéret elől. Nagyi elégedetien a felelettel. — 
Talán nem szereted? — Dehogynem. — Ak
kor?! Megvonom a vállam. Erre nem lehet vá
laszolni, ilyesmit nem lehet megmagyarázni. 
Ez nem az akaraton múlik, hanem valami má
son. Képtelen vagyok megértetni vele. Nem 
azért, mert egyszerű ember. Vannak dolgok, 
amiket, mondjuk Radnóti Sándornak is hiába 
fejtegetnék. Ha Oravecz Imréről tanulmányt 
akar írni, nyugodtan megírhatja. Novellát 
ugyancsak róla már lehetedenség akarnia. Ha 
az ember író/költő, akkor nem akar. Sokkal 
inkább képessége van rá.

i ’ E R É N V  M Ú M I f í
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------------------- HELIKON------------------------------------

Fedőnév: OVERLORD
VI.

1944. 1994
6

Rajtjelzés a maquisnak: S ont monoton/Bút 
konokpn/Blessent mon coeur/És fájón. 
(Tóth Árpád fordítása) /d'une langueur 
monotone

Szigorúan titkos
Churchill úr 271. sz. izenete Sztálin marsall

nak
Éppen most tértem vissza kétnapos tartóz

kodás után Eisenhower tábornok főhadiszállá
sáról, ahol megszemléltem a behajózó 
csapatokat. Igen nehéz elcsípnünk a megfelelő 
időjárást, mert fogalmát különböző, mégpedig 
olyan tényezők összessége határozza meg, ame
lyektől — például a dagálytól, a hullámzástól, 
a ködtől és a felhőzettől — az függ, hogy ki 
tudjuk-e használni a lehető legnagyobb mérték
ben hatalmas tengeri és szárazföldi erőinket. 
Eisenhower tábornok legnagyobb sajnálatára 
kénytelen volt egy éjszakával elhalasztani a 
hadműveletet, az időjárásjelentés igen kedvező 
változást helyez kilátásba, s ma éjjel nekivá
gunk. 5 000 hajót vetünk be és 11000 repülőgép 
várja teljes készenlétben a parancsot.

1944. június 5.
Jönnek!
Cotentin félsziget keleti partján a W. Nr. 5 

bunker legénysége van őrségben. Néha pillana
tokra előtűnik a halvány hold.

— Mi újság?
— Semmi, — főhadnagy úr.
Arthur Jahnke főhadnagy messzeláiójával 

maga is végigpásztázza a viharos tengert. — 
Biztosan nem jönnek. A tiszt nyugodtan lemegy 
óvóhelyére.

Ezúttal nem jönnek. Haennecke ellenten
gernagy, Normandia e szakaszának a parancs
noka is ezt jelenti felettesének. — És holnap? 
Milyen lesz az időjárás? — kérdi a tengernagy.

—Az elkövetkező napokban semmilyen javu
lásra nem lehet számítani, még átmenetire sem.

De ... Június 5-én 21 óra után tíz perccel a 
BBC leadja Paul Verlaine Őszi chanson című 
versének második sorát; majd tízpercenként is
métli. (A német hírszerzés már januárban ismerte 
az Overlord értelmét és tudta, hogy a francia 
Ellenállás erre azonnal akcióba kezd. — E L )

Hoffmann alezredes körzetparancsnok órá
jára néz. Immár 40 perccel múlt éjfél, és megsza
kítás nélkül légitevékenység folyik a 919. ezred 
partszakasza fölött.

Kilép és dermesztő látványban van része. 
Hat óriási madár közelít.

— Szavamra ! Ezek ugranak! Ejtőernyősök. 
Riadó! Riadó! (Paul Carell: Sie kommen!)

Felkeltsék-e?
Párizs környéki főhadiszállásán Gerd von 

Rudstedt táborszernagy a beérkezett jelentések 
alapján csupán "elterelő hadműveletre" gondol. 
Ennek ellenére intézkedik: parancsot ad a kö
zelben táborozó 122 S és Panzer Lehr páncélos 
hadosztályoknak a menetkészültségre. Mind
kettő az OKW (főparancsnokság) közvetlen alá
rendeltje, és ő nem rendelkezhet a Führer 
személyes jóváhagyása nélkül. Berchtesgaden- 
ben a telex Alfred Jodl altábornagy íróasztalára 
kerül. Jodl még alszik, és törzstisztjei nem óhajt
ják felkelteni. A jelentés még várhat.

Öt kilométerre Berchtesgadentől, Hitler sas
fészkében a Führer és szeretője, Éva Braun szin
tén alszik. Hitler szokása szerint reggel 4-kor

feküdt le, miután bevette az orvosa, dr. Mirell 
által adott altatót.

5 óra körül Hitler haditengerészeti adjután
sát, Jark Jenko von Puttkammert telefoncsengés 
kelti fel. Egyik beosztottja "valami franciaorszá
gi partraszállásról" beszél.

Úgy határoztunk, hogy nem keltjük fel Hit
lert. Sokat amúgy sem tudtam volna mondani 
— írja Puttkammer. S attól tartottunk, hogy ha 
akkor felkeltjük, véget nem érő idegrohamot 
kap, és őrült döntéseket hoz.

(Cornelius Ryan: The Longest Day)

De Gaulle elismerést sürget
A végső döntést megelőző napokban ven

dégem volt de Gaulle tábornok, akivel már vol
tak nézeteltéréseim azokkal a felhívásokkal 
kapcsolatban, amelyeket a francia lakossághoz 
kell intézni a partraszállást követően. De Gaulle 
azt óhajtotta, hogy az amerikai és a brit kor
mány ismerje el minden kétséget kizáróan a 
francia állam fejének, mert csak őt illeti meg a 
jog, hogy parancsot adjon a franciáknak a szö
vetséges erőkkel való együttműködésre.

Roosevelt elnök azonban határozottan el
utasította ezt az elismerést. Ismételten leszögez
te, hogy Franciaországban a nép szuverén, és a 
szövetségesek nem azért lépnek francia földre, 
hogy bizonyos kormányt vagy kormányzót 
kényszerítsenek rá.

(Dwight D. Eisenhower Cruisade in Europe)

Kishivatalnoki jelentés
Londonban a partraszállás bejelentése óta 

de Gaulle, nyugtalanságát leplezve, még fagyo
sabban viselkedik, mint szokta. Emlékiratában 
(Mémoires) a partraszállás egy kishivatalnoki 
jelentés szárazságára utal. "A csata hírei jók. A 
partraszállás sikerült. Hídfő létesült Bayeux 
körzetében. A mesterséges kikötők helyükön 
vannak. Ami a hadműveletben résztvevő fran
cia erőket illeti: a hajók, a naszádok, a komman
dók legénysége, az ejtőernyősök nyugodtan, 
noha türelmetlenül várják a pillanatot, amikor 
parta szállhatnak Normandiában..."

A stratégiai égbolt világosnak is tűnik, a 
diplomáciai csak lassan derül ki. Ugyanis Ei
senhower mindent kézben tart, és Churchillnek 
az alsóházban június 6-án elmondott beszéde 
csupán az angol-amerikai együttműködést

méltatja.(Les grandes énigmes de la Liberation)

Éjjeliedény
Hadműveleti parancsnokságom abban az 

időben (D +1 nap) Creuillyben, egy Bayeux-től 
néhány mérföldre fekvő kis faluban volt, a bir
tok tulajdonosa még mindig a kastélyban la
kott. Amikor Portsmouthot elhagytuk, azt 
gondoltam, hogy lakókocsimban minden meg
található, amire szükségem lesz, de később rá
jöttem, hogy valami még hiányzik — egy 
éjjeliedény. Szóltam segédtisztemnek, kérdezze 
meg a Madame-tól, nem tudna-e egyet kölcsö
nözni. Némi vita után arra a megállapításra 
jutottunk, hogy a helyzet kényes, és jobb, ha 
megkéri a Madame-ot, adjon kölcsön egy vázát 
a főparancsnoknak. A Madame azt felelte, hogy 
örömmel, és a kastély összes virágvázáját 
összeszedte, válasszam ki azt, amelyik a legjob
ban tetszik. Nincsenek másfélék? A Madame 
nagy ösztönös megérzéssel és kis humorérzék
kel kitalálta, mire van szükség— természetesen 
éjjeliedényre. Néhány perc múlva egy rózsaszí
nű virágokkal díszített kis fehér éjjeliedénnyel 
tért vissza.

Az északnyugat-európai hadjáratról sokat 
írtak, és a történészek számára még sok évig "jó 
vadászterület" lesz. E témával kapcsolatban a 
nemzeti érzés hajlamos a túlfűtöttségre és túlzá
sokra, különösen az amerikai írók heves támadá
sokat indítottak általában a hadműveletek .brit 
vezetése és különösen személyem ellen.

(The Memoirs of Field Marshal the Viscount 
Montgomery of Álaméin, K. G.)

Könnycseppek
Ötvenhárom éves. Beosztottjai sok csatát 

túlélt és kitüntetésekkel teleaggatott tisztek. 
Ike, így nevezik gyermekkora óta, sohasem vett 
részt háborúban. Több diplomája van, de nem 
hallotta golyók fütyülését. Nem hasonlít ahhoz 
a képhez, amelyet az ember egy tábornokról 
alakít ki. Milyen más egy német tábornok, pél
dául. Kackiásan viseli ellenzős sapkáját, zubbo
nya tele van jelvényekkel, érmekkel, vörös sáv 
a nadrágján, szépen mintázott tőr az övén, és 
csizmája, mint a tükör.

Eisenhower inkább egy katonának álcázott 
üzletembernek tűnik. Nem sokat hallatja szavát 
a vezérkari értekezleteken. Kimért, halk han
gon beszél. Ha a légkör felforrósodik, akkor 
feloldja egy mosollyal. "Eisenhower mosolya 
— mondja róla Morgan angol tábornok — egy
magában felér egy hadosztállyal."

Talán ezért került előnybe sokkal dicsőbb 
múltú törzstisztekkel szemben. Ike -ot minden
ki szereti. Derűlátása élénkítő hatással volt em
bereire. Egy texasi cowboy felajánlotta neki, 
hogy a háború után alkalmazni fogja a farmján.

A felderítők gépei egymásután emelkednek 
a magasba. Következnek a dakoták ejtőernyő
sökkel terhelten.

Ike ott sétált a röptéren, amíg az utolsó is 
felszállt.

Szeme könnyes volt.
(Gilles Perrault: Le grand jour)
Összeállította: ERŐS LÁSZLÓ

Paul Verlaine 
ő szi Chanson

ősz húrja zsong,
Jajong, busong 
A tájon,
S ont monoton 
Bút konokon 
És fájón.

(Thót Árpád fordítása)
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szerkeszti: K* JAKAB ANTAL

SZILÁGYI DOMOKOS
Szilágyi Domokos (Nagysomkút, 1938. 7. 2  - 

Kolozsvár, 1976.10. 27.) költő, műfordító, esszéíró; 
a romániai magyar költészetet megújító első For
rás-nemzedék egyik legnagyobbja (a másik Lász- 
lóffy Aladár); az avantgárd líra formanyelve 
éppúgy hat rá, mint a magyar nép- és műköltészeti 
hagyomány; kezdetben sokszor eleget tesz a párt
állami "elvárásoknak"; később világszemléletében 
is, poétikájában is a kételkedés virtuózává válik; így 
érthető, hogy mindig a költészetről is beszél, vala
hányszor a létezést faggatja — ez az örökösen kí
sértő költészet pyrrhusi győzelme és a megkísértett 
költő boldog bukása. Nemszeretett édesapja refor
mátus lelkész. Szilágyi Domokos Szatmárnémeti
ben végzi a középiskolát, érettségi (1955) után a 
kolozsvári Bolyai Tudományegyetem magyar 
nyelv és irodalom szakán folytatja tanulmányait. 
Az államvizsgán nem hajlandó Nagy István mun
kásságát taglalni, ezzel lemond a tanári oklevélről. 
A nagyközönségnek az Utunk hasábjain mutatko
zik be 1956-ban. Már diákfővel szerkesztő, 1958-59- 
benaz Igaz Szokolozsváiimunkatársa. 1960-tól első 
feleségével, Hervay Gizellával együtt Bukarestben 
él, az Előre alkalmazottja, majd betegnyugdíjba 
megy és Kolozsvárott telepedik le. A testi-leÖd ba

joktól gyötört, egészségét túlhajtott munkával és 
egyéb szeszekkel is romboló költő — az irodalom- 
és íróbarát dr. Csíky Csaba unszolására — többször 
is elvonul a marosvásárhelyi ideg- és elmegyógyá
szatra; itt is megfeszített erővel dolgozik. Végül egy 
kolozsvári dombon öngyilkosságot követ el. Élet
társának, Nagy Máriának írja búcsúlevelében: "Én 
ma lelépek e világi életből. Ne kérdezd az okát — 
én sem tudom. [...] Ezen már nem lehet segíteni. Ne 
legyen lelkifurdalásod — úgy sem vagyok már jó 
semmire."

Fontosabb kötetei: Álom a repülőtéren (versek, 
1962); Szerelmek tánca (versek, 1965); A láz enciklopé
diája (füzérvers, 1967); Garabonciás (versek, 1967); 
Kortársunk, Arany János (esszé, 1969); Búcsú a trópu
soktól (versek, 1969); Fagyöngy (versek, Palocsay 
Zsigmond társszerzőségével, 1971); Sajtóértekezlet 
(válogatott versek, 1972); Felezőidő (versek, 1974); 
Pimpimpáré (vers és muzsika gyermekeknek, Ver- 
mesy Péterrel közösen, 1976); öregek könyve (poé
ma, Hugor Sándor rajzaival); Tengerparti lakodalom 
(hátrahagyott versek, 1978); Kényszerleszállás (ösz- 
szegyűjtött versek, 1979); Világhava (válogatott ver
sek, 1988):

S Z IL Á G Y I D O M O K O S  V E RSE I
JUS PRIMAE NOCTIS
Nád-erdő közepén tavirózsák
— nád-szablyák, csillagtalan víz-ágy------
Jönnek, parancsra tárva testük öblét, 
lehajtott lelkű, mosolytalan menyecskék,

illattalan virág-árnyak — 
járják a villogó szemű nádast,
álmaimban, összeszorított ajakkal, 
mellükön tejfehér teleholddal.

Tapogatják szőrös kezű rémek, 
pókhasúak ölelik őket,
vérbő tokák nyakukra folynak, 
kan-agyarak vállukba marnak,

göcsörtös térdek térdüket nyomják, 
zsíros fülek nyelik fájdalmuk hangját,
szemük szirmait tövises szemek tépik, 
fejük rózsaként hajol földig,

kedvük temetődik rögök alá
— hol van, ki kínjukat kiáltaná?
Fénytelen ágyékukat sugárral simítani 
hol a Nap? hol vagytok, szerelem csillagai?

Nád-erdő közepén tavirózsák
— nád-szablyák, csillagtalan víz-ágy------
jönnek, parancsra tárva testük öblét, 
lehajtott lelkű, mosolytalan menyecskék,

álmaimban, jönnek lengő sorban, 
arcukon keserű ráncok csokorban,
méhük sunyító bánattal terhes — 
nyújtják kezüket századok szürkés

ködén át, ajkuk szótalan jajjal, 
villog vértelen gyötrődés-habbal
nyugtukat nem lelik a földben, 
szívüket forgatják szívemben,

nyelvem pattogzik, agyam elforr, 
s vér fakad tejes liliomokból---------

VISZONYLAG
boldog lehetek, 

hogy törődhetem veletek, 
mert magammal is így törődöm; 
viszonylag sokat tehetek, 
ha fölismerem bennetek 
mindazt, mi jó s mi rossz e földön; 
viszonylag csak hasznomra van, 
ha bennetek nézem magam, 
megtudni: mért és hogyan élek; 
viszonylag biztos igazam 
innen őrzőm minduntalan —: 
a világ léptéke a lélek; 
viszonylag jól dolgozhatom, 
míg példátokból tudhatom: 
a lélek léptéke a munka; 
viszonylag ékes szavakon 
csak így, csak így indíthatom 
önmagamat felétek útra; 
viszonylag boldog lehelek 
s elégedett: hogy tehetek, 
hogy eme gyönyörű kínomnak 
élhetek, s hogy tiértetek 
láthatok én és érthetek 
s ti érettem —■: mert így lehet 
elejét vennem az iszonynak, 
hogy boldog lehessek viszonylag.

HAGYJ ÖRÖKRE
Asszonyocska, édes ízem, 
madaracska, kicsi csízem, 
énmellettem tűzön-vízen, 
kiábránduláson, tóén 
és kiránduláson, százon, 
véled együtt szívig ázom, 
és meggémberedve, fázón, 
összebújva és vigyázón, 
hogy ha végre, csókraváltan, 
ten tüzedbe beleháltam, 
künn maradjon a világ, 
és csak csillagok, lilák, 
és manónyi dáliák, 
követhessék állton álmom. 
Hagyj örökre belédhálnom.

GARABONCIÁS
viharfelhő gallérját nyakába kerítve 

garabonciás száguld hä határban 
süllyed a baromäer elvetä a koca 

becsukódik a katáng fölüvölt a ködkürt 
meteorológiai intézet táviratot küld távirat után 
jön a garabonciás

szekér alá szekeres ludak nyaknyújtva 
csőrük felhőbe mártva berzenkedik a 
villámhárító

anyó a zugolyban visszeres lábát dajkálgatja 
csukva az ablak csukva az ajtó 
hiába kopogsz jég bé nem eresztünk 

jegenyenyámak girhül gerince asztmás a padlás 
vakkant a pince csődöt mond 
aford-módszer jön a garabonciás 

kallantyút ki próbálgatja hess rossz lélek 
ki nyomja a csengőt sajnos kérem 
nem vagyunk se hotel se motel útmenti csárda 

szép csárdásné hiúba se engedd ki tudja 
pardőz asszonyom itt sem voltam 

jóemberek ez az átok zápor aggyisten vándor 
ide már belzebub ördög se jár 
ki terepre kárhozatunk is ráfizdéses 

anyó a zugolyban jesszus reszket 
szúzmárja boldog veti a keresztet szent 
nevedtől kénkővé lángul 

forró feketä főúr drága fél konyakot mellé 
menyecske jő bögre tejjel 

idd ki te csokonai-szemű éhes csizmájú rosta 
mentéjű isten fizesse 

forró fekete melegít a konyak is 
átázott a lódén ez a vacak hajtsd föl a 
bürökpoharat kávékeserű mit számít jöhä a 

másik johd a harmadik 
s húzzátok a fülembe kdtős szárnya van a 

marti fecskének
csurom ümög ugye baj gyújtani máglyát 

testhezállót ez igen ez igen bokázik 
a legény szítsd még szítsd még rég melegedtem 
ily finoman már csak 
leülök megdrótolom a csizmám 

hä határban cikkan a zápor kék iringó megremeg 
sárgán vigyorog a pitypang 
ó ó kutya idő bolhányi vityülók híznak rajta 

hetedik határban csizma nyoma a füvön 
még ki se hűlt lám üsd üsd bottal 
szemmel szóval villamosszék készen vár 

vigyorogj pitypang
ó lelkem én fiam szer elmet ös magzatom 

tojást üssek-é öljek csirkét ne szaladj 
ne siess lelkem hunyd le szemed bár egy éjét 

ó szülém lelkem valahol mindig nappal van
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HELIKON

KIS SZERELMES HIMNUSZOK
i
Topog a tél, topog 
sűrű csillagok alatt.
Világ havát olvasztottam 
huszonnégy óra alatt.
Világ hava, hóvilág, 
tűzzel reád tapodok, 
s kacagok és zokogok, 
mint egy taknyos kisdiák.
Az ég lassan elborul, 
súlyosan alszik a kék.
Ugye, nem lesz háború?
Ugye, foglak látni még?
II
Utállak, mert nincs percnyi nyugtom.
Fájok már, fájok izzani.
Cipellek remegő inakkal:
oly súlyos vagy, ha nem vagy itt.
Mondd, mért vagyok oly tehetetlen?
Mondd, mért vacogok nélküled?
Adj csöpp nyugalmat annak, aki 
nyugtalanságra született.
m
Ajkad megétet, szemed éget —
"Jaj, mindig égek, soha el nem égek" — 
dalolta egykor valaki.
Semmivé asztam ilyen sok élet 
hevében; — megesz éhem (éhed?)
— már szégyellem megoallani.
W
Ágyúznak, halld, dörög a holnap.
Nincs szava szőrnek, szőre szónak.
Ágyúznak — félek, szégyentelenül, 
s a szerelem, jaj, reám merevül.
Éber vagyok, mert álmodhatnék.
Vagyok, ameddig — meddig? — vagy még.

Féltelek összetör a szél, 
süketté zörget a zaj.
Jaj, félelmesül a világ, 
vaduló viharaival!
Roskadok felnőtt életem 
tudatosult súlya alatt.
Cipellek, egyre nehezebb, 
amíg végül belőlem is

csak ez a szerelem marad.
VI
Súlyosakat álmodom ébren.
Fürdőzöm a lű vérében, 
elönt, izzít, kimar, beföd — 
így leszek mind sebezhetőbb.
vn
ízlellek, mint gyermek a szót.
Szavak, ezüst szavak!
Fényetekből, csengésetekből 
csak ez a dadogás maradt.
ízlellek, mint nyelv a szót, 
talp a járást, szem a fényt, 
újszülöttként kínlódom 
újszülött világomért.
v n i
Megtöretett lélekkel 
versenyt vívok, nyüszítek 
kiebrudalt ebekkel.
Megtöretett lélekkel 
akárhogy is: lennem kell, 
meghalnék — szeretnem kell.
IX
Nem negyedszázad: évezredek súlya nyom, 
felnőttem, hátamra nőtt a világ — 
azért tudok nagyon szeretni 
ilyen neoetnivalófiatalon.
X
Virágvállú, hogy bírod 
cipelni a súlyt?
Fájdalom és szerelem 
iker-átka sújt.
Arcod színű szívja szív, 
megsápadt szemed 
könnyé töri — titkolod? — 
a rettenetét.
öledben alvó jövő — 
ó, sűrű titok.
Láncold hozzám —foglyodul —: 
megszabadítod.
XI
Falogatom napjaim, 
így, köröm közül, 
mint ki el sem kárhozik, 
nem is üdvözül.
Falogatom napjaim 
— álomban? imetten? —, 
egy hét alatt, istenem,

hoqy megöregedtem.

Üres lettem: megteltem fajdalommal, 
vadul birkóznom kell a nyugalommal; 
kit vállalok? — Már nem tudom: — ki vállal? 
Kiért szálljak pörbe a halállal?
Ki száll érettem pörbe a halállal?
XIU
Ideges, sovány, lángnyi kicsikém, 
hálni jár beléd a nyugalom.
Minden riadásod, lángnyi kicsikém, 
remegve riadom.
Félek tőled, lángnyi kicsikém — 
mért gyárát téged ez a félelem?
Halhatatlanul — lángnyi kicsikém — 
fájó örökségünk a szerelem.
XIV
Reám várnak, akik remélnek.
Éledeznek, akik nem élnek.
Halak tátognák: szeressem őket.
Jövőt szerkesszek csecsemőknek.
Énnekem tanul a világ 
nagyszerű dialektikát.
A törvények váltamra szállnak.
Emberré lesz a lelkes állat.
Növényi sejtek fényem esdik.
Látod, akad munkám napestig.
A Rend vagyunk mi, ugye, kedves.
Fáradni jó: hogy megpihentess.
XV
Síppal-dobbal-nádihegedúvel 
irányzékdt szemmel, ózonos tüdővel, 
szerelem-vadászni, nem léppel, nem lappal: 
nádüiegedúvel-síppal-dobbal.
XVI
Kancsalítva a bánat 
orozkodik utánad, 
orvul támad, ha támad, 
kupán kólint a bánat.
XVII
Álmom mások alusszák, 
mások álmát virrasztóm,
vigyázok, hogy a hajnal 
senkit meg ne riasszon.
Vállalja gyönge vállad, 
amit váltam elvállal?
Nem szabad szövetkeznünk 
halál ellen halállal.

VÁD
Anyám, midőn világra hoztál, 
apolgatva is megátkoztál!
Dühös bömbölésem hallgatva, 
meg-elátkoztál apolgatva!

Miért lettem rabja a szónak? 
miért égem ízét a sónak? 
miért nincs nyugtom vúen-foldön, 
bárányfelhőn, az égen, zöldön, 
bennem lobogó tábortúzön, — 
miért, hogy magam folyton űzöm, 
s szemem még csak egy szöszke szűzön 
se pihenhet d; ó, miért 

féltekedem valakiért; 
miért, hogy mindig csak kitűzöm, 
de el nem érhetem soha? 
mért, hogy ennek ez a sora? 
és hogy utolsó vacsora 
minden, de minden étkezésem, 
és hogy sétálnék mintha késen, 
s a csatlakozást mind lekésem, 
s hogy égnem kdl másfél-egészen 
és készülőben, sose-készen; 
és izzanom, mint csak az izzik, 
aki már magában se bízik, 
és ha asztalhoz ülve 
akárki édes hávere, 
nincs ott a Idke, csak a teste; 
s mért engedem meg, hogy kilesse 
lesetlen magányom az este, 
és miért faj a más eleste 
és miért faj a magamé,

s agyam, e rongy, ez a gané 
miért, hogy őröl folyvást-folyton, 
csak hogyha alkoholba fojtom, 
csak akkor, akkor, akkor áll d; 
s miért, hogy szívem rendre ráver- 
rádobban minden éles hangra, 
és dmémre, e szent-bitangra 
sosem tudhatni, hogy mikor 
számíthatok; s bdém tipor 
minden-egy talp, mdy mást tapos; 
s mért látom szürkének, lapos
unalmasnak a harmatos 
virágmezőt is olykor-olykor, 
s miért nincs oly pilula, oly por,

bdém, midőn reám köszönt 
a frontátvonulásos hiszti, 
s miért nem nyugtattok meg, hisz ti, 
mégis csak ti, ti vagytok én.

Ó, békdést e jaj-tekén!

Anyám, midőn világra hoztál, 
apolgatva is megátkoztál!
Dühös bömbölésem hallgatva, 
meg-elátkoztál apolgatva!
Fülem zenére mért hegyezted! 
hogy ne ülhessek sose veszteg! 
s miért, miért kdl hogy szeressek! 
mért nem születtem impotensnek! 
én, a pucér detre-tárt!

S miért szültd vdem halált!

KIBEN MAGA  

LELKIHEZ SZÓL
Oh, előrefutás meg visszatérés 
lelkem, drága kis ebecském,

be félős,
hogy nyomod ottveszik...

(Babits)
Igen ottvéssz valahol, ott.

Nem löttyedt, híg vasárnapot, 
szentfazekak és szentpapok 
örömét hizlalandó — 
az istenségből oly kevés 
szorult beléd, mint tyúkba ész, 
s akár a test, akivel élsz: 
gyarló vagy és halandó.

Szó, Idekül, kijő a számon.
Van kinek és van hova szánnom.
S magam ha néha szánom,

nem vigaszért — csak szólni néktek, 
hogy a gyertyák körömig égtek — 
mondjunk reá sietve áment, 
s ne lássuk, hogy az det ráment!

Igen, ottvéssz valahol, ott.

Hiszen kétfdbe a napot: 
dő nappalba és halott 
éjbe metszvén 
— hiába idézlek betűkbe 
(ringyó világnak cafka tükre!),
6, "drága kis ebecském" —: 
éjhosszankint áldozatod 
cserbenhagyni próbálgatod, 
így vívódunk egymásba zárva, 
hogy mindkettőnk kettősen árva, 
holtig nyöghetjük, de az ára 
meg sose térül, tudod-e!
Lehdj e vigasztalan betűkre 
(ringyó világnak cafka tükre) — 
Idkem, halál kurvája, te!

PERC
Csüggök rajta csüggedetlen, 
csügg 6 rajtam csüggeteg, 
mint a ki nem hűlt egekben, 
vég időkig tűrhetetlen, 
amit tűrve ülhetek, 
csügg 6 rajtam csüggedetlen, 
csüggök rajta csüggeteg.
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BOSZORKÁNY
piripócsi magdolm súlyos a te vétked 

nagy a te bűnöd kicsattanó két orcád 
fekete parázs szemed sátán sodorta selyem 

pilláid
sátán gömbölyítette kemény kebled 

sátán feszítette feszes hasad 
sátán dagasztotta porhanyó combod sátán húzta 

hosszú lábad 
böjti boszorkány piripócsi magdolna 

tehenünk tejét szoptad csikónk csődjét 
csavartad kakasunk kukorékolását oroztad 

kecskénk mekegéséből főztél bájitalt 
kicserélted a kapubálványt szalmánk 
törekké törted szénánk murvává tapostad 

gyámoltalanná gyávítottad uraink uraságát 
férfiúink férfiasságát 

lányainktól elloptad Regények tekintetét 
böjti boszorkány piripócsi magdolna 

szombatnak éjfelén felhőt vontál a hold elé 
kéményen kirepültél kopasz 
hegyen csódör bélzebubbal szerelmeteskedtä kan 

ördöggel fajtalankodtál 
bak sátánnal bujálkodtál böjti boszorkány 

piripócsi magdolna
kévánatosak az te bájaid bájoló pillantatod 

kegyes ringadozásod volnál mintha virágszál 
méreg az te illatod pillantatod 

gyilok halál az te gyönyörséged böjti 
boszorkány piripócsi magdolna 

asszonyok arcára vertél ragyát tehén tógyére 
himlőt nőstény Jenner fogzó 
gyermek torkába fulladást rönk-rengető férfiak 

hátába nyavalyát
búzás zsákunkba rágtál lukat ocsmány ocsút 

kevertél tiszta szemeink közé 
kígyónak 6 foga az te fejér fogad 

sárkánynak tüzes nyelve az te piros nyelved 
durumónak röhögése az te kellemetes kacagásod

böjti boszorkány 
piripócsi magdolna

ravatal a te nyoszolyád szemfödél a dunnád 
derékaljadban gyáluforgács 
zizeg röpülő csészealjról kénálod az párádzó 

kávü
hóvihar a te leheleted jégverés könnyhullatásod 

mosolyod mennykővillanás 
böjti boszorkány piripócsi magdolna 

nyugalmunkban megrántottál múlatásunkban 
nyugtalannál vágyakozásunkban 
megrontottál hiedelmünkből kipenderítél 

gyümolcsinket rágtad féregül vetésünkre fúvtál 
forró aszályt gömbbé
gömbolyítéd az földet hogy lesikuljunk róla 
böjti boszorkány piripócsi magdolna 

száguldozván jaguárban kendőd lobog viselsz 
kétágú nadrágot miként gonosz 
leikde sátán gurította autóban 

kévánkoztál fődről dfdé fölfelé angyaloknak 
magas honába ördögöknek 
segélyével röpködni fölöttünk villámokkal 
cicázni böjti boszorkány piripócsi magdolna 

dszaporítád az embert támasztottál viszályt 
hogy egy a mástól ne férjen 
kábítottál jövendőnek ígéretivd 

kedves az te alakod babusgatásod kellemetes 
a kerge dméjúeknek játszadozol 
radioaktivitással kitalálsz nékik új 
halmazállapotokat hogy álmuk legyen lidérc 
ébrenlétük vívódás böjti boszorkány piripócsi 
magdolna

fülbe súgván hazudod hogy nem oly okosak 
nem oly ostobák nem oly 
gyöngédé. nem oly aljasok az emberek mint 
látszanak

dloptad halálon túli életükd hogy itt e földön 
küszködjenek örökké
nemzedékről nemzedékre te valál írisz almája 
böjti boszorkány piripócsi magdolna

HELIKON

legyen élted haUütalan
pld is bé ne fogadjon 

hűtős urad magtalan
méh ed meddő maradjon 

gyomként vettess gyehennára 
éltedben éltedben 

mostan húzzunk karóba
megdögölni ott se tudj 

most feszítsünk keresztre
lelked el ne szállhasson 

mostan süllögj máglyánkon 
rikótozz röhögjünk 

mostan hasad folmetszvén
elvérezz meg ne halj 

benzinnel is leöntünk
füstjiből szőj keszkenőt 

eb ugasson kert alatt
ne moccanj ne moccanj 

tank tiporja testedet
törten is tápászkodj 

ciántól is fulladozz
a halál ne fogjon 

szájad szóljon igazat
ne higgyék ne higgyék 

akit szeretsz pökjék rád
eltűrjed eltűrjed 

rusnya böjti boszorkány
boszorkány boszorkány 

haláltalan boszorkány
boszorkány boszorkány 

súlyos a te vétked nagy a te bűnöd 
kicsattanó két orcád fekete parázs szemed 
sátán sodorta selyem pilláid 

sátán gömbölyítette kemény kebled 
sátán feszítette feszes hasad sátán 
dagasztotta porhanyó combod sátán mintázta 
hosszú lábad 

kegyes böjti boszorkány 
virágom virágom

EMELETEK
avagy

A  LÁZ ENCIKLOPÉDIÁJA
(részletek)
(D O N  QUIJOTE  
SZER EN ÁD JA)
Madonna, ó, madonnám, 
e szöghajú, szúz esten 
szívói szívemre vonnám,
kereslek Nekeresden, 
talállak Nemlevőn, 
be búba-kútba estem,
tüdőnyi levegőm 
az égbe bugyborékolt, 
tikogok epedőn,
be rég volt, ó, be rég volt, 
hogy, nem süllyedve sárig, 
e derék még derék volt
— a sárga hold ma sáriik —, 
s ha szólt a szív parancsa, 
tüzes csitkóm, a sárig,
szállt szilajon, s halandzsa 
még nem hagyd el ajkam, 
szépszavú de la Mancha
valék; — madonna, rajtam 
aszú bőr már a gúnya, 
és nem fog a karaj-tan
s a zsírszívűek gúny ja — 
tartson ki-ki hülyének, 
amíg csak el nem unja —
— hozzád száll ily hú ének, 
patak csörg, szél susog, nád 
zizeg mélyén az éjnek,
akárha Te susognád: 
szeressél, vén bolondom,

de nem haraghatom rád —
maradtam a porondon 
magam s a vért, a vért 
itatom fol bolondon,
a vért, mely semmiért 
(s milyen sokért!) patakban 
folyt el; paizs, se vért
nem segített, vasamban 
semmi erő se volt, 
akár horpasz hasamban
zaba------sa sárga hold
ma sáriik s megdagadván, 
síri szemembe fojt
minden fényt, s én,

a vak, lám, 
látom a kék mezőt 
(ó, túlvilági reklám) —:
s a bitót és a rőt 
avart, mely unalommal 
várván az érkezet,
aki a számalommal 
küzdött s megveretett: 
betakard azonnal
s hit s remény s szeretet 
nevében gyújte este 
álcákat, legyeket,
ezer férget, ki leste, 
hogy végre étkké válik 
jódé la Mancha teste;
— a sárga hold ma sáriik, 
nézik — be delikát! — 
Erzsik, Birik s a Sárik

s a szőke Erikák, 
kik a gyanútlan rittert 
kacagva verik át
— a másvilágra; — hittel 
csücsültem én az ágon,
s nem is sejtettem, hidd el,
hogy magam alatt vágom; 
mit ér, ha fölfele 
száll, míg le én, világom?
Kékül-zpldül bele, 
jaj, az Úr színe — a 
lelkem örök fele,
édes Dulcinea: 
e megterített asztal, 
vedd édesen — de ha
csak csekélyded vigasszal 
szolgálhat s botorul- 
erőtlenül magasztal:
a lovag leborul 
—üdvét, ó, ne halaszd el —, 
s megnyílik, pokolul,
talpa alatt a flaszter;
— a sárga hold ma sáriik — 
hadd nyögjem e panaszt el,
míg szerenádra válik------
— madonna, ó, madonna, 
ki énnekem világít,
ma vánkos és ma dunna, 
ma lángos és ma rozsdás 
csillag, mit meg nem unna
lesmirglizni a postás, 
madonna, makaróni, 
madonna, lelkimosdás,
madonna, ideróni 
való emlékezet, te, 
lelkem falára lógni
való, gyöngy képezet, te, 
te boldog, te pogány,

te mocskos tetúette,
vágyaim ágbogán 
ülő kőszáli kurva, 
moslékos tobbogán,
üstökös lisztből gyúrva, 
— Madonna mia cara, 
lócitrom lángra gyúlva,
na mondja, mi az ára? 
madonna, árva érem! 
madonna, mi a kára?
madonna, drága, kérem! 
sintér ültette rózsa! 
szemen szedett szemérem!
madonna, múltak jósa! 
ki trónolsz Nekeresden, 
kiben egy már a jós a
rossz, kibe beleestem, 
tündéri csatakanca! 
pisis pendelyú isten!
tőled legyen agancsa, 
látod, már azt se bánja 
jó lovag de la Mandia!
S kutya se sír utána.

(DAL)
Szivárványló bánat 

földre költözött.
Tarló őszre szállnak 

birkanyáj ködök.
Dér dereng, halálos, 

dermedt förgeteg
lengi át a várost, 

érett földeket.
Már a tél villámlik 

láthatatlanul.
Szótlan a világ, míg 

Tavaszul tanul.

(MASZEK BALLADA)
Végig Világ utca hosszán 
tessék befáradni hozzám!

Vagyok az utolsó maszek, 
énnálam csillag a faszeg,

kinek kell repülő szőnyeg? 
az én inasaim szőnek! —,

nékem panaszkodnak holtak, 
este kigyújtom a holdat,

színvaknak csiszolok prizmát, 
olajozok aforizmát,

az ég alatt, a fold felett, 
hűtők nyarat, fűtök telet,

ha kifogy a szűzdohányból, 
tólem veszi a tűzhányó,

ki e földön helyet keres, 
jó iránytűt nálam szerez,

szabok-varrok leányálmot, 
boldogságot, testhezállót,

göndörítek bárányfelhőt, 
s a hétmérfoldes cipellőt

— ha elkopott — talpalom, 
itt a ritka alkalom,

végig Vüág utca hosszán 
tessék befáradni hozzám,

vagyok az utolsó maszek, 
vagyok, ameddig nem leszek!

13



HELIKON

BARTÓK AMERIKÁBAN
Milyen széles az óceán
annak, ki hazagondol —
s rossz hír számára mily remid az út.
S százszor jajabb annak, ki már-már 

gondolkodni se tud 
a gondtól.
Jaj neked, hús-vér idegen! —:
szerves gép itt az ember------

próbáld szeretni — hisz mégis az a dolgod — 
nem kilóra mért szerelemmel.

Hova vetemedtél 
hova vetemedtél 
szivárvány havasról 
szivárvány havasról 
tűzre te vettettél 
hamuvá vedlettéi 
mint jó Ráduj Péter 
szeme menyecskéje 
románul Marinka 
magyarul Margitka 
ifjú Ráduj Päer 
szeme menyecskéje 
románul Marinka 
magyarul Margitka.

Jaj istenem a világ 
kinek szoros kinek tág 
jaj de szoros a világ 
csontig hatol velót vág 
hogy kitágul a világ 
ha egyszer jobb idót lát.

Dolgos állat az ember, 
így bírja ki magát, 
lesz még célszerű is 
az agyontervezett világ, 
mindennek oka s célja 
s valami haszna van, 
a jövő alaprajza 
az arc ráncaiban, 
emez már fold alá nó,
amaz csillagokig------
— Komponálni? lehet még? 
de hát az ember dolgozik.

Körösfói lányok, 
mármarosi románok, 
sátron sídó arabok, 
kunyhón tengi törökök: 
hogy a nóta régi 
s hogy mindig új: így örök — 
egy nyelven szól az mind, 
magyarul, románul, 
s ki más értené, ha 
nem Bartók tanár úr?!

"Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, 
hogy meg ne tapossák lábaikul, és for
dulván, meg ne szaggassanak titeket."

• (Máté 7:6)

Estélyiben-frakkban 
urak-hdgyek, hölgyek-urak, 

zongoraszónál szebb 
zongorafödélen a lakk,

gyémántbolygók keringenek, 
csiribirivalcer — 

pucér füleknek szól, 
veszett ez a hangszer!

Kicsi ember, tudsz-e 
szépeket hazudni, 
szép álságot hinni?

Van-e eród: utolsóig 
minden poharat kiinni?

Kin veszed meg végül, 
hogy nem alhatol?
Ten bűnöd az is, ha 
megszaggattatol.

Fáj az otthon, ki megtagadott.
Fáj az otthon, a megtagadott.
Halál elöl meghalásba menekül, aki él — 
út-e az út, mely nincsen?
Kevés helye az életnek ott, hol túl sok a vér, 
kevés helye az embernek, hol túl sok az isten.

Akit sorsa meg akar tartani: 
síriglan-reményben ég el.

Akit sorsa el akar veszteni: 
megveri tehetetlenséggel.

Gond a pénz is, míg szabadságot ad, 
gond a csönd is, ha nincs.

Hogy mindent megértesz, ne áltasd magad, 
a lélek végül rádpirít:

hisz nem olyannak ismer, ki az alázatra is ráér 
körömfeketényi szabadságért.

Mert a láek, a láek, a lélek
már semmiségnek örülni sem átall — 

ó, boldogság az is,
ha Mount Vermontban barátságot kötsz 

egy cicával.

Marinka, hAargitka, 
hamvasság hamwedre, 
ajkadból rózsa nó, 
rög tapos kezedre, 
jó Ráduj Péternek 
széme-szép-ményecske,
Marinka, Margitka, 
hamvasság hamvvedre.

Távol a gyűlölet, a szeretet is távol — 
akad-e, ki a sohatöbbéig kísér a 

West Side Hospitalból?
Egy fájdalom sem mérhető mással — 

megértik-e, mennyire megérte 
kimondani az óriás keserűséget úgy, 
hogy a legtörpébb is értse?!

Jaj istenem a világ 
kinek szoros kinek tág 
jaj be szoros a világ 
csontig hatol velót vág 
hogy kitágul a világ 
ha egyszer jobb idót lát.

Fából faragott fájdalom, 
kőbe kalapált gyűlölet, 
allegro-barbaro-jelen, 
pdifón álom, ó,jövó, 

rezdülj végig,
a megismeréstől a fölismerésig, 
a céltudatos húrokon!

Rezdülj végig, 
a végestől a végtelenségig, 
tudatos, ésszerű varázs —:

mert csak az igaz, ami végtelen, 
minden véges: megalkuvás.

Tűz-víz-föld-ég 
Basa Pestát megölték 

fú-füst-zöld-kék 
tűz-víz-föld-ég 

Basa Pestát megölték 
tűz-víz-föld-ég 
fű-füst-zöld-kék 

hívó hűség —
a természet zenévé szerveződik 

figyeljetek 
hangjaira

(dúdol a mélybarna szemű — 
itt csak Mr. Bartók 
amerikaiak közt egy európai 
felhőkarcolók közt az elemek rokona.)

Könnyel áztatott, jajszóval sulykolt idegeken 
világot lépik az értelem —
aj —

múló étet múlhatatlan hangjairuü 
pusztuló vörösvértestekben gondolkodik a halál.

Van-e jogod elítélni 
— hisz benne s belőle is élsz —- 

a jelent,
mert kínjában kérész-éltű fogalmakat teremt?
Aki alkot, visszafele nem tud lépni — 

s ha már kinőtt minden ruhát, 
meztelenül borzong a végtelen partján, 

míg fölzárkózik mögé a világ.

A gondolat végül széttör minden
káprázatos formát, — keserves út ez az egy
szerűségfelé.

Keserves és hosszú az út
a bizonyítástól a kinyilatkoztatásig, az okolástól az 

axiomatikáig,— keserves, 
hosszú út, mert: élet. S az élet a bizonyíték. 
Lehetnek szégyenei
a logikának az axiómák: de az igazságnak re
mekei.

Keserves és hosszú az út a léttől 
a megismerésig, a megismeréstől a fölismerésig.

A megismerés üdvözítő módja nem a 
megfogalmazás, hanem a teremtés.

A fölismerésé a küzdelem, 
így születik a nyugalom: 

nyugtalanságok egyensúlya.
Semmi sincs hiába: a természet

nem pazarol, s ha pazarol is: szükségszerűen.
Nem szavaid: magad pazaroltad — 

sokszor nemcsak a konyhapénzt: a szabadságot 
is be kellett osztanod, 
hogy holnapra is maradjon.

A beosztás kényszerű volt;
magad pazarlása szükségszerű: céltudatos. 

Mindig utáltad azokat, kik bizonyos 
dolgokat csak azért találnak ki, hogy ellentétei 
legyenek meglevőknek.

Vigasztal-e, ha szükségszerűen pazarlód magad?

"... s a világot bármikor újraköltöm" 
(Lászlóffy Aladár)

Szereti a világ, ha újraköltik: 
hisz objektív valósággá válik az 

újraköltés is —: 
így lesz a világ halhatatlan.
Mit számít a Te, azó, az én halhatatlanságom — 
egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmara

dásért.

Értetlenül él-hal, ha ki az 
érzelmek dialektikájához nem ért.

Sajnálhatod a hímnős fajokat — kettős: tehát 
kettőzött magányukért, 

kik sose tudják pl fogni, hogy az élet, a 
reménytelenül szeretett: 

egymásra-utaltság —,saz egymásra-utaltság 
legmagasabb fokon szervezett 
formája a szeretet.

Minden élőre ezer halál jut — 
könnyezik a kő is.
A borzalom napjaiba 
belefárad az idő is.

Dolgos állat az ember; 
a cél: remény is egyben, 
így hát a félt halál sem 
oly kérlelhetetlen.

Éjek zuhogó titkát 
engeszteli a nap.
Ki messze fényekig ellát 
az a boldogabb.

Az a boldogabb s pjóbb.
Már nem áltatja semmi.
Unokák szeme tükrén 
jó lesz elpihenni.
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KÉNYSZERLESZÁLLÁS
Nem lett, mégse lett belőlem angyalka, 

tollsöprú-számyú, sztaniol-glóriás, 
gyolcspendelyes, herág kicsi édes, 

olyan, aminőket rettenetes módszerekkel 
gyártottak gólyamesegyártó nagyanyáink, 

méhükkel örökké bajlódó nagyanyák, szegények, 
angyalgyártó kisiparosok; —: 
mert bűnnek nem bún, csak ama bizonyos 

eredendő; és isten angyalkáit 
szaporítani talán még erény is.

Nem lütem angyalka hát; sivalkodván, 
szárnyatlanul, de még számytalanul is, 
úgy zuhantam, bukóröpülésben, roes vinnyo

gással, a biztonság kínzó-vak
merő erejével, mint egy berepülő pilóta.

De nem sajnálok mást, csak a tollsöprú-számyat, 
melynek hasznát véhdi az 
ember, ki meg akarja tisztítani e pókhálós 

századot.
Nem lat belőlem angyalka, szelíd, pendáyes, 

szöszi, ki ott lebeg a világ minden 
lebegő pallója fölött, hogy vízbe ne pottyanjon 
senki szelíd, szöszi, kicsi édes.

Óvja (ka a túl sok fagyitól, elhallgatja előlük 
az angyalgyártás kis- és nagy
ipari módszereit, estente mesd mond arról, 

hogy a Sárkánynak mind a hä 
feje tökkelütütt, és különben is a Sárkány csak 

arra jó, hogy levágják 
neki mind a hét fejd, 

mert, tudjátok gyerekek, e világon csak 
a Sárkány múlandó. Elég ennyit tudnotok a 
múlandóságról.

Sem angyalka, de lángpállosú kerub se lettem.
A lángszórót már a Paradicsomban sem sze
rettem,

pedig ott még mily kezddleges vala!
Nagyjából nem mit célja egyéb, 

mint a sarki rendőrnek: pirosra állítani 
a lámpát. Nos hát, nem Idtem sarki angyal, 

s az vesse rám az első kövd, aki biztosan 
eltalál, mert meghalni nem szerdek, de ha 
muszáj: egyszer bőven elég.

Nem Idtem angyalka; ördögöcske inkább: 
vigyori, szélhámos, szemtelen, kiszámíthatatlan,

kaján, konok, utálatos, békéiden, békélhetetlen, 
B\z-lhetdlen,

figyeljdek, kislányok, kisfiúk, midőtt 
elaludnátok, dárulom nektek, hogy az a Sár
kány nem is olyan tökkdütött, s azt se higgyé
tek, hogy Meseország valami különös világ, 
mindennapi dolgok történnek ott is, 

tegnap például okkerszínű strandfdhő 
úszott a palatetőn s a walesi hercegérsek első
szülött fia szinkrofazotront szült egy okker éj
szakán, de mire megjöttek a mentők, dfolyt 
már a nehézvíz,

és képzelje, Mrs. WHO, három órát álltam 
sorban kapcabdyárbecsüldért és mire odaér
tem, dfogyott,

ezenkívül egy washingtoni milliomos 
200 000 dollárért megvdte Ferenc Jóska Rhesus- 
faktorát, de egy gengszterbanda kilopta belőle 
a golyóscsapágyakat, hát nem egy bosszúság? 

Pedig én hitte, ,i a pápa csalhatatlanságában, 
míg ki nem derült, hogy folliculinnal üzérke
dik!

Alukáljatok, kislányok, kisfiúk, 
nem történt semmi különös, nincs semmi baj, 
mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe 
jutott, bukórepülésben, a huszadik század köze
pén,

mert nem Idtem angyal, az ördög vinne d enegem;
egyetlen tudományom: az élveboncolás, 

nézzdek ezt a ronda tetemet. A z enyém. Élő tetem, 
igen. Hagyjatok békd a logikámnak.

Kecsesen megemdem koponyatetőm, nézzdek ezt a 
kopasz agyvelőt, hogy megkérgesedett, pedig 
még csak pár millió éves, 

s hogy elkérgeseddt! Mennyi mindent kibírt, 
a nyavalyás, mennyi mindent kibírt, ami — 
nem vde történt! Tudjátok-e, 

hogy e pár Millió év alatt hányszor fordult dő, 
hogy minden becsüldes embernek 

meg kellett volna őrülnie! Ne csod£kozzatok 
a primitív törzseken, mdyek szentnek tartották 

az őrülteket. Hát nézzétek e kérges, e becstden 
agyvelőt, kislányok, kisfiúk, s okuljatok. És 

angyalkát egyet se lássak köztdek! Angyalkát, 
szöszit, szdídd, gyolcs-pendelyűt, tdlsöprú- 
számyút, sztaniol-glóriásat, 

és hagyjuk a sárkány-mesd, és nékem, 
aki nem Idtem angyal, tdlsöprú-szárnyú,

sztaniol-glóriás, gyolcs-penddyes, hercig, kicsi 
édes,

énnekem, aki bukórepülésben, íves 
sivalkoddssal, a biztonság kínzó-vakmerő ere- 
jévd zuhantam ide, 

énnekem ne mondjátok, hogy 
"szeresd fdebar átadat, mint tenmagadat", 

csak ennyit mondjatok:
"szeresd fdebarátodat hasba lőni, mint 

tenmagadat; szeresd fdebarátodat gázkamrába 
küldeni, mint tenmagadat; szeresd fdebaráto
dat villamosszékbe ültdni, mint tenmagadat; 
szeresd fdebarátodat arcul köpni, mint tenma
gadat, szeress felebarátodra atombombát dob
ni, mint lenmagodra; szeress fdebarátod húsán 
hízni, mint tenmagadén" —: 

csak ennyit mondjatok, és akkor, 
bizony mondom, hiszek néktek, 

én, az ördögöcske, aki zuhantam, 
kényszerleszállást végeztem itt, közöttdek, 
ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismerdlen tere
pen,

kényszerleszállást végeztem, és tudom, 
hogy bde fogok halni.

Van egy jó barátom, vízirigó az illdő, 
megtanított, hogyan kell rohangálni 

az árban, kicsipegetni mohos kövek alól 
a mindennapit. Neki, lám, eszébe sem jutott, 
hogy lehetett volna angyalka, édes, 
mennyei dolgokban járatos, 
s megtaníthatott volna arra is például, 

hogy rövidebbre törddjem e sorokat, s akkor 
nem kdlene alábirizgálnom oly sok 

mohos kövd.
Tudjátok, ha én ember volnék, 
erre, ki arra kényszerült, 

hogy a világtörténelem leghosszabb századában 
éljen (leghosszabb, pedig még háromnegyede 
se tdt d),

ha ember volnék, mondom, 
szereznék egy talajgyalut, hogy 

kényelmes leszálló-pályát készítsek eljövendő 
kényszerleszállóknak.

Meg aztán ki tudja, milyen magasra 
jut d egy-egy gyaluforgács?

KÉRVÉNY
Alulírott, idáglenes 
lakos a XX.
század negyedik, ötödik, 
hatodik s hdedik emeldén, 
alulírott, vagyona: még 30-40 év, 
kamatok: infraktus, vélt véldlen,

ki tudná,
vagy szándék, elborult; alulírott 
egyelőre bejelentve, ott, ahol 
köröztetni fogja dőbb-utóbb 
Elmúlás (őfelsége), és lefoglalja majd 
ingó verssorait,
alulírott, külföldi bolygókon honos
rokonait tudakozván,
alulírott, szüldett júliusban, dkárhozott
mind a négy évszakban,
alulírott, még mindig félúton
(és félúton tán mindörökké),
alulírott, szolgálatos
a tájon, ahol tinta tóban
béka hangol, sás sötétség sustorog,
csillagokat csördítenek láthatatlan
ostorok,
alulírott, ki szólott nagy-ki£tván:
"Hiszek, Uram! Légy segítségül 
az én hitetlenségemnek!" —, 
alulírott, megutálván 
a föltámadás szadizmusát, 
alulírott, a XX. század hdedik 
s a VII. század huszadik emddén

egyszerre,
ideiglenesen;
alulírott, kinek fejére láthatatlan 
csillagokról hull látható ezüst-korom, 
alulírott, éjjdiőr egy

tört-ezüst-koron, amely majd 
beolvasztódik alulírottal együtt; 
alulírott, aki nem írt alá 
szerződést se a régvoltakra, 
se a sose-leszre 
(vagy volna valami 
Gentlemen's Agreement", amelyről 

az érdekdtek se tudnak? 
jól vagyunk eleresztve!); 
alulírott, £omba lassúdó rettendtel, 
nem tudván, mennyire kelendő 
portéka a jövendő, alulírott, 
alulírott, ideiglenes, 
ideiglenes mindörökké, 
meghdlgatván a végítéld 
trombitáját (Honegger-dallam volt

talán),
alulírott, rovásán több millió
halálai, születesse/, átmenettel,
alulírott, átmend remény s rettend közt,
alulírott, ideiglenes,
ideiglenes mindörökké,
alulírott, a hdedik,
a huszadik, az ezredik,
milliomodik hal£
és millió-egy születés
súlya alatt, dulírott, alulírott.

DADOGÁS
A szó dadog, a muzsika beszél, 
beszél a fákkal a bús őszi szél,

beszélnék én is, de csak dadogok,

a szó dadog, az ára üt, a vég 
közeledik, és nincsen menedék —, 
nem a vég elől — mi előtte van —, 
ó, a fűd alá dadognám magam, 
ha lehetne — mi mindent meg 

ne tennék —
a szó dadog, elővetül az emlék, 
a jövőé, hogy jobb lesz, 

hogy nem £
az eszme, hanem szűzi ide£.

BELÉMHALNI
Istenem, kit ószeren 
vdtem, légy ma óvszerem, 
óvj az ebtől, óvj a sebtől, 
óvj a tokád esetétől, 
hagyj£ engem, balga tagot 
és kipletykált hallgatagot 
látszatomnak látszanom, 
hagyj továbbra jdszanom, 
bár lehd, hogy léha, talmi.
Hagyj magamba belémhalni.

"... mert tudjuk, hogy a' jónak 
mindig legnagyobb ellensége a' leg- 
jobb."

(Vasárnapi Újság, 1842,427. sz.)

LAKÁS
Nem haltam itt meg, nem 

születtem 
itt, csupán áünk 

mind a kdten 
itt, mint ki tudja: 

tehddlen 
itt, mint dómban, 

imetten, 
itt: átmenetileg 

kivettem
itt egy lakást, és kivddten, 
itt, horgaimat kivddtem, 
itt, a meddő folyón, 

kietlen,
itt, mert minden halát 

kiettem,
itt, mert nem haltam 

s nem születtem 
itt, csupán áünk mind 

a ketten, 
itt, itt, itt itt.

(1976)
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LÁNG GUSZTÁV

M ű — életm ű — irányzat
(Dsida Jenő: M iért borultak le a z angyalok Viola e lő tt)
Dsida Jenő erdélyi költő — kér

dés azonban, hogy e jelző maradék- 
talanul kifejezi-e életművének 
"hovatartozását". Igaz, hogy a ki
sebbségben élő erdélyi magyarság 
identitás-válságának és -őrzésének 
több — antológia-darabbá rango- 
sodott — költeményében hangot 
adott (Csokonai sírjánál, Psalmus 
Hungaricus), s a két világháború kö
zötti erdélyi irodalom önmeghatá
rozó eszmeáramlatának, a tran- 
szilvanizmusnak a nagyívű példá
zatát írta meg Török előtt című poé
májában. Költői szereptudata is a 
transzilvanizmushoz igazodott; 
nem kereste (s nem is aratta) a si
kert Erdély "irodalmi határain" kí
vül; egyetlen verset sem közölt 
például a Nyugatban (holott atyai 
barátja, Kuncz Aladár talán egyen
gethette volna útját Babitsékhoz), s 
a folyóiratban az első róla szóló írás 
nekrológja volt, Szerb Antal tollá
ból. Elismerést csak halála után ka
pott a magyarországi irodalmi 
élettől; Vajthó László a Mai magyar 
költők antológiájába (1941) már 
ugyanannyi költeményt válogat tő
le, mint József Attilától, Rónay 
György bevezető esszéje pedig az 
1944-ben megjelent Válogatott ver
sek élén nemzedéke legjobbjai közé 
állítja. Ez a posztmusz babér azon
ban — cáfolva mitológiát és nö
vénytant — gyors hervadásnak 
indult; a negyvenes évek végétől a 
költőt elfogult értékelői a közel
múlt sírjukban is gyanús alkotói 
közé sorolták, egyrészt mint a Vart 
pour Vart költészettanának, más
részt mint a katolicizmus eszme- és 
hitvilágának képviselőjét. (Senkit 
sem zavart, hogy e két vád kizárja 
egymást.) A hatvanas évek végétől 
kezdődik — ha nem is iroda
lompolitikai fenntartások nélkül — 
rehabilitálása, melynek eredmé
nyeként, mint mondani szokás, 
visszafoglalta méltó helyét az erdé
lyi irodalom történetében. Magyar- 
országon azonban életművének 
első összefoglaló kiadása csak 
1983-ban hagyta el a nyomdát.

Az elmondottak ellenére nem 
"erdélyi látószögből" kívánom 
szemügyre venni a költő egyik leg
érettebb művét. A kisebbségi ma
gyar irodalmakról leggyakrabban 
hallható kijelentés az, hogy az össz- 
magyar (némi fellengéssel: az egye
temes magyar) irodalom szerves 
részét alkotják. Ennek azonban 
csak akkor van tartalma, ha az iro
dalomtudomány — a nyelvi egység 
vitathatatlan ténye mellett— kimu
tatja a kisebbségi irodalmakban a 
magyarországival azonos (vagy 
velük rokon, esetleg őket kiegészí
tő) tendenciák, stílustörekvések, 
áramlatok jelenlétét Dsida költé
szetének erdélyisége—e feltevéshez
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keresek a következőkben érveket 
— egy olyan megformáltságban s 
egy olyan költői világkép összete
vőjekéntjelentkezik (vagy potosab- 
ban e világkép olyan általános 
hangoltságaként), amelyek a 30-as 
évek magyar újklasszikus irányá
nak képviselőjévé avatják líráját. 
Ha ez irányzaton belül legközeleb
bi lírikus-rokonait keressük, nem
zedéktársként Radnótit, mestere
ként Kosztolányit kell megemlíte
nünk.

Az újklasszikus irány jelenlää a 
30-as évek magyar irodalmában 
szinte senki sem vitatja; mibenlétét 
annál többen. Néhány általános vo
nása azonban mai tudásunk szerint 
is megragadható.

Az irányzat keletkezéstörténe
tében Babits Mihály kezdeménye
ző szerepét kell kiemelnem. 
1925-ben jelentette meg Új klasszi
cizmus felé című "névadó" esszéjét, 
de verses ars poeticáiban már ez 
előtt feltűnnek klasszicizáló von
zalmai (Régen elzengtek Sappho nap
jai, Örökkék ég a felhők mögött), az 
irányzat legfontosabb bölcseleti és 
líraelméleti elveit pedig már a tízes 
évek végén írott esszéiben megfo
galmazta (Ma, holnap, irodalom; Ve
szedelmes világnézet; Magyar költő 
kilencszáztizenkilencben). E szöve
gek a babitsi kezdemény és az eu
rópai újklasszicizmus egyidejű
ségét bizonyítják, sőt egyben-más- 
ban a magyar költő elsőbbségét.

Babits elveinek irodalmi irány
zattá terebélyesítésében azonban a 
Babits-tanítványok nemzedéke se
rénykedett. E költők pályaképe ha
sonló módon alakult: első verse
iken Ady és a Nyugatosok forma
kultúrájának visszfénye csillog, de 
hamarosan "átiratkoznak” az a- 
vantgardizmus iskolájába, a har
mincas évek elejétől pedig foko
zatosan visszatérnek a hagyomá
nyos formateremtő elvekhez. En
nek legszembetűnőbb jele, hogy 
valamennyiük munkásságának el
ső szakaszában jelentős (néha 
majdnem kizárólagos) a szabad
vers aránya, a következő pályasza
kaszban pedig e formát csaknem 
teljesen kiszorítja a nagy hagyományú 
rímes-mértékes verselés, illetve a mo
dem hangszerelés ű antik mértékek.

E változás természetesen nem
csak metrikai természetű, hanem 
kiterjed a formaalkotó, formaképző 
elvek legszélesebb körére. Akár a 
Saussure-i nyelv és beszéd kategóriá
ival is leírható, valamint azzal, 
hogy e költők milyen értékviszonyt 
tételeznek a kettő között. Nyelven 
természetesen azt a teljes lírai jel
rendszert értve, mellyel a költő "ki
fejezi magát", melybe tehát 
beletartoznak azok a metrikai, reto

rikai, stilisztikai (szóképtani), sőt 
műfajelméleti szabályszerűségek, 
melyek általános normaként szava
tolják az egyes költemény mint köl
tői beszéd érthetőségét. Akárcsak a 
nyelv az egyes beszélő számára, ez 
a formanyelv is önszervező és ön
rangsoroló, objektív létű és önma
gában is érték: a tagoltság, a meg- 
formáltság értéklehetősége benne 
van, az esztétikai értéket hordozó 
szöveg e rendszer alapján generál
ható. "Én voltam úr, a vers csak cifra 
szolga", hangzik a századelő nie- 
tzscheánus jelszava, mely a költői 
beszéd, a parole öntörvényűségét 
ál- Htja szembe a nyelv rend
szerével, s a normasértésben és -ta
gadásban keresi az eredetiséget, s 
mely lázadás majd az avantgárd
ban lobog föl igazán. A klassziciz
mus modern változata a nyelv 
elsőbbségét, a norma irányító sze
repét vallja; "nem az énekes szüli a 
dalt: a dal szüli énekesét".

Nyelv és beszéd értékviszonyá
nak e fordulása elválaszthatatlan 
ösztön és tudat rangcseréjétől. A fre
udizmus ösztönelmélete, s a száza
delő azonos költői törekvései, 
melyek talán a mélylélektantól füg
getlenül, de ugyanazon kor levegő
jéből szívták m agukba a 
személyiség titkai megmutatásá
nak heves kényszerét, új terminoló
giával ugyan, de a romantika ih
let-eszményét, a révületben fogant, 
folyamatában irracionális alkotás 
felsőbbrendűségének hitét hozzák 
vissza a költészetbe, vagy leg
alábbis valami hozzá nagyon ha
sonlót, s a beszéd e révület öntör
vényében keresi norma-cáfoló ere
detiségét. A nyelv azonban a tudat 
terméke s a tudat megszólaltatója; 
nem álom, hanem ébrenlét, mely
ben csak úgy szólhatunk az álom
ról, a révületről, hogy egyúttal 
értelmezzük őket.

Ez természetesen csak elméleti 
sarkítás. A szimbolista vagy avant
gárd költemény sem tiszta ösztön
élmény kivetítése, és a klasszicizáló 
alkotás sem tisztán racionális mű
gond terméke. A nem- vagy féltu
datos az utóbbiban is megjelenik, 
de — az irányzat jellemző parado- 
xonaként — mint megfogalmazott, 
a nyelvi tudat ellenőrzése alá ren
delt tudatalatti. A forma legfőbb ér
téke az irányzat számára az, hogy a 
formátlant, az élmények mélyén 
rejtező káosz irracionalitását ta
golttá s ezáltal az értelem számára 
beláthatóvá teszi. Dsida Jenő utol
só, halálos ágyán feleségének tollba 
mondott költeménye ezzel a mú
zsához intézett invokációval indul: 
"Lássuk, vajon itt a habos verejték /  
s jajgatások rémületes hevében, /  
véres arcú rémületek között is /  
úr-e a szellem? / /  Megkínozva

száz harapófogóval /  rá tudnék-e 
még mosolyogni csöndes /  réve- 
déssel régi görög hegyekre /  s zen
geni ritmust?" A sapphói strófa, az 
antik művészet időtlenségét idéző 
"görög hegyek" (a hegy Aprily és 
Reményik óta a változásnak ellen
álló értékállandóság jelképe az er
délyi lírában s a "lenti", az "alantas" 
világ zűrzavara fölé magasodó ér
telmes tisztaságé), melyek a "csön
des révedés" nyugalmával és a 
szellem öröklött fegyelmével elcsi- 
tftják a halálfélelem jajgatását, s köl
tészetté párolják a halálverítéket is
— nos, ez a klasszicista formaérték.

A formanyelv normatív szerep
re — mely T. S. Eliot újklasszikus 
elméletének is egyik sarkfogalma
— természetesen a XX. századi mo
dernség tanulságaival és eredmé
nyeivel összhangban érvényesül. 
Babits verseléssel kapcsolatos fejte
getései is gyakran hangoztatják a 
megfelelő helyen alkalmazott sza
bálysértés jogát, amely fokozza a 
ritmus kifejező erejét. Ez azonban 
nem a szabály tagadása vagy ér
vénytelenítése; a norma ellen lehet
— okkal! — véteni, de a "vétség" a 
normához viszonyítva válik csak 
értékképző erénnyé, "szabályt erő
sítő kivétellé". Különösen érvényes 
ez a műfaji kötöttségekre. A hagyo
mányos lírai műfajok hangnemé
nek ötvözésével már Arany János is 
kísérletezett; Reviczky a hangulat
gazdag dalszerűségben, Komjáthy 
a minden témáján elomló himnikus 
elragadtatásában oldotta fel határ
vonalaikat. A Nyugat első nemze
déke pedig már tudatosan lom
tárba veti őket, úgyhogy az avant
gárdnak már szót sem kell veszte
getnie rájuk. "Egy újabb pompás 
merénylet a műfaji szabályok ellen"
— Adynak ez a Krúdyról írott mon
data ujjongó dicséret a maga korá
ban. Az újklasszikus nemzedék 
azonban szívesen eleveníti fel a ro
mantika előtti műfajokat, amit néha 
verseimben is jelez: Óda, Elégia, 
Himnusz a békéhez, Ecloga stb. Ter
mészetesen e költemények sem 
mondanak le azokról az eredmé
nyekről, amelyeket az előző korok 
a műfaji szabályok megtagadásá
val értek el, hanem egyrészt az 
egyes műfajokra jellemző hangne
met, stílustónust imitálják, gyakran 
nagyon is modem képalkotási esz
közökkel, másrészt ez az imitatio az 
irányzatra olyannyira jellemző rá
játszás, megidézés is, annak érde
kében, hogy az olvasó a jelen idejű 
élményben fogant költeményt a ha
gyomány egyenes folytatásának 
érezze, hasonlónak a halhatatlan e- 
lőzményekhez.

A Dsida-költemény helyét ko
rában az is segít kijelölni, ha tudjuk, 
hogy az irányzat egyik fontos vers
típusa a világkép-hordozó nagykom
pozíció. Már a magyar századelő 
lírájában kimutatható az elégedet
lenség az egyes költemény világkép
kifejező lehetősegeivel. Ady motí
vumkörökbe rendezett verses
könyvei, Kosztolányi fiatalkori cik
lusai példák olyan nagyobb
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m űegységek létrehozására, me
lyekben az egyes költem ények 
struk tú ra-e lem kén t k iegészítik  
egymást, illetve az egész részeként 
többletjelentéseket kapnak. A 30-as 
években általánossá válik a törek
vés olyan terjedelmesebb, bonyo
lu lt szerkezetű m űvek létreho
zására, melyek a költő világképé
nek valamennyi (vagy legtöbb) lé
nyeges elemét megformálják. Ez 
szinte kivétel nélkül műfaj-feltá
masztással és -modernizálással jár; 
az elbeszélő költeménybe lírai ele
mek épülnek (Illyés Gyula: Hősök
ről beszélek, Babits Mihály: Jónás 
könyve), vagy leíró költészet eszkö
zei lényegülnek át gondolat-jelké
pekké (József Attila: Téli éjszaka, 
Külvárosi éj). A Miért borultak le az 
angyalok Viola előtt a verstípus epi
kát lírává hódító változatához so
rolható.

A Viola-ciklus 1933-ban, két má
sik, a költőnek a világról alkotott 
ítéletét összegező nagykompozíd-

l*.

óval szinte egyidőben született, s ez 
az időbeli közelség a költemények 
élményközelségét is feltételezhető
vé teszi. A Kóborló délután kedves ku
tyámmal (1932) ese tében  ez a 
rokonság nyilvánvaló; a természet 
harmóniájának mint a teremtés tö
kéletességének szembeállítása a 
társadalommal, mely a harmónia 
ember által megbontott életköre, s 
az "édeni" és a "bűnbeesés utáni" 
állapot ellentétének modem példá
zata. A két szféra ellentétének felol
dásához a jóság és a sze re te t 
vezethess ezt a lehetőséget a Dsida 
számára életpéldát jelentő Assisi 
Szent Ferenc alakja testesíti meg. 
Az is jellemző, hogy Dsida két, na
gyon is evilági értéket "átcsempész" 
az emberi szférából az "édenibe": a 
szerelmet és a költészetet, mert sze
rinte mindkettő a harmóiateremtés 
lehetősége. A hexameteres forma 
pedig — a szövegbe szőtt irodalmi 
utalásokkal együtt — e harmónia
élmény klasszikus, görög-latin e- 
lőzményeit idézi.

Kérdésesebb a Viola-ciklus ro
konsága a másik ez időben írott 
nagy terjedelmű költeménnyel, a

Bútorokkal. Ez utóbbi ugyanis az 
expresszionizmus egyik verstípu
sának, a szavalókórus-poémának a 
magyar lírában szinte egyedülálló 
példája. A szabadvers, a tömegin
dulat "felkiáltásait” idéző elliptikus 
mondatok, a groteszk képhangula
tok expresszív ereje, a nyomor láza
dásának apokaliptikus képei a 
korabeli avantgárd baloldali szár
nyához közelítik a művet, ennek 
ellenére — mint majd látni fogjuk 
— szemléleti kapcsolat e költe
mény és az olyannyira más fogan- 
ta tá sú  Viola-ciklus közö tt is 
található.

A Miért borultak le az angyalok 
Viola előtt műfajilag verses . jvellá- 
nak tekinthető; elbeszélő műre utal 
az alcím is (Egy nyári délután csodá
latos története). A hat fejezet történé
seiből összeállítható egy olyan 
cselekm ény-vázlat, mely eleget 
tesz a fabulisztikus folyamatosság 
elvárásának, mégpedig a legegy
szerűbb formában, az időrendiség el

ve szerin t rendezve az 
eseményeket. Ez a váz a 
következő: 1. A költő — il
letve az első személyben 
megszólaló elbeszélő, aki
ről a Bevezetésből megtud
juk, hogy azonos a mű 
szerzőjével, a harmadik és 
ötödik fejezetből pedig, 
hogy hivatása szerint is 
költő — szerelmi légyottra 
megy a monostori erdőbe 
szeretőjével. 2. A lány lábát 
az erdei úton feltöri a cipő. 
3. Az útmenti feszületnél 
csodáért fohászkodik , 
hogy fájdalmától mene- 
kedjék. 4. A férfiszereplő
ben a lány  panasza 
tudatosítja szegénységét 
és kiszolgáltatottságát; Iá 
zadó panasszal fordul Is
tenhez. 5. Kettőjüknek 

annyi pénzük van, amennyi egy 
autóbuszjegyre elég; Viola megme
nekülhet a szenvedéstől. 6. Az au
tóbuszm egá lló  e lő tt egy 
koldusasszony kéregét, karján 
gyermekével, s Viola nekiadja a 
megváltó garasokat. 7. A költőben 
e jótett az önvád szavait fakasztja 
föl; a tett és a költői szó értékellen
tétével szembesül. 8. Az égből an
gyalsereg száll alá, az angyalok 
ölbe veszik Violát, s hazarepítik, 
hogy "ne sajogjon a lába szegény
nek". Az imában kért csoda bekö
vetkezik.

A történetnek ez az időbeli fo
lyamatossága azonban az elbeszé
lés szaggatottságával társul. Az 
egyes fejezetek a bennük foglalt 
epizód lírai kommentálásával zá
rulnak, ami nemcsak megszakítja a 
narrádót, hanem minden epizódot 
önálló példázatrangra emel. A Vio
lával történő valószerű és csodás 
eseményekkel párhuzamosan ezál
tal egy másik, lírai-lélektani vonala 
is van a ciklusnak, s ez az elbeszélő 
eszmélésének és megvilágosodásá
nak belső története. E kommentá
rok két esetben (3. és 5. fejezet)

önálló lírai költeménnyé terebélye
sednek; mindkét "betét” Dsida köl
tészetének meghatározó kérdéseit, 
m ondhatn i d ilem m áit foglalja 
össze. Ha az elbeszélő szerkezetet 
kauzális eseményláncként nézzük, 
kiderül, hogy a szüzsé elemi motí
vumainak fabulává szerveződésé
ben csak az egyes epizódokon belül 
játszanak szerepet oksági kapcsola
tok (például a 2. fejezetben Viola 
testi fájdalma a feszület előtti kö
nyörgésének kiváltó oka), az egyes 
epizódok között azonban ilyen 
kapcsolat nincs, kivéve a költe
mény befejezését; Viola jócseleke
dete (4. fejezet) oka és magyarázata 
a csodás hazatérésnek (6. fejezet). 
Minden epizód azonban kiváltó oka 
a lírai részekben kifejeződő érzés- 
és lelkiállapot-változásnak; az elbe
szélés koherenciáját az epikus és a 
lírai vonalvezetés közötti ilyetén 
kauzális kapcsolatok biztosítják, 
sőt a lírai elemeknek a cselekmény 
következő epizódját előkészítő, an
nak rejtett értelmére célzó funkaó- 
juk is van.

Az epizódok önállóságát és pél
dázat-értékét növeli, hogy mind
egyik egy-egy mitologikus vagy 
kulturális archetípusra épül; a je
lenidejű és egyedi események egy- 
egy "időn kívüli" (vagy Eliade ki
fejezésével a mítosz nem-lineáris, 
ciklikus idejében értelmezhető) és 
az európai kultúrában szilárd jelké
pes jelentéssel rendelkező őshely
zetre való emlékezés lehetőségévé 
válnak. S éppen ez az "emlékezés a 
hagyományra" (valamint termé
szetesen az emlékeztetésnek a hagyo
mány szellemével adekvát költői 
eszközei) jelenítik meg a klasszid- 
záló tudatosságot

Az első fejezet az antik pásztor
költészet hangját intonálja, termé
szet és szerelem tiszta derűjének 
dicséretével, a hexameteres formá
val, melyet a Nyugat verselési kí
sérleteinek nyomán meg is rímel a 
költő, ötsoros keresztrímes strófák
ra tagolva a szöveget. A 6. szakasz
ban még a fütyörésző pásztor is 
megjelenik, s a szerelmesek zavar
talanságán őrködő hű barát szere
pében a költő kutyája. A "lepleden 
ragyogású" lány testre ömlő "arany- 
halovány, rest nyárnapi fény" az 
aranyesőtől termékenyülő Danaé 
mitológiai képét villantja távoli re
miniszcenciaként, s a "bokrok közt 
kacarászva kukucskált sok kicsi 
Ámor" sor teljessé teszi az antíkizá- 
ló hangulatot; az erdei légyott a gö
rög-latin idill reinkarnációja lesz. 
Szembetűnő a természet-leíró és az 
erotikus képek azonos hangoltsá- 
ga: "ámyfoltok bizseregve rezeg
nek /  szép Violám kitakart testének 
hószínű rajzán”, mintha maga az 
erdő fény- és árnyjátéka becézné a 
kedvest, s ennek megfelelően az er
dő is "rengeteg, illatos, álma tag"; az 
utolsó, a megszemélyesítő jelző va
lami vonzó asszonyiságot kölcsö
nöz a természetnek, akárcsak "a 
légbe vidám-szabadon beleferdő /  
bükkfák zö ldpuha lom bkeze". 
Nemcsak színhelye a természet a

szerelmi idillnek, hanem pártfogó
ja, kozmikus képmása is; természet 
és ember a szerelem által válik egy- 
ívásúvá. S ezért nyer "magasabb" 
helyeslést is a szeretők boldogsága; 
fölöttük s az örömüket megleső 
Ámorok fölött "mint a selyem, su
hogott a derűskék isteni égbolt". A 
szeretők búcsúcsókja is "a messzi- 
magas-tág /  mennybolt alkonyi 
sátra" alatt csattan, s a boldoggá tett 
Viola "arcán is égi derű száll". Ter
mészet és ember harmonikus egy
sége, an tik  istenek  és az ég 
helyeslése — e hangulat Dsida egy 
korábbi bukolikájának fordulatá
val minősíthető: "az éden teljes, 
mint a gömb, nem lehet hozzáad
ni". Ebből az édeni hangulatból az 
esti harangszó zökkenti ki a szerel
meseket, s vele megjelenik a gond, 
a pénz s "számtalan otthoni nyűg”, 
valamint az elmúlás előérzete. A 
búcsúvallomásba is becsúszik egy 
disszonáns akkord, ami a második 
fejezet bűntudatának előkészítője is 
("rossz lány vagy, Violám, csacsi és 
bizonyára parázna"), s ezzel újra
születik az Édenből kiűzött ember
pár helyzete: munkára és múlan
dóságra ítéltetett, s örömére árnyékot 
vet a bűntudat, a "jó és rossz tudása". 
Az antik példaképekhez a biblikus-ke
resztény hagyomány is társul.

A mítosz korrekciója azonban, 
hogy e "kiűzött pár" ártatlan. Dsida 
édene kígyó nélküli; benne a szere
lem nem kísértés, hanem a termé
sze t su g a lla ta . S a te rem te tt 
természet szava nem lehet ellenté
tes teremtőjének szándékával. Dsi
da több más versében is kísérletet 
tesz a görög költészet derűs szere
lemfelfogásának és a keresztény 
hitnek az összehangolására. A Kú
riai menyegző Krisztusa azért változ
tatja a vizet borrá, és sokasítja meg 
a halat s kenyeret, hogy mentesítse 
az ifjú párt a vendéglátás gondjától, 
s ezzel lehetővé tegye elvonulásu
kat "lombfüzéres nászi szobájuk
ba". Erre biztatja is őket: "Súgva 
mondja: Szívetek a vágytól majd- 
hogy szét nem pattan, /  menjetek 
csak, fiacskáim, ne késsetek énmi- 
attam!" A töredékben maradt Tíz 
parancsolat egy hasonlattal ugyan
csak egységbe vonja a szerelmet és 
a természetet, s tilalmasnak nem a 
szerelmet mondja, hanem az öröm 
természetes tisztaságát "megrágal
mazó" bűntudatot: "...örülj, örülj az 
ifjúságnak, /  örülj, örülj az ifjú nő
nek, /  akinek csókjai nyomán /  
minden friss sarjak újra nőnek, /  
mint fű nyomán a friss esőnek, — /  
úgy zeng a szerelem szava, /  mint
ha ezüst csengettyűt rázna, — /  ki 
szeret, sohasem gonosz, /  ki szív
ből csókol, nem parázna. /  (De jól 
ügyelj: ha bűnnek nézed, /  bűn is 
az, amire törekszel, — /  ha gono
szát vélsz tudni arról, /  hogy asz- 
szony karjaiban fekszel, /  bizony 
gonoszát is cselekszel.)"

Az első fejezet befejező sorai — 
"Mint e varázsló, tünde, parázsló, 
édes idilli /  nap tovasurrant, úgy

> » » / b / y f a t á s  a 18.ddalon
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» » »  folytatás a 17. oldalról 
fut el egyszer a szép fiatalság" — 
elégikusra fordítják az idillt, amit 
az utolsó előtti szakasz búcsúvallo
mása készít elő: "...És ha a földnek 
hantjai födnek, /  testem nélküled 
ott se találna melegre, de fázna." 
Ami az örök, síron túl sem múló 
szerelem romantikus fordulatának 
átirata. (Az erotika mértéktartó, 
"görögös" derűjének ezt az átváltá
sát a "sebeket bekötő" szerelem 
megvallásába a verselés belső rí
mekkel dúsított zengése is jelzi: 
"földnek — födnek", "varázsló — 
parázsló".) Mintha e kettő össze
kapcsolása — az e lfu tó  fia ta lsá g  é s  a 
"földnek hantjai" alatt is eleven 
vágy — a Szeptember végénből ke
rült volna a Dsida-versbe. Ez az el
lenpon tozó  szerkesztésm ód , a 
műfaj-hangnemek, a stílus-hangu
latok következetes ellentétezése az 
egész ciklus legfontosabb szerkesz
tési elve marad a későbbiekben is, 
ami ugyancsak a lírai intenció el
sőbbségét bizonyítja az epikus elő
adásmóddal szemben.

A második fejezet verselése is ezt 
az ellentétező hangváltást jelzi. Pá- 
rosrímű ütemhangsúlyos tízesek 
alkotnak egy kétszótagú sortöre
dékkel háromsoros strófákat. Ez az 
élesen megszakított sorozatosság a 
népköltészetben is, a népies roman
tikában is a játékos-humoros han
gulat ritmus-megfelelője (Vörös
marty: Fóti dal; Petőfi: Ezrivel te
rem...). E hatást fokozza, hogy a ver- 
selési hagyományoktól eltérően, 
melyek a magyaros ritmushoz a 
"naiv", asszonáncos rímelést tartják 
illőnek, (s a toldalékrímet sem hibá
nak) a sorvégek összecsengése vá
la sz té k o sá n  m ű kö ltő i; szin te  
kivétel nélkül tiszta rímek állnak a 
sorok végén, két szótagúnál egy 
sem rövidebb, de három szótagra 
terjedő, sőt mozaik-rímeket is talá
lunk ("kín-dult — indult", "gyöke
ret vert — embert", "hogy van — 
roggyan”, "nagy fa — zagyva"), s a 
szövegnek ezt a "túlrímelését" még 
fokozza, hogy a versszakok kétszó
tagú zárósora is rímel a következő 
szakasz megfelelő sorával. E derűs 
rím játék ellentétben áll a fejezet epi
kus tartalmával — Viola szenvedé
se és m egható bűnbánó imája-, 
nemkülönben a jelenet ősképével, 
hiszen a feszület előtt gyógyulásért 
és bűnbocsánatért esengő Viola az 
Evangélium bűnös asszonyának 
gesztusait és lelkiállapotát éli át ön- 
tudatlanul. Szövegszerűen is utal 
erre Viola ígérete — "s én fogadom 
szentül: férfinemmel /  nem vétke
zem többé szerelemmel /  soha!..." 
—> mely a feloldozás jézusi feltéte
lének ("Többé ne vétkezzél!") elfo
gadása.

Ezt az ellentétet a fejezet csatta
nója oldja föl. Viola őszinte hite 
meghatja a költőt, Unti, a farkasku
tya azonban "kétkedő hunyorral /  
kacsint", s e kétely visszamenőleg 
igazolja a fejezet áhítatról szóló el
mélkedését: "Mivel pedig jellemzi 
az embert; /  mihelyt /  hangyaboly
ba vagy csalánba lépett, /  emléké

ből minden régi képet /  kiejt, / /  
Istenről is tudni kezdi, hogy van, /  
bűnbánattól menten térdre rogy- 
gyan /  ina / /  s míg két szeme kö
vér könnyben ázó, /  dől szájáról a 
meakulpázó /  ima..." Az elbeszélés 
hangneme tehát e motívumoknak 
köszönhetően ironikus, aminek fon
tos epikus funkciója is van. Hiszen 
Viola evangéliumi ősképet idéző 
bűnbánata indoka lehetne a hato
dik fejezetben bekövetkező csodás 
hazatérésnek (lehetséges kauzali
tás), az irónia azonban közvetve ta
gadja ezt az oksági összefüggést. S 
joggal, hiszen a kettő összefüggésé
nek elfogadása a hatod ik  paran cso la t 
konvencionális értelmezésének el
ismerését, Dsida saját értelmezésé
nek tagadását jelentené: bűnnek 
kellene éreznie szerelmét. Az ironi
kus elbeszélő nézőpont éppen azt 
hangsúlyozza — érintetlenül hagy

va természetesen Viola imájának 
szubjektív őszinteségét —, hogy a 
hatodik fejezetben Viola megdicső
ülése nem ennek az imának az elfo
gadása.

A harmadik fejezet "lírai betét
je" ismét hangot vált versformában 
is, az idill és az irónia derűjét, játé
kosságát megtörő szenvedélyessé
gével is. Ez a szenvedély, ez az 
indulat váratlan, mert előkészítet
len; az előző fejezetben a költőnek 
a következő önjellemzését olvas
hattuk: "Én merengve álldogáltam 
ottan /  s gondolatok gyűltek meg- 
hatottan körém...!" Az "istenem, Te 
tudod: koldusán élek én" indítás 
azonban nem "merengő" vagy 
"meghatott", hanem a heves pa
nasz és vád szavainak bevezetője. A 
költemény első hét szakaszának 
felsorolása arról, hogy élete során 
mi mindenről kellett lemondania a 
költőnek "tisztes szegénységében", 
azt igazolja, hogy ez az "elbúsulás" 
a költő "roppant szegénységén" 
nem (csak) a pillanat szülötte; hogy 
Viola fájós lába csak véletlen ürügy 
e szüntelenül elfojtott, de lelkében 
lappangó közérzetként állandósult 
panasz felfakadására. E közérzet 
állandóságát, megfogalmazásának 
lírai-költői kiérleltségét jelzi az 
aszklepiadészi strófa ünnepélyes

fegyelme is. Valamint az, hogy a 
3-6. szakaszok, melyekben múltjá
nak kényszerű önmegtagadásait 
sorolja fel a lírai Én, egyetlen, stró
fahatárokat áttörő mondatot alkot
nak, műgond és vallomásra kész
tető szenvedély, panaszt visszafogó 
belső fegyelem és az érzelmi tűrés
határt áttörő élmény kényes egyen
súlyát valósítva meg. Mely utóbbi 
lé lek tan i p illan a tá t ism ét egy 
klasszikus toposz ragadja meg: "... 
túlcsordul az ürömpohár!”

A költemény gondolatíve is jel
lemző Dsida újklasszicizmusban 
fogant világképére. Az irányzat 
bölcseleti ösztönzői között ugyanis 
fontos szerepet kapnak a sztoikus 
erkölcstan elvei. A sztoicizmusnak 
ez a reneszánsza a 30-as évek iro
dalmában világnézet-független jelen
ség; Babits, Kosztolányi, József 
Attila, Radnóti e korszakban írott

költeményeiben egyaránt meggyő
zően kimutatható, holott e négy lí
rikus világnézetének szám os és 
lényeges különbségét bizonyítani 
sem kell. E különbségek legfeljebb 
egyéni árnyalatokat, hangsúlykü
lönbségeket eredm ényeznek az 
egyes költők sztoikus alapmagatar
tásában. Dsida Jenő költői világké
pét pályája kezdetétől egy általa 
feloldhatatlannak érzett érték-anta- 
gonizmus határozza meg: vallásos 
hitének megfelelően a mindennapi, 
világi életvitelre nézve is az evan
géliumi erkölcsöt és a krisztusi pél
dát tekintette irányadónak, u- 
gyanakkor tapasztaln ia kellett, 
hogy a világ — bár elvben elismeri 
ezen erkölcsi normákat — egészen 
más, gyakorlatias, az evangéliumi 
szellem szerint "önző” és "igazság
talan" törvények szerint él. Mivel 
Dsida elvben helytelenítette a tár
sadalmi rendbe való erőszakos be
avatkozást (Hamm Diemm Carmina 
című költeménye félreérthetetlenül 
tanúskodik erről), a világ "evangé
liumivá" tételéről pedig egyre ke
vésbé táplált illúziókat, a pénz 
uralmát egyfajta szerzetesi sztoiciz- 
mussal védte ki, lemondva — ha 
nem is mindig keserűség nélkül — 
a csak pénzzel megszerezhető érté
kekről, még könyvről, hangver

senyről, utazásról is, a Szent Fe- 
renc-i példa nyomán a természet 
"ingyenes" értáceiben keresve kár
pótlást. A harmadik fejezet első há
rom szerkezeti egysége (1-2., 2-7., 
8-9. versszak) e szerzetesi sztoiciz- 
mus magatartásformáját írja le: az 
első a nincstelenség külső jegyeit, a 
második a "hatalmában nem álló" 
dolgokról való önlegyőző lemon
dást, a harmadik a természet, szere
lem és költészet mindenért kár
pótló gyönyörét. Az utolsó szerke
zeti egységben (10-14. versszak) 
azonban e sztoikus m agatartás 
összeomlik; az előző részekben a 
"koldusán élek én" indításhoz a 
"nem panaszolta fel szájam soha", 
"nem hánytam fel a sors mostoha- 
ságait" erkölcsi tartása kapcsoló
dik, Viola fájdalmára azonban az 
"ezt elviselni türelmesen többé nem 
birom!" felkiáltás válaszol. S itt kap
csolódik ez az idillnek induló, cso
dában kiteljesülő költemény a tőle 
hangnemben, irányzatban, társa
dalmi indulatban oly különböző 
Bútorokhoz. E szavalókórusnak  
ugyanis két szóló-szereplője van, a 
férfi és a nó. S a lázadás fegyverét, a 
fényes bútorokat szétzúzó fejszét e 
költem ényben is a szeretett nő 
szenvedése adja a férfi kezébe — az 
élmény, mely Dsidával egy-egy pil
lanatra megtagadtatja világképé
nek két alapelvét, az erőszaktól 
való irtózást, illetve az isteni rend
ben való megnyugvást, mindkét 
költeményben azonos.

A költemény szerkezetének ezt 
az egységekre tagoló, hagyomá
nyos elemzését az indokolja, hogy 
— a klasszikus ódák mintáját kö
vetve — ez a logikus felépítés és az 
erőteljes retorizáltság a szöveg fő 
kifejező eszköze. E szerkezet töké
letesen részarányos: az egymással 
logikai kapcsolatban álló egységek 
terjedelme azonos. A külső (1. rész) 
és a belső önarckép (3. rész) két-két 
versszak, a 2. és 4. rész, a sztoikus 
lemondás vállalása és szerelemben 
fogant megtagadása öt-öt Ez a re
neszánszra emlékeztető szimmet
ria szinte előkészíti a következő 
rész "dantei" hangvételét.

A negyedik fejezet versformájá
nak, a tercinának a jelentésére Dan
te nevének említése vezet rá, s az 
utalás Beatrice "öröklétére". Violát 
önfeláldozása nemcsak a jóság pél
dázatává avatja a költő szemében, 
hanem — akárcsak Daniénak Beat
rice a Paradicsomban — kalauzává 
is, erkölcsi értelemben. Az ötödik 
fejezet önvádja, melyet akár a köl
tészet lelkiismeret-furdalásának is 
tekinthetünk, hiszen a szd, a vers 
hívságos voltáról vall a tett, a gya
korolt jóság igazához képest, egy
ben válasz is a harmadik fejezet 
Istennel perelő lázongására. "A fáj
dalomnál erősebb a jóság", olvas
hattuk a negyedik fejezet alcímé
ben, s az ötödik a szeretet, a sze
génnyel és szenvedővel vállalt szo
lidaritás élményében jelöli meg az 
utat, melyet a költőnek, ha "Violára 
méltó", "embernévre méltó" akar 
lenni, követnie kell. Ismét egy szto
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ikus erény, a kötelesség inti fegye- 
lemrea fájdalmában "magáról megfe
ledkezett" költőt, s megint úgy, hogy 
ez egyben keresztény kötelesség is, 
hiszen a hetedik főbűnben, a jóra való 
restségben marasztalja el magát

Dsida lírájának ismerője számá
ra azonnal feltűnik, hogy ez a feje
zet csupa, költészetből már ismerős 
motívumból épül fel. Úgy, hogy ez 
az endékeztetés saját verseire az olva
sót tiltakozásra, a költő felmentésé
re késztesse. H iszen ha azt ol
vassuk, hogy "nem öleltem eddig /  
éhezőt, bevallom, /  szemem sose 
látta, /  mint roskad a háta /  s ho
gyan megyen át a /  túlvilági pal
lón", eszünkbe jutnak a költő olyan 
versei, mint az Öreg-postás a város 
végén, Az utcaseprő, Amundsen kor
társa, melyek éppen a nála is szegé
nyebbeket, elesettebbeket "ölelték" 
magukhoz. A "megmosolyogtam, 
ki /  másokért halált halt. /  Nagy- 
csütörtök-esten /  fogságba nem es
tem /  s kínt, csapást a testem /  
senkiért se vállalt" strófa ellenérve
ként a Nagycsütörtök kínálkozik, s 
mellé a Messze látok, a Krisztus, a 
Zarándokút, megannyi példája an
nak, hogy Dsida költészetében kez
dettől ott van a másokért vállalt 
á ldozat m essianisztikus vágya; 
hogy "Krisztus követése" számára 
mindenekelőtt és fölött a szenve
désben való azonosulást jelenti.

Igaz, ezek is versek, tehát "sza
vak”. A 20-as évek végén, a 30-asok 
elején azonban életrajzi tények (pél
dául Dsida részvétele az Erdélyi 
Fiatalok mozgalmának és folyóira
tának megalapításában), valamint 
versek sora (A gyávaság szonettje, 
Ének az egész világnak, Közeleg az em
berfia) bizonyítja, hogy alig valami
vel a Viola-ciklus megírása előtt szó 
és tett ilyetén szembeállítása ko
rántsem lelkiismereti kérdés a költő 
számára. Ellenkezőleg: a költészet 
mint embermegváltó tettek prog
ramja és előhírnöke egyenértékű a 
cselekvéssel. (Dsida Jenő kézirat
hagyatékában csaknem teljes egé
szében fennmaradt ez időből egy 
kiadatlan verskötet. Menni kellene 
házról házra címen, melynek vers
anyaga nagyrészt e cselekvés-elkö
telezett líra példája.) Az is két
ségtelen azonban, hogy a vers, a 
költészet tehetetlensége történelem 
és társadalom értékromboló erőivel 
szemben s ezzel együtt a lelkifurda
lás, hogy a költő "csak" verset ír 
cselekvő életalakítás helyett, nem
zedéke lírájában nem egyszer han
got kap. S azt is érdemes említeni, 
hogy az ötödik fejezet nemcsak a 
költő korábbi lírai motívumaiból 
építkezik, hanem későbbi versek él- 
m énym agvát is tartalm azza. A 
"nyugtalan mély tó" mint a költő 
lelkének metaforája,, melynek "tük
rét" felborzolja az élmény, visszatér 
A tó tavaszi énéke című ars poeticá
ban, s a védtelen, minden emberi 
fájdalomnak kiszolgáltatott érzé
kenység jelképe lesz — de úgy is 
mondhatnám, hogy a minden em
beri szenvedést magára vállaló köl
tői messianizmus kifejezője.

HELIKON

De térjünk vissza egy motívum 
erejéig a negyedik fejezethez. Oksá
gi kapcsolatot tételeztem fel Viola 
alam izsna-adása és rákövetkező 
megdicsőülése között, e kapcsola
tot azonban ugyancsak egy népi
biblikus archetípus teszi teljessé. A 
koldusasszony, keblén s karján cse
csemőjével, a Madonna s a Kisded 
álruhás alakmásaként is felfogható, 
s ez esetben a jelenet próbatétel is, 
égi kihívás, melynek Viola mara
déktalanul megfelel. Ezért kapja 
cserébe a csodás hazatérést, mely 
Mária mennybemenetelének paraf
rázisa. Félreérthetetlenné teszi ezt a 
liturgikus hangvételű zárósor, me
lyet "harang és orgona”, 'Tant és harsona" 
zeng, templomi és angyali hangszerek 
tehát "Angyalok asszonya Ó és ülni fog 
egykor az Urnák jobbja felől."

Dsida Jenőt virtuóz verseidnek 
tartja a kritika, s a hatodik fejezet
ben a versritmus a költőiség szinte 
egyetlen eszköze. Metaforát mind
össze kettőt találunk a terjedelmes 
szövegben: "jámbor hangulatok lili
omszirmú, puha, tiszta szűrőjén" 
átszűrt nyelv szólhat a csodáról; 
"lent a nehéz por, sürü templomi 
tömjén” füstöl 'Violának lengő légi 
nyom ában". Liliom és tömjén, 
templomi illatok lengik be a leírást, 
mely valóban oltárképet idéz; az al
só síkban barmok, emberek s szal
matetős kalyibák, a középsőben a 
"tág, biblikus út" mentén az angya
lok "tábora", a legfelsőben pedig, 
ahová minden mellékalak tekintete 
irányul, a megdicsőült asszonya
lak. Az ismétlődő igék — zeng, zen- 
gedez, muzsikál, kondul — a 
harmonikus-ritmikus hangzás él
ményét társítják a látványhoz, így 
lesz egyetlen nagy "szinesztéziás" 
képsor a leírás, látványból látomás. 
Melynek leírhatatlanságára is utal a 
szöveg ("Nem tudnék elmondani, 
elmuzsikálni, lefesteni, bárhogy 
akamók..."), s a nyelv "szegénysé
gét" paradox módon épp a gazdag
sággal, a szinte torlódó jelzőkkel és 
határozókkal érzékelteti. Áradá
sukkal együtt árad a vers is; a végig 
daktilikus és anapesztikus ritmus 
lendülete elvet minden sorképletet, 
előre tervezett mértéket.

A csodával azonban nem ér vé
get a történet. A Bevezetésre — mely 
kaján komolysággal "csupa tanul
ság" történetet ígér az olvasónak — 
visszautaló Utóhang "lerázza" a ta
nulságok levonásának terhét, az if
júság jogán, mely élni és nem 
magyarázni akarja az életet, a termé
szetet és a szerelmet. Az angyalok 
helyét ismét "kancsal kicsi ámorok" 
foglalják el, akik "jegyzik arany pa
latáblán" a jövendő pásztorórák 
"boldog eredményét” — e catullusi 
csattanó visszatéríti a költeményt 
az első fejezet örömteli hangulatá
hoz. Az egész klasszikus kelléktár, 
a verselés, a művelt allúziók és bib
likus ősképek arra szolgálnak, hogy 
— Babits szavával — "örök dolgok 
közé legyen neved beszőtt"; Viola 
neve, s a benne megtestesülő élet
örömé, mely az egyetlen igazán 
örök érték Dsida számára.

Júniusi évfordulók
1 - 4 0  éve halt meg Martin Andersen Nexö dán író 

180 éve született Francois Ponsard francia író
2 — 310 éve született Ján Blasius szlovák költő

90 éve született Nyikolaj Komyejevics Csukovszkij 
orosz író
40 éve halt m eg Dánielné Lengyel Laura m agyar írónő

3 — 190 éve született Pieter Ecrevisse belga író
70 éve halt meg Franz Kafka német nyelvű cseh író 
150 éve született Detlev von Liliencron német költő 
30 éve halt meg Frans Eemil Sillanpää finn író

4 — 90 éve született Alvah Cecil Bessie amerikai író
5 — 75 éve született Lennart Hellsing svéd költő
6 — 100 éve született Csurka Péter magyar író
7 — 200 éve született Pjotr Jakovlevics Csaadajev

orosz filozófus
8 — 200 éve halt meg Gottfried August Bürger német költő

180 éve született Charles Reade angol író
9 — 20 éve halt meg Miguel Ángel Asturias guatemalai költő

60 éve született Thinsz Géza svédországi magyar író
10 — 20 éve halt meg Keszthelyi Zoltán magyar költő 

275 éve született Francisco Mariano Nifo spanyol költő
11 — 700 éve halt meg Roger Bacon angol filozófus

40 éve halt meg Gerevich Tibor magyar történész
12 — 40 éve halt meg Nicolae Davidescu román költő 

175 éve született Charles Kingsley angol író
25 éve halt meg Tersánszky Józsi Jenő magyar író

13 — 320 éve született Prosper Jolyot Crébillon
francia drámaíró
120 éve született Marko Cseremsina ukrán író 
130 éve halt meg Henryk Dembinski lengyel író 
410 éve halt meg Zsámboki János magyar humanista

14 — 110 éve született Ioachim Botez román író
320 éve halt meg Marin le Roy Comberville francia író
1150 éve halt meg Nithard frank történetíró
180 éve született Augustin Smetana cseh filozófus

15 — 150 éve halt meg Thomas Campbell skót költő
16 — 480 éve született John Cheke angol humanista 

100 éve született Mahmúd Tejmúr egyiptomi író
17 — 275 éve halt meg Joseph Addison angol költő 

210 éve született Fredrik Cederborg svéd író
25 éve halt meg Gurge Maari örmény költő 
25 éve halt meg Sinka István magyar költő

18 — 90 éve halt meg Sami Frashéri albán író 
170 éve született Nagy Iván magyar történész

19 — 120 éve halt meg Jules Janin francia kritikus
60 éve született Pusztai János romániai magyar író

20 — 100 éve született Szergej Nyikolajevics Golubov orosz író
21 — 190 éve született Johann Gabriel Seidl osztrák költő

80 éve halt meg Herta von Suttner osztrák írónő
22 — 90 éve született Michal Choromanski lengyel író
23 — 160 éve született Alexándru Odobescu rom án író
24 — 475 éve született Théodore de Beze francia író 

390 éve halt meg Edward de Vere Oxford angol költő
25 — 130 éve született Laurids Waldemar Bruun dán író 

110 éve született Gyóni Géza magyar költő
360 éve halt meg John Marston angol író

26 — 180 éve született Kemény Zsigmond magyar író
27 — 125 éve született Waclaw Gasiorowski lengyel író 

420 éve halt meg Giorgio Vasari olasz író
28 — 110 éve halt meg Táncsics Mihály magyar író
29 — 175 éve született Nicolae Balcescu román történész
30 — 150 éve született George Bengescu-Dabija román író 

110 éve született Georges Duhamel francia író
110 éve született Szép Ernő magyar író
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GAAL GYÖRGY

AZ IZRAELITÁK ERDÉLYBEN
V.

Beilleszkedés 
a két világháború közötti 
romániai viszonyokba
Az első világháborút követően 1918 végén és 

1919-ben Erdély, Bánát, Bihar, Szatmár, Máramaros 
Románia része lett, a bekebelezést az 1920 nyarán 
kötött trianoni békeszerződés szentesítette. A köz
hatalomváltozás eleinte alig érintette az izraelita 
hitközségi kereteket. A függetlenedett hitközségek 
folytatták a maguk belső életét. Maga a zsidóság a 
háborút követő gazdasági fellendülésben fontos 
szerephez jut, írói, újságírói részt vesznek a romá
niai magyar irodalom kialakításában. Újdonság
ként hat a cionizmus, mely egy zsidó állam meg
alakítását tűzi ki célul, a zsidóságot nemzetnek 
tekinti, s szorgalmazza a Palesztinába való kiván
dorlást. Az eddig kizárólag vallási alapon szervez
kedő zsidóságot most különböző cionista szer
vezetek hálózzák be. A neológ és ortodox rabbik 
többsége szembefordul a cionizmussal - hiszen tá
mogatása a hitközség gyengítését jelentené, s ép
pen a rabbi kellene hogy elöljárjon jó példával, 
alijjázva (Palesztinába költözve-kivándorolva).

Az erdélyi zsidóság jó ideig függetleníthette 
magát a romániai ókirályságbeli zsidóktól. Azok
nak nem voltak keretszervezeteik, kétféle hitköz
ségbe tömörültek; szefárd és askenáz rítusúakba. A 
romániai zsidóság egyenjogúsítása 1918 augusztu
sában került a román parlament elé, s ez engedé
lyezte az egyéni kérvényezésen alapuló egyen- 
jogúsítási eljárást Egy 1918 december végi törvény- 
erejű rendelet is csak egyéni jogok megadásáról 
intézkedik. A közelgő békekötések sürgetésének 
engedve 1919. május 22-én megjelenik a zsidók 
állampolgárságát egyetemesen kimondó törvény- 
erejű rendelet. Ezzel - utolsóként Európában - a 
romániai zsidók is emancipálódtak. Az 1923-as al
kotmány szintén kimondta a teljes egyenjogúságot, 
egy két hónappal későbbi rendelet azonban egyes 
pályákon korlátozta a zsidók előhaladását (köz- 
igazgatás, igazságügy, hadügy). Az emancipált zsi
dóság 1921. május 19-én tartja első kongresszusát 
Bukarestben (melyen még az erdélyiek nem vesz
nek részt), s országos főrabbivá választják dr. Jacob 
Niemerover (1871-1939) bukaresti askenáz eredetű 
szefárd rabbit. Az izraelita vallásfelekezetet csak 
az 1928-as Vallásügyi törvény iktatja a történelmi 
vallások közé, s ennek 1932-ben történt alkalmazá
sától válnak a hitközségek jogi személyekké. Ez a 
törvény három féle hitközséget különböztet meg: 
szefárd, askenáz, nyugati szertartású. Az erdélyi 
ortodoxok és hászidok az askenáz csoporthoz so
rolandók, a kongresszusi hitközségeket nevezik 
nyugati szertártásúaknak.

A közhatalomváltozással több mint 181000 ma- 
arországi izraelita került román fennhatóságalá. 
ek nagyjából 115 hitközségbe szerveződtek. Kö

rülbelül 80 ortodox, 23 neológ és 12 statusquo ante 
jellegű volt Egy szefárdnak vallotta magát. Főleg 
az ortodox hitközségek száma bizonytalan, egyes 
falvak önállósulásával, a statusquo-ortodox átala
kulással megsokasodtak. Mind a neológok, mind 
az ortodoxok rövidesen kialakították a maguk ke
retszervezeteit, a korábbi szabályzatokat alkalmaz
ták az új viszonyokhoz.

Először az itteni izraeliták lélekszámának közel 
háromnegyedét kitevő ortodoxok tartották meg 
kongresszusukat Nagyváradon. Az 1920. augusz
tus 10-12-i nagygyűlésen 106 delegátus vett részt, 
köztük 42 rabbi A helybéli Fuchs Benjámin főrabbi 
vezette mérsékeltebbek és a szélsőséges hászidok 
közötti nézetkülönbségek ellenére sikerült valame
lyes egységet kialakítani; képviseleti szervül létre
hozzák az Erdélyi Ortodox Központi Irodát, s 
annak vezetőjéül a középutasnak tekinthető Ull- 
mann Salamon (+1931) besztercei főrabbit válasz
tották. Az iroda székhelyéül is Besztercét jelölték ki. 
Az irodának főleg a hitközségeken belül támadt 
viták, pártoskodások elsimításában volt szerepe, 
ugyanakkor a kormányhatóságok fele is összekötő
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kapocs lehetett volna, de ezt állami részről alig 
igényelték. Az 1920-as évek végére a Fuchs-párt 
szembefordult Ullmannal, de nem tudta lemondat
ni. Ennek halála után az 1932 februárjában 238 
delegátussal megtartott dési kongresszuson sike
rült helyreállítani az egységet. Wezel Albert (1864- 
1938) tordai főrabbi személyében találják meg a 
középutas elnököt. A Központi Iroda székhelyét 
Kolozsvárra költöztetik. Az 1936 december végi 
kongresszuson Wezelt örökös elnökké választják. 
Halála után veje és tordai utóda, Adler József vala
mint Freund Dávid régeni főrabbi vezeti a Közpon
ti Irodát.

Az ortodoxiának két nagyhatású hetilapja volt. 
A Népiink-Unser Volk Nagyváradon jelent meg 
1929-1940 között Wasserstorm Sándor és Leitner 
Zoltán szerkesztésében. Fuchs Benjámin ottani fő
rabbi ortodox irányát követte. Fuchs halála után 
nyitott a neológok felé. AHoemesz-Az igazság Mos- 
kovits Sándor szerkesztésében 1933-tól 1940-igTor- 
dán jelent meg, s Wezel Albert szellemi irányítása 
alatt állott. Az erdélyin kívül a nemzetközi ortodo
xia eseményeit is figyelemmel követte. Ekkoriban 
ünnepelte két hevra kadisa fennállásának kerek 
évfordulóját, s erre díszes emlékkönyveket jelentet
tek meg: Kétszáz esztendő az emberszeretet szolgálatá
ban... Qrták Leitner Zoltán és Freund Fülöp. 
Nagyvárad, 1931.); Száz év a kegyelet és jótékonyság 
szolgálatában (Szerkesztette Mózes Elek és Szabó 
Imre. Kolozsvár, 1936).

A kisebbségben levő neológok csak 1922-ben 
kezdtek szervezkedni, s magukhoz ölelték a status
quo ante jellegű hitközségek többségét. Dr. Schütz 
Henrik aradi hitközségi elnök kezdeményezésére 
1922. június 22-én Kolozsvárt értekezletet tartottak, 
amelyen elhatározták az Erdély-Bánáti Izraelita 
Hitközségek Szövetségének megalakítását. A hit
községi elnökök az alakuló nagygyűlést augusztus 
31-én Nagyváradon tartották. Ezen kimondták, 
hogy a régi magyarországi szervezet ide szakadt 
négy kerületét (21,23,24,26) nagyjából meghagyva 
négy kerületbe sorolják a hitközségeket (L Kolozs
vár, II. Nagyvárad, IQ. Brassó, IV. Temesvár), mind
egyik élére elnököt, alelnököt, jegyzőt választanak. 
Központi képviseleti szervük az Izraelita Iroda Ko
lozsvárt működik. Ennek első elnöke dr. Adorján 
Annin nagyváradi hitközségi elnök, ügyvezető el
nöke dr. Eisler Mátyás kolozsvári főrabbi, jegyzője 
Lax Salvator kolozsvári hitközségi titkár. Eleinte 35 
hitközség csatlakozott e szervezethez, de rövidesen 
öt statusquo ante hitközség (Nagykároly, Gyulafe
hérvár, Déva, Hátszeg, Körösbökény) az ortodoxia 
mellé zárkózott fel, úgyhogy 1925-re 30-ban állan
dósult a hitközségek száma mintegy 50000 lelket 
téve ki. A szövetségnek voltak különböző fokú bí
róságai és szakosodott bizottságai (kulturális-tan' 
ügyi, közjóléti, vallásügyi, jogügyi, pénzügyi). A 
Központi Iroda szervezte meg az évente más-más 
városban sorra kerülő országos kongresszusokat. 
Az első kongresszust 1924 novemberében Aradon 
rendezték. Az Iroda tartotta fenn a kapcsolatot az 
egyes hitközségek között és képviselte ezeket az 
állami hatóságokkal szemben. Az ügyvezető elnöki 
tisztséget mindig a legtekintélyesebb rabbi töltötte 
be, Eisler halála után Kecskeméti Lipót, őt követően 
Lővy Ferenc Aszervezet az 1928-as kultusztörvény 
kategorizálása nyomán A nyugati szertartású Izra
elita Hitközségek Szövetsége elnevezéssel kapott 
minisztériumi jóváhagyást 1933 januárjában. Ane- 
ológ és statusquo ante hitközségek vallási vezetői 
létrehozták az Erdély-Bánáti Rabbiegyesületet Eis
ler Mátyás elnökletével, utóda Lővy Ferenc. Ez két 
tanulmánykötetet jelentett meg Közlemények I. (Ko
lozsvár, 1934) és Közlemények II. (Emlékkönyv dr. 
Lővy Ferenc, dr. Lenke Manó és dr. Singer Jakab 
főrabbik tiszteletére. Kolozsvár, 1939) címmel.

Az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda mű
ködéséről az ügyvezető elnök az évente megtartott 
kongresszuson jelentést terjesztett elő, s ezt nyom
tatásban is megjelentették. Az Iroda Lax Salvator 
összeállításában 1935-1936-tól (5696. bibliai év) Zsi
dó naptárt jelentetett meg cikkekkel, tanul

mányokkal és a hitközségek bemutatásával. 1939- 
1940-nel bezárólag öt évfolyamot ért meg, a végén 
háromnyelvű címet (Calendarul Evreesc - Jüdi
scher Kalender - Zsidó naptár) viselő kiadvány. A 
kissé elkülönülő temesvári neológok Almanahul Ev
reesc - Jüdisches Jahrbuch - Zsidó éoköny címmel adtak 
ki hasonló kötetet Drechsler Miksa főrabbi és Na- 
schitz Imre szerkesztésében. Ez is 1935-1936-ban 
indult s öt évfolyamot ért meg. A naptár és az 
évkönyv II. évfolyama közös kötet lett

1936 májusában Weinberger Mózes főrabbi 
nyugati mintára megindította Kolozsvárt a Hitköz
ségi Értesítőt (Monitorul Comunitatii Izraelite), 
mely különböző címváltozatokkal 1942 áprilisáig 
füzet alakban jelent meg. A hitközség életére vonat
kozó közleményeken kívül templomi beszédeket, 
rövidebb tanulmányokat is közölt. A kolozsvári 
példán felbuzdulva 1939 novemberében a brassói, 
decemberében az aradi, 1940 áprilisában a nagyvá
radi, 1940 júniusában pedig a marosvásárhelyi 
"nyugati szertartásúak" indítanak hitközségi érte
sítőt (közlönyt). Ezek csak pár számot érnek meg.

Az 1920-as évek elején kialakul az izraelita fe
lekezeti iskolák hálózata. Azelőtt sok hitközség 
szüneteltette elemi iskoláját, mert a magyar állami 
iskolába járatták a gyerekeket. Most ez az iskolatí
pus megszűnvén a felekezeti iskolahálózat került 
előtérbe. 1924-ben három izraelita középiskola mű
ködött: Temesváron (1919), Kolozsvárt (1920) és 
Nagyváradon (1921); egy polgári iskola (nagyvára
di ortodox) továbbá 35 elemi iskola. Ezekből 22-t az 
ortodoxok tartottak fenn, 17 mellett talmud tóra 
oktatás folyt. 1923-tól főleg a magyar nyelvhez ra
gaszkodó neológ iskolák kerültek nehézségek elé, 
mert a román tanügyi törvények előírták, hogy az 
izraelita iskolák tanítási nyelve a héber vagy a ro
mán legyen. Az erdélyi zsidóság többsége viszont 
magyar anyanyelvűnek vallotta magát. Héberül 
egyáltalán, románul is alig beszéltek. 1925-től a más 
felekezetű magyar tannyelvű iskoláknak az állam 
megtiltotta, hogy izraelita vallásút beírathassanak.

Az 1920-as évek közepétől jelentkezik az anti
szemitizmus, ennek egyik gyászos tette az 1927. 
decemberi nagyváradi-bánffyhunyadi-kolozsvári 
pogrom és templompusztítás. 1930-ban az erdélyi 
zsidóság lélekszáma eléri a 200000-et.

Az erdélyi izraeliták az 1930-as évek közepéig 
szervezetileg függetlenek maradnak a korábban 
ókirályságbeliektől. Csak 1935 májusában kerül sor 
egy országos szerv létrehozására, ez a Hitközségek 
Szövetségeinek Föderációja. Ebben az erdélyiek is 
képviseltetik magukat.

Az egyes hitközségek életét az eddig kialakított 
keretek megtartása, megerősítése jellemzi. Különö-
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sen az ortodoxok szervezetét számos városban bel
ső viták teszik próbára. A különböző irányzatok, 
hívek önálló imaházakba, talmudegyletekbe tömö
rülnek, gyakran saját rabbit is alkalmaznak. Nem 
egyszer ezek szembekerülnek a hivatalos főrabbi 
vonalával. Elsősorban főrabbi-választáskor éleződ
nek ki az ellentétek Ha ezeket nem sikerül elsimí
tani, kenyértörésre is kerülhet a sor: az 
elégedetlenkedők magukat "szefárd" hitközségnek 
nevezve külön válnak A román vallásügyi törvény 
ezt lehetővé teszi.

A kolozsvári ortodox hitközség főrabbija, Glas- 
ner Mózes a vallásos cionizmus hívéül szegődik, s 
már 1919 nyarán bejelenti, hogy alijjázik. így fiát, 
Glasner Akibát választják 1922-től főrabbivá. Az ő 
nevéhez is fűződik a híres kolozsvári zsidó kórház 
felállítása, ó  javasolta a dúsgazdag Sebestyén Dá
vidnak (1845-1930) és nejének aranylakodalmukon, 
hogy tegyenek adományt kórház létrehozására. 
Ezek aztán telket, nagyösszegű pénzt ajánlottak fel 
a nemes célra. 1928 májusában ambulatóriumot, 
1929-ben Devecseri Emil mérnök tervei szerint nő
gyógyászati-sebészeti, 1931-ben belgyógyászati- 
gyermekgyógyászati részleget építettek. Idővel az 
orvostudomány minden ágát kitűnő szakorvosok 
képviselték e kórházban. Több- ségük még a ma
gyar egyetemi klinikák tanszemélyzetéhez tarto
zott, s 1919 után magánrendelőkben, szana
tóriumokban dolgozott. A kolozsvári zsidó kórház 
vetekedett az új román egyetemi klinikákkal mind 
felszereltség, mind szaktudás tekintetében. Nem 
izraelitákat is kezeltek 1936-ban 2200 fekvő beteget 
láttak el. 1930-ban a zsidó orvosok érdekvédelmi
tudományos egyesületet alapítottak Paul Ehrlich- 
ről elnevezve. A már 1872-ben külön imae
gyesületbe tömörült, később magukat autonómnak 
tekintő, de szervezetileg - a magyar törvények ér
telmében - külön nem szakadható szefárdo-hászi- 
dok a világháború u tán  újra szervezkedni 
kezdenek, s 1921-ben megalakítják az akkor száz 
tagot számláló önálló szefárd hitközséget. Az anya
hitközség mindent elkövet a kiválás megakadályo
zására, de végül kénytelen beleegyezni. Saját 
imatermük a Kádár utcában volt. Az 1930-as évek 
második felében több mint 15 imaház és talmud- 
egylet működik Kolozsváron. Közülük a Poalé Ce- 
dek iparosegylet a Malom utcában (a Szamos 
parton), a Sasz Hevra talmudegyesület Heves Vü- 
mos tervei szerint a Mikes Kelemen utcában (1922) 
építtet önálló templomot. Ezek ma is állnak. Glas
ner főrabbi 1934-ben jesivát alapít évi 40 növendék 
számára.

A neológ hitközség főrabbija nemcsak a város, 
hanem egész Erdély hitközségeinek gondjait viseli 
vállán, amellett tudományos munkásságot folytat, 
megjelenteti német nyelven prédikációit Eisler fő
rabbi 1930-ban bekövetkező halála alig pótolható 
űrt hagy maga után. Csak-1934-ben találnak méltó 
utódjára a budapesti Rabbiképző Intézetben épp 
tanulmányait végző dr. Weinberger Mózes szemé
lyében. ő  is jelentős irodalmi-szerkesztői munkás
ságot fejt ki.

Mindkét hitközség működtette az elemi isko
lát, emellett Tarbut (= kultúra) Zsidó Iskolaegyesü
letet hoztak létre, mely 1920-ban a magyar 
tannyelvű zsidó gimnáziumot létesítette. Elvileg az

ortodoxok a fiúgimnáziumot, a neológok a leány- 
gimnáziumot tartották fent Igazgatójuk a neves 
matematikus és pedagógus Antal Márk (1880-1942) 
volt. Az iskolát a tannyelve miatt többször megin
tették kényszerítették a román nyelvűségre, végül 
1927 őszén működési engedélyét felfüggesztették

Az 1930-as években mintegy 14000 izraelita élt 
Kolozsváron, közülük 600 család volt neológ.

A történelmi Erdély többi városa zsidó szem
pontból eltörpült Kolozsvár mellett, alig néhány
ban volt ezer főt meghaladó hitközség. Dés a maga 
negyedfélezer izraelitájával továbbra is az ortodo
xia bástyájának számított Apját Jákov Paneht 
(1888-1944), a családból származó negyedik rabbi 
követi székében 1930-tól. Az 1920-as években a 
hitközségi vezetőség a cionistákkal kerül ismétel
ten ellentétbe, az utóbbiak bojkottot is hirdetnek a 
hitközség ellen. Az egységet a szélsőséges hászidok 
imaegyletei szintén gyengítik. Marosvásárhely öt
ezer fős zsidót 'ga két hitközségre oszlik Az alig 
500 lelket számláló ortodox kisebbség 1924-ben 
önálló hevra kadisát létesít, 1928-ban kétemeletes 
templomot építtet. Állandóan ellentétbe kerülnek 
a statusquo ante hitközség vezetőségével. Ennek 
élén az erdélyi neológia vezéregyéniségévé váló, 
igen tevékeny Lővy főrabbi áll továbbra is. 1923- 
ban új iskolát építtet, díszes zsidó kultúrházat léte
sít. Brassó két és félezres zsidóságából is a többség 
neológ volt, főrabbijuk, dr. Neumann József 1926- 
ban Óbudára távozott, helyébe dr. Deutsch Ernő 
nagyszentmiklósi rabbit választották. Az ortodo
xok élén a Sperber rabbicsalád állt. A két hitközség 
1920-tól közös elemi iskolát működtetett. Arvahá- 
zat és aggmenházat is fenntartottak.

Temesvár közel tízezres zsidóságának hitköz
ségi életét három neves főrabbi határozza meg: 
Drechsler Miksa belvárosi neológ, Singer Jakab 
gyárvárosi statusquo ante és Schüch Bemát orto
dox főrabbik Mindhárman tudós író emberek. 
1919-ben közösen alapítják a 8 osztályos fiú- és 4 
osztályos leánygimnáziumot, valamint a felső ke
reskedelmi iskolát. Mindegyik hitközség külön ele
mit tart fent. Van gyermekotthonuk intemátusuk 
és aggmenházuk 1927-ben héber óvoda nyílik a 
Gyárvárosban. A korszak legnagyobb eseménye, 
hogy 1934. január 1-től a belvárosi és a gyárvárosi 
hitközség egyesül, megtartva mindkét főrabbit. 
Arad közel hétezer fős zsidóságának egysége az 
első világháború után bomlik meg. A sok betelepü
lő ortodox hitközséget alapít, 1937-ben építenek új 
zsinagógát.

Nagyvárad húszezer izraelitája valamennyi 
vallási irányzatot képviseli. A helybéli zsidóság alig 
egynegyedét felölelő neológ hitközség élén tovább
ra is a nagyhatású és nagytudású Kecskeméti Lipót 

• áll. Különösen magyarság iránti hűségével tűnik ki. 
A román hatóságoktól bezáratott állami főreálisko
lai tanári karból és diákságból létrehozza a zsidó 
gimnáziumot 1920 őszén. Ez öt évig magyar 
tannyelvvel működik akkor megvonják nyilvános- 
sági jogát. Kénytelenek áttérni a román tannyelvre, 
s Kecskeméti gyűjtésének köszönhetően az épüle
tet emelettel bővítik így 1928-tól újból nyilvános
sági jogot kapnak Az intézet 1930-ban felveszi 
jótevője nevét Kecskeméti Lipót Izraelita Líceum. 
Az ortodox hitközség 1918-ban hívja meg Fuchs
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Benjámint apja helyébe. Ó klasszikus német nyel
ven prédikál, de magyar műveltséggel is rendelke
zik. Az ortodoxia felvilágosultabb szárnyát 
képviseli. Mellette az első világháború forgatagá
ból 1915-ben ide menekült wizsnid rebbe, Jiszráel 
Hager is Váradon tevékenykedett hászid udvartar
tással. A sors játéka folytán mindhárom vallási ve
zető 1936-ban gyors egymásutánban elhalálozott 
Egyiknek sem akadt méltó utóda. A zsidó kórház 
tovább működött, 1926-ban szülészettel bővült, 
1929-ban épületét nagyobbították.

A Váradtól délre fekvő Nagyszalonta élén dr. 
Nébem Ábrahám (1887-1947) jótollú, Kecskeméti 
halála után Nagyváradon is helyettesítő főrabbival 
erős neológ hitközséget képez. Az északra levő 
Nagykároly viszont az ortodoxiához zárkózik fel. 
Korábbi statusquo ante hitközsége 1922-ben az or
todox hitelvek mellett dönt, s utóbb egyesül az 
1881-ben kivált ortodoxokkal. Az 1926-tól itt tevé
kenykedő Teitelbaum Joel főrabbi hászid jellegűvé 
teszi a több mint kétezer fős hitközséget. Szilágy- 
somlyó a maga ezerötszáz főnyi izraelitájával szin
tén ortodox fellegvár. Szélsőségesen hagyo
mányőrző főrabbija, Ehrenreich Sámuel (1863- 
1944) több gyűlésen kitűnt konzervatívizmusával. 
Jesivát is vezetett.

Szatmár két hitközsége közel tizenkétezer zsi
dót ölelt fel. A statusquo ante hitközség főrabbija, 
dr. Jordán Sándor a cionizmus hívévé szegődött, 
hatosztályos héber elemit nyittatott, halála után 
Princ Ármin, majd dr. Fried József a főrabbi E 
hitközség alig 500 fős. A hatalmas ortodox hitkö
zség Grünwald Dávid (1868-1928) 1921-ben meg
választott főrabbi idején még őrzi egységét. Uj 
hitközségi székházat építenek, elemi iskolát alapí
tanak, jól működik a jesiva. Halála után a majdnem 
egyenlő erőket felsorakoztató hagyományos orto
dox és hászid pártok hatalmi harccá alakítják a 
rabbiválasztást. Bár 1928-ban megválasztják a há
szid irányzatú Teitelbaum Joel nagykárolyi főrab
bit, a sok fellebbezés miatt az csak 1934-ben 
foglalhatja el székét. A két fél közötti békéltetés sok 
gondot okoz az Ortodox Központi Irodának.

Máramarossziget több mint tízezer zsidójával 
(az összlakosság 38%-a) a többség a Teitelbaum 
rabbicsalád beállítottságának megfelelően hászidi- 
kus volt. Jellemző módon a szefárd néven kivált 
kisebbség a neológ szervezethez csatlakozott, bár 
elveit tekintve attól távol állott. A közeli Felsővisó 
a legnagyobb falusi zsidó hitközséget képezte, kö
zel négyezren éltek itt, a lakosság 34%-át téve ki 
Volt héber nyomdájuk, 1922-től héber vallásos fo
lyóiratuk Hager Mendel főrabbi pedig hászid szel
lemű jesivát vezetett.

(Befejező rész következik)
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"Az a szép"...
tovább-beszélgetés Kürthy Andrással

... hogy a nők milyen szépek, csak 
az tudja igazán, aki már nem vágyik 
rájuk; ahogy egy csont szépségét, finom 
tagozatát nem a kutya látja, mely rágni 
kívánja, hanem az ember, aki nem akar
ja rágni"— mondja Weöres Sándor. A 
csontnak, a nőnek, sót tán a női cson
toknak is, természetes szépsége van, 
maga a lét öltöztette ilyenné, de én 
Kürthy Andrást most egy másfajta esz
tétikumról, az ember-alkotta mú szép
ségéről faggatnám, bár feltételezem, 
hogy a felvetett témákkal — mondjuk, 
nem a csontokkal— kapcsolatban szin
tén van véleménye, esetleg eltérő. A 
fenti idézet azonban nemcsak ezt sugal
mazza nekem, hanem azt is, hogy a 
szépségtől egy bizonyos mértékig el kell 
távolodni, külön kell válni tőle ahhoz, 
hogy felismerhető és kezelhető legyen. 
Lehet, hogy a mú szépsége is valami 
különös ", ami tulajdonképpen az em

beren kívül áll? Sót, gyakran tőle "ide
genül" létezik?

K. A.: — Azt hiszem, hogy a z , 
amit Ady Endre mond: "minden 
egész eltörött" —, próféciaként igaz 
a mi korunkban. Eltörtek a képek, a 
szobrok, megcsikordultak az ak
kordok, amelyekben hinni lehetett. 
Ez a hit mára kifordult önmagából, 
a művészet a meghasonlás, a töre
dezettség képét mutatja. Egyfelől 
ott a kor, minden szörnyűségével, 
kegyetlenségével, rettenetéivel, 
másfelől ott vannak az "ideák”, me
lyek nem látszanak ezekkel össz- 
hangzani. Igaz, hogy ez inkább 
filozófia vagy szociológia, de azt 
gondolom , hogy a művészetnek 
m indehhez a szennyhez képest 
szükséges egy alternatívát fölmu
tatni. Ezért nem szabad elutasítani 
semmit, aminek fókuszában a szép 
keresése áll. A szép töredékeinek 
felmutatása, ez a művészet egyik 
feladata, ezzel úgy kell tudni hatni, 
hogy abba a távoli "mesék világá
ba" beleláthassanak a befogadók. 
És itt értékelődik fel az "írástudók 
felelőssége (Babits). Mert a szép, 
egy drámai művön belül, vagy akár 
a léten belül is, valaminek a szolgá
ja. Valaminek, ami a szépnél, és ter- 
m észe tesen  a csúnyánál is 
nagyobb.

Tehát ez a valami, ez egy abszo
lút mérték, amitől el lehet távolodni, 
vagy lehet közeledni hozzá, de minden
képpen el kell fogadni. Ha közeledünk, 
szebbet alkbtunk, ha távolodunk, akkor 
csúnyábbat. Ez ilyen egyszerű?

K- A.: — A klasszicizmusban 
ilyen egyszerű . M ozart m ég a 
rosszat, a csúnyát is csak harmoni
kus ábrázolásban tudta elképzelni. 
A m odern összefüggésekben vi
szont a rú t is jelen van, mert ilyen a 
világ. A dolgoknak van egy egy
másra hatása, ez benne az izgal
mas. A  m ű akkor egységes egész, 
ha mindez benne van. Az esztétikai 
szép kategóriája együtt jár a csú
nyával, a rúttal, mert nemcsak el

lentétei egym ásnak, hanem, ha 
együtt mutatjuk fel őket, egymástól 
d im enzió t, m élységet kapnak. 
Nem lehet lemondani a színek va
riációjáról, mert a szép csak valami
hez viszonyítva érvényesül, a saját 
sokszínű közegében.

— De ki súgja meg a nézőknek, 
hogy ellentétek szembeállításakor me
lyiket kell szépnek, jónak, melyiket rút
nak és rossznak elfogadni? Egy 
sötétbórúnek, ha a "Varázsfuvolát" 
megnézi, inkább Monostatos fog tetsze
ni, mert hiszen 6 is fekete. Hacsak meg 
nemszólalbenneaza belső hang, amely 
egy örök és állandó értékrendszerhez 
viszonyít, és elárulja neki, hogy Mo
nostatos az aljas. Ismét csak Weöres 
Sándor mondja, hogy: "Az öröklä há
romféleképpen sugárzik át a mulandó- 
ba; mint feltétlen érvény, létezés, 
igazság; mint az. időbelit az időtlen felé 
vonó jóság, s mint az előbbi kettőnek 
formai tényezője, szépség." Tehát az 
abszolút mérték a Idézésé, a valódi lété, 
mondjuk: "..a való élet eljött mikö- 
zénk.." alapon?

K A .: — Tudjuk, hogy valahol 
létezik egy örök mérték, és a ma
gunk igazságát erről mindig el kell 
mondani. De az "egy akol, egy 
pásztoritól még messze vagyunk. 
A kor töredezettségét, a harmónia 
cserepeit fel kell mutatni. Most ez 
felel meg az igazságnak.

— Álét szépségei, a valódi létezésé
atmenthetők az alkotás, például az ope
ra területére?

K A -  — Bizonyosan tetten- 
érhetők például egy bensőséges 
áriában, amely kifejezi a magunk
nak magunkhoz való viszonyát. Az 
Otelló nem csak egy féltékenységi 
dráma, hanem az emberi viszonyo
kat orientáló, betájoló drámai rend
szer, ahol a zene kifejező ereje 
megalapozza, felerősíti, aláhúzza a 
mondanivalót. A mai közönséggel 
mégis nehéz ezt megértetni, a drá
mai helyzeteket kevesen élik át, 
mert az igazi, szent, lángoló érzel
mek nem jellemzik a kort. A Don 
Carlos például az egyik legszen
tebb emberi kapcsolat, az önfelál
dozó barátság himusza, ezt sok 
rendező ma homoszexualitásnak 
értelmezi, eleve természetesnek, 
adott ténynek elfogadva azt, hogy 
a modern korban emberszeretet, 
emberbaráti érzelmek és cselekede
tek nem léteznek. Az ilyen "infor
mációs zajforrások" miatt valóban 
megcsúnyulnak a dolgok, eltávo
lodnak az igazságtól, pedig az elő
adónak pontosán az a dolga, hogy 
megkeresse azokat az eszközöket, 
amelyek nem mondanak ellent a 
mű igazságának és az előadás kö
zegének. Ha elvágom a köteleket és 
úgy teszek, mintha szabadon mo
zognék, azzal nem oldottam meg a 
feladatot. Meg kell tanulni "gúzsba 
kötve táncolni", ahogy Kosztolányi 
mondta a versfordításról.

— A szabadság, a szellemi önálló
ság legtöbbször az általánostól való el
különülést jelenti. Van olyan rendezői 
szabadság,amelyet a "feltétlen érvény " 
már nem enged meg?

K. A.: — Nem szabad elvonni a 
figyelmet arról a ”csönd"-ről, ami 
alkalmassá teszi a nézőt a befoga
dásra. Nagyon sokan nem merik 
rábízni magukat a zene drámai ha
tására. Látványossá próbálják ten
ni, agyonm agyarázzák, tú lzsú
folják oly módon, hogy amiről vagy 
akiről szó van, az meg is jelenik a 
színpadon. Egy intim monológban 
a hősnő győzelemről álmodik, erre 
bejön a hadsereg, magányában a 
hős a boldog tavaszról énekel, erre 
leengednek neki egy faágat... Az 
ilyesmi a gazdagság látszatát kelt
heti, közben csak eltereli a figyel
met, megzavar, mert felszínesen 
ábrázol. Az operának valóban van 
egy vizuális kihívása, akár a film
nek, a videoklippnek, de ha a deko- 
rativitás csak külsőséges látvá
nyosságot jelent, az csak eltávolít a 
lényegtől, zsánerszerű rendezés 
lesz belőle. Angelo Mariamról, akit 
különben nagyon szeretett, és aki a 
Végzet hatalmát nagy sikerrel ve
zényelte, azt írta Verdi egy levelé
ben, hogy a nyitányt "meghamisí
totta", mert a piano helyett a szerze
tesek távoli énekét jelző rézfúvó- 
kamak fortissimót vezényelt. Ez 
lehet hatásos, de nem igaz. Tehát, 
ami a partitúra szerint nem úgy 
van, az is hamisítás.

— A szépség mint "forma" tehát 
kötelezően tartalmaz valamit. Az ope
rarendezés egy formai eszköz, amellyel 
megjelenítik az operát magát, s azon túl 
mindazt, amit az opera tartalmaz. Sza
bad ezt tovább bontani?

K. A.: — A lebontások koron
ként mások, több megoldás is létez
het arra, hogy a burkokat hogyan 
kell szétfejteni. A zsidó-keresztény 
világszemléletben az ősbűn követ
keztében az emberi létezés— tragé
dia. Ennek a katartikus átélésére, 
amely az ógörög vallási szertartá
soktól kezdve a művészetben is je
len van, a mai ember már nem

alkalmas. Csakhogy az em
beri létezés egy, az időbe zárt 
folyamat. Ezt képtelenség el
felejteni. A katarzisról való 
lemondás az én színházamba 
nem fér bele. Mi a szerepe 
egy színháznak, amely nem 
akar katartikus lenni? Hiszen 
a katarzis a befogadóban, a 
nézőben nem a drámai cse
lekmény végpontja, hanem 
az a kezdőpont. Ez indítja el 
a kérdéseket: kik vagyunk, 
hogy vagyunk és miért ezen 
a földön?

— Nem vagyunk viszont 
egyformák, bár lehetünk egyen
lőék. Egyenlőségünk nem jelent 
azonosságot az alkotásban sem, 
ezért az alkotó, bár egykén t töké
letességre törekszik, nem hason
lóan szép, inkább változatosan 
szép művet hoz létre. Ez a sokfé
leség nem csap át anarchiába?

K. A.: — De, biztosan át
csap, különösen ha a sokszí

nűség helyett divat és formaburján
zás lesz belőle. Ha a Figaro házas
ságában a gróf m egrúgdossa a 
grófnőt, vagy csoportos szerelmi 
kapcsolat jön létre a szereplők közt, 
az a meghökkentés eszközével nép
szerűségre tehet szert, megmozgat- 
h a t o lyan  közönségrétegeket, 
melyek hagyományos eszközökkel 
nem mozgathatók. De a hangosko
dó burleszk elnémítja Mozart fino
man ironikus, gálánsán szatirikus 
zenei nyelvét, tehát nem igaz. Nem 
hiszem, hogy létezik egy minde
nütt érvényesíthető szépségideál, 
de ami biztosan létezik és biztosan 
igaz, az maga az élet. Beszéljünk 
róla hozzáillő művészi eszközök
kel. Tudom, hogy sokféle módon 
lehet, és nem akarok senkit nevelni 
vagy átnevelni, sem a kollégáimat, 
sem a közönséget. Én nem tudok 
katarzis nélkül élni, nem szeretem 
a személyes elfogultságból eredő 
nyilatkozatsorozatokat, a szekértá
borokba szerveződést. Azt viszont 
szeretném, sőt hiszem, hogy az én 
katartikus alternatívámat befogad
ják a nézők, hogy magáért beszél, és 
nem szükséges hozzá semmiféle 
esztétai-kritikusi lábjegyzet, vagy 
tanítómese.

— "A szépség — mondja Florensz- 
kij — Isten gondolata a világról." A 
véges, elhatárolt, tegnaptól holnapig 
tartó életben az alkotás szépsége lehet 
az ember gondolata a saját világáról, a 
költő gondolata a végtelenről.

Ha a rendezőnek van gondolata 
az operáról, és azt sikerül elmonda
nia, a mukája szép, harmonikus, ki
fejező. Ha nincs, és mégis beszél, 
akkor olyan, mintha csontot rágna, 
sőt a lerágott csontot rágná rovább. 
Hogy rosszak a fogai, vagy gyenge 
az állkapcsa, az a csont igazságá
nak szempontjából nem érdekes, az 
attól még valóság. Legfeljebb nem 
derül ki róla, hogy szép, talán az 
sem, hogy egyáltalán létezik. Ak
kor meg már — a kutyának sem 
kell.

ANDRÁS ENIKŐ
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K erek  három száz esztendeje született Franqois-Marie Aro- 
uet — a világ kultúrájában ismertebb néven Voltaire. Polgári 
család sarja, és m ert kifejezte a felfejlődő polgárság minden 
gondolati, érzésbeli árnyalatát, a XVIII. század legnépszerűbb 
írójává vált. A kibontakozás akkori legfőbb akadálya és annak 
vélt vagy valódi konzervatív szövetségese: a feudális kiváltás
gok és a katolikus egyház ellen küzdött felülm úlhatatlan hév
vel, m ely m ár a gyűlölet szelétől duzzadt. M inden ellen kikel, 
m ely szentesíti az em ber akkoriban felfedezett belső és külső 
végtelenségének, lehetőségeinek korlátozását, m űvi csonkítá
sát.

H a  ma m ár épp oly nehéz is átérezni egészében, mi is m ent 
végbe a korabeli "szabadulni-akaró" gondolkodók lelkében, 
m int m egérteni: m iért is szám űzték annakidején honfitársai 
Dantét, azért egy kis em pátia és az önkénnyel kapcsolatos XX. 
századi tapasztalatok hozzásegítenek azon állapotok mérlege
léséhez, m elyek a Voltaire életében m ég virulens és agresszív 
norm arendszert 1789 után  pár évig egy másik agresszív nor
m arendszer felülkerekedéséig feszítették.

V oltaire hevesen kikelt egyik írásában a halálbüntetés el
len. A közvetlen kiváltó ok La Barre lovag "esete" volt. A dolog 
m a úgy hangzik m int valam i hollywoodi kalandfilm-szcenári- 
um , közelről csak véres és stupid  valóság volt. La Barre lovagot 
egy bíróság előtt tiszteletlenséggel vádolták, m ert egy körm e
net előtt nem  vette le a kalapját. A  szerencsétlent a szokásos 
kínvallatásoknak is alávetették, m ajd lefejezték és hulláját m ág
lyára is vetették "mellékbüntetésül". Teteme mellé a máglyára 
helyezték Voltaire Filozófiai szótárának a házkutatás alkalmá
val nála talált példányát is. A dolog meglehetősen érintette 
tehát Voltakét, aki — nyilván nem  a könyvégetők kedvén, 
hanem  megcsorbuló hatalm án m últ, hogy ágyban párnák közt 
végezte. Könyvet égetni pedig, egyformán csúnya m arad a 
történelem  m érlegén, ha nácik, ha kom m unisták, ha ájtatosma- 
nók követték is el.

V o ltaké  tanulm ányt k t  a vallási türelemről is, ebben nem 
csak az egyes felekezetek békéjéről és a türelmetlenségről, az 
üldözésről m int bűnről értekezett, hanem  — m int afféle korai 
m áskéntgondolkodó — az ateistákat is védelmébe vette. Szá
m os kásában tám adta s tette nevetségessé az inkvizíciót, a 
boszorkányégetést (mely a nagy francia enciklopédiával pár
huzam osan azért m ég folyt). A Katolikus környezetben élő 
protestáns Calas-család bonyolult ügyébe is beleártotta magát, 
annyka, hogy bujtatja az egyik szerencsétlen fiút, s az évekig 
tartó küzdelem  végén, az erkölcsi és jogi győzelem után, leszá
m ítva aki áldozatul esett, a megm enekültek s Párizs népe 
fáklyákkal ünnepli az kót.

V o ltaké  röviden átfoghatatlan m unkásságának jellemzését 
szinte jobban szolgálják ama m ásnál "érdekesség" számba me
nő  részletek, árnyalatok, melyek a kkályokkal barátkozó és 
kkályokkal veszekedő szent szörny esetében inkább jellemző
ek. Például, hogy örökbe fogadja Corneille dédunokáját és 
Com eille-kom m entárt ad  ki, hogy annak jövedelméből kiháza
sítsa a leányt. Szélmalomharca a fanatizm us ellen, a türelmes
ség érdekében évszázadokon átívelő példa marad.

Lassan kikristályosodott a meggyőződés, hogy Voltaké 
nem  annyka nagy és eredeti lángész, m int am ennyke hatásos 
és reprezentatív egyéniség. M indenesetre a voltairiánizmus 
fogalma ham ar kialakult és használhatták megbélyegző vagy 
m egdicsőítő értelemben egyaránt. A  világ nagy képletei és 
szembefeszülései pedig, m dyek  jobbítására fegyverkezett, ko
runkig  csak variálódtak, lényegüket m egtartva. Voltaké bom
la s z tó  iró n iá ja  és in te l le k tu á l is  fe g y v e rz e te  e g y a rá n t 
szom orúan aktuális m aradt.

M ag y a r kodalm ár kortársak nagyon ham ar felfedezték, de 
különböző m ódon fogták fel a Voltake-jelenséget, Az anekdo
tától a m ély hatásokig terjed ennek skálája is az elmúlt száza
dokban.

— I O & E X
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ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 87.

„Uram, irgalmazz nékünk"
Szép lemezzel lepett m eg egy 

volt tanítványom : Pávai István 
hozta el szem élyesen az általa 
szerkesztett, Kallós Zoltán gyűj
téséből válogatott Moldvai magyar 
szentes énekek és imádságok alcímet 
v ise lő  h a n g z ó  n é p d a lg y ű jte 
ményt.

Nagyon m egörvendtem  a le
m eznek, tu lajdonképpen  m ost 
hallok először ilyen felvételsort. 
Erdélyi Zsuzsanna nagyjelentő
ségű könyvét régóta forgatom, 
használom ("Hegyet hágék, lőtőt 
lépék, A rchaikus népi im ádsá
gok", Magvető, M ásodik kiadás, 
Budapest, 1976). Juhász Ferenc 
szép méltató szavait is emlékem
ben őrzöm: "Én népköltészetünk 
legfénylőbb rétegéhez hasonló
nak m ondom  ezeket az imákat, 
amikben a nép élt, s amik száza
dokon át népünkben éltek titok
ban. És szépségük és erejük nem 
csak tartalmaikban van, de nyel
vükben is, m ert hallván őket, oly 
erővel ráz  m eg népem  beszélt 
nyelvének gyönyörűsége, bátorsá
ga, tisztasága és látomásossága, 
hogy költő-szívemben ám uldoz
va és szégyenkezve csak édesde- 
den mosolyogni és könnyezni tu
dok, m int Bartók Béla zene-örvé
nyeiben, lángoló látomásaiban." 
(Juhász^ Ferenc: Imák, apokrif má
morok, Új írás, 1970)

M agamról is írhatom: — a le
mez hallgatása közben — m uzsi
kus szívem ben ám uldozva és 
szégyenkezve ism ertem  föl egy 
eleddig rejtett világ lelki örvénye
it, lángoló h itű  vallomásait, a m a
gába fo rdu ló  em ber vég telen  
finom ságú belső rezdüléseit. Hi
szen ezek az imák, fohászok szi
g o rú an  belső  ren d e lte té sű ek . 
Nem hangzanak fel a liturgia ke
retében, legfeljebb képzeletben

társulnak hozzá. N em  váltak hi
vatalosan elfogadottá, terjesztet
té. M egm aradtak a lélek, a lelkek 
legbenső titkaivá m indm áig. A 
gyűjtők csodás érzéke, emberis
merete, tapasztalata nyithatja fel 
csak "a nép szívébe temetődött 
m últ-idő kristály-koporsó"-ját — 
hogy ismét Juhász Ferencet idéz
zük.

És hallgatom  — végre itt van 
a várva-várt lemez — az emberi 
lélek kristályburkát felnyitó han
gok sokaságát. És egyszerre ki
e m e lk e d ik  a so rb ó l eg y  
középkorú női hang: "Názáreti 
Jézus K risztusunk/kijöve szent 
h á z á b ó l ,/b é m e n e  szén  k e rti
b e ,/leü le  szén székibe,/térgyig  
v é rb e ,/k ö n y ö k ig  k ö n n y ű b e ,/  
szén szem e sír, szén lelke ör
v e n d ./” ... Puha, bársonyos hang, 
valam i különös zeneiség árad a 
prózában elm ondott szövegből. 
Nem tudom , honnan is jön ez a 
m uzsika? Talán a m agán- és m ás
salhangzók ejtésének zengéséből, 
finom, változatos parányi nyújtá
saiból, rövi dítéseiből csendül fel? 
De a többi népi énekes szöveg- 
m ondása is tartalm az ilyen ele
m ek e t. A 47 év es D em e te r 
Antalné Janó Anna, lészpedi éne
kes, 1973-ban rö g z íte tt im ája 
azonban tartalm az m ég valami 
tö b b le t s z é p sé g e t, m ű v ész it. 
M egragad! ím e a m űvészet hatal
ma. Most m ár figyelek a lemezkí
sérő  fü z e t (Pávai Is tv án  ösz- 
szeállítása) m agyarázó adataira 
is, keresem az előbbi nevet. Az 
első lem ezoldalon m ég kétszer 
bukkanok általa előadott dalra. 
M indkettőt 1963-ban rögzítették, 
akkor 36 évesként jelzi az ismer
tetés. A m ásodik lem ezoldalon 
egyszer szerepel, 1973-ban fel
vett, p rózában  előadott im ával 
"Én le fe k sz e m  én ág y a m 
b a ,/m in d  a test a koporsóba./In- 
gem álom m eg ne nyom jon,/ csa- 
lár ingem m eg ne csajon,/ördög 
tőlem távol járjon, /Jézus m aga 
velem legyen!" Úgyanaz a benső
séges hang, átszellemültség árad 
ezúttal is a hangjából.

Egy népzene felvételt kétféle
képpen lehet hallgatni: a gyűjtő 
örömével, a felizzó m űvészi pilla
natok  keresésével, felfedezésé
vel. Én m agam  nagyon szeretnék 
egy lemezt ezzel a valóban nagy
szerű művészettel, ösztönös bel
ső átéléssel előadó Jánó Annától, 
sok felvétellel 1963-ból, 19734)61 
és a m ost 68 éves előadótól. Öné
letrajz lenne népdalokban, im ád
ságokban "elbeszélve", és egyben 
m űvészportré a javából. A népze
nének nem csak adatközlői, de 
rendkívüli m űvészei is vannak.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Április 8-án, 9-én és 10-én Székelyud

varhelyen tartották meg a középiskolá
sok kreativitás-versenyét. A IX. osztály 
dolgozatának címe: D o n  Q u ijo te  v é g r e n d e 
le te ; a X. osztály dolgozatcíme: C s il la g fa 
ra g ó k . Díjazottak:

I. díj: Botházi Mária —Székelyudvar
hely; II. díj: Markó Eszter — Marosvásár
hely; III. díj: Balázsi Pál Előd — 
Csíkszereda; IV. díj: Palló Emőke — 
Brassó; V. díj: Ványolós Endre — Szé
kelyudvarhely

A XI. osztály dolgozatának dm e:"... 
amikor Noé gyöngyhalásznak ment"; a XII. 
osztály dolgozatcíme: Túlélő hieroglifák. 
Díjazottak:

I. díj: Silló.Jenő — Csíkszereda; II. díj: 
Vincze Hanna Orsolya — Marosvásár

hely; III. díj: Hevesi Zoltán—Nagyvárad; 
IV. díj: Szabó Á. Töhötöm—Székelyudvar
hely; V. díj: Hegyi Réka — Brassó

Különdíjak:
Tentamen-díj: Kürti Emese — Szatmár; 

Palló Emőke — Brassó
K o r u n k -d í j : Balogh Brigitta — Nagyvá

rad
A B en ed ek  E lek  T a n ító k é p ző  d íja : Silló Je

nő — Csíkszereda
RMSZ-díj: Botházi Mária — Székelyud

varhely
N é p ú js á g -d íj: Sütő Zsolt — Marosvásár

hely; K é p z ő d m é n y -d í j : Tőke Lilla — Nagy
várad; Balázsi Pál Előd — Csíkszereda

M A K O S Z - d í j :  Balázsi Pál Előd — Csík
szereda

Látó-díj: Szabó Á. Töhötöm — Székely
udvarhely; Ványolós Endre — Székelyud
varhely

M U R E -d íj :  Horváth Csaba — Arad
H a r g i ta  N é p e -d íj: Botházi Mária — Szé

kelyudvarhely
Korvina-díj: VirgLnás Andrea — Maros- 

vásárhely
A  zsűri különdíja: Nemes Andrea — 

Szatmár; Csiky Ildikó — Nagyvárad
A Holocaust 50. évfordulója alkalmá

ból Budapesten rendezett nemzetközi tu

dományos konferencián — amelyet az 
M T A  T ö r té n e t tu d o m á n y i  I n té z e te , a New 
York-i egyetem H o lo c a u s t  I n té z e t e  és a bu
dapesti Európa Központ szervezett — egye
bek mellett elhangzott Gáli Ernőnek a 
kettős kisebbségi státusról tartott előadása 
is.

A L u c ia n  B la g a  N a p o k  keretében Ko
lozsvárott május 4-e és 6-a között nemzet
közi költészeti fesztiválra került sor.

*
Április 28-án a kolozsvári bölcsészkar, 

a H u m a n i tá s  K ia d ó  és a M ű v é s z e t i  M ú z e u m  
rendezésében E u g e n  I o n e s c u - e s tr e  került 
sor. A drámaíró művét dr. Ion Vartic mél
tatta; közreműködtek a Színművészeti Inté
zet hallgatói.

A  H e lta i  G á s p á r  K ö n y v tá r i  A la p í t v á n y  és 
a R o m á n ia i  M a g y a r  Z e n e tá r s a s á g  közös ren
dezésében Kolozsvárott április 29-én m eg
nyílt a T in ó d i T éka, am ely a P ro  H u n g á r ia  
budapesti alapítvány és a M ik ó  K ö n y v tá r  
részeként m űködik a Mikó utca 18. szám 
alatt. Ez alkalomból a T in ó d i T ékában kotta
kiállítást is rendeztek.

-MI

Tavaszváró ének
Tompa László versének egyik szakaszát 

idézzük a vízszintes 1. és függőleges 29. számú 
sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első és máso
dik sora (zárt betűk: S, T, M, E, E). 15. Illat, 
zamat. 16. Csillagkép. 17. Csonka szobor. 
18. Iskolás. 20. Mocsári növény. 22. Imazá
ró szó. 23. A Duna egyik szerbiai mellék- 
folyója.25. Avilág leghosszabb folyója. 28. 
Égnek, románul. 30. Tamási Áron Énekes 
madár című színművének egyik férfi sze
replője. 32.Vissza: Maros megyei község. 
34. A közepén rejt! 35. Kicsinyítő képző. 
37. Budapesten elő erdélyi költő, író, pub
licista. 39. Nagyon csúnya. 41. Fohász. 43. 
NAN. 44. Uruguayi és svéd gépjárművek 
betűjele. 45. Bársonyos tapintású, üde arc
bőr. 46. A hét egyik napja. 48. Ebben az 
évben. 50. Kálium, diszprózium és ólom 
vegyjele. 51. Vágófelület 52. Hosszmér
ték, kb. 1,9 m. 54. Földet forgat 55. Hélium 
vegyjele. 56. Egymást követő magánhang
zók az ábécében. 57. Kanócdarab! 58. Info- 
..., székelyudvarhelyi nyomda. 60. Városi 
zöldövezet. 62. Elmesport. 64. Férfinév. 66. 
Fonetikus mássalhangzó. 67. GUF. 69. ... 
rapszódia: Kiss Jenő-vers. 70. Balkáni nép. 
71. Bevált. 73. Régi római váltópénz. 74. 
Erbium vegyjele. 75. A spanyolországi 
Granada egyik folyója. 77. Ki nem állhat 
79. Thaiföldi és hazai gépkocsik betűjelzé
se. 81. Tevékenységi terület. 83. Egy bizo
nyos típusú férfitánc 86. Tágas, románul. 
88. Enyém, franciául. 90. Tüzet szít. 92.

Fából állványzatot, tetőszerkezetet készít. 
94. Égtáj. 96. Táplálkozik.

FÜGGŐLEGES: 1. Hajórész. 2. Hacsa- 
turján személyneve. 3. Hangszertípus. 4. 
Kelet-ázsiai folyó. 5. Az Énekek éneke 
szerzője. 6. Zokogni kezd! 7. Határtalanul 
barna! 8. Kúszónövény. 9. Területfoglalás.
10. ÁN. 11. Intő közepe! ÍZ  Elodáz egyne
mű hangzói. 13. Női név. 14. Város a Csí
ki-m edencében. 19. Iskoláskor előtti 
oktatás. 21. A bibliai Józsué édesapja. 24. 
A disznópásztor. 26.... Dagover: filmszí
nésznő. 27. Szenegáli település (SA- 
RAYA). 29. Az idézet harmadik és negyedik 
sora (zárt betűk: A, K, T, N, E,). 31. Arrafelé! 
33.... Gedeon: Sütő András-színdarab sze
replője. 36. Magasba lendít. 38. Római- 
karthágói háborúk neve. 40. Nitrogén, 
vanádium és bór vegyjele. 42. Juttat. 45. 
FID. 47. Morog a medve. 49. Kötőszó. 50. 
Űző. 53. Leperzsel. 55. Feltételes kötőszó. 
57. Irat. 58. Bírósági ügy. 59. Hangtalanul 
sír! 60. fűszerezett lé hús ízesítésére, tar
tósítására. 61. Az indiánok veszedelmes 
nyílmérge. 63. Arany vegyjele. 65. Német- 
országi település a svájci határ közelében. 
66. A Keleti-Kárpátok egyik hegysége. 68. 
Rettegés. 71. Könnyen cipel. 72. SU. 76. 
Tagadószó. 78. Nem a ruha ... az embert. 
80. Guzsaly tartozéka. 82 Kamrai tároló.
84. Germánium és szamárium vegyjele.
85. Legtöbb ostor ebből készül. 87. ”... és 
Magóg fia vagyok én” — Ady-vers. 89. 
...-café: azonnal oldódó kávésűrítmény. 
91. Részben vétkes! 93. Kétjegyű mással
hangzó. 94. A szabadba. 95. Néma tusa!

K. KOVÁCS ANDRÁS

A HELIKON 10. számában közölt, A  t a v a s z i  s z í v  
című rejtvény megfejtése: a m it  íro k , a z  se h ű s é g ,/Á p r i l is  
v a n , s z í v  o s o n ,/M in d e n  h á b o r ú n á l v é n e b b /H a d a k o z ik  oko
so n ,/S z e r e le m  jö n  h o lt- te s te k r e : /I ly e n  a  ta v a s z i  s z ív .
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