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Dél van, omlik a múzeum er
kélye, hull a vakolat, egykori 
őrei, igazgatói a földben, udva
rán a római szarkofágok üresek 
régen. Megszédültem, és külön
ben is kettős látás kínoz. Ha nem 
hármas: csak azt látom tisztán, 
hogy hull a vakolat s a többszöri 
festés rétegei, a renoválások nyo
ma, az elavulásig. Az elárvulásig. 
Tritonok, trombitáK, trianonok 
szakadnak le a meglazult stukkó 
egykori pompájáról. Mit fogott 
fel, gyűjtött be, dobozolt, szűrt- 
szitált ki ez a föld a kipergő idő
ből, ha még önmagát se tudta 
megtartani? Ezen a dísz-erkélyen

különben se állt még soha senki, 
talán az épület átadásakor az 
építtető s a kivitelező kimentek 
körülnézni a téren, egy akkori 
délben vagy alkonyaiban, kezük
ben a pezsgőspohárral. Az alko- 
nyulás csak azután jött. Ezt az 
épületet — ellentétben megannyi 
azóta avatott manapság beren
dezett székházzal, székhellyel, 
központtal, valóban annak is épí
tették, ami volt s maradt, csak a 
gazda cserélődött, s csak a szem
pontok szele fújt, fújdogált el 
időnként, folyton a tárlók, mint 
máshol a tarlók felett. Dehát fúj- 
» > »  folytatás a 2. oldalon

• Búcsú Palocsay Zsigmondtól
• Szöveggyűjtemény: Kányádi Sándor
• Beszélgetés Wass Albertnével
• Száz sor magány: Czegö Zoltán
• Szász János: Összevissza
• Az izraeliták Erdélyben
• SERÉNY MÚMIA

KIRÁLY LÁSZLÓ

NYELVEMLÉK
M ásodik vers Charlotte-nak
emlékszel egyszeregy 
for goi ódtunk fülemülés 
anmnapi
hömpölygő kedvünk 
dunának Volgának 
különben állnánk csak 
épülve egyre 
kőműves kelemen 
így menekít szöktet 
forróság láz 
óv kínoz fegyverez 
gondoltál-e azóta 
de nem ama lányra 
z első surranó 
hajába tűzve 
sohase tündér 
és ez az anna 
mintha kopogna 
mi lesz velünk tegnap 
meddig csábíthat 
s meddig még meddig 
életünk játssza el 
annál és bált és 
hol minden madarunk 
s tollában évszakok

régiégi nyáron 
annabálon 

annavásáron 
duna volga 

ez a dolga 
nem locsogva 
sosem omolva 

dévavára orma 
elrejt a nyelv 
hidegség kilel 
fegyvereivel 
annára néha 

aki fél a 
vakondtól hótól 

vakító hótoll 
sohase léha 

mnna manna hanna 
menne zuhanna 

volt holnap van ma 
még ez a banda 
még ez a handa 

hülye szende 
hazát üzenve 

vadonatúj 
vadonafúj
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hat is a tudományos igazságtól a 
politikáig s vissza, a nacionaliz
m us csak egy kis szimbólum- 
tombolás, a gimbelem-gombo- 
lom korok színeváltozása: az 
övék, a miénk, az övék, a miénk, 
az övék... a miénk... a másoké, az 
erősebb kutyáé, horribilis, labilis, 
lehet csak részleges s lehet totális, 
m int egy holdfogyatkozás, de 
csak más-más színek kombináci
ója, ha nem farkasbőrös vagy ló
farkas, akkor kakastollas. Sajnos, 
saját szomorú szemünkben is a 
könnyek óráján gerendák is úsz
nak. Egész tutajai a történelmi 
tévhiteknek, kegyes lódífások
nak, lendítéseknek. Úgyhogy sok 
locsogásnak kéne lefolyni alat
tunk a Négy Folyón, mely zúg, 
zúg, ott ahol! Hogy partjukon 
Európa minden nyelvén hallgató 
ágnesasszonyok kimoshassák a 
város minden szennyesét. Ehe
lyett holmi szobatudósok pont 
most ókumuláltákki a nagy meg
oldást: a verbális megnyilvánulá
sok kizárásával m egszűnne a 
hazugság. Csitt! Néma gyermek
nek árvaháza se értse a szavát. Itt 
ül az ember a nyári napon és be
leszédül a káoszkutatásba: körü
lö tte  a téren gyanútlan gyer
mekek kergetőznek. Ha felnőnek 
— ugyanezt zöldben (vagy kék
ben) már etnikai tisztogatásnak 
nevezik, nevezhetik a hozzáér
tők, a szakemberek, megbízot
tak, politológusok, NATO- és 
ENSz-kommisszárok. A játék ré
ginek tűnik, mint a világ legősibb 
mestersége, és nagyon ismerős. 
Felejthetetlen. Vicces fajta a ma
gyar. Mások itt körülöttünk tépik 
le magukról az inget, hogy Iste
nem, milyen mostoha a sorsuk, 
mivel (ahogy Arany mondaná:) 
nem az övék koronájuk legszebb 
gyémántja, vélsz is! Mi pedig 
apatikusan és a szokásos széthú

zás közepette azt latolgatjuk, 
hogy ha nulladimenzióra húz
zuk össze magunkat, vajon nem 
leszünk túl irrendentisztikusak 
mégis; aztán egy perccel később 
(vagy egy politikussal odább) 
m ár olyasm iket enunciálunk, 
hogy Karadzsics libabőrösen fog
ja be a Comeliu Vadim Tudor p id  
fülét: Jaj, "nicht vor dem Kind!"... 
Kinn a magyar, benn a magyar — 
sehol sincs a farkas! Mert vannak 
olyanok is, akik szerint a nemzeti 
létről "meghatározatlan tárgyú- 
ak" az eszmecseréink. Attól függ 
persze, milyen eszmék hozatnak 
fel cserére. Mert ugye az se jó, ha 
folyton "fennen hangoztatják", az 
elkoptatásig. De lassan oda ju
tunk a szeméremtől, hogy fennen 
kimondani is merény, illetve szé
gyen — persze csak magyarul, 
egyedül magyarul — annak a bi
zonyosnak a nevét. A nagyobb 
fegyelem és korda érdekében, 
persze. Ha nem téves a kalkulus. 
Mivelhogy eszmények nélkül fe
gyelem se igen lesz. Csakhogy 
más eszményeket szeretnének 
hangoztatni egyesek, s másokat

mások. Ezt igen, azt ne\ így hát 
valakik megint zsarolnak: szeret
nék a már jól ismert eredményt 
kiadó társadalmi, gazdasági vé
konyjégre csalogatni az ártatlan 
fakutyázókat, a gyanútlan újabb 
nemzedékeket is. Lehet, hogy 
ugyanazok. Állítólag "éhesek" 
megint. Még mindig. A z  első ezer 
évben is folyton előbb a has jött, 
aztán a morál. De fennen leg
alább mást mondtak, s az is jó 
volt, elég volt néhány naiv Dugo- 
vics Titusznak, hogy magával 
rántsa a huszonnegyedik órában 
a végveszélyt okozó pokolgépet, 
lófarkat, Vyx-jegyzéket, nem- 
nem-sohát! Hogy kihúzza — ha
logató, latolgató helyettünk is a 
fércet. Hát most már fennen se 
hangoztassák? Miközben ez ke
rül a legkevesebbe. Sokkal keve
sebbe, mint egy Rákosmezőn, 
Tordán vagy a pesti Dunaparton 
— dumaparton diétára fogott át
lag-honatya havi éhbére. Amiért 
cserébe joghézagot produkál. 
Mégis még ezt is sokallják egye
sek. Ezért egyre fakóbb, már nem 
csak az eb ura, de a lobogó is.

Persze a múzeum erkélye nem 
ettől omlik, ha omlik, s jólrácso- 
zott ablakai mögött ott van még 
minden, mint alkimista boszor
kánykonyhában az összes vegy- 
elem, varangyzsír, békaháj, mint 
a nyom dai betűszekrényben a 
teljes típuskészlet, mint az opera 
kelléktárában az álbajuszok, dol
mányok, sarkantyúk, kösöntyűk, 
kardok, p iszto lyok, parókák, 
ágyúgolyók, körözvények és ul
timátumok, ropogós pergamen- 
tekercseken  és c en zú rázo tt 
kefelevonatokon, lihegő magán- 
szorgalm ú-kutyanyelveken — 
amivel bármikor rekonstruálha
tó, eljátszható s újra elveszthető 
minden, bármelyik játszma, és 
am iből k io lvasható  m égis az 
igazság s persze a tendenciózus 
értelmezés is, csak a lóugrás logi
káját vagy egyéb rejtjelkulcsot 
kell megadni. Tessék mondani, a 
(tiltott, tőrbecsalt, tökkelütött, 
tűrhetetlen) tökéletes igazság irá
nyába merre vezet az út? Itt a 
szekrény mellett kicsit jobbfelé, 
aztán betérni balra s egyenesen ki 
—, ki a főbejárat feletti ablakon, 
neki a szemközti falnak, félelem
nek, félmegoldásnak, a Felleg
várnak, fellegeknek, a fel nem 
oldható átkoknak s fene fátu- 
moknak, de a fel nem adható re
m én y n ek  is, a fe lm en tések  
szem befutó hullám verésében. 
Vissza a Jura-kori tengerig, mely
nek iszapjából vétettünk. Isa 
iszap és múlt vagyunk. Egymá
son fekvő s egymással utólag szé
pen megférő rétegekben. Bizony 
a harmadkorig tengerfenék volt 
édes Erdély és kincses Kolozsvár. 
Az idő kitartóan, szépen tartja az
óta is a tenyerét, öblét, edényét. 
Nem koldul, csak gyűjt. Felfog. S 
azóta is hull, hull, zuhan bele a 
kő, a hó, a levél, a gén, a vércsepp, 
a betű. Hullnak, hullnak. Omlik 
a múzeum erkélye.Kábán József felvétele

Generációs aggodalmak 
erdélyi színházainkban
Színházaink vérveszteségét minden tár

sulat megsínyli. Lecsökkent létszámú közös
ségünkben a friss művészi erők csupáncsak 
néhány éves színészi múltra tekinthetnek 
vissza.

A repertoárszínház konkrét társadalmi 
beágyazottságának fogalomköre fontos, ki
kerülhetetlen kérdés. Egy város színházai
nak m űsorterve a város népességének, 
szakmai, etnikai rétegződésének, biológiai 
életterének függvénye, színházszervezési 
gondok fő ütőere.

A színház hagyományainak folyamatos
ságában mérettetik meg.

Sorsfordulat-időkben kérdéses: milyen a 
nézőszám 10-15 bemutatót beígért bérletes 
előadásszériáján? Milyen a nézőszám 5-6 
meghirdetett előadáson? A lecsökkent szí
nészlétszám okai könnyen magyarázhatók, 
a művészi veszteség óriási. Az európai szín
házi integráció, felzárkózás diplomák, díjak, 
országos és nemzetközi meghívások visszfé

nyében megállíthatatlan folyamát. Akimon
dott, elhangzott művészi szó erejét nem pó
tolhatja másegyéb, csakis a művészi szó, a 
látvány-közönség egymásrahatása.

Földrajzi környezetünk európaivá ava
tott. Mindenki emlékezik dogmatikus drá
m atechnikákra! A dram aturg iai szerep 
kiszélesedő, intellektuális hatásai olyan 
emocionális szövegkömyezetet "szerkeszt
hetnek", amellyel a rendezői törekvések mo
dora stílusirányzataival, profi késztetéseivel 
a színházakat korunk eszmerendszeréhez 
kapcsolják. A színház tárgya nemcsak a 
nyelv válsága, a környezetvédelem is, a po
litika, történelem, család, futurizmus stb. 
Darabválasztási irányultságról beszélek. A 
harmincas évek, az ötvenes évek is bővel
kedtek új irányzatokban. Színházunk reper
toárja az ötvenes évektől felölelte a világ 
dráma termésének kiemelkedő darabjait. Az 
amerikai színműírás 'Tdasszikus vonulatá
nak" csúcsait színpadon láthatta a közönség, 
olyan szerzőkre gondolok mint: O'NeiU, 
Miller, Tennessee Williams, Albee, Saroyan, 
Nash, Foster. A korproblémák naturalista,

realista, avantgarde kérdéseit megválaszol
ták rendezőink. És mégis "mennyi munka 
maradt végezetlen"! Mi következhet? A kite
kintés a világ játéktereire, művész-színházak 
feltérképezése. A világ a holocaust rémképe
ivel küzd. Az a történelmi változás, aminek 
nap mint nap tanúi vagyunk, szóra bír, val
lomásra, állásfoglalásra késztet. A sajtóter
mékek színvonalas áradata, a könyvnyom
tatás gazdasági-anyagi érdekeltségei az in
formációt bőségesen ontják, a színház több, 
elhangzott, fennen hirdetett szó, mondott, 
suttogott, sikoltott, jajveszékelt hang-szö- 
veg-szövegrész-szín-felvonás, egész előadás 
az összetartozás élményében, borzalmában, 
katharzisában, kérdésfelvetések sokaságá
ban, a színház tehát hatásánál több.

Az irányok sokfélék, a főrendezők, színház
vezetők üzenete, stílusa, politikai éleslátása el
hivatott sorsközösséggé kovácsolhat egy olyan 
társulatot, amelynek hagyományai mindig is, a 
katasztrófák, tragédiák poklában is a humá
num, a továbbélés lehetőségeit, értelmét, a meg
maradás lételméleti parancsait hirdették.

VAJDA ZSUZSA
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Kedves Zsiga . Nem szeret
hetjük, mikor a nevünket így látjuk nyomta
tásban; amikor közönségünk ilyen találko
zásra gyülekezik körénk. Nem szerethetjük, 
mikor az irodalom közismert katonáit hasz
nálja megint hatalmát megmutatni az Isme
retlen Ravatal. Te, a virágok válogatás nél
küli gavallérja, a növénynevek lovagja, te 
minden bizonnyal tulipánul is tudtál. Örök
ké árván legénykedve és agglegénykedve is 
annyira az anyatermészet közelében éltél, 
mint közülünk, e város kényeztette nemze
dékből már senki. Számon tart ottad, hogy 
kertedben őszönként hány sündisznó te
metkezett téli álomra a rög alá, s tavasszal 
mennyivel kevesebb került elő. Szót értettél 
minden muzsikával, mellyel a költészet 
csak képes behálózni az élőt s az élettelent. 
Koroddal, környezeteddel mégis csupán ki
egyeztél az álruhás hercegek sértett méltó
ságával, sajgó, de türelemmel viselt sebével 
kamaszkori csatáknak s későbbi ütközetek
nek. Büszke voltál az édesapádra, de a leg
különösebb titkos szemérmes kötelék talán 
ama régenhalt nagyapához főzött, a tűzoltó 
torony őréhez, akinek naplóját gyakran em
legetted, feljegyzéseit a város múltjáról ké
szültél továbbfejleszteni, kiadni, sajtó alá 
rendezni. Mint a közszolgálat s a bohém ke
dély, a kötelességtudás s a poétái hajlamok 
csodálatos ötvözetének mintaképét, meta
foráját, mementóját. Az időkbe halványult 
előképedet. Mert mennyivel több kísértette, 
foglalkoztatta érzékenységedet a világ dol
gaiból, mint aminek a kitűnő kifejezését ész
revették, elfogadták, elkönyvelték tőled. 
Hogyha mégis hallanád, Zsiga; várjuk a tu
dósítást abból a mindennél, a madárdalnál 
is magasabb kékséges toronyból, ahová csak 
akkor jutnak el a tűzoltók unokái is, a költők 
is, amikor már hiába kiáltoznak utánuk in
nen, a parányivá zsugorodó konfliktusok,

Íjackázások porából s kérdezik m eg ami 
ehet, azelőtt nem érdekelte igazán őket, 
hogy "Mit látsz?" — Mit látsz most, drága 

barátom, ott ahol vagy? Mi csalt el körünk
ből, mert éppen virágzáskor, újholdkor 
menni el innen, ebből a minden után mégis 
otthonos kolozsvári képből — kérlelhetetle
nül kegyeüen dolog! Még akkor is, hogyha 
lám, milyen könnyű. Drága Zsiga, a többit a 
Palocsay versforma modorában kiponto
zom —  
- - - Addig is, amíg újra találkozunk. Nem
sokára. Mint gyökér a gyökérrel. Betű a be
tűvel. Mint m ondat a m ondattal. 
Hegedűszó a harmóniák vállalt formájával 
és fegyelmével. Kívánom, hogy elviseljük 
elvesztésedet.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

SZŐCS GÉZA
Két miniatűr Palocsay Zsigmondnak a H. kapujában

1. A  nyakkendő
— ... és üete félrecsúszott, mint Juhász Gyula nyak
kendője, amit Tóth Árpádtól kapott.

— Hogy mondja, kedves? és miért suttog?
— Tudja, a kirakatban lila dalra kelt egy nyak
kendő, azt T. Árpád megvásárolta és J. Gyu
lának ajándékozta... őneki pedig mindig 
szorongatta a torkát és folyton fárecsúszott 
neki... örökösen félrecsúszott...

2. A  tücskök, mikor jön a tél
Hegedül, s aztán fölcseréli.
Nótázást önnön temetésén, 
sírásást lázas nótaszóvál 
ritkán vállal, de hogyha vállal 
a tücskök népe: fölcseréli 
hegedűjét a fagyhalállal —
hegedűk és mennyiféle jelmez 
s mindeközben milyen furcsa érzés: 
hasonlít a halálféldemhez.
(Mert a végzet, tudja kedves, hogy van, 
nem kegyelmez, soha nem kegyelmez.)

Búcsú-fughetta.
Elment közülünk, belőlünk a legeredetibb.
Borháncsi posztreneszánsz lélek, kinek nem fogták ke

zét, nem egyengették útját poéta-felmenők.
Járja ki-ki a magáét, ha útra kel. Honnan hová? — azon 

kívül, hogy Tordaszentlászlótól Házsongárdig.
Palocsay Zsiga Budapestig sem jutott el soha.
Hanem a kitérők a Dunatáj Balkán felé néző vidékein. 

Hol a zerge bármerre fordult, fegyvercsőbe bámult, s hol a 
mesebeli csukát bunkóval kellett agyonverni, hogy el ne 
billentse a lipován-csónakot.

Az intermezzo szörnyű, kényszerű "lecövekel(tet)és”; a 
szamosújvári börtön kovácsműhelye hádészi koncertterem.

Súlyos léptű békételen - körötte népes magánya...Hány 
élete volt?Ha katona nem lett, strófaágyásokban nevelt 
csöndharctérre verssor-ezredeket.Emberöltőn át gót íves tü
csökodúban korrigált kórémuzsikát.

Aztán a legbolondabb áprilisban elunta az egészet, 
pásztortáskába rakta mindazt, mi megvolt s odalett: pipát, 
bütyköst, oltóbicskát, szárazfát, lékvágó baltát; s mit meg
tagadtak tőle: míves mordályokat — és itthagyott bennün
ket. FÖLDI SZELLEM hangja búcsú-fughetta:

Itt ahol a sóska sósul 
kapálom nektek a Tormáskertet 

hangotok füvéből mereklyék rakódnak 
gyűlnek a csendnek

s az űzött baglyok rajtuk megpihennek 
— éoszaktalan jár az idő 
ki tudja, ki is a gazda—: cyTT Ár'VT
barmait nélkülem hagyja LAU» I i

akárhol legelészni ISTVÁN

Vonalak. Csend
Amióta szerkesztői eszemet tudom, 

a hétnek szinte minden napján, a tanítás 
előtti órában betolat a szerkesztőségbe 
Palocsay Zsigmond, mázsás, vasárnap
ra öltözött kazánkovácsra illő bőrkabát
jában, kezében súlyos aktatáskával, az 
ajtóban öregmedvésen dörmög valamit, 
közli, hány sort írt ezen a hajnalon, aztán 
belenyúl táskájába, ahonnét az általam 
valaha is látott legpedánsabb vers-kéz
iratokat halássza elő, amelyekben élete 
legfontosabb momentumait rögzítette, s 
ezek nem föltétlenül a szenvedésteli bör
tönéveket, a főúrinak tetsző vadászato
kat jelentették; többnyire apró halak 
vízfeszíni csillanása, legendásan nagy 
halak csónakfeneket döngető haláltusá
ja, az orsón lepergő zsinór végén alatto
mos hármashorgot körülforgó villantó 
röpülése, a szelíden lepörgő nyárfaleve
lek zizegése, egy hegedűszonáta elhaló 
szekvenciája, szikkaadó-forrósodó gyér 
füvek között vonuló istentehénkéi mini
atűr karavánja, lipovánok évszázadnyi 
hallgatása, a férfikor bús-rezignált bú
csúintése, sás susogása, hullócsillagok 
augusztusi halk összekoccanása, esősu
hogás, hópehelyneszezés — ezek alkot
ták élete legfontosabb pillanatait; 
témája: akár "fűszál a réten, csillag az 
égen”; Palocsay Zsigmonddal, mind
nyájunk Zsigabájával úgy estek meg na
ponta az élet legcsodásabb, leginkább 
versbe kívánkozó dolgai, mint a mese
beli harmadik, legkisebb fiúval.

Zsigabával most végül—váratlanul 
— megesett a legvégső legfontosabb do
log——

Április 23-án, szombaton temettük, 
de szerintem már 25-én, hétfőn megje
lent a szerkesztőségben, abban a mienk
nél m érhetetlenül elegánsabb és 
vidámabb szerkesztőségben, ahová csak 
a költők szoktak bejutni, egy keveset 
dörmög az ajtóban, önérzetesen bemu
tatkozik, bár ezt minden bizonnyal nem 
is kellene, majd kissé restellkedve mo
rogja, hogy ezt, ezt az utolsót odalent va
lahogyan elfelejtette, nem is igen gon
dolt rá talán, de most behozta... Aztán le
teszi a saját sírversét arra az égi szerkesz
tőségi asztalra, amelyen előbb-utóbb 
úgyis, mi is megtaláljuk. A vers pedig 
esetleg csak pár, mindenki által elfele
dettnek vélt szó, de az is lehet, csupán a 
jól ismert, jellegzetes Palocsay-vonalak 
sorjázása: a csend végtelenbe futó egye
nesei, —

Kolozsvár, 1994. IV. 25.
MÓZES ATTILA

Zsiga bá LEGENDÁRIUM. I.
D eszkakerítés, magas, szürke, kietlenül 

hosszú.
Egy száraz, erőszakos kéz megtalálja a kiska

pu kilincsét; visszafojtott, fenyegető zihálás.
A kéz belöki a kaput. Utána belöki a kisfiút, és 

csattantva berántja a kaput mögötte.
A kétéves forma kisfiú nehány lódult lépést 

tesz, megáll. Jól fel van öltöztetve, vöröses kese 
haján fehér báránybőr kucsma, a hátán ujjas bá
ránybőr mellény, kis lábán kisbocskor.

A nyakában egy madzagon két papír lebeg. Az 
egyik: Anyakönyvi kivonat. A másik: levél; illetve: 
elismervény, illetve: kötelezvény.

Ezt a másik papírt három évvel ezelőtt állítot
ták ki egy máramarosi vadásztanyán. A vadász 
elismeri, hogy együtt hált a ruszin cselédlánnyal; 
a vadász kötelezi magát, hogyha az együtthálás- 
nak következményei lennének... a gyereknek, de 
csakis a gyereknek, gondját viseli.

Ott áll a gyerek, meredten néz körül... a sok 
fekete ágról, karóról még nem tudja, hogy rózsa
fák.

Beljebbről, a házból éles női hang kárál fel s 
hirtelen félbeszakad. Nagy kutyák kezdenek 
ugatni s körbe-körbe nyargalva közelednek a ka
pu felé.

És megjelenik köztük egy ideges, szikár férfi, 
a kutyák között. Hosszasan nézi a fiúcskát, aztán 
kezét nyújtja: Ha már itt vagy, gyere bé!

Zsiga bát egy erőszakos kéz megint átlökte 
egy kiskapun. Nagy fekete kutyák ugatnak, és a 
kéz berántotta mögötte a kaput. Nagy csattanás- 
sal, örökre.

Zsiga bá megint ott áll egy ismeretlen, óriási 
kertben. Bizonytalan a világítás, nem tudni, pir- 
kad, vagy szürküledik. Szaggatott lépések köze
ledése hallatszik . Z siga bá o tt áll m egint, 
iszonyatosan egyedül — az Atya irgalmára vár
va...

SZOCS ISTVÁN
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C Z E G Ő  ZO LTÁ N

Lépegetsz
araszolva

M int okos kis agg a szellem  atyja 
ki annyit m egélt már hogy  
újdonság nem  riogatja 
törpe Szókratész 
k i higgadtan készül a pillanatra 
m elyben fogm osás után 
m eghúzza a ravaszt de m ég  
körülnéz hová is kerül a zuhanásban —  

elm ozdulsz
készen mindannak befogadására 
amit ez jelent 
így  idéz ördögöt idelent 
a vidéki Faust
kést vetvén a csorda csürhe 
rekkenó' delelőjén a forgószélbe 
alig kockáztatva egyebet 
m int a késhegyet 

kis kurvoid kényeskedéssel 
lépegetsz araszolva városod vizében  
perverz módon engedve  
térded ágyékod m elled hadd lengje 
a közönyös idő' kívül belül 
lám zsörtölsz is  keveset 
tűnődni sem  lehet 
mert jogában állónak érzi bárki 
hogy rád kiált m egállít s találd ki 
hol voltatok ültetek álltatok 
jártál náluk vagy ő  járt nálatok 

lepusztult
gerinc-em lékoszlopok nárdzmusa ez 
alig a várost önmagát faggatja a lélek  
habzsolnád újból föléled  
m indazt ami mára pernye hiába 
engedetlen az elm e 
nem  gerjed kelletlen onániára

kötés
és kötődés kötelék m elyben repülni jó volt

gyökér és inda talaj televény 
agyonvert szavak
műanyag szerelm ek és dús válások  
és m eztelen esengő igazság 
és körül a sok salak 

lépkedsz
és tudod hogy vagy pediglen itt önmagad árvája 
mert akik itt becsaptak addig 
m eg nem bocsátják 
hogy földhöz csaptad a kalapod 
s nem nyelted le sírva a kokárdát 

fényesült
csonkja egy kivágott csőbszlopnak  
állsz és találgatod 
hány évet élt m eg itt 
jeget rekkenő nyarat hóharmatot 
riadt ifjúkorod már itt találta 
és ha hetente csak egyszer érintette 
véletlen valakinek a lába 
akkor hány szelíd  esztendő' fényezte  
ezt a csőcsonkot ilyen óezüstre 

a lányok
még mutatnak valahogy  
és utcahosszan jönnek a vének  
ki vigyorog ki Parkinson-kóros 
aszottan ismerős ölel csontig részeg  
"a gesztenyékkel kéne megbeszélned"  
a verssor idegenben  
zörgött a nyelved alatt 
kiszáradt tó medrében az ének  
csak a m ellkas zihál istenülve  
kövek őrzik Krisztus lábnyomát 
szem lesütve
járkálsz ott a fa rokolyája alatt hálna-e veled  
ma most ki hatodfél nyara 
itt esküdött hogy csak a jelen s az igen 
s a kezed hiába támad idő mert nem lészen 
örökösünk az emlékezet
a lábnyomokat leöntötték forró szurokkal
szint alatt lesztek valóban örök szerelm esek
most árvácskák imázzák minden májusban
a toronyórával karban a jelent
köszöntenek téged is alkalmilag
akár az idegent
jössz elszám olsz magaddal
hogyan cikáztál át eleddig
pártok infarktusok között
rémülten látod a megfáradt várost
m ely érted nem egyszer forróra vetkőzött
akár a fehéren vétkezők
kikkel egyenként ujjongtál s jajongtál
m indenikük hulltán
a dombon hever valahol a Mátka
ez az a vár hol
szeretőt temetni is megtanultál 

valahonnan csengő cikkan erre 
iskola vagy templom homlokáról 
évszázada hordja bőröd barnáját a folyó  
s m ég m indig reménykedsz 
halál albínója
földobott pénz fireg az égen
nem vagy tán képes sem m i jóra
hogy így bújsz egy várrom hűvös kis m elléhez
1994. márc. 17.
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SZÁSZ JANOS

Ö S S Z E V I S S Z A

Sír a szőlő, könnyeit 
a föld beissza. 
Megrepedtek a házfalak... 
Gyere vissza!

Bokály, tányér, csésze —  
minden mintha 
eltörött volna...
Gyere vissza!

Apámahéjakon seb 
hasadás. A virágminta 
kusza firka...
Gyere vissza!

Csorba minden pohár 
és csésze. A hinta
szék megbénult...
Gyere vissza!

Életlenek a kések, 
lyukas minden harisnya, 
lepattogtak a gombok... 
Gyere vissza!

Merőtlenek a kanalak. 
Félholtan int a 
mérleg nyelve...
Gyere vissza!

Forró a hűtő, hideg a 
gáztűzgyújtó szikra.
Port olvasnak a könyvek. 
Gyere vissza!

Fagyott az ágy. Alig 
emlékszik álmainkra. 
Testünk helye kihűlt... 
Gyere vissza!

A lemezjátszó berreg.
A fotelrugók izma 
megereszkedett hirtelen...
Gyere vissza!

Mindenünnen csak egyet 
hallani: Ite missa 
est... A végső miseszót.
Gyere vissza!

Elcsusszantak a cserepek 
a tetőn. A padlás ritka, 
rejtelmes neszektől hangos... 
Gyere vissza!

Recseg a parkett, vak
olat hull lábnyomainkra.
A szőnyegek szétfeslenek... 
Gyere vissza!

Apapiros hullafehér.
A halál teleírta 
hamubetűivel...
Gyere vissza!

Odalett szavaink magyar 
és német páros titka.
Csak hebegek, csak dadogok... 
Gyere vissza!

A rózsabokor kókadoz.
Alatta Rex-kutyánk vonítja 
holtában is hiányodat...
Gyere vissza!

Rozsda, pókháló, csó
tányok és pocok. Mint a 
kísértetek házában...
Gyere vissza!

A lámpaemyő 
részeg inga.
Depressziós az égő...
Gyere vissza!

A sampon habjanincs.
A század minden piszka 
lerakodott a kádban...
Gyere vissza!

Amit akartunk, a fényt, 
sötét veszély homályosítja.
De most már fel nem adhatom... 
Gyere vissza!

Dúlt idegeim dúcait 
már csak az árnyad csitítja 
s a gaz csaló: az emlék...
Gyere vissza!

Ápoltalak, nagybeteget, 
háthogyha visszaülsz a 
Trabantba egyszer mégis... 
Gyere vissza!

Én akartam, hogy megmaradj. 
Te, mint aki elissza 
utolsó fityingjét is...
Gyere vissza!

Maradt még némi nikotin, 
hogy fájó fejed elkábítsa. 
Füstölögj önkrematórium, de 
gyere vissza!

Jaj, hányszor visszahoztalak, 
noha tudtam, hogy utad hossza 
oly kurtára szabott...
Gyere vissza!

A lehetetlent akarom!
A lehetőség unt premissza.
Le minden logikával! És 
gyere vissza!

UTÓDAL

Bocsáss meg nekem, kedvesen. 
Most már nem segít semmi sem. 
Végül mégis megöltelek, 
pedig nagyon szerettelek.

* Az utolsó két sor 
Salamon Ernő után szabadon

Marcel Chimoaga: Elidegenedés
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Sebestyén M ihály

AMÍG SORRA KERÜLÜNK
avagy M R egy éjszakára szállást kér dr. Kormos rendelőjében

A fogorvos előszobájában, a 
betegváróban letagadhatatlanul - 
csodálkozott, hogy a többiek 
semmit sem észlelnek - lódobo
gás hallatszott. Korántsem sietős 
vágta, m int amikor sürgős üze- 
nettel'száguld valaki a fenyege
tett végvár irányába, elkerülve a 
hadak útját, általa ismert rejtett 
csapásokon törtet izzadtan, tajté
kos lóval. Á, dehogy. Inkább ké
nyelmes menet, amolyan ráérős 
kocogásban. Könnyen elképzel
hető: sétalovaglás az őszi patak
parton. Fel a kölyökdombok kö
zé. Szemleút, látszólag céltalan 
kóborlás szavak és nyűg nélkül. 
A bokáig simuló vastag avaron 
nekiiramodánnak a hátaslovak, 
ha nem tartanák rövid kantáron 
a nyeregben ülők. Az az ember 
érzésé, hogy vadászatra készül
nek, de előbb bejárják a királyi 
vadaskertet.

N o hiszen a megérzés. Ebből 
nem lehet megélni.

A csúfondáros megjegyzést a 
várakozók valamelyike hullatta 
el. Súlytalan volt, másodpercekig 
lebegett a lekopott szőnyeg felett, 
míg végleg beleveszett a lovak 
patája által feltúrt rozsdabarna 
sárba.

Hol elhalt, hol mintha csak itt 
dobolna az ember halántéka mel
lett. A lovas keringett. Körbejár 
egy elhullt tetemet. Az orvvadá
szok ejtettek halálos sebet az el
dőlt vadkan baloldalán. Tán i- 
dejük sem volt elhurcolni, vagy 
kikanyarítani az ízesebb darabo
kat. Megzavarhatták őket az er
dőkerülők.

A vadorzók sem tökkelütöt- 
tek. M inden árulkodó nyomot 
igyekeznek eltüntetni. Ez íratlan 
szabály, ha nem tudná uraságod.

Megint az az akadékoskodó 
alak. Honnan meríti a bátorságot, 
hogy ilyen gátlástalanul pofáz
zon? Pimasz és alattomos mon
datok. És a legfelháborítóbb, 
hogy nem akad gazdájuk. Az ef
féle döfésekhez sosem tartozik 
nyelv és arc. Gyáva merénylő.

A k irá ly  életére pályázik . 
Mert - semmi kétség - a király lo
vagolt ki a tölgyes aljára. Pihen, 
az állam ügyei talán várhatnak, 
kedves könyveivel majd este ta
lálkozik. Régi auktorok, próbált 
művek. Csupán egy dolog miatt 
szomorú; nincs még törvényes 
utódja. Felesége meddő, legyen 
bár fényes ház női aranyága.

Hja, nem lenne istenkísértés, 
ha m inden sikerülne neki? Ne 
feledje uraságod, ez egy magyar 
király, márpedig a legdicsőbbek 
sem voltak tökéletesen boldogak.

Mindig elszúrták valahol. Vagy a 
sors volt szűkebb keblű irányuk
ban, mint a franciákhoz vagy a 
spanyolokhoz. Minden nemzeti 
királyházunk kihalt. Aztán jöttek 
az idegenek, akiknek kizárólag a 
cím kellett és a korona a csáléra 
álló kereszttel.

Hogy lehet így vélekedni? 
Hát ebben a fickóban tényleg 
semmi tisztelet sincsen? A térd- 
és főhajtás a nagyok előtt. A nyo
mukba sem érhet az ilyen tudálé
kos besurranó inas.

Kár, hogy nem hajolhat ki az 
ablakon. Szétnézne. Túl szorosak 
a rácsok a rendelő ablakán. A ki
rály a majdan kiirtandó, felége
tendő, e lpusz títandó  tölgyes 
alján kering. Most még kerek 
egész az erdő, a királyi vadak mit 
sem tudnak a kései paneltöm
bökről, a töredezett és mocsaras 
betonösvényekről, melyek öntu
datlanul is a mindenkori medve
csapásokat követik. A társaságot 
nem zavarja a fúrógép zümmö
gése. Más időben lépkednek, más 
látványba kapaszkodnak. A mo
csári tölgyek és a patak még egy
másért vannak.

Miért is érne föl egy betonne
gyed csenevész ágálása a koro
nás főig?

Büszke termet, kimagaslik a 
kísérők közül. Kissé gőgösen te
kint le. Illik hozzá. De kinek is jut
na eszébe m egsértődni ezért? 
Legfennebb valamely ostoba me
rénylőnek. És milyen könnyű 
dolga lenne, ha nyíllal célba ven
né törvényes királyát.

Ugyan honnan szereztek tu
domást a mai sétalovaglásról?

Szinte bizonyos, árulók fész
kelték be magukat a palotába. 
Élég néhány elhullajtott szó a cse
lédség részéről, és máris alkal
masnak látják a pillanatot a régen 
kitervelt csel valóra váltásához.

Felség, vigyázzon nagyon: ár- 
mányos árulók nyüzsögnek ud
varában!

Na persze, uraságod immár 
stréberkedik, ha nem csalódom. 
Hol vannak azok az állítólagos 
nyüzsgők? Látott itt akár egy fia 
gyanúsan ólálkodót is? És azt hi
szi, hogy valaki majd komolyan 
veszi az efféle nyivákoló feljelen
téseket... Ön fizetett ügynök, 
vagy, hogy úgy mondjam, ön
kéntesen buzog?

Mit várhat az ember, ha tisz
tességes és becsületes, az álnok
ság pártfogóitól? A bűnpárto
lóktól. A fatalistáktól, akik azt hi
szik, hogy a rádó, a fene nagy 
ésszerűség kifizetődő csupán. 
Mennyire tévednek, mert más is

kell az életben. H allo tt, m ár 
uram, a ragaszkodásról?

Ragaszkodna inkábba fogai
hoz. A saját természetes- fogai
hoz. N ézze m eg m agát, m ár 
jóformán csupa korona és híd az 
egész hűséges alattvalói pofáz- 
mánya. Azt gondolja, hogy vala
hol is hitelt adnak az üyen a- 
ranyszájú szent jánoskáknak?

A legszomorúbb, hogy igaza 
van. Nagyon is megalapozottnak 
látszik egész vélekedése. De sze
rencsére: csak látszik. Bízni kell a 
felség veleszületett igazság
érzetében, a bölcsességében és ta
pasztalatában. Azt mondják, ő- 
f elsége jó emberismerő. És külön
ben is...

És különben is képtelenség 
annyi századot visszasúgni. Em
lékeztetném uraságodat, éppen 
kedvenc kínzójára várakozik eb
ben a városvégi fogászati műin
tézetben. Vegyen inkább egy 
fo lyó ira to t, m ostanság  vala
mennyire felszaporodtak a fedet
len keblű hajadonok. Jót tesz a 
felejtésnek.

Akkor is, remélhetőleg a kísé
ret megbízható. A Fekete Sereg 
különleges alakulata. A pápai 
helvét gárdával is fölvehetné a 
versenyt.

Ha már merényletről van szó, 
no persze, az csak Bécsben fog 
bekövetkezni. Mérgezés, nem 
holmi nyilak. Gyáva asszony
munka. Beatrix vagy valamelyik 
sunyi tálján udvarhölgy. A bosz- 
szú azért a bécsi polgárlányért, 
akit a maga eszményképe szeplő- 
sített meg. Valamilyen Borbálát. 
Hiába, a nők...

Talán mégis térjünk vissza a 
rácsokhoz. Állítólag betörésbiz
tos,elsőrendű német munka. Kár, 
hogy nincs a rudak között egy ö- 
böl, közepében a nagy király név
betűivel: M R Kihajló kosaras rá
csozat, fe lü l liliom os 
szuronysorral.

Megint beszólítottak egy fia
talembert. Már csak hárman van
nak előtte, ha betartják az ér
kezési sorrendet. Neki még dolga 
van, a király szolgálatában áll, i- 
genis. Nem szégyelli. Az ilyen 
embert öröm szolgálni. Ifjú még, 
de máris nülyen megfontolt. Mi
nap nézett farkasszemet a török
kel a Délvidéken, Szabács alatt, 
most a csehek ellen készülődik...

Cseheket m ondott? Biztos? 
Nem valami cselektől kellene in
kább tartanunk? Ha az ő helyé
ben lennék, én alaposan körmére 
néznék a személyzetnek. Tudja, 
azok a merénylők, akikről az e- 
lőbb annyi szó esett.

Más vélekedő. A korábbi, úgy 
látszik, elkotródott. A másikban 
van némi együttérzés, de annál 
veszedelmesebb. Le akarná be
szélni a királyt a dicsőségszer
zésről. Reszkető irigység  — 
aggodalomnak öltöztetve.

Ugyan, menjen már azokkal a 
cselekkel. Azért van a királynak 
néhány személyes tanácsadója, 
csupa eszes urak, hogy kifogja
nak a cselszövőkön. És persze 
ezeken a mai fogászokon, akik 
körm ük szakadtáig tagadnák, 
hogy valaha is átvonulhatna ren
delőjükön egy koronázott mo- 
narcha.

A harmadik okvetlenkedő.
Valaha? Kisvártatva, urak. 

Ahogy m ondani szokás: legott.
ízlelgeti a szót. A nyelve he

gyén tartja, kicsit fellöki a száj
padlására, a hátsó rágókhoz feni, 
előreengedi, nyelvéből völgyet 
formál, hátrahajtja a fejét, már- 
már leengedné a torkán, amikor 
érzi, hogy csípi. Nemcsak a bejárt 
utat tüzesíti fel, de a pofazacskók 
belső felületét is lemarja menten. 
Ki sem köpheti.

Hát ezért nem veszi senki 
sem a szájára. Még a helyesírási 
szótárban is hiába keresné. Fölöt
te ártalmas. Kötelezi kimondóját 
a cselekvésre. Késedelmes teljesí
tés, elodázás esetén rögtön bün
tet.

Aztán járhat az ember orvos
hoz, szájsebészhez, minden ren
d ű  és ran g ú  k u ru zs ló h o z , 
amazok csüggedten tárják szét a 
kezüket; laborvizsgálatok, átvi
lágítások, röntgensugarak pász
tázzák az ember testét, analí
zisek, varázslatok és kopogtató 
kutakodások, tükrözés és kont
rasztanyagok nyeldeklése. Nos, 
mi a vége az egész tülekedésnek? 
Sajnál/«!;, uram, ismeretlen ere
detű kór. Mit sem tehetünfc elle
ne, vagy inkább az Ön érdeké
ben. A többes szám kötelező. A 
felelősségben osztoznak, a díszes 
konzílium, a tudomány jelenkori 
munkásai — kivétel nélkül túl 
fiatalok a jelenséghez. Feltételez
hetően — rem énykedjünk — 
akad a jövőben egy a régiség 
iránt fogékony különc, egy pale- 
odentológus, aki eleddig csupán 
véletlenül kifordult holt szóno
kok állkapcsát és fogazatát vizs
gáltatta szabad perceiben, csak 
úgy passzióból, aki — tapasz
talatokkal ő sem büszkélkedhet 
— egy furcsa, elavult szóra gya
nakszik, maga sem tudja, hon
nan az ötlet, amelynek kiejtése 
rögtön, késedelmet nem szen
vedve, legott az ígéretek beváltá
sára sarkallja az ígérgetőket, 
különben szájukat szétrágná a 
gyorsan faló méreg. Legott? Ez 
az? Ez lenne? kérdi magától ta- 
máskodva, sejtve, hogy rálelt a 
magyarázatra. Ez az! kiált fel a 
b o g a ras  és kü lönc  tudo- 
mánymívelő, és kimondatja két-
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szer-háromszor a beteggel a szót, 
amitől amaz súlyos önkívületbe 
esik, rángatózó végtagjai csele
kedni akarnak, de hiányzik a cse
lekvés tárgya, ám az orvos már 
érzi, hogy itt csak a paratudo- 
m ány segíthet, és felüti a mexi
kói nagy métákonyvet, neki lesz 
meg egyedül egész Közép-Ke- 
let-Európában (y compris U. R.
S. S. — hol van az már, kedves 
mexikói kartársak?!), hatalmat, 
jogot, földet és vizet bocsát ke
zébe, felelősséggel ruházza fel 
— feltéve, ha a betegben m aradt 
még valami élet — visszaszerzi 
a létnek, családja körébe ejti új
ra, holott m ár lem ondott róla 
lelketlen  leendő özvegye, ha 
tudná, uram, mibe kerültek csak 
a gyászfátylak, tesz szemrehá
nyásokat a három  gyerm eke 
előtt.

Frivol dolgok. Nem királyhoz 
méltók. Vegye tudomásul, nem 
cselekről van szó, hanem esetiek
ről, valóban, hol M R fogoly volt, 
túsz. Hiszen ismeri a verset: "fiá
nak a levél Prága városába, hírt 
viszen a szomorú rabságba". Kö
rülbelül ez a tartalma. Elégedjen 
meg ennyivel. Ugyanis nincs kü
lönös információértéke.

Csak a profelhőből kivillanó 
korona fényének. Közelítenek. A 
rendelő falán a képek is megló
dulnak. Érdekes, a másik kettő 
teljesen beletúrta magát a maga
zinokba. Ezektől lebonyolódhat 
a világvége, ők előbb kiolvassák 
doktor Kormos ramaty folyóira
tait.

A rácsok hirtelen szétnyílnak, 
jóformán eltűnnek, elvesztik m e
revségüket, mint sátorleplek lóg
nak az ajtónyira tágult bejárat két 
oldalán, hogy befogadják a ki
rályt és kíséretét. Reájuk estele
dett, eltévedtek az erdőben. Hát 
bekopogtattak az egyetlen vilá
gos ablakú házba a rengeteg mé
lyén. A doktor valószínűleg meg 
sem lepődnék. Fogadni merne, 
hogy kései betegeknek nézné 
őket és elküldetné azzal a nővel, 
aki a nyilvántartást vezeti. Ké
rem, fáradjanak vissza... keresgél

előjegyzési naptárában... csütör
tökön, igen, csütörtökön négykor 
van egy lyuk a programomban. 
Sürgősségi esetekkel kérem más
hoz fordulni.

Doktor úr, kiáltaná oda, Ön 
nem tudja, kit küld el! Ne tegye. 
Még hálás lesz nekem, hogy ide
jében figyelmeztettem. Gondol
jon, doktor úr, a jövőjére, hisz 
tudja, hogy a király pazar s bőke
zű. Van fogalma, micsoda kincset 
érő könyvtára van?

Igaz, a Dental Surgery'94-es 
kiadása hiányzik, de van Tacitus 
és Agricola, meg Piccolomini, 
azaz II. Pius pápa...

A be teg v áró  egyszeriben  
megtelik az újonnan érkezettek
kel. Az inasok hamarabb ledhe- 
lődtek, a nagy királyhoz futottak. 
Lesegítik a nyeregből. Megoldják 
vértjét, lovát valamerre elvezetik. 
Az egész gyülekezet hajszálra 
olyan, m int a megelevenedett 
Fadrusz-szobor. Az alakok vala
hogy mindig felnéznek M R-re, 
pedig a király alacsonyabb. Min
dig sejtette, hogy zömök, diktá
tor-típus. A szabály azonban nem 
hatálytalaníthatja a lelki nagysá
got.

A király az előkészített székbe 
ereszkedik. Lábát előrenyújtja, 
ketten odaugranak csizmáját le
rángatni, más kettő már a bokáját 
dörzsölgeti, a talpát dögönyözi. 
Hogyhogy nem vette észre, M R 
természetesen foglalta el a rende
lő egyeüen trónszékét. Talán ed
dig itt sem volt. Hozták utána. És 
a szoba is tágasabbá vált, annak 
ellenére, hogy már legalább tízen 
tartózkodnak benne. A falakon 
kárpitok, flandriai munkák, sár- 
ga-kék-almazöld-rozsda és vörös 
vadászjelenetek. Szűrt fények, 
rejtett fáklyák és pillogó gyertyák 
hálós mennyezetet szőttek a fejek 
fölé.

Rég elhallgatott a fúró — in
kább olyan lantzene áramlik a 
szomszéd termekből, edénycsör
gés, máris terítenek túl, a faragott 
márvány ajtókereteket megvilá
gító termekben. Mert nem kétsé
ges, a szobák kiöntötték, kiléptek

panelmedrükből, széles és ma
gas, kazettás mennyezetű palota
belsők következnek, D unára 
néző ablakokkal, alattuk kinn 
pompás függőkertek, kutak, re
neszánsz alkonyat.

Zászlósuraktól övezve végre 
előkerül doktor Kormos is. Átöl
tözött az eseményhez. Honnan 
szerezhette ezt a tisztaselyem öl
tönyt? A ranysárga-avarbarna 
csíkos 15. századi viselet.

Ugyan már, egy fogorvosnak 
mindenre telik.

Csak ő, aki először figyelt fel 
arra a különös lódobogásra, csak 
ő maradt szokott ruhájában. így 
nem lehet a király elé járulni. Szé
gyen. Tiszta szerencse, hogy min
denki az uralkodóval van elfog
lalva, eddig figyelemre sem mél
tatták.

Majd pont egy üyen koszladt 
értelm iségit, ötszáz évvel ké
sőbbről?!

Doktor Kormos talpig mosoly 
és alázat. Gyönyörű latin kör
mondatok. Szóval igaz, hogy M 
R nem is tudott magyarul. Kár. Fő 
az, hogy ő, aki már harminc éve 
nem tanul latint, érti. Tökéletesen 
érti. Legalább ennyi. Bezzeg a 
fogtudor, müyen gyorsan váltott, 
mint néhány évvel ezelőtt is, ő 
nyitott elsőnek saját rendelőt, 
amikor még a többiek aggodal
maskodtak,totojáztak, az ingye
nes betegellá tás e láru lásáró l 
szónokoltak. íme, csak néhány 
perc is elég volt Kormosnak, 
hogy századokat lépjen vissza. 
Mintha minden elő lett volna ké
szítve. Honnan kapott drótot? 
Na persze, annyi ember jár ide. 
De azért mégis, ez egyáltalán 
nem volt sejthető, a leghalvá
nyabb utalás sem történt a mé
d iák b an ... hacsak  nem  az a 
szoborcécó a főtéren...

Nahát, akkor is, egész egysze
rűen zseniális ez a mercedeszes, 
kisportolt szépfiú. Pedig azt hin
né az ember, hogy csak a pénz 
érdekű és a nők. Amilyen talpra
esett, perceken belül eléri, hogy a 
király udvari fogorvossá nevezze 
ki. Aztán a rendelőbe ki lesz füg
gesztve a nagy pergamenre írott 
privilégium, vörös függőpecsét
tel, hadd egye a penész a többi 
fogorvost.

Határozott érzéke van a refeu- 
dalizáció iránt. Erre születni kell, 
barátaim. Predesztináció, eleve 
elrendelés, egyfajta kiválasztott
ság-tudat aprólékos és kitartó 
ápolása révén az adott időben 
játszva valóra váltható, ha a sors 
úgy hozza. És a sors úgy hozza.

Talán egy teát, felség. így va
csora előtt. Megtévesztően előzé
keny. Gipszmosoly, amely tel
jesen megkötött az arcán.

Tapsol. Uszályos hölgy lép 
be. M R kedvtelve mustrálja a 
formás-faros fehércselédet. Né
hány perccel ezelőtt ugyanez a 
nőszemély még betegeket szólí

tott a kínzószékbe, fontoskodva 
vezette a nyilvántartást, az orvosi 
titoktartás megtestesült védnöke 
vala.

Earl Gray. Stüustörés. Anak
ronizmus. Azért ezek a minden 
hájjal megkent refeudalizáltak 
sem tudhatnak mindent. A tea 
még nem volt felfedezve, sire! fi
gyelmeztetné az uralkodót. Vi
g y áza t, m éreg  lehe t benne. 
Gyorsan ölő, színtelen, íze-nincs!

A nemes vendég gyanútlanul 
elfogadja. Csak a szeme hunyor- 
gásával jelzi, hogy felette kedvé
re való az ital. Nagy kortyokban 
iszik. M ohón. Figyelm eztetni 
kellene, hogy lassan szürcsölve 
élvezhető igazán. A fehércseléd, 
teáskannáját kissé megdőltve, 
keblének halmait is közszemlére 
bocsátva, azonnal készen, hogy 
mindketőt, mindhármat díjtala
nul felkínálja.

Ám erre már aligha kerül sor. 
A király hirtelen a torkához kap, 
hörögni kezd, szeme kifordul 
nagy  ü regébő l. H alá ltu sája  
olyan, mint a Macbethben. Tisz
tára olyan, mintha Lawrence Oli
vier rendezte volna. Vajon hol 
láthatott efféle jelenetet a kiváló 
brit rendező?

Hülyeség. Uraságod itt eszté- 
tizál, amikor a legnagyobb ma
gyar király a végét járja? Inkább 
a m aradék teát szerezné meg, 
mert a bíróság csak a konkrét bi
zonyítékoknak hisz.

Á tanácsos úr alaposan elké
sett. És miért nem ő igyekszik 
megszerezni a bűnjeleket? Nem 
akar belekeveredni!

A király tetemét két markos 
szo lga lep ed ő b en  k icipeli. 
Gyászleplekkel vonják be a fala
kat, fekete függöny kerül az ab
lakra , a tükröket és képeket 
bekormozzák. A szoba teljesen 
homályba vész, a méretek vissza
térnek szokott önmagukba. Kinn 
felpörgetik a fúrót. Tessék öblö
getni, figyelmeztetik a székben 
ülőt.

Nincs semmi látnivaló. Min
den szertefoszlott. A király, a bi
rodalom, a nagy álmok. Á Cor
vinákat széthordták. Csak a Den
tal Surgery tavalyi évfolyama 
bomlik szét az elárvult fényezett 
polcon.

Egy felborult csésze fekszik a 
lába dőtt. Le sem hajol érte. Öt
száz év távlatából a bíróság már 
semmüyen bizonyítékot nem te
kint hitelesnek. Feláll. Érzi, mint 
reccsen szét a talpa alatt. Az ajtó 
felé botorkál, s nagyon csendesen 
küép a lécsőházba.

Doktor úr, az utolsó beteg 
olajra lépett.

A gyáva, mondja az orvos, és 
kezet mos. Vissza sem fordul. Ma 
hamarabb végeztek. Döglesztő 
nap volt. Egy ilyen hajsza után 
csak egy csésze forró teára vá
gyik. Lehetőleg Earl Grayre — 
simán.

7
Csomafáy Ferenc felvétele
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SEM-interjú
Ki vagy te,
Lakatos Mihály?
— 'Tudom mi tejben a légy..." stb. Erre a 

kérdésre ma sem lehetne szebben válaszolni.
— A tanítóképző elvégzése után hosszabb 

ideig tanítottál, majd a kolozsvári bölcsészkarról 
átmentéi (átigazoltál) a szegedi JATE bölcsészka- _ 
rára. Hogyan látod, értékeled ezt az időszakot?

— "Hát az úgy vót, hogy..." — kezdenék 
nagy lélegzettel a történetet szűkebb szülő
földemen a megélő kedvű atyafiak, de ne 
rettenj meg: csak a kezdet azonos, a további
akban rövid leszek és kevésbé körűiményes- 
kedő. Nos, szóval az első állomás Kápol- 
násfalu volt, és én m ind a mai napig hálás 
vagyok a Sorsnak, hogy— mint kezdő peda
gógust — ide vezérelt. Mert itt olyan tanári 
és faluközösségre bukkantam, mely minden 
cselekedni és eredményeket felmutatni vá
gyó, ambiciózus pedagógus álma lehetne. A 
csemetének nem csak kedvező éghajlatra és 
megfelelő ápolásra van szüksége, hanem el
sősorban olyan talajra, mely megtartó erejé
vel maximális biztonságérzetet kölcsönöz 
számára. Ez ugyanis további fejlődésének 
elengedhetetlen záloga. Ezt kaptam én meg 
ettől a faluközösségtől és ez töltötte meg 
konkrét tartalommal az egyébként szándé
kosan agyonkompromittált és üresen kongó 
szülőföld illetve "valahová való tartozás" fo
galmát. Aztán jött Kolozsvár és éppen idejé
ben ahhoz, hogy megakadályozza a ká- 
polnási "örökség" devalválódását, önelégült 
konzervatív provincializmussá való átlénye- 
gülését. Szerencsés embernek tartom ma
gam, hogy huszonöt évesen, érett fővel 
kezdhettem az egyetemet és akkor, amikor a 
Ceausescu-rezsim negyedszázados bohóza
tára legördült a függöny. Vida Gábor (évfo
lyamtársam és jóbarátom) szavaira reflek
tálva, azt hiszem: kissé mindnyájan autodi
daktáknak érezhetjük magunk az évfolya
mon. Persze, a kép árnyaltabb lesz, ha nem 
hagyjuk figyelmen kívül egyén és környezet 
kölcsönhatásait, hiszen más dolog autodi
daktának lenni a konzervgyárban és megint 
más a magyar tanszék gyámkodása alatt. 
Hogy Kolozsvárról nem üres kézzel jöttem 
el, arra éppen Szeged szolgáltatta a legjobb 
bizonyítékot.

— Természetesen mindezeket megelőzték a 
székelyudvarhelyi "gyerekkori élmények". 
Visszatekintve, mennyire voltak felhőtlenek, ön
feledtek számodra ezek az évek?

— Gyerekkoromban rettenetesen bosz- 
szantott, ha a felnőttek nosztalgikus révület
be esve megsimogatták a fejem: "örülj annak, 
hogy gyerek vagy, hiszen ezek az évek a 
legfelhőtlenebbek!" Mi az, hogy felhőtlenek 
meg önfeledtek? Hiszen folytonos zaklatás
nak voltam kitéve, hol egy magaviseletből 
kapott négyes, hol egy focizással eltékozolt 
délután következményei, hol pedig egy meg

nem tanult lecke keserítette meg "legédeseb
beknek" vélt hétköznapjaimat! Egy felnőttől 
senkinek sem jutott eszébe ilyesmit számon- 
kémi! Egyébként három hobbim alakult ki 
már azokban az években és ezek mind a mai 
napig hűséges kísérőtársaim: az irodalom, a 
zene és a foci. Kedves (fiatalon elhunyt) ta
nítónőm, Juhász Ibolya, legnagyobb elképe
désére már az első osztály első évharma
dának a végére megtanultam folyékonyan 
olvasni (hogy ne kelljen a felnőttektől kiku- 
nyerálnom egy-egy mese elolvasását) s attól 
kezdve a székelyudvarhelyi könyvtár a má
sodik otthonommá vált. Külön engedéllyel 
több könyvet vihettem haza a szokásosnál, 
hogy ne kelljen minden második-harmadik 
nap után egy újabb "adagért" kilincselnem. 
Szüleimtől ebben maximális támogatást 
kaptam, s ma is csodálattal gondolok vissza 
arra a nagy útra, amelyet az édesanyám ke
zéből "a francba azzal az olvasással, inkább 
csinálj valamit!" felkiáltással kitépett könyv 
mentalitásától a - Verlaine-t parafrazálva - de 
la lecture avant toute chose-elvéig végigjár
tak, lehetővé téve ezáltal, hogy a másik két 
öcsémmel egyetemben szabadon kibonta
koztathassuk ilyen vagy olyan irányba mu
tató képességeinket.

— Tamási, Nyíró, Áprily, Németh László... 
Mit jelentenek Neked ezek a nevek. Esetleg kikkel 
egészítenéd még ki a névsort?

— Ami Tamásit és Nyirőt illeti, az a furcsa 
helyzet állt elő, hogy jól ismerem életműve
iket. Annak ellenére, hogy mindkettő "föl- 
dim". A tapasztalat ugyanis azt mutatja, 
hogy a normális az lenne, ha Márquezt is
merném jobban. Tamási kiapadhatatlan hu
m ora , a n y irő i trag ik u m  és főkén t a 
nyelvezet, amely mindkettőt érvényre juttat
ja — olyan Egész, mely tartalmazza mindazt, 
amit a század első felének Székelyföldjéről el

. lehetett és kellett mondani. Amegkopott Áp- 
rily-kötet hűséges, halkszavú élettársam — 
a líra fogalma számomra Áprilyt jelenti. Né
meth Lászlót előbb mint regényírót ismer
tem meg, aztán  m int gondolkodó is a 
bűvkörébe vonzott. "Érdekes, hogy így látja 
a dolgokat, mert az Ön generációját nem 
éppen a Németh László iránti lelkesedés jel
lemzi" — mosolygott egyik tanárom az egye
temen, miután elolvasta a "Magyarság és 
Európa" kapcsán írt esszémet. És éppen ez

Sárosi Csaba: Majális

ad okot az aggodalomra. Hiszen ő bizonyos 
létfontosságú dolgokat már végiggondolt, 
bizonyos csapdákba beleesett, és manapság 
mégis kevesen vannak, akik komolyan ve
szik az általa kitűzött jelzőcölöpöket. A ver
mek pedig a század végén is ugyanolyan jól 
álcázottak, mint a harmincas évek folyamán. 
Ami a kérdésedben említett névsort illeti, az 
természetesen kiegészíthető és folytatható, de 
hadd ne tartsunk most világirodalom órát.

— Verseket, prózát, esszét, tanulmányokat 
írsz. Melyik műfajban érzed otthonosabbnak ma
gadat és miért?

— Elég következetlen vagyok ebben a 
kérdésben, mert tízéves koromban környe
zetem meghökkenésére kijelentettem, hogy 
költő akarok lenni. (Ez mindenki számára — 
s talán nem alaptalanul — az éhhalált asszo
ciálta.) Három évvel később aztán áttértem a 
regényírásra, ez a "regény" (irodalmunk nem 
nagy kárára) befejezetlen maradt, de közben 
versek születtek és novellák... Első alkalom
mal versekkel jelentkeztem az Ifjúmunkás
ban s mindjárt Debüt-díjat is kaptam, abban 
az évben, amikor Te a Legjobb Versért kijáró 
díjat tetted zsebre. Most azonban bevallom 
neked: régóta dédelgetett vágyam a regény
írás. De ezzel még várok. És addig sem lehe
tek szakbarbár. Egyébként ez nem attól függ, 
hogy melyik műfajban érzem otthonosabb
nak magam, hanem attól, hogy milyen szö
veg érzi otthon magát BENNEM. Olyan ez, 
mint a gyerekszülés. A szöveg az valahol van, 
létezik, csak éppen nem tudunk róla. Aztán 
egy szép napon megfogan bennem, benned 
vagy valaki másban és megszületik. Mi eset
leg  kölcsön adjuk neki a szemünk színét, gön
dör hajunkat, testalkatunkat, de hogy fiú 
lesz-e vagy lány — abba nincs beleszólásunk.

— Szegeden hogyan sikerült beilleszkedned? 
Milyenek ottani irodalmi kapcsolataid?

— A beilleszkedés számomra sohasem 
jelentett problémát. Ami az irodalmi kapcso
latokat illeti, egyetlen szóval válaszolhatok: 
Tiszatáj. Egyébként mindig is "magányos or
dasként" szerettem garázdálkodni. Az iro
dalmi falkaszellem távol áll tőlem.

— Melyik az a kérdés, amit nem tettem fel, 
amit hiányolsz a kérdéseim közül? Kérlek, vála
szolj is rá!

— Azt nem kérdezted, hogy kötetem mi
kor fog megjelenni, és mindjárt válaszolok 
is: nem tudom. Reményeim vannak, hogy ez 
közelebbről meg fog történni, és "nagy űrt 
szeretnék vele pótolni"! No, persze, nem az 
erdélyi irodalomban, hanem a saját lelkivilá
gomban.

Kérdezett FEKETE VINCE
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LAKATOS MIHÁLY

PROMÉTHEUSZ
A szerkesztő gondterhelt arccal 

ült a kézirat fölött. A szerző szerint 
rajta. "Milyen gyönyörű a kinti ha
vazás!" — írta le néhány perccel ko
rábban egy cetlire, majd az íróasztal 
jobb sarkán tátongó vázának tá
masztotta. A mondat azonban se
hogy sem tükrözte az ablakon át 
eléje táruló látványt, csak heveit 
védtelenül, összerántott végtagok
kal a kietlen papírlapon, mint egy 
frissen lemosott csecsemő, riadtan 
a föléje magasodó felkiáltójeltől. A 
pálca! Az ősellenség! A felhőtlen és 
gondtalan gyerekkor rémálmainak 
vissza-visszatérő motívuma (botí- 
vuma), amint pontosan és könyör
telenül lecsap minden apró vagy 
nagyobb ívű kilengésre. A szabály
talan mozgás kivédésére idomított 
véreb, a szekrény tetején, a hegedű
tök szomszédságában lapuló fene
vad, amint az órák után a sétatéren 
gyesztenyék után bóklászó kisdiák 
hazatértére vár...

A  pap írkosár m ár degeszre 
tömve olyan szövegekkel, melyek 
mind itt végezték az ő íróasztalán. 
Ott, a papírkosár peremén tói egy 
új, rejtélyes birodalom kezdődik s 
Kharón árgus szemekkel figyeli la
kóit. Holt szövegek lelkei bolyon- 
ganak a parton, esetlenül, célta
lanul, mint egy félbemaradt moz
dulat, m int egy azonosíthatatlan 
emlék. Ók soha nem jutnak már 
vissza az élők világába (a papírko
sár féltékenyen őrzi titkait), mintha 
egyáltalán nem is léteztek volna. 
Hozzáférhetetlenek az emberek 
számára, akár az istenek.

Fáradt mozdulattal, szinte le
mondóan (miről?) nyúlt a rózsafa
gyökérből faragott pipa után és 
teletömködte illatos dohánnyal. El
m osolyodott a feleségétől kapta 
szülinapjára, hogy az állítólag jóval 
ártalmasabb cigarettáról szokna át 
a kevésbé-pipára. Receptívnek mu
tatkozott: rászokott a pipára is. Azt 
szakmai ártalomnak minősítette, 
hogy valahányszor kézbe vette a 
dohányos tasakot (zacskót ugyan 
ki használ manapság?), önkéntele
nül felötlött benne a kérdés: mit is 
ér az ő élete? Ennyit? Vagy ennyit 
sem? És itt általában félbe is hagyta 
a gondolatmenetet, mert hegyilakó 
származású lévén, ösztönösen irtó
zott a lapos bölcselkedésektől.

Hajdanán— pályakezdő író ko
rában — szeretett volna írni a szü
lőföldjéről, a konzervatív (értsd: 
megőrző!) kisvárosról, nagyszülei, 
majd tanítóskodása falujáról, azok
ról az emberekről, akik percenként 
múlnak el anélkül, hogy nyomot 
hagynának abban az egyáltalán 
nem kemény kötésű könyvben, 
melyet úgy hívnak, hogy az "embe
riség emlékezete." De ez régen volt. 
Akkor, amikor úgy hitte: kifutópá
lyára lépett, ami nem egyéb, mint 
vízszintes lajtorja a föld és az égbolt 
között... Később, amikor kiderült,

hogy lesikló pályáról van szó, me
lyen az ellendrukkerek hujjogása 
kíséri végig, elment a kedve az 
egésztől. Már nem igyekezett kike
rülni az újabb akadályokat, inkább 
rájuk vetette magát s szándékosan 
kisiklott, magával sodorva a kárör
vendő operatőrt. Hiába faggatta az 
orvos tettének oka felől, nem tudta 
szavát venni. Másnap reggel, ki
használva az egyik felcser könnyel
műségét (no meg előnyös entel- 
lektüel-megjelenését), magára öl
tötte a fehér köpenyt és "vizitet” tar
tott a nőgyógyászati osztályon. A 
nők felháborodása nem ismert ha
tárt, amikor egy órával később ki
derü lt, hogy illetéktelen kakas 
tartott szemlét szeméremdombjuk 
fölött. A dolgot azonban már nem 
lehetett meg nem történtté tenni. 
Az orvos a kötelező elszömyedés 
után, a "szabadon választott"-ban a 
hasát fogta a röhögéstől. Majd vál
lon veregette, mint aki érti a dörgést 
és úgy általában minden hasonló 
meteorológiai jelenséget.

Kamaszkora olvasmányélmé
nyeire vezethető vissza az az áhíta- 
tos tisztelet és rajongó megbe
csülés, melyet a másik nem iránt 
érzett, mely a nőt Nővé, a szeretke
zést pedig a Szerelem templomá
ban lezajló tömjénfüstös vecser- 
nyévé varázsolta a lelkében. Éppen 
ezért borzadállyal töltötte el az a 
pillanat, amikor először döbbent 
rá, hogy apja — részeg fővel, az éj 
kellős közepén — nemcsak a bezárt 
ajtót döngeti ökleivel... Akárcsak 
ama undorító, nyálas valami, amit 
első alkalommal azon a napon ér
zett a szájában, amikor a kis Betty a 
kirándulóbusz sötétjében addigi 
kedves figyelmességeit próbálta il
lőképpen megjutalmazni. Két hétig 
tartott, amíg megemésztette azt a 
kézzel fogható tényt, hogy a dolgok 
képzete és'm aguk a dolgok közt 
hatalmas szakadék tátong, s egy 
Olyan új világ kapujában áll, mely 
lépten-nyomon "majmot csinál be
lőle" vagy legalábbis abból, akit el
addig  önmagaként ismert. Osz
tálytársai (a küszöbön innen vagy 
túl) elhűlve figyelték, hogy gondta
lan, mindig csínyrekész kamaszból 
miként vedlik át mogorva, szótlan 
"mizantróp"-pá s az egészben az 
volt a legérthetetlenebb számukra, 
hogy miért éppen Betty vált leghe
vesebb gyűlölete tárgyává. Mint 
mondtam: két hetet tartott a krízis, 
s ezalatt a derék, ládám Búsképű
ből Alonso Quijano lett, anélkül, 
hogy mind a mai napig bizonyítani 
tudta volna ennek törvényszerűsé
gét.

Néhány percig még füstölög 
magában. Jószántából. Aztán már 
hiába szívod erőlködve, csak a do
hány kesernyés aromáját érzed a 
szádban. Gyufa pedig nincs az 
egész szerkesztőségben. Mintha a 
titkárnő szándékosan rejtené el, mi

előtt elmegy — nehogy beavatatla- 
nok kezébe kerüljön.Képtelen gon
dolatok, a m odern tűzcsiholás 
legbizarrabb módozatai villannak 
át az agyán: a két, konnektorba du
gott huzal összeérintésétől a ceru
zavégek kitartó dörzsöléséig min
den... A szikra mégis elmarad. A 
tévében emberemlékezet óta nem 
volt gyufareklám, ő legalábbis nem 
emlékszik egyre sem. Pedig Pro
métheusz óta történt egy s más a 
tűz világában is. Micsoda lehetősé
gek m aradnak  kiaknázatlanul! 
"Prométheusz még az égből hozta a 
tüzet. Önnek csak a közeli ABC-be 
kell elballagnia!"

Idegesen felállt és az ablakhoz 
lépett. Szinte zsebkendőnyi pely- 
hek hullottak az utcára, s az ablak
mosóikkal folyton integető jár
művek keskeny, sötét sávokat vág
tak a bokáig érő hóban. Szerette 
nézni a mozgalmas utcát, a hóesést: 
bensőséges karácsonyi meleg ön
tötte el a szívét, s szeretete ilyenkor 
túlcsordult az ablaküvegen, magá
hoz ölelte a buszmegállóban gub
basztó  hóem bereket, a kifica
modott (-ított) lábakkal csúszkáló 
koldusgyereket, a szemközti ven
déglő szomorkás klienseit, sőt azt a 
halottszínű öregasszonyt is, akit 
gyerekei minden délelőtt pontosan 
tízkor az első emeleti ablakba ültet
tek, hogy este hatig rezzenéstelen 
arccal fodrozza a járókelőket, vagy 
ezek híján a szerkesztőség bánat- 
barna ablakkereteit. Furcsa volt ez 
az öregasszony, senki nem látta pil
lantani s a kollégái fogadásokat kö
tö ttek , hogy él-e vagy ped ig  
bebalzsamozták és kitömték, hogy 
családtagjai még néhány évig él
vezhessék a havonta kézbesített 
nyugdíját. Csak ő nem tudta humo
rosan felfogni a dolgot s valahány
szor szórakozottan az ablakhoz 
sétált, mindig dühbe gurult a lát
ványtól. Az volt az érzése, hogy a 
vénasszony a veséjébe lát. Hogy 
mindent tud. Hogy bármely percen 
kész a leleplező tanúvallomásra. 
Egy nap, amikor egyedül maradt a 
helyiségben, már nem tudta türtőz
tetni magát s előbb fügét, majd sza
márfület m utatott neki. Mintha 
gyönge pír jelent volna meg az 
"ikon" arcán, a szemei egyébként 
ugyanolyan kifejezéstelenek ma
radtak, mint korábban, s a szer
kesztő hirtelen elszégyelite m agát 
Miért is küzd ezzel a fantommal? 
Mit vétett az neki?

A "titokzatos" rendőrség tisztjé
vel nem mert nyíltan ujjat húzni, 
csak óvatosan jegyezte meg, hogy:

— Nekem ugyan nem róhatnak 
fel semmit... Én mindig... és nem 
értem, hogy mire szolgál ez az 
egész...

— Majd megérti! — mondta 
nyersen a hadnagy, akinek az utób
bi napokban erősen próbára tette az 
idegeit egy nyughatatlan ellenzéki. 
Ez utóbbi titkos naplóját egy ügy
buzgó "suoffleur" juttatta a kezére, 
s amikor már biztos volt benne, 
hogy a kiutalandó börtönéveket 
fermkölt nyugalommal igazíthatja

ÜEMÉNY PÉTER
HALÁL  
A  TÖM BHÁZ- 
UDVARON

A z  ablakban hideg ropog.
Kocsik az udvaron: koporsók.
És kripta m ind a sok garázs.

Végre megvirrad véresen - 
Nem pihenés, egy éjjelen 
Át tartó halál itt az alvás.

Nagyapám nem akart meghalni - 
Utolsó nyála o tt a lajbin,
M in t karon a kígyómarás;

Néha még lecsap rám hite:
"Nem mindenért a Semmibe, 
Nem kenyérért a z A ratás..."

a flekkek számához, ilyesmiket 
volt kénytelen olvasni a rejtegetett 
kéziratban: "A főtitkár elvtárs meg
látogatta városunkat. Úgy érzem: 
beszéde mesterien megalkotott re
mekmű, döntő jelentőséggel ha
zánk további fejlődésére nézve. 
Lakosok ezrei ünnepelték..." stb. 
stb. Majd befejezésképpen: "Ments 
meg minket Uram, a rosszhisze- 
műek szabotázsakcióitól!"

A hadnagy úgy nézett az ügy
nökére, mint egy háromlábú uni- 
komisra:

— Maga gúnyolódik velem?! 
— ordította székesegyházra mére
tezett hangerővel, s az ügynök tisz
tán hallotta, amint egy régen pucolt 
ablaküveg idegei felm ondták a 
szolgálatot.

Nem tudott mit válaszolni. A 
hadnagy pedig képtelen volt meg
érteni, hogy "kliensét" csupán jelle
me k én y szeríte tte  örök ellen
zékiségre, a lelke mélyén derék 
párttag, megbízható hazafi volt. Ez 
volt élete nagy titka, és erről tanús
kodott egyébként a gondosan rejte
getett és nagy lelki vívódásokat 
sejtető napló is. Bonyolult eset. Túl 
bonyolult. Ahhoz meg pláne, hogy 
hármasszabállyal meg lehessen kö
zelíteni.

A szerkesztő viszont igazi si
kerélménnyel kecsegtetett. Ked
veskedésekbe burkolt.., önérzetes 
kitöréssel leplezett..., esztétikai ki
fogásokba öltöztetett.... Kész. Ez 
ilyen egyszerű. Fél háromkor pe
dig elégedetten dobhatja le az elő
szobában kedvenc hegyesorrú (mi 
célból?) cipőit. A húsleves illata 
majd elnyomja a csípős lábszagot.

És hol van ma már mindez? 
Ma, amikor ünnepelt hős lehetne, 
ha akkor vállalja...

A hópelyhek eredménytelenül 
buzgólkodtak, a négy fekete sáv el- 
pusztíthatatlannak bizonyult. Pil
lantása a barna körfogasra esett. 
Elnyűtt zakója (ezzel vált klasszi
kussá a szerkesztőségben) évek óta 
ott lóg rajta, időnként (értsd: évente 
legfeljebb egyszer-kétszer) a követ- 
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kező kampóra vándorol, onnét is
mét tovább. De a lehetőségek nem 
végtelenek. A hatodik kampó után 
ismét kezdődik minden elölről. De 
hiszen... Álljunk csak meg egy pil
lanatra! Abban a zakóban tartotta 
azelőtt a cigarettát meg a gyufát! 
Hátha...

Reszkető kezekkel matatta vé
gig a zsebeket. Megvan! A belső 
zsebben doboz alakú valami érző
dik. Nem is érzékeli, hogy megiz
zadt a homloka. Kezét türelmet
lenül csúsztatja a zsebbe, s ujjai mo
hón ráfonódnak a zsákmányra. 
Most már biztos a dolgában, s ábrá
zatán kéjes mosoly ömlik el, amikor 
egy piros-fekete doboz bukkan elő 
a zakóból. Fanatikus szurkolók 
érezhetnek ilyent, amikor csapatuk 
első, ismerős mezbe öltözött játéko
sa a pályán megjelenik. Egy doboz 
Marlborót tartott a kezében, mely
ből alig hiányzott egy-két szál. Az 
eufória teljében, sietve dugta szája 
szögletébe a cigarettát, aztán... Eler- 
nyedt ajkai közt csüggedten fity- 
ty en t le a M arlboro . Gyufa a 
zakóban sem volt.

Megcsörren a telefon, előbb rö
viden, majd átcsap hosszú, ingerlő 
visításba. Nem nyúl a kagyló után, 
pedig valószínűleg a felesége kere
si, aki AZÓTA folyton aggódik érte. 
Hiába mondta be több alkalommal 
is a televízió, hogy rendszerváltás 
volt. Igazi és végérvényes. Egy nő 
mindig jobban tudja. Érzékenyek, 
törékeny lelkületűek — mondta a 
minap egy ifjú pszichológus egy 
kerekasztal-beszélgetésen —, ép
pen ezért fokozottabban reagálnak 
a társadalom részéről jövő ingerek
re.

— Itt, ebben a csoportban fog 
dolgozni ezen a héten — magya
rázta a munkavezető (valamikor 
egyetemista korában) s egy csoport 
nő irányába mutatott, akik éppen 
címkéket ragasztottak a samponos 
flakonokra, hogy "nincs többé kor
pa..." Se haj. Sebaj. A munkásnők 
hamar befogadták, lévén hogy na
ponta két szót váltott velük (jövet és 
menet) s hamarosan úgy beszéltek 
előtte, mint korábban tették vala. 
Panaszra soha nem adott okot, i- 
gyekezett többet dolgozni náluk, s 
az ajtónál udvariasan előre engedte 
a libasort (liba-sort?!). Mint életta
pasztalat sem volt megvetendő az 
itt töltött idő, arról nem is beszélve, 
hogy sokat tanulhatott tőlük. "Jön a 
kölök a tegnap (éppen nagymos- 
tam a fürdőben), hogy engedjem 
zuhanyozni, mert őneki disco-ba 
kell menni. Kihasználta, tudod, 
hogy a Géza valahol az apja faszá
ba' kocsmázott. Mondom neki: ké
sőn van, ma már ne menj sehova,

máskor is megkapod. De mind, 
hogy őneki most muszáj, hogy vár
ják a haverok meg a Kati, tudod: a 
szokásos sóder. Erre aztán nekem is 
felfutott az élesztőm, s megmond
tam kerek perec: itthon ülsz kölök, 
mert a pinára még éretlen vagy, a 
csöcsökért pedig nem érdemes 
megharagítanod az apád! Hű, csak 
látni kellett volna, milyen képet vá
gott..."

Hirtelen szomjúságot érzett s 
otthagyva az elcsöndesedett készü
léket (szájában a cigarettával) a 
kagylóhoz ballagott, hogy leöblítse 
kissé a torkát. A csap tüdővészesen 
hörgött, valószínűleg a hálózatot 
javították. "Ez aztán már mégiscsak 
sok!" — fakadt ki hangosan s föld
höz vágta a 'Marlborót. "Legjobb 
lesz, ha hazamegyek. Egyébként is, 
valami történhetett otthon, hogy 
ilyen hosszas csöngetést rendezett 
az imént a készülék. "Visszament a 
kézirathoz s még egyszer — utoljá
ra — megpróbált elmélyülni ben
ne. A szöveg makacsul ellenállt, 
mire lem ondóan összecsukta a 
dossziét s visszatette fiók-börtöné
be. Pillantása a vázának támasztott 
cetlire, majd ösztönösen az ablakra 
esett. Kinn már nem havazott. A 
kecses hópelyhek helyét undorító, 
nyálkás havaseső vette át, s ezen a 
tényen mit sem változtatott a pa
pírra írt mondat. Hirtelen ötlettől 
sugalmazva a lap aljára rákörmöl- 
te, hogy: "gyufa". Aztán azt, hogy: 
"láng". Majd hogy: "tűz". Semmi.

Pár pillanatig kivárt, majd fel
nevetett, összegyűrte és a papírko
sár felé lendítette. Világéletében 
büszke volt kosárlabda-tudására, 
most azonban a galacsin a kosár pe
reméről a kagyló irányába szök
kent tovább. Egy hang azt mondta, 
hogy közbe kell lépnie, s ő egy per
cig sem tétovázott. Utána lépett, 
nehézkesen leguggolt (szinte látta 
a titkárnő idegesítően nyájas-feddő 
mosolyát: ejnye, ejnye szerkesztő 
úr, rendetlen ítünk , rendetlení- 
TÜNK...), s akkor megdermedt a 
látványtól: a kagyló alatti papírko
sárban, a szem étkupac tetején
egy.... igen, nem káprázat....  egy
öngyújtó, egy ALIG HASZNÁLT 
ÖNGYÚJTÓ hevert.

A szál Marlboro pillanatokon 
belül a szája csücskében remegett, 
s miután bal tenyeréből ernyőt for
mált a lángnyelvecske védelmére 
(mintha léghuzattól tartana), derűs 
mosollyal hajolt az öngyújtó fölé.

A szikra születése és a gáz föl- 
bukkanása szinte egyidejűleg tör
tént. Az öngyújtóból hatalm as 
lángnyelv csapott ki, s a szerkesztő 
ordítva kapott a szeméhez.

Az aláhulló cigaretta pedig ré
mülten fúrta fényes fejét a szőnyeg 
puha rojtjai közé.
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SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ALAPÍTVÁNY és a 

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZETI
DÍJ

alapító okirata (kivonat)
A társadalmi szervezetek nyilvántartásába a Fővárosi Bírósá

gon 1816. sorszám alatt bejegyzett Budapesti Székely Kör 
SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ALAPÍTVÁNY és

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZETI DÍJ
alapítását határozta el.
Szentgyörgyi István az erdélyi m agyar színjátszás egyik leg

nagyobb művészegyénisége, aki főleg a klasszikus és kortárs 
magyar szerzők drám áinak, vígjátékainak színpadi előadásán 
remek alakítások sorával szerzett hírnevet és elismerést. Sokolda
lú, nagyform átum ú színm űvész volt. Hosszúra nyúlt művészi 
pályája során szívvel-lélekkel az erdélyi m agyar színm űvészet 
megerősítésén, rangjának elismertetésén m unkálkodott. Jóllehet 
sokfelé hívták, nem  engedett semmiféle csábításnak, következe
tesen kitartott a legrégebbi m agyar színház — a kolozsvári — 
deszkái és társulata mellett.

A SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ALAPÍTVÁNY célja a 
SZENTGYÖRGYI ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZETI DÍJ odaítélése 
annak az Erdélyben élő színművésznek, aki szerepvállalásaival 
és alakításaival tevékeny részt vesz a m agyar drám airodalom  új 
m űveinek és klasszikusainak bem utatásában, népszerűsítésében, 
s állandó tevékenységével biztosítja a romániai m agyar színházak 
működését, illetve megm aradását.

A díj a Szentgyörgyi Istvánt ábrázoló plakett, SZENTGYÖR
GYI ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZETI DÍJ — A MAGYAR SZÍNJÁT
SZÁSÉRT fe lira tta l, valam in t legalább 10 000 (tízezer) Ft 
készpénz, amely a kuratórium  belátása szerint, az alapítvány 
tőkéjéhez m érten növelhető, de nem  érheti el az állami díjak 
legmagasabb összegét, s az alapítvány folyamatos m űködését 
nem veszélyeztetheti.

Az alapítás évében öt életműdíj adható, majd m inden követ
kező évben legfeljebb három  díj — a kuratórium  belátása szerint 
történő elosztásban.

A díjat Budapesten, ünnepélyes keretek között és nyilvánosan 
kell átadni, ez alól csak abban az esetben tehető kivétel, ha a 
díjazott egészségi állapota m iatt nem  képes Budapestre utazni.

Az Alapítvány jogi személy. Képviselője a Budapesti Székely 
Kör elnöksége /székhelye: 1066 Budapest, Ó utca 8-10./

Az Alapítvány székhelye: Budapesti Székely Kör /1066 Buda
pest, Ó utca 8-10./

Az Alapítvány tőkéjét a Budapesti Székely Kör elnöksége kezeli: 
Török G yula mérnök,
Dr. Domokos Andrea jogász,
Szabadi László.

Az Alapítvány számlájának vezetésével
a Kör az OTP Budapesti XII. kerületi Fiókját (XII. Budapest, Bö

szörményi u. 9-11.) bízza meg, ahol erre a célra a bejegyzésig a Kör 
530-011302-1 számú számláján a már meglévő pénzösszeget elkülö
nítve kezeli.

Az Alapítvány nem nyitott, azonban szívesen fogad minden 
célirányos támogatást, amely a rendeltetési összeg megjelölésével az 
előzőekben írt számlára fizethető be.

A Budapesti Székely Kör létrehozza és m űködteti az Alapít
vány Kuratóriumát, amelynek tagjai:

Szőcs István író, színikritikus,
Gáli Annamária színművész,
Jánosházy György irodalomtörténész, színikritikus, 
Szekem yés János irodalom történész, színikritikus,
Páll Árpád színikritikus.

Az Alapítvány titkára: dr Dom okos Andrea.
A díj odaítélése a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, 

s a Kuratórium dönt az Alapítvány tőkéjéből és kamataiból a díjra, a 
díjátadó ünnepségre, a propagandára fordítható összegek felől.

A Kuratórium tagjai és a titkár e tisztségük után illetményben 
vagy tiszteletdíjban nem részesülnek.

B u d a p e s t ,  1994. január 20.
Dr. Fábián János Dr. Dom okos Jenő
ügyvivő elnök ügyvivő titkár



szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

KANYADI SÁNDOR
Köszöntjük a 65 éves költőt

Kányádi Sándor (Nagygalambfalva, 1929. 5. 
10.) költő, műfordító, drámaíró, a gyermek- 
irodalom jeles művelője; a népköltészet forrásaiból 
és Petőfiből merít, de mindinkább hatnak rá a mo
dern líra formakereső irányzatai is; az 1944 után 
fellépő nemzedék tagjaként agitátorköltőnekindul, 
később azonban, különösen a hatvanas évek elejé
től egyre határozottabban, egyre hitelesebb, erede
tibb hangon, lenyűgöző látomásverseket teremtve 
fordul szembe az ember- és magyarellenes kommu
nista rendszerrel. Édesanyját korán elveszti, apjától 
kap szellemi útravalót. Az elemi iskola öt osztályát 
szülőfalujában, középfokú tanulmányait Székdy- 

- udvarhelyen végzi. Első verse 1950-ben jelenik meg 
az Ifjúmunkás hasábjain. Ugyanez év őszétől Ko
lozsváron él. Rövid ideig a Szentgyörgyi István 
Színművészeti Intézet növendéke. 1951 és 1953 kö
zött az Irodalmi Almanach szerkesztője, majd né
hány hónapigaz Utunk belső munkatársa. 1954-ben 
a Bolyai Tudományegyetemen magyar irodalom 
szakos tanári oklevelet szerez. A következő évben

a Dolgozó Nőhöz kerül. 1960-tól 1990-ig, nyugdíjaz
tatásáig a Napsugár c. gyermeklapnál dolgozik. 
Fontosabb kötetei: Virágzik a cseresznyefa (versek, 
1955); Sirálytánc (versek, 1957); Kicsi legény, nagy 
tarisznya (gyermekversek, 1961); Fényes nap, nyári 
nap (gyermekversek, 1964); Harmat a csillagon (ver
sek, 1964); Három bárány (gyermekversek, 1965); 
Kikapcsolódás (versek, 1966); Függőleges lovak (ver
sek, 1968); Fából vaskarika (mese- és makámagyűjte- 
mény, 1969); Fától fáig (összegyűjtött versek, 1970); 
A bánatos királylány kútja (gyermekversek, mesék, 
történetek, 1972); Szürkület (versek, 1978); Fekete-pi
ros versek (1979); Kenyérmadár (gyermekkönyv, 
1980); Tavaszi tarisznya (gyermekversek, 1982); Vi
rágon vett vitéz (történetek gyermekeknek, 1983); 
Világlátott egérke (meseregény, 1985); Madármarasz
taló (gyermekversek, mesék, 1986); Sörény és kopo
nya (versek, 1989); Kinyílott az idő (gyermekversek, 
1990); Költögető (gyermekversek, 1991); Vannak vi
dékek (versek, 1992).

KÁNYÁDI SÁNDOR VERSEI
MEGROZZANT KÍVÁNSÁG AZON AZ ESTÉN
AZ ÖREG MALOM... 
Megrozzant az öreg malom, 
lassan a víz ellopkodja: 
elúszik a Nagyküküllőn 
első csókom szemtanúja.
Viszi a víz a vén malmot, 
az a lány is már rég asszony, 
engemet is másnak kell majd, 
más asszony kell elsirasson.
Korhadóban a malomláb, 
melynŰ annyit várakozott 
fehér lovam, kit azóta 
rég megettek a farkasok.
De más, de más, de más minden! 
A víz is más medret ásott.
De a csókom megőrizték, 
őrzik szelíd csobbanások. 1958

NYÁRFA
Nem éppen mai verskellék, 
a költő is belátja, 
újabb valamit illenék 
keresni, mint e nyárfa,
mely szántszándékkal hajlik az 
ablakon át a versbe, 
sugallván önnön avittas 
jelzőjét, hogy 6: rezge.
Rezge,akár a..., rezge, mint... 
Mit akar tőlem, mire int 
örök paranoiája?
Ki ültette és mi jogon, 
hogyan került az ablakom 
elé remegő nyárfa? 1963

BALLADA
Guggol a kúton a gyerek, 
kezében kortyol a korsó.
Kék szárnyú pillangó libeg 
a kútfőié. — Jaj, a korsó!
Koccan a korsó, csobban a 
víz, — azon mereng a lepke: 
a gyűrűző vízre szálljon-e, 
vagy a cserepekre. 1961

Egy másik asszonnyal, aki nincs 
(és minden asszonyban ott van), 
aki nem te vagy, aki nincs, 
aki egy mosolyodban, 
mozdulatodban, benned is 
olykor villanni látszik: 
akit nem én, egy másik 
férfi ismerhet benned, és 
aki másoknak szenvedés; — 
azzal a másik asszonnyal, 
azzal is ismertess meg, — 
akkor elhiszem: úgy szeretsz, 
ahogy még nem szerettek. 1962

BÁNTANI 
ÉN NEM AKARLAK
Bántani én nem akarlak, 
szavaimmal betakarlak, 
el-elnézlek, amíg alszol.
Én sohasem rád haragszom, 
de kit bántsak, ha nem téged, 
az én vétkem a te vétked, 
mert akarva, akaratlan, 
halálom hordod magadban, 
s a fiammal, akit szültél, 
halálom részese lettél, 
és történhet már akármi 
történhető, evilági, 
oldhatatlanul köt hozzád 
e magasztos bizonyosság; 
világrészek, galaktikák 
távolából is mindig rád 
emlékeztet ez a vétked.
Kit szeressek, ha nem téged. 1965

MÉG CSAK EZUTÁN
még csak ezután ahogy öregszik a szív s a szem 
még csak ezután ahogy nehezedik a kéz s a 
mondat egyre több fütenivalóval a háta mögött 
egyre sebezhetőbben s mégis täova näkül 
naponta végső lépéseire szánja el magát 
még csak ezután még csak ezután csak ezután 
kezdődik a gyötrelmek gyötrelme percenként 
megmérettetel s önnön kételyeid tisztító
tüzébe vettetel krónikás 1974

Azon az estén olyan volt az égbolt, mint egy 
hirtelen kiürített város, melyben még a lámpákat is 
égve felejtették a fejvesztett menekülők.
Pedig baljós jelek még sehol sem mutatkoztak, 
csak hajnal felé kezdtek feltünedezni a szemhatáron 
óvatosan az előőrsök; egy-két raj könnyű homály.
Majd a hadak is megjelentek s nyomulni kezdtek északról, 
keletről, nyugatról — délnek. A Tejút íolámpái 
sorra elsötétedtek, a Göncölök, mint a kisiklott 
villamosok, oldalra dőltek. Aztán sötét lett 
teljesen. A felhők megszállták az eget, s kihirdették 
az ostromállapotot. De nem volt már kinek. Kihirdették 
a szabad rablást. Erre az addig fegyelmezett és zárt csapatok 
őrült fosztogatásba kezdtek: törtek-zúztak, föltépték a 
vízvezetékeket, beverték az ablakokat, kidobálták az égő 
kandelábereket. A tehetetlen düh, hogy senkit se találtak, 
az dolgozott bennük. Bár egy bujkáló, egy ellenálló, egy nő 
vagy legalább egy csecsemő, akit falhoz kenhettek volna, 
de senki. Fölhasogatták a párnákat, a dunyhákat, s aztán 
napok múltán, mert nem tehettek mást, kihirdették a békét. 
És most béke van. Hull a hó.
1964

FÜGGŐLEGES LOVAK
Román Viktornak 

Mikor tomporára roggyan a ló 
s két mellső lába mint a szolgáló 
kutyáké tört csüddel szinte 
ujjat növesztő patákkal csügg alá 
s a nyak egyetlen nyerítéssé nyúlva 
majdnem lóhossznyira nő 
aránytalanul kicsire zsugorodik 
az amúgy is aránytalan fej 
az üreggé válás döbbenetével 
dudorítja a szemet a szemgödör 
mikor hályoggá sűrűsödik az ég 
torokba csússzon a nyelv 
s tehetetlen súlya alatt 
heréi szétrobbannak 
Ó a függőleges lovak fájdalmánál 
nagyobb csak a tíz ujjbegyben 
feszülő lehet mely tárgyilagosan 
s hangtalan szoborrá gyúrja 
a rettenetét 
1967
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HELIKON

SIRÁLYTÁN C
Sirályok táncoltak, keringőztek 
a víz fölött.
S az öreg tenger — a maga módján — 
gyönyörködött,
gyönyörködött bennük, s olykor egy-egy 
bárány-szép habot 
a kecsesen reálibbenö sirályok 
alá ringatott.
Szép is volt ez a szinte magáért való 
lengő játék.
Ha sirály volnék — gondoltam —, én is 
így csinálnék.
Mert szép is az: a magasság s mélység 
peremén
táncolni, keringőzni kecsesen, 
könnyedén.
Megbűvölten csodáltam én is ez 
ördögi, víg
kenyérkereset szórakoztató, 
új cseleit.

És értettem már az egész táncos 
ceremóniát:
ki-ki megfogta véle a maga 
kis vagy nagy halát.
De nem bántott e szép haszonlesés, 
csak akkor szomorodtam el, 
mikor a tenger birkózni kezdett 
a szelek seregeivel,

s a sirályok, ó, a sirályság, össze- 
s szétriadt;
jóllakotton és veszekedve keresték 
az árbocokat.
Tágult, s majd elfért egy vitorlában 
az egész láthatár.
Nem volt köztük egy égre kiáltó bátor 
viharmadár.
1956

N Á D SZÁ L
Fölégették a nádast, 
most pernye és korom 
és árván maradt árnyak 
gyászolnak a havon.
Nem zizzen nád a nádhoz, 
csönd van és nyugalom, 
csupán egy szál kiáltoz 
a befagyott tavon.
Egyedül egy szál rongyos 
befagyott nád rikdtoz;
— önmaga váza már —,
vijjog, verdesi véres 
szárnyát a fényes jéghez, 
mint egy madár.
1967

Ú G YFO G O K  

M E G H A LN I
Úgy fogok megfialni 
hogy még az utolsó 
sóhajtásomat is 
visszafogja előbb 
fölveszi magnóra 
valaki vissza
pörgeti párszor ille
delmesre tompítja 
vagy éppen törli 
maradjon az a kis 
enyhe mosoly inkább 
kesemye nélkül persze 
az volt a jellemző rá 
az a kis enyhe mosoly 
sóhajtás nélkül mondja 
valaki akinek foj
togató kezét tor komon 
éreztem egész 
nyomorult életemben 
1977

FÁTÓL FÁIG
Fától fáig a sűrűsödő ákonyatban 
fától fáig lopja magát a gyermek 
Én istenem csak vissza ne 
csak ne gyalog kellene 
csak le ne menjen a nap a tisztásról 
legalább a csengettyűt hallanám
Meg-megtorpan futásra készen 
kis szhe mint a mókus szökne bújna 
borzongó nyárfalevelek közé de 
hol vannak már a nyárfák hűtlenül 
ott maradtak a tenyérnyi tallémyi 
fillémyi tisztáson 
Visszafelé majd
sörényébe markolok Vágtába jövök 
csak addig a vastag bükkig ha még 
az innen számított ötödik fáig
óznék rókának farkasnak lenni 
bokornak ágnak avarnak lenni 
madárfészeknek lenni 
madártojásnak lenni 
nyárfalevélnek lenni 
kakukkhangnak lenni 
csak lovait kereső kisfiúnak 
ne lenni
Még két fáig három fáig 
Hallom Nem hallom Hallom 
Ha eljutok addig a gyetyánig 
katona leszek hajóskapitány leszek 
fölfedezem Amerikát Amerika is 
elveszhet de én megtaláom
Sörényébe markolok 
Még egy Még három 
Próféta leszek betegeket gyógyítok 
jézus leszek
föltámasztom édesanyámat 
Tovább tovább most már hallom 
"Áprilisnak bolondja 
fölmászott a toronyba 
megkérdezte hány óra 
Fél tizenkettő 
Fölmászott a toronyba"
Most nem hallom biztos állnak
jóllaktak már bóbiskolnak
Hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket
hogy a farkas
Sími kéne énekelni
éjnek lenni
nem is lenni
csak ne kéne beljebb menni 
Jól eljöttem Hol a tisztás

Még csak öt fát megyek s akkor 
"Ördögborda ördögborda 
mézes lett a mackó orra"
Szól a csengő most is hallom
jól eljöttem Hol a tisztás 
Innen még visszatalálok 
Morzsát hintek 
gallyat török 
nevemet a fába vésem
Szól a csengő most is hallom 
folyton hallom hallom régen 
Hallottam az anyaméhben
Megvár a nap 
meg a nyárfák 
Róka-alkony farkas-éj 
haladj tovább fától fáig 
biztasd magad kislegény
Rég nem hallod mégis hallod 
Hold világot a tisztáson 
Már a hold is lemenőben 
Morzsáid felcsipegették 
gallyaid a fák kinőtték 
Neved heges hieroglif 
Száraz ágon csüng a csengő 
lovad farkas tépte széjjel 
Dzsungel már az erdő 
Anyatej 
Hangyatej
Tovább tovább fától fáig 
"Mézes lett a madó orra 
rá is szálltak a legyek “
Elszisszent az út alólad 
Nyárfák félelme ülepült 
homlokod pólusaira 
De csak tovább fától fáig 
Nincs az a film az a magnó 
vissza ez már nem játszható
Kínálkozó ágak
hurkot himbáló filozófusok
"C'est la vérité monsieur"
"Die letzte Lösung mein Herr" 
“Fél tizenkettő 
bolond mind a kettő"
Tovább tovább fától fáig
magad lopva
botladozva
Anyatej
Hangyatej
Ecet
1968

A  BU JD OSNI 

SE TUDÓ  

SZEGÉNYLEGÉNY  
ÉNEKE
ad nótám Ady Endre 
D. G. barátomnak mondom

kelendő a burkus 
minket még egy rongyos 
forintra se taksál 
senki emberboltos

nem kellünk mi múltnak 
nem kellünk mi mának 
kivált jövendőnd 
minket itt utálnak

nem kellünk mi testvér 
sem itten sem ottan 
a nemkellésekbe 
beleszomorodtam

hitted volna-e hogy 
nyelvpecémek álljon 
a valamikori 
kenyeres pajtásom

kivel együtt vittünk 
vettük meg a sáncot 
akkor még a világ 
gyönyörúnd látszott

lejárt testvér lejárt 
rosszul tarisznyának 
felezőideje 
a vén ideáknak

kiszikkadt a nádas 
lágyérült az erdő 
nem bujdosó lenne 
a nevünk tekergő

sem inde sem unde 
semerre az utunk 
egy-két ezer évet 
vissza kell butulnunk

kelendő a burkus 
hát vigyék ha adják 
várjuk mint a holtak 
az ítélet napját 
1985
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KETRECBEN
Harapd már át a torkomat, 
ne nézz olyan vadai,
Veszíthet, aki halogat, 
ne várd, míg bennem is a vad
állat elszabadul.

Mi lesz akkor? Könnyezhet majd megint 
ez a kulturált Európa, 
s jöhet újra a régi nóta, 
hogy szánjuk-bánjuk bűneink.

Mire vársz? Minden zsigered 
véremre áhít.
Valahogy csak kihevered 
a humanizmus nyavalyáit.

Hidd el: legolcsóbb bendő- 
töltó — az ember.
Ne gondolj az önmagát öklelő 
történelemmel.

Ne bántson, hogy fölfalatásom csüggedten 
nézem;
hogy túl korán születtem, 
ez az én tévedésem.
1964

P A N TA R H E I
Az istenek is behódoltak: Zeusz tűrte, hogy 
Jupiternek nevezzék, csak a rang, a tekintély, 
egyszóval az állás maradjon. Ki vethet, ezek után, 
követ az együgyű kecskepásztorokra, hajósokra, 
mívesekre, kereskedőkre, akik továbbra is éppúgy 
adóztak, áldoztak, mint azelőtt? Egy-két próféta 
hajlamú pap s poéta még hetvenkedett az elején, 
de aztán őket is megvették az élelmes rómaiak. 
Fölvásárolták a múltat, kibérelték a mítoszokat, 
így állt össze görög, etruszk és neve-sem-maradt 
kövekből a nagy plágium: Róma. Aztán Jupiter tonat, 
(amint azt a latinórán tanultuk) Aphrodite 
Vénusz néven lett sztár a Cinecittában, s az 
etruszk váza szép néma leánya elment mosolygó 
manökennek egy modem áruházba. (Ott nyelv nélkül is 
lehet boldogulni.) Egyedül Poszeidón nem békül, 
hiába emeltek új nevén szobrot, majd minden városban, 
a zsongító szökőkutak sem tudják haragját 
csillapítani. Szelídebb óráiban kiáll paestumi 
templomának parancsoló romjai elé, háromágú 
villájára támaszkodva nézi a szent berkek 
pipevirágai közt legelésző bivaly csordát, míg 
görög szertartásra gyűlnek az ámuló idegenek: 
wunderbar, beautiful, merveilleuse — kattognak 
a fényképezőgépek, surrognak a kamerák; s a 
légió veteránja ágálva mutogat, majd alázatosan 
tartja markát, mosolyog, hajlong thank you, 
danke schön, merd, grazié, grazié tante. 1969
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HELYZETDAL
miben volnék én különb 
állami alkalmazottak 
vagyunk valamennyien

neked megmondják 
mit kell elvégezned 
nekem megmondják 
mit kell megírnom

telik belőle lakbérre 
ruhára cipőre betevőre 
s ha beosztok vagyunk 
még szórakozásra is

te kocsira örök
lakásra maszekolsz én 
harmatnyi örök
kévalóságra tied 
a bizonyosabb 
1980

K O SZO R Ú
Simon Bolivar
és San Martin emlékének
valaki engem kiszemelt 
valamire valakikért
hullatni verejtékemet 
s ha nincs kiút hullatni vért
sorsomat én nem tudhatom 
a célom is tétova vélt
gyanútlan jöttem mint simon 
a ár énei jődögdt
váltamra tették cipelem 
hiába kérdezném miért
van aki röhög s irigyem 
van aki űz van aki fát
hát viszem egy-két stációt 
a megkorbácsolt krisztusért
s megvetek minden protokollt 
és minden kincstári babért
a közönyöst a langyosat 
kiköptem ha nyelvemhez ért
ha utálnak hát szidjanak 
nem haragszom már semmiért
ó te annyiszor megdalolt 
szabadság ó te nem remélt
gyolcsoddal hogyha meghalok 
törüld le ajkamról a vért 
1983

GYÜLEKEZÉSI SZABAD SÁG  
ZÁRÓJELEKKEL
a színházaikba (amíg még vannak) 
az engedélyezett darabokra
a templomaikba (amíg még állnak) 
felekezetre való tekintet nélkül
s temetéseikre (amíg még lesznek) 
detük végéig fegyelmezetten
MINDEN KÜLÖN ENGEDÉLY NÉLKÜL IS
elmehetnek elmehetnek
1984

BALLAD A
Ad nótám Francois Villon

, több évszakot írtam mint értem 
akár a befagyott patak 
áteráztam dermesztő tűben 
jeget-pengető hangokat 
kapaszkodtam Őszi levélbe 
óvtam hiszékeny ágakat 
hogy akarata ellenére 
senkit se boldogítsanak
aszályban esőért iáztam 
mint a csökönyös szamarak 
megvetettem büszkén a lábam 
nem fogott jó szó jobb falat 
sem ostorra sem ősz tökére 
föl nem hagytam az utamat 
hogy akaratom ellenére 
engem se boldogítsanak

itt állok öreg donkihótként 
szánalmas hőbörgő alak 
kitörlöm szememből a sokk-fényt 
nem napfény művi sugarak 
reflektorok rivaldafénye 
és azon kapom magamat 
hogy akaratunk ellenére 
megintcsak boldogítanak
Ajánlás
jó Herceg mondd mikor lesz vége 
és lesz-e új a nap alatt 
és akaratunk ellenére 
még meddig boldogítanak 
1991

TÖM EGSÍR— VERS
a hangtompítós fegyverekkel 
kivégzett hosszú hangzók 
dfölddésekor kiderült 
hogy nincs elég lapát
gyalogsági ásókért menesztett 
egy leleményes altiszt s a kínos 
várakozás hosszú percei 
jó alkalmid szolgáltak hogy 
írástudóik egyike-másika 
szemlesütve néma kézszorítással 
részvétét nyilváníthassa
a zsoltárt már csak magukban 
dúdolhatták a kivégzett hosszú 
hangzók hozzájuk tartozói
az isten háttal állt
mert ezer esztendő előtte annyi 
mint a tegnapnak 6 dmúlása 
és egy rövid éj átvigyázása 
1988

KUPLÉ

A  VÖ RÖ S VILLAM O SRÓ L
avagy abroncs nyolc plusz két pótkerékre
holtvágányra döcögött végül 
a kopott vörös villamos 
kalauz és vezető nélkül 
döcögött holtvágányra végül 
a kopott vörös villamos
nem volt rakva virágos néppd 
bezzeg amikor érkezett 
bíborló színben sok beszéddd 
meg volt rakva virágos néppel 
bezzeg amikor érkezett
vöröslött de amint utólag 
utólag minden kiderül 
bíborát nem a pirkadó nap 
vértől vereslett mint utólag 
utólag minden kiderül
mint a görög tragédiában 
bdül történt mi megesett 
a színen csak siránkozás van 
mint a görög tragédiában 
bdül történt mi megesett
hát sic transit gloria mundi 
a dicsőség így múlik el 
honnan lehetett volna tudni 
hogy sic transit gloria mundi 
a dicsőség így múlik ú
s így állunk ismét mintáz ujjunk 
sokhite-volt-nincs nincstden 
a magunk kárán kell tanulnunk 
ismét itt állunk mint az ujjunk 
sok hite-volt-nincs nincstden
s tülekedünk egymásnak esve 
hajön a volt-már villamos 
sárgára avagy zöldre festve 
tülekedünk egymásnak esve 
hajön a volt-már villamos
fűre ne értsd a dalom testvér 
nem sirató csak szomorú 
nem szeretném ha lépre mennél 
fűre ne értsd ismétjlem testvér 
nem sirató csak szomorú
mellékdal a pótkerekekre
de holtvágányra döcögött-e 
vajon a veres villamos 
djárt-e az idő fölötte 
és holtvágányra döcögött-e 
vajon a veres villamos
s nem lesz-é vajon visszatérte 
boldog aki nem éri meg 
halomra halnak miatta s érte 
most is s ha lenne visszatérte 
boldog aki nem éri meg 1992
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E LRO N TO TT R O N D Ó
ad nótám Charles D'Orléans

nulla nulla hatvanöt hetvenhárom 
mint egy tetovált reszketeg 
deportált mormolom memorizálom 
az írógép-szériaszámom

nyilvántartásba vétetett 
gépem számozott járom 
Illúzióim nincsenek 
nulla nulla hatvanöt hetvenhárom

a szó fölsebzi nyelvemet 
gellert kap konok számon 
az idó lám kivetkezett 
emberi mivoltából

a tél s a tavasz egyremegy 
források folyók csermelyek 
várnék s nincs mire vámom 
nulla nulla hatvanöt hetvenhárom 
1988

TÖRTÉNELEM ÓRA
a történelmet próbáltam 
magyarázni a köveknek 
hallgattak

próbáltam a fáknak 
bólogattak

próbáltam a kertnek 
szelíden rám mosolygott

a történelem négy 
évszakból áll mondta 
tavaszból nyárból 
ószból és tóiból

most éppen tél jön 
1985

A Z T  BÜNTETI, 
K IT  SZERET
mint pogrom után 
a zsinagóga 
veretlen maradt 
öreg zsidója

nem hálálkodom 
nem is kérdem 
hogy ókét miért 
s engem miért nem

mert szeretsz Uram 
szeretsz Te engem 
és legközelebb 
nem hagysz veretlen 
1990
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HALOTTAK
NAPJA
BÉCSBEN
Befonnak egyszer téged is 
valami pompás koszorúba 
idegen lesz majd és hideg 
minden akár a bécsi utca 
elgurulsz mint egy villamos 
utánad felgörbül a vágány

kutyatej páfrány 
tör át a járdán

kit érdekel hogy erre jártál

Oszlopnak vetett, háttal 
hallgattam az ágoston-rendiek 
fehérre meszelt templomában 
hallgattam a rekviemet

Mert a legárvább akinek 
még halottai sincsenek 
bora ecet könnye torma 
gyelyájának is csak korma 
álldogálhat egymagában 
kezében egy szál virággal 
mert a legárvább akinek 
még halottai sincsenek

Mondják hogy ítéletidő tombolt 
összeért a temető s a mennybolt 
vízszintben állt ösvénnyel az árok 
egymást se látták a gyászhuszárok 
toccsantak térdig tövig derékig 
senki se látta mégis beszélik 
és a sírok is mint a leláncolt bárkák 
táncoló farukat föl-le-föl dobálták 
volt minden egérlyuk gurgulázó korsó

s hogy elúszott volna akkor a koporsó

dunából tengerbe 
ki az óceánra 
dunából tengerbe 
ki az ócenánba

úszik a koporsó 
zene a vitorla 
úszik a koporsó 
zene a vitorla

encydopédie de la pléiade egyébként 
kolozsvárott a vasile alecsandri tű szám alatt 
lakó dr schuller rudi barátom bárkinek aki 
franciául nem értené szívesen magyarra né
metre vagy románra fordítja azt a részt 
hogy a nagy utazók les grands voyagers állítása 
szerint a legistenhátamoböttibb les plus lointaines 
civilizációk bennszülöttei akik a szomszédos 
törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek vádnak 
egyedül mozart zenéje hallatán kezdték 
hegyezni a fülük

Fehér templomokban 
fehér imádságot 
hej regó rejtem

fekete templomban 
fekete imát 
hej regó rejtem

fehér templomokban 
fekete imát 
hej regó rejtem

fekde templomban 
fehér imádságot 
hej regó rejtem 
azt is megadhatja 
az a nagy úristen

Gágogó ludakkal 
hápogó récékkel 
tetves csirkékkel 
varas malaccal egy- 
közös tény érni udvarról 
alkoholmámorban fogant 
koszos kis kölykök 
serege bámul 
a hangnál sebesebben 
tovameló gépek egére

szállj le világ 
állj meg világ 
sohase érünk utol

Oszlopnak vetett háttal 
hallgattam az ágoston-rendiek 
fehérre meszelt templomában 
hallgattam a rekviemet

Dies irae dies illa 
szórhat szikrát a favüla 
festve divat a szempilla

megásni tűz elföldelni 
megásni tűz elföldelni 
megásni tűz elföldelni

az a nap ha mégis eljó 
lobbot vet égnek felhó 
lábon lángol minden erdó

tüzet immár sokat láttunk 
égó várost is csodáltunk 
poklok poklára is szálltunk

megásni tűz elföldelni 
megásni túz elföldelni 
megásni túz elföldelni

csak a bíró késett eddig 
bűn bűn dói új bűnt vedlik 
s nem tudhatjuk vajon meddig

tartatunk ítélet nélkül 
s mint bűnhődtünk azt is végül 
nem róják-e vissza vétkül

megásni tűz elföldelni 
megásni túz elföldelni 
megásni túz elföldelni

lám a kétség belénk dobban 
hihetünk-e vajon abban 
mi sem marad meglorlatlan

Ezerkilencszáznegyvennégy június másodikán
nagyvárad szőnyegbombázásakor egy anyának
négy szép gyermeke maradt a romot alatt
kettő négy hat nyolc
éves korukban Ölték meg Skel
mondja el minden esztendőben a feleségem
amikor idáig ér a naptár-igazítással
ez az 6 békeverse

poklot miattuk ki reszket 
aki győzött aki vesztett?

bűn a vég és bún a kezdet

kezdem megszokni hogy a kéz 
nehezen moccan kézfogásra 
elmarad vidám parolája 
s a teikntet semmibe néz

még szelídnek indul a szó 
de már a mondat enyhén korcos 
és sejteti a riadót
mely mindnyájunkra annyi bajt hoz

jó volna kezd rázni ismét 
s a vállat átölelni testvér 
mielőtt bután d nem esnék 
midótt bután d nem esnél

Menjen innen kis vörös gömböc 
rúgott fdé a fitos kis kóristalány 
és wolfgang amadeus mozart 
a megszégyenítéstől még vörösebben 
kioldalgott az öltözőből 
a gnädige frau nem gyózte várni 
a kocsi nemsokára visszajön 
hajolt fádig a cseh portás 
és wolfgang amadeus mozart 
kilépett az utcára 
föltekintett a csillagokra 
a csillagok épp akkor kezdtek 
fürödni a fölérkezdt muzsikában 
és wolfgang amadeus mozart 
megtörölgette homlokát 
és nekivágott gyalog

Dunából tengerbe 
ki az óceánra

úszik a koporsó 
zene a vitorla

Mit szólhat isten amikor 
heréitek zengik az 6 dicsőségét 
csupa semlegeshang neutrum 
neutrum neutru-u-um

Mondják sőt írja az historic de la musique

Én királyom nagy királyom 
ki születtél kolazsoáron 
gyertyámat most érted gyújtom 
szál virágom néked nyújtom

mennyben s pokolban szószóló 
légy érdtünk közbenjáró

Fölséges uram kend 
hogyhaférkőzése 
volna közdébe 
kérje meg odafent

hogy vetne már végd 
a nagy protokollnak 
dolgaink romolnak 
s bizony hogy avégdt

s lenne véddmünkre 
hogy ne kéne nyelvünk 
féltünkben lenydnünk 
s önnön szégyenünkre

Küküllő-angara
maros-mississippi
küküllő-angara
maros-mississippi

hazamegyek haza
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már maga se hiszi 
hazamegyek haza 
már maga se hiszi

szóródik folyton porlódik 
á pedig folyton porlódik 
szabófalvátd san franciscóig 
szabófalvától san franciscóig

uram ki vagy s ki mégse vagy 
magunkra azért mégse hagyj 
ajtódon félve kaparássz

kis szárnyával e kis fohász 
gyermeki hangon gügyöget 
dicsértessék a te neved

Aj miféle népek volnánk 
szégyentói mért ég az orcánk 
mivel vétdtünk mi többet 
mint akár a legkülönbek

vér zsidók ószövetségi 
nyelvével kéne most élni 
de hallgatunk senki sem mer 
feleselni az istennel

verjed bartók verd a dobot 
frakkod szárnya tüzet fogott 
ég a kunyhó ropog a nád 
tüzet fogott ég a világ

Harmincnyolc éves voltam amikor 
krisztina a majdnemhogy meztelen 
szép stájer lány egy pohár whiskyre 
hívott engem a singerstrasse sarkán 
szegény vagyok szivecském s idegen 
macht nichts mondta halottak napja van 
megittunk aztán készer két felet 
az Zsuzsanna az szép német leány 
bécsben lakik tiefengrab utcáján 
was für ein gedieht 
vier jahrhunderte alt 
piros rózsa tündöklik orcáján 
szép kaláris tetszik az ajakán 
kit sok vitéz kíván

szép vdtát csudálván 
de csak heában szeretik sokan 
lennék ma neked ingyen a Zsuzsannád 
de gyász a gyász halottak napja van 
többet szólnom ddgunkrd nem szükség 
csókot adott kedvesen cuppanósat 
s intett elég ha két schillinget 
hagyok a ruhatárnál

Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal 
az ágoston-rendiek 
fehérre meszelt templomában 
hallgattam a rekviemet

s ott rothad a kicsi rossz szénám
akárcsak a tavaly a kicsi rossz
szénám amit a tagúiban kaszáltam
a tagúiban s harmadában amit régebben
nagyidó elleni harangozás fejében
a minden háztól kijáró kupa
búza mellé ingyen jussolt a
falutól a harangozó
megvizült hátamon az ing
amíg kértem a mérnök urat
adna egy fogatot
arat a nép
mindenki a mezón
áll az iga

ingyen eszik a ló 
közérdek is hogy az a kicsi rossz 
széna född alá kerüljön 
a harmada csak az enyém 
a harmada
majd meglátjuk úgy dél fáé 
hé-te-hé hé-te-hé 
suhintotta felém a szót 
úgy dél felé
hogy suhant volna válaszul a bot
de akkor oda acéla kicsi
rossz szénám hé-te-hé csavarni
lehetett volna az inget a hátamon
mint a szegény bujdosó kossuth lajosén
ott égje el a tűz
vagy ott rothadjon ítéletnapig

Volt egy kevéske földünk-kertünk 
isten elótt se térdepeltünk 
üggyel-bajjal de megválónk 
panaszra nem nyílott a szánk 
fohászra is inkább szokásból 
s hogy órizne meg a kaszástól 
Rólam is majd emlékezzél 
megvizült hátamon az ing 
mint a bujdosó kossuth lajosén 
mikor a törökhöz folyamodott 
megvizült hátamon az ing 
olyan egy beszédet vágtam ki én is 
rossz lábom a kapunyílásba vetve 
nehogy becsaphassa az orrom elótt 
mert akkor oda az egész virrasztás 
égen volt még a 
hajnalcsillag amikor 
odaültem a kapujába 
nehogy elszalasszam ma is 
megvizült hátamon az ing 
akár a szegény kossuth lajosén 
fél kezem a kapukilincsen a másikkal 
botomat szorongattam mint a torkomat 
a visszanyelt szavak 
finomnak kellett lennem 
különben nem érek cát

s már nem is a lába 
a botja hozza 
az én hetvenen túli 
földig alázott 
édesapámat

Róla is majd emlékezzél 
akiért a földre jöttél 
jézus meg ne feledkezzél

adjad hogy jó véget érjen

de szándékod felól kérdezd meg 
mielőtt harsonáid megfúvatnád

Rikító rézpetúniák 
szirmain gyémánt harmat 
fürdózó pufók angyalok 
tomporára rápall a karnagy

mise és mese csörgedez 
eltrillázgat a szoprán 
és földöntúli édeni 
nyugalmat balzsamoz rám

párától glóriás 
puliszka-óriás

susog a tej 
surrog a tej 
csobog a tej 
a bársonyos 
az édes

csak ennyi kell 
csak enni kell 
csak ennyi kell 
az esti 
üdvösséghez

mise és mese csörgedez 
köcsögök cserépfazakak 
messzi beszéde hállszik

kéródzó kedves bivalyokra 
gondol a tej 
s megalszik

Tu efti vápáié fara grai 
de dincolo de matca mumii 
te vagy a láng a szótalan 
az áldott anyaméhen túli 
világvégét érintő angyalok 
szárnyaitól szoktál kigyúlni

ó itt maradnom adj erót 
örökre itt legyek megáldott 
hol sötéten enyésznek el 
gyilkos hiábavalóságok

nem tudhatja század se szem 
oly mäyre nem lát oly távol 
hová fészkemre menekít 
egy túzpillangó a halálból

Befonnak egyszer téged is 
valami pompás koszorúba 
idegen lesz majd és hideg 
minden akár a bécsi utca 
wie die glocken ihren schall verloren 
felejted hamar minden örömöd

Akarva nem akarva 
itt meg kell állanunk 
valami eltakarta 
vezérló csillagunk

pedig sehol egy felhó 
nincs egy tenyérnyi folt 
más csillag sincs ha feljó 
egymaga lesz a hold

ormok és tornyok dólnek 
egymásra hangtalan 
minden ránca a földnek 
kisimul boldogan

ki elkezdett bevégez 
nincs gondunk ezután 
talpunk alatt a csöndes 
gömbölyű óceán

Ahogy a harangok a harangszót 
felejtem hamar minden örömöm

bort ide angyalkák az ajtóm elibe 
világból válni akarok 
szabadok közé szállni

Utána már semmi sem következhet 
csak a lebegés olyan szegényen 
akár a hidrogénatom 
de megkísérthet még a félsz 
ha netán eszükbe jutna 
elvenni az egyetlen megmaradt 
elektronunkat is

igy legalább
megvolna még a remény a tíz-húsz 
milliárd évnyi jövendőbe vethető 
hit a feltámadásra 
vagy valami ahhoz hasonlóra 
1978
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Beszélgetés Czegei és Szentegyedi 
Wass Albertnéval hamburgi otthonában

A mezoségi Wassas-Szentgotthárdról, gyermekeiről, Wass Albert író munkásságáról az 
Erdélyi Szépmíves Céhről, a két világháború közötti magyar szellemi életről, Kolozsvárott 
Tamási Áronról, Kemény Jánosról és családjáról, Nyiro Józsefről, Bánffy Miklósról, Kuncz 
Aladár emlékének ápolásáról, a Budapesti Erdélyi Könyvhét látogatóiról. Megfigyeléseiről az 
erdélyi magyar főurak életét, szórakozásait illetőleg, az 1945 utáni bajorországi emigrációnkról, 
magyar könyvek háború utáni németországi fordítási, kiadási és terjesztési lehetőségeiről, A  
funtitteli boszorkány születéséről: angol leány a Radnai havasok patakjában, pucéron. Az 
Adjátok vissza a hegyeimet!, németül Gibt mir meine Berge wieder!, angolul Give me back my 
mountains!, spanyolul Devolved me mis montansl — sikeréről. Az idegenbe szakadt magyarság 
honvágyáról, ennek leküzdési lehetőségéről.

Lejegyezte Szabó T. Ádám
SzTÁ1: M ire emlékszik Éva néni 

Wass A lbert irodalmi munkássága kez
det á t  illáóen?

CzWÉ2: Az első könyve a Far
kasverem  volt... Hát azt még a házas
ságunk előtt írta, s akkor is jelent 
meg... harmincötben. Emlékszem 
még, hogy Szentgotthárdon, mikor 
ő azt megírta, Indig Otto3 is ott volt. 
Esténként közösem felolvastak: hol 
Indig, hol Albi4, s mulattak egymá
son, s adtak ötleteket is egymásnak.

SzTÁ: Indig O tto  hol dolgozott ek
kor?

CzWE: Indig Otto Kolozsváron 
volt abban az időben. Mindeneset
re arra emlékszem, hogy mindig ki
jött Szentgotthárdra, s közösen 
dolgoztak: Indig is ott kint írt, s Albi 
is, s közösen ott voltak este a felol
vasások ... N agyon  mulatságosak 
voltak.

SzTÁ: M ikor történt mindez?
CzWÉ: Persze, ez harm ncöt 

előtt történt. Nem voltam még a 
felesége. Ez arra az időre esett, ami
kor még fiatal leány voltam, akkor 
történt mindez. Akkor írta e regé
nyét. Utána jött aztán a Csaba. 1937- 
ben született Csaba fiam, és a Csaba 
regénye éppen akkor jelent meg, 
amikor Csaba fiam meghalt. 1940- 
ben jelent meg.

SzTÁ: A Farkasverem c. regényét 
kiről írta?

CZWÉ: A Farkasvermet tulaj
donképpen Wass Jenőről írta, aki 
nótákat szerzett. Cégében játszó
dik, és az öregasszony tulajdon
képpen Wass Irma. Ő farkasokat 
tartotta házában, s leírta a Farkasve
rem ben  a Mezőségen élő embere
ket, típüsokat: Irma nénit, mint fő
alakot és a mellete lévő három grá
ciát: Tarjáni Ákosnak az édesanyját 
és nagyanyját. Ők is Wassak voltak. 
Azok egymás mellett éltek és akkor 
ott három mulatságos figura volt. A 
H ortant néni volt a legidősebb, ő 
volt a nagy művésznő, ő hárfán ját
szott, Berta volt a második és Ákos 
édesanyja: Irma a harmadik. Azok 
soha nem akartak megöregedni, ar
ra emlékszem. M indenki rajtuk 
mulatott, mert olyan fiatalosan öl
tözködtek. Az egyiknek vörös pa
rókája volt, Irma nénire emlék
szem, volt egy olyan fekete pónis 
parókája. S akkor az én időmben 
már nagyon öregek voltak. Irma né
ni legalább 86-87 éves volt.

SzTÁ: K ijárta  másodikvilághábo
rú előtt az erdélyi magyar írók közül 
Szentgotthárdon a Wass udvarház
ban?

CzWÉ: Tamási Áron. 1936-37- 
ben Albi már benne volt a HELI- 
KONs-ban, tagja volt a Helikon
nak, és nagyon jó barátságban volt 
Tamási Áronnal. Ők nagyon jól 
megértették egymást. Tamási Áron 
sokszor kijött hozzánk, és amikor 
Csaba fiúnk született, akkor ő a ke
resztapja lett...

SzTÁ: Ha jól emlékszem, Tamási 
Áron katolikus volt, a Wass család meg 
református, noha Erdélyben ez nem 
szám ított... Vallás dolgában itt mindig 
a türelem földje volt, s remétháőleg az  
is marad! __

CzWÉ: Az embert néztük, a val
lási hovatartozás, az nem volt lé
nyeges.

SzTÁ: Éva néni emberileg hogy 
ismerte meg Tamási Áront?

CzWE: Tamási Áron olyan volt, 
amilyennek a saját figuráit leírta. 
Nagyon tudott hallgatni, a másikra 
figyelni... egy-egy nagyon szelle
mes, ékelődő megjegyzést vetett 
közbe-közbe... nem sokat beszélt. 
Nagyon érdekes ember volt... ak
kor Albival ők együtt ültek, jó na
gyokat tudtak hallgatni. Az egyik

szólt valami'bölcsességet, a másik 
hallgatott jó ideig... aztán pár perc 
múlva mondott valami bölcsessé
get reá... közben mind a ketten pi
páztak. Nagyon-nagyon jól meg
értették kevés szóból is egymást. 
Nem kellett sokat beszélniük... 
Olyan jókat tudtak hallgatni.

Akkortájt történt meg, hogy fel
szólítottak minden erdélyi magyar 
írót, hogy írjon mesét a gyermekek
nek. Albi akkor írta A Tavak könyvét. 
Emlékszem, hogy akkor Tamási 
Áron is írt egy székely mesét. De az 
olyan volt, hogy bizony nem gyer
mekeknek való volt, hanem tipiku
san ároni mese. Amikor az írók 
összejöttek, akkor mindenki felol
vasta a maga munkáját.

SzTÁ: Hol olvatak föl az írók?
CzWÉ: Ez Kolozsvárt volt, a 

Belvárosi Kávéház HELDCON-asz- 
talánál, a Főtéren, a Bánífy-palota 
során. Most is van ott kávéház, 
vagy valami hasonló: vendéglő. A 
Helikonisták asztala közvetlenül a 
sarokban, az ablak mellett volt. Aki 
bejött, az odament először. Ott ta
lálkoztak az írók. Ott volt Nyirő 
József, állandóan ott volt Kovács 
Laci...

SzTÁ: N yirő t mennyire ismerte 
Éva néni?
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CzWÉ: Nyirőt jól ismertem.
SzTÁ: Emberileg milyennek látta 

Éva néni?
CzWÉ: Úgy emlékszem reá, 

mint egy magas, vékony alkatra... 
Mint ember nagyon kedves volt, és 
nagyon... szimpátíkus figura volt. 
Kós Károly is állandóan ott volt. 
Kós Károly, ő nagyon szeretett tré
fálni. Dörmögő hangja volt, és na
gyon jókat mondott mindig. Mikor 
ez a társaság együtt volt, nagy vitat
kozások voltak mindig. Lényegé
ben azonban mindig egyetértettek.

SzTÁ: Miről vitatkoztak?
CzWÉ: Irodalomról. Bírálták, 

kritizálták egymást, beszéltek a 
színházi előadásokról, de nagyon- 
nagyon tapintatosan... Az volt az 
érzése az embernek, mintha egy 
nagy baráti társaságban, mintha 
egy családi körben lenne.

SzTÁ: Anyagilag hogyan tudták 
egy-egy regénynek a kiadását megolda
ni, hiszen ekkorra az ún. földreformok 
révén az erdélyi magyar fónemesség a 
rövidebbet húzta, s 1929-33 körül az 
elhúzódó gazdasági válság is erősen 
sújtotta Erdély mezőgazdaságát, s így 
a magyarságot is?

CzWÉ: H át azt nem tudom  
megmondani, mert mindenkinek 
volt saját választott kiadója. Példá
ul Albinak Pesten a Révai Könyvki
adó. Kisebb novellákat Kovács 
László ajánlására Vita Sándor adott 
ki a kolozsvári Ellenzékben. Ott is 
megjelentek Albinak és Nyirőnek is 
írásai.

SzTÁ: Reményik Sándorra emlék
szik Éva néni?

CzWÉ: Ő a Pásztortúz szerkesz
tője volt. Ez igen jó irodalmi lap 
volt, amelyikben mindegyik jelen
tős erdélyi magyar író közölt...

Nyirővel a második világhábo
rú után is igen közvetlen kapcsola
tunk volt. Ö velünk együtt me
nekült az előrenyomuló szovjet és 
román csapatok elől, akiktől nem 
sok jót várhattunk. A Bajor erdőben 
volt egy darabig, találkoztunk is, 
mielőtt kiment volna 1950 tavaszán 
Spanyolországba, s ott a madridi 
M agyar Rádió m unkatársaként 
kommentárokat írt. Nagyon ked
ves, csendes, egyszerű ember volt...

Ott volt a kolozsvári Helikonis
ták között Molter Károly is. Amikor 
először voltam a háború után ismét 
Erdélyben, találkoztam vele Vásár
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helyen. Bizony alig ismert meg.

Sokszor találkoztam Kemény 
Jánossal is, és ő annak idején bizony 
sokszor volt kint nálunk Szentgott- 
hárdon. Őt nagyon szerettem: csen
des volt és igen közvetlen... de azért 
volt, aki azt mondta róla. hogy 
"hullámlovas", azaz a hatalomhoz 
igazodó.

SzTÁ: Gyakorlatias gyermekkori 
amerikai neveltetése mennyire érvé
nyesült életszemléletében, hiszen 6 ti
zenkét éves koráig — ha jól tudom, — 
az Egyesült Államokban élt?

CzWÉ: Körülbelül tizenkét 
éves koráig, s akkor áthozták őt ide, 
Erdélybe, hogy örököljön Vécsett. 
Kemény Kálmán volt akkor a tulaj
donos. Az ő fia gyermekkorában 
meghalt, és soha többet nem lett 
örököse. Kemény János az ő testvé
rének az unokaöccse volt, annak, 
aki kiment Amerikába... Ott volt 
valami duelle, vagy valami... ilyen
féle lehetett, hiszen párbajozott... 
úgy látszik, ő volt a család fekete bá
ránya... És ó elvett ott egy amerikai 
nőt... Nagyon csinos volt, s két lá
nyuk született... és: Kemény János, 
a fiú... Akkor Kálmán bácsi utána 
üzente, hogy jöjjön át Erdélybe, 
mert neki kell majd átvennie a bir
tokot. Ő nevelte fel Kemény Jánost, 
de nem engedte, hogy az édesanyja 
bejöjjön a kastélyába, mert azzal 
nem akart találkozni... Adott néki 
egy birtokot házzal. Ott aztán lak
hatott az anyja, mind a három gyer
mekkel és gondoskodhatott a- 
zokról. A leányok intézetbe kerül
tek. Kemény János pedig bekerült 
Kolozsvárra... a Farkas utcában lé
vő Református Kollégiumba.

SzTÁ: Honnan tudja mindezt 
ilyen jól Éva néni?

CzWÉ: Sokat beszélgettem én 
Jánossal... Vásárhelyen, már a há
ború után... Mindig náluk laktam. 
A felesége — Augusta — félig skót, 
félig görög származású... Az első 
világháborúban ugyanis Augusta 
két bátyja Erdélyben került fogság
ba. A háború alatt aztán mindkettő
jüket úgy internálták, mint an
golokat, akik velünk háborúban ál
lottak. Úgy megszerették ekkor Er
délyt, és úgy m egbarátkoztak 
mindenkivel. ...

SzTÁ: ... így éltek Magyarorszá
gon 1914 és 1918 között az angol inter
náltak...

CzWÉ: ... olyan jó dolguk volt 
ott, hogy a háború után mindunta
lan vissza-visszatértek. És annak a 
Peaten családnak Skóciában nagy 
birtoka volt. Nagyon gazdagok 
voltak... Skóciában nagy kastélyuk 
van, és az a két család, a Wass is és 
Paeten is a többi erdélyi arisztokra
ta családdal olyan barátságban vol
tak, hogy állandóan utazgattak 
egymáshoz: hol ők voltak Erdély
ben, hol pedig az erdélyiek Skóciá
ban. Ez aztán átterjedt a Ham
burgban élő Siemers-Wass családra 
is. Mamáék például minduntalan 
ott voltak náluk, Dudu néni is. Hol 
ők voltak itt, hol pedig mi ott... No 
akkor Augusta volt a legkisebb, s 
volt egy gyönyörű nővére néki: Té

ti... s ezért János gyermekei is mind 
ilyenszerű 'neveket kaptak, mint 
Clio...

SzTÁ: Kemény János családja ott 
maradt Vásárhelyen?

CzWE: Jánosnak lett három le
ánya és két fia. Először mind csak 
leány volt, s akkor kétségbe voltak 
esve... Akkor Augusta velem e- 
gyütt várta a negyedik gyermekét. 
Mind együtt voltunk ott, Kolozsvá
ron, és a Református Kórházban fo
gadtunk, hogy kinek születik előbb 
meg a gyermeke. És akkor én meg
nyertem a fogadást. Négy nappal 
előbb született meg a gyermekem, 
mint Augustának. És nagy csokor 
sárga liliom jött nékem Augustától: 
az irigység virágai. És négy napra rá 
aztán neki is megszületett az első 
fia. Akkor már három leánya meg
volt... Végre megszületett az első 
fiú. No, aztán nagy-nagy boldog
ság volt. Augustának akkor nem 
volt elegendő teje, és átküldte a 
gyermekét hozzám, és én így kettőt 
szoptattam: Hubát és Kemény Ár
pádot is.

SzTÁ: Kemény Árpád most mivel 
foglalkozik?

CzWÉ: Ó otthon van, Erdély
ben. Persze már megnősült, és nem 
is tudom, hogy mivel foglalkozik... 
Azt tudom,'hogy mind a két Ke
mény-fiú tanult valami mestersé
gét... mert hát nem hagyták— azért 
mert arisztokraták — gimnázium
ba járni... Úgyhogy nem is tudom, 
hogy mit tanultak. Úgy hiszem, va
lamilyen művészeti pályán van, ha 
jól emlékszem. Szegény Zsuzskó, a 
legkisebb leány! Ő tavaly egy autó
szerencsétlenség alkalmával meg
halt. Most szegény Augusta 
egyedül van... Mikor Kemény Já
nos 1971-ben meghalt, abban az év
ben én éppen ott voltam Erdélyben, 
s nem is sejtettem. Ez nyáron volt. 
Rosszul nézett ki, az biztos, de nem 
gondoltam, hogy ennyire komoly a 
dolog. De ősszel bizony már meg
halt. Azt mondják, hogy nagy-nagy 
temetése volt, s azt is megengedték, 
hogy a vécsi várban a saját kertjé
ben temethessék el. A vécsi várban, 
az Erdélyi Helikon várában sajnos 
bolond gyermekeknek otthona lett. 
Ez borzasztó volt, amikor oda fel
mentem, oda, ahol az erdélyi ma
gyar kultúra legfőbb központja

volt, melyre a román állam is büsz
ke lehetne! Ahol minden évben, 
1920 és 1940 között minden évben 
három napra összejöttek az erdélyi 
magyar írók (a feleségeiknek nem 
volt szabad odajönni, mert igen so
kan lettek volna, kivéve Carola né
nit, Bornemissza Carolát). Ő már 
özvegy volt ebben az időben, de 
Carola néninek olyan szerepe volt, 
hogy semmi sem történhetett őnél- 
küle. Kolozsvár társadalmi köz
pontja volt nála, nála gyűltek egybe 
az összes írók...

SzTÁ: Hol lakott Kolozsvárott?
CzWÉ: Hogyan is hívták azt az 

utcát, ahol Óváryék is laktak? A 
Monostori utca, 1940-1944 között 
Mussolini út volt a neve, most talán 
Mócok útja. Ott volt Carola néninek 
a háza. Ő volt a társaságnak a köz
pontja. Oda járt Bánffy Miklós is... 
Mit akartam Vécsről még mondani: 
ott a párkban volt egy gyönyörű 
nagy kőasztal... és az a Kuncz Ala
dár emlékére volt, az ő emlékére 
tették oda, s abba bele is volt vésve 
Kuncz Aladárnak a neve is, a szüle
tési adatai is, és a körül minden 
évben, a fák alatt folytak a nagy 
összejövetelek. Három napig leg
alább harmincan-negyvenen vol
tak ott. Újságírók is, s megbe
szélték, hogy milyen irányban, ho
gyan, mit fognak írni...

SzTÁ: Hogyan fedezték a könyvek 
kiadását, mely anyagilag is elég nagy 
megterhelés volt?!

CzWÉ: Mindegyiknek megvolt 
a maga kiadója Pesten. A legtöbb 
könyv Pesten jött ki. A megjelent 
könyvek jellege is eredeti volt: er
délyi fehér posztóba kötötték az Er
délyi Szépmíves Céh kiadványait. 
Nagyon szép könyvek voltak. Az 
Albi könyvei is mind megjelentek 
Pesten is...

Kire emlékszem még: Asztalos 
István volt ott, a lutheránus pap
író. Fiatal volt és baloldali. Olyan 
kicsit hetyke... jól emlékszem reá. 
Aztán emlékszem még Nagy Ist
vánra. Ő mindenkit meg akart 
győzni gondolkozásmódja helyes
ségéről...

SzTÁ: Térjünk csak egy kicsit 
vissza Kemény Jánoshoz. Ó milyen em
ber volt Éva néni szemében?

CzWÉ: Velem nagyon kedves 
volt, igazi úriember volt, de nem

kemény ember volt, hanem inkább 
lágy... Á többiekhez képest a hábo
rú után is, amikor már találkozhat
tunk, lakásviszonyai nagyon jók 
voltak. Két nagy szobája és konyhá
ja is volt, meg egy kis kert hozzá... 
Nagyon rendes lakása volt!... Ak
kor tanácsadóként a színházban is 
dolgozgatott, s a fiatalok között 
igen elismert volt. Az akkori re
zsimnek elismert írója volt, ami azt 
jelentette, hogy: hagyták élni. Az. 
arisztokrata barátai ugyan hara
gudtak reá, mert azt mondták, 
hogy: bemocskolta saját fészkét, 
mert hiszen egy kicsit abban az 
irányban írt, mintha tetszeni akar
na az akkori rezsimnek.

SzTÁ:... dehát 6 a háború előtt már 
ilyen jellegű írásokat közölt...

CzWE: Igen, akkor is már kissé 
balodali volt ő is...

SzTÁ: Jó viszonyban volt Wass 
Albert és Kemény János egymással?

CzWÉ: Hogyne, jól kijöttek 
egymással, jóban voltunk mi min
dig. Velem is mindig jó, kedves 
volt. De amikor először viszontlát
tam, mintha kicsit szé- gyenkezett 
volna... és egy kicsit próbálta ma
gyarázni, hogy miért hajlott arra, 
hogy ezt a családjáért is csinálta... 
Nem csinálták mások. De én... én 
Jánost mindezekkel együtt nagyon 
szerettem.

SzTÁ: Bánffy Miklósra emlékszik 
Éva néni?

CzWÉ: Amikor először vissza
tértem a második világháború után 
Erdélybe, akkor Bánffy Miklós már 
halott volt. De korábbról ismertem. 
Jaj, de érdekes ember volt Bánffy 
Miklós! Micsoda zseni volt! Nem
csak jó író volt, hanem jó zenész, jó 
színházi rendező, festeni, rajzolni is 
jól tudott... all round zseni volt.

SzTÁ: Volt Éva néni Bonchidán, 
Bánffy Miklós híres kastélyában?

CzWÉ: Bonchida gyönyörű 
volt. Kis versailles-i kastély! Erdély 
Versailles-a. Akkor jutottam  el 
Bonchidára, amikor visszakerül
tünk Magyarországhoz, 1940 szep
tembere után, és onnan indult az 
első Hubertus-vadászat is. A vadá
szat a kolozs-megyei Zsukon volt, 
de mindig Bonchidán a Bánffy-kas- 
télyban kezdődött. Magyarország-

» > »  folytatás a 18-19 .oldalon
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folytatás a 17. oldalról

ról többen átjöttek lovakkal. Leg
alább százan voltunk a Bécsi Dön
tés utáni első Hubertuson. Majd
nem mind férfiak voltak, csak ket
ten voltunk nők. Két nő lovagolt a 
két ménen, a többi ló mind vagy 
heréit volt, vagy pedig kanca. Per
sze háborúba keveredett a két mén 
a sok kanca között egymással. Bor
zasztóan ütötték-vágták egymást. 
Mi, nők nem tudtunk így egymás 
mellett lovagolni, mert borzasztó
an féltékenyek voltak a mének egy
másra. Aztán a végén az én kicsi a- 
rab ménem egy megállónál, amikor 
mindenkinek kötelező lett volna 
megállnia, mivel megtetszett néki a 
galoppozás, a mesteren át, a kutyá
kon át, mindenen át megindult 
semmivel sem törődve, és galoppo- 
zott-galoppozott tovább. Le akarta 
hagyni az egész bandát... Nem tud
tam megtartani... Szégyelltem ma
gam at annyira ... Aztán csak 
megálltunk. Akkor a mester oda- 
állt, és azt mondta: Figyelmeztet
nem kell egy hölgyet, hogy az a 
szigorú törvény, hogy nem szabad 
átlovagolni a mestert. Nagyon szé
gyelltem magam. És akkor jött egy 
nagyon kedves magyarországi 
tiszt, jámbor kis kancával, és azt 
mondta: tessék csak utánam lova
golni. A kancám elbírja a mént! Tes
sék csak utánam lovagolni! Aztán 
szedte is a lábát a lovam. Kázi, a 
lovam, úgy ment utána, hogy el se 
tudott többet szakadni tőle. Aztán 
jól ment a dolog tovább...

SzTÁ: Meddig tartott a vadászat?
CzWÉ: A vadászat egy napig 

tartott. Persze az előkészületek jó
val korábban megkezdődtek. Pél
dául az ugratás. En nem ugrattam 
korábban a lovammal. Szentgott- 
hárdon, a birtokunkon a magyar 
katonatisztek alám adtak egy ma
gas kancát. Reátettek. Összeszok
tunk. Fel voltak állítva a nagy ug
rósáncok. Volt két nagy ugrás, és 
utána egy árok. Én akkor még nem 
tudtam sáncon ugratni. A lovam 
hirtelen megállott a sánc előtt, le
stoppolt, én meg átrepültem a ló 
feje fölött, be az árokba. Összesen 
kilenc ló volt, amelyek mind átug
rattak rajtam keresztül, de egyik 
sem ért hozzám. Ott voltam alattuk 
össze^uporodva... A tisztek azért 
borzasztóan megijedtek. Hála Is
tennek, semmi nagyobb baj nem 
történt. A karomat egy kicsit megf i- 
camítottam, a fejem egy kicsit fájt, 
de hála Istennek, semmi más nem 
történt. De ezután megtanultam 
ugratni, megtanítottak rá.

Zsukon a vadászat három óráig 
tartott. Átmentünk egy hegyen, 
messze. Róka ugyan nem volt, de 
vittek egy büdös zsákot, és a ku
tyákkal árkon-bokron-erdőkön ke
resztül mentünk. Róka nem volt. 
Schnitzeljagdnakb nevezik ezt néme
tül.

SzTÁ: Ha pesti újságírók voltak az 
elsÓ erdélyi Hubertus-vadászaton, ak
kor ennek a korabeli újságokban benne 
kell lennie.

CzWÉ: Úgy szeretném látni 
azokat a cikkeket és a képeket. So
hasem láttam őket Csoportképet is 
készítettek rólunk, s a dísztribün e- 
lőtt külön-külön is készítettek ké
peket. Ott már a civilek és a katona
ság külön voltak.

SzTÁ: Ki vett részt az ismert írók 
közül? Vagy más családtag?

CzWé: írók nem vettek részt. 
Bánffy Miklós sem vett részt a va
dászaton, de a gyermekek között 
ott volt a kicsi Atzél Béla. Akkor 
még talányosak 12-14 éves gyermek 
lehetett. Ő résztvett, és harmadik 
lett ezen a vadászaton.

SzTÁ: Az Erdélyi Helikon ma
gyarországi szerepléseiről mit tud 
mondani Éva néni?

CzWÉ: Az első Erdélyi Könyv
nap 1938-ban volt Budapesten: Pes
ten volt az első erdélyi könyvsátor 
fölállítva. Ott ültek az írók a sátor 
előtt és ajánlották, dedikálták köny
veiket. Az asszonyok pedig bent 
voltak a sátorban, és mi adtuk el a 
könyveket.

SzTÁ: Az író csak aláírt, a feleség 
pedig beszedte a pénzt érette...?!

CzWÉ: Mi végeztük a hírverést, 
azaz a reklámot, s mi adtuk el a 
könyveket, s mi ügyeltünk a pénzre 
is. Áz egész három napig tartott. 
Nagyon érdekes volt, mert az akko
ri Magyarország minden híressége 
eljött. Horthy Miklós kormányzó
tól és Bethlen Istvántól elkezdve 
minden korabeli híres író ott volt, 
mint például Herczeg Ferenc és Ba
bits Mihály is. Ott volt Albrecht fő
herceg és a felesége...

SzTÁ: Albrecht főherceget ismerte 
Éva néni?

CzWÉ: Albrecht főherceg me
nekülése idején Regensburgban 
rendezett egy magyar írói estet. Al- 
bi és Nyirő József résztvett rajta. 
Kik is voltak még száműzetésben 
akkor? Kele János. Ez 194748-ban 
lehetett. Ekkor még német újságok 
sem jelentek meg rendszeresen.

Áz öreg Albrecht főherceg csa
ládjával együtt a Thurm und Taxis 
német főúri család kastélyában la
kott, akik nékik rokonaik voltak. 
Szabó Annamária vagy Tarján An
namária adta elő az Albi versét, a 
Kingát. Székely ruhában adta elő, 
abban a székely ruhában, amelyik a 
menyem, Ágnes édesanyjáé volt. 
Abban szavalta ő el a Kingát körül
belül 1947-ben, Regensburgban.

SzTÁ: Ez lehetett a szervezett 
nyugati magyar irodalmi élet kezdete.

CzWÉ: Akkor az irodalmi est 
után meghívtak bennünket Albival 
a Thurm und Taxis-kastélyba, ahol 
egy lakosztály Albrecht főherceg
nek és feleségének volt a szálláshe
lye. Mind megtartották még a régi 
szokásokat. Úgy nézett ki az egész, 
mintha a múltban volnánk. Meg
tartották az összes.régi szokást: la
kájjal a ház előtt, bejelentéssel 
kellett bemenni. A főhercegnő foga
dott, s nagyon panaszkodott né
kem. Bocsánatot kért, hogy nincsen 
meg a saját ezüstje, nem tudja ne
kem a kávét megfelelően, szép por
celánban kínálni. Mert hát ő ezt

kapta, s úgy bánnak velük itt, mint 
szegény, ágrólszakadt rokonokkal. 
Direkt bocsánatot kért, hogy olyan 
szegényes minden, pedig nem is 
volt olyan szegényes minden. Albi 
kiment a főherceg szobájába, és ott 
legalább egy fél órányit beszélget
tek.

SzTÁ: Milyen Wass Mbert-regé- 
nyek jelentek meg ez idő tájt?

CzWE: Az Ember az országút szé
lén, az Adjátok vissza a hegyeimet, de 
először meséskönyvekkel kezdte: 
1947-ben az Erdők könyvével, mert 
nem akart semmi olyat írni, aminek 
valami köze is van a politikához. E- 
zért írta az Erdők könyvét, de na- 
gyon-nagyon nehéz volt kiadnia, 
mert nem volt se jó papír, sem pe
dig kiadó. E2ért utaztam én Rosen- 
heim ba, m ert ott ismertem a 
Torknitz Kiadót. Ez régen a német 
klasszikusokat jelentette meg. 
Nagy kiadó volt. Á Torknitz fiú úgy 
a harmincas éveinek közepén lehe
tett, s kiadó lett (a család különben 
Drezdából menekült). A Torknitz 
fiú most itt, nyugaton, új kiadót 
nyitott. Ezért utaztam oda, mert őt 
valahonnan ismertem. Rosenheim- 
ban ismerkedtem meg vele. Elvit
tem neki az Erdők könyvét, meg is 
tetszett neki, s megjelentette Mär
chen vom Walde címen. Ezt magam 
fordítottam le, s rögtön ki is adta. 
1957-ben Hamburgban ennek egy 
második, díszesebb német kiadása 
is megjelent.

SzTÁ: Hogyan történt a magyar 
kiadványok terjesztése?

CzWÉ: A magyar kiadás ter
jesztése Münchenben történt. Ott a 
40-es évek vége felé már volt ma
gyar kultúrközpont.

SzTÁ: Vásárolták a magyar köny
veket?

CzWÉ: Nagyon-nagyon vásá
rolták a magyar könyveket, s a né
met kiadás is rövid idő alatt 
elfogyott, úgyhogy második ki
adást kellett készíteni. Rengeteg le
velet kapott Albi. Odavoltak 
ezekért a könyvekért. Nagyon jó 
kritikák jelentek meg róluk...

Mikor már a második kiadásról 
lett volna szó, s folytak a megbeszé
lések, hogy na most hogyan is ad
juk ki, akkor hirtelen a harmincas 
évei közepén lévő fiatal Torknitzfiú 
meghalt. Volt neki egy barátnője, 
akivel még nem házasodott össze, 
az átvette a kiadóját, de nem tudta 
továbbvinni, s eladta. Egy másik 
társaság kezébe került. Azok pedig 
visszaadták a szerződést azzal, 
hogy ők most már gyermekköny
vekkel nem foglalkoznak. így aztán 
elmaradt a második kiadás.

Akkor Albi megírta a szerintem 
legszebb könyvét, Afuntineli boszor
kányt.

SzTÁ: Mi volt a címe Afuntineli 
boszorkánynak németül?

CzWE: Hát azzal a kiadó jól el
rontotta az egészet: Es sind die gröss
ten Schmerzen nicht worüber Frauen 
weinen a leghülyébb cím, amit csak 
választani lehetett.

SzTÁ: Szerintem a Die Hexe von 
Funtinel, azaz a magyar eredeti cím

fordítása összehasonlíthatatlanul job
ban ment volna.

CzWÉ: Ez az eredetihez igazo
dó jó dm lett volna, de Es sind die 
grössten Schmerzen nicht worüber 
Frauen weinen címen senki sem vet
te. Különben is egy nagyon vastag 
könyv volt, ezért sem vette meg 
senki. A másik baj az volt, hogy ne
kem kellett volna lefordítanom, de 
akkor éppen a négy gyermekkel 
Hamburgba költöztem, nem volt rá 
időm. Ezért Podmaniczky fordítot
ta a regényt Münchenben. Ő ugyan 
jól fordított, de mégsem tudott úgy 
németül, hogy ne csúszott volna 
belé egy-két súlyos hiba. Jobb lett 
volna még egyszer lefordítani az 
egészet.

SzTÁ: Nem emlékszem jól a re
gényre, pedig jó tíz éve olvastam... Per
sze akkor még meglehetősen zaklatott 
életem volt Németországban.

CzWÉ: A regény a Jahrhundert- 
wenén, azaz a századfordulón a 
Kárpátokban játszódik, amikor egy 
kicsi leány átjön a nagy hegyeken: 
Óromániából, Moldovából bejön 
Erdélybe, s egyedül élnek fent a 
Kárpátokon. Az öreg felneveli a 
kislányt. Elmegy a leányka egyszer 
Vécsre, s ott találkozik egy cigány
asszonnyal. A cigányasszony jósol 
néki. Mikor látja a kezét, azt mond
ja: te boszorkány vagy, és látom raj
tad a boszorkánykeresztet. Sze
gény kislány visszamegy a hegyek
be, és bekövetkezik az, amit megjó
soltak néki: minden férfi, akit ő meg 
akar szerezni magának, meghal. 
Nincs szerencséje. Tíz év múlva be- 
lészeret az úrfiba, mikor ott vadá
szik a Radnai havasokban.

SzTÁ: V«« valamilyen valós alap
ja a történetnek?

CzWÉ: Igen. Funtinel, az egy 
Hain... Hogy is mondják azt magya
rul?

SzTÁ: Liget, berek... itt talán a 
tisztás a legmefelelőbb szó. r

CzW: Igen, tisztás. És azon a 
tisztáson elterjedt az a legenda, 
hogy néha-néha megjelenik egy fe
hér asszony. Aki pedig őt meglátja, 
az még abban az évben meghal. Ál
bit annyira érdekelte ez a téma, 
hogy egyszer fent voltak: Endre bá
csi, Albi és egy vendég: egy angol 
leány. Együtt voltak fent vadászni, 
és mikor a férfiak hajnalban útra 
keltek, az angol leány kihasználta 
az időt és pucéron fürdött a patak
ban. A vadászaton résztvevők ha
marább jöttek vissza, és egy román 
vadőr meglátta a patakban fürdő 
pucér fehérnépet, s elkezdett ki
abálni, hogy:

— Vai de mine, vai de mi
ne!!! (Jaj énnékem, jaj énnékemü)

— Mi van? Mi van? — kér
dezték erre a vadászok.

— Hát most meg fogok hal
ni, mert ott van a funtineli boszor
kány!

SzTÁ: És meghalt-é abban az év
ben?

CzWÉ: Persze hogy nem halt 
meg abban az évben, de ez a figura 
annyira érdekelte Albit, hogy leült 
és megírta A funtineli boszorkányt,
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egy kis hegyi román leánykának az 
életét.

Van benne persze valóság: a he
gyi emberek viselkedése, szokása
ik, Pulika néni Vécsett. Sándor — a 
nagybirtokos — a havasok öreg ki
rálya, sok-sok juha volt. Úgy tu
dom, hogy szögről-végről Buba 
néninek rokona is. A földesurakról 
igen jellemzően beszél. Persze, ami 
velük történt, az nem igaz, az re
gény. A figurák azonban úgy éltek, 
ahogyan megírta, s azok olyan ki
tűnően meg vannak írva. A kis ro
mán leánykának, Anucának — így 
hívják a főhősnőt — a vége nagyon 
szomorú...

Ez idő tájt írja a Bajorerdőben A 
láthatatlan lobogó című versesköte
tét Albi, a Száz éves dal az ismeretlen 
bujdosóról is ekkor jelenik meg, a Te 
és a világ is. Igen termékeny időszak 
ez az életében. Verseket persze már 
tizenhat-tizenhét évesen ír, s meg is

jelentet: A temető megindul és a Vi
rágtemető címeken, még otthon, Er
délyben.

Elvész a nyom, ezt is ez idő tájt 
írja, a Bajorerdőben. Nagy sikere 
volt az Adjátok vissza a hegyeimet cí
mű regényének. Németre én fordí
tottam, s Gibt mir Meine Berge wieder 
címen, Svájcban jelent meg. Sajnos 
nekem elég sok hiányzik. Sok Er
délyben írt szép kicsi könyve hi
ányzik még nékem.

Sok olyan kisebb könyvecskéje 
is van, amelyek 2000-2500 példány
ban jelentek meg Németországban 
magyarul, de nagy sikerük volt.

SzTÁ: Megjelent-é az Ember az 
országút szélén valamilyen más 
nyelven ?

CzWÉ: Nem, úgy tudom, az 
nem jelent meg más nyelven. Talán 
angolul a nyolcvanas évek elején... 
Többi könyve, amelyek szintén 
megjelentek angolul is: az Átoksori 
kísértetek (Toronto, 1964) és az Elvá- 
siká veres csillag (Toronto, 1964), an
golul ugyanott The Purple Ghosts of

Damnation 1965-ben, illetőleg The 
Red Star Wanes címen ugyancsak 
1965-ben jelentek meg. Én a mesés
könyveit fordítottam le: a Tavak 
könyvä, és regényei közül az Adjá
tok vissza a hegyeimet.

SzTÁ: Itt azt olvasom, hogy az első 
könyveinek kiadója között Lippóczy 
Miklós szerepel, s Bad Wörishofenben 
jelent meg. Ki volt Lippóczy Miklós?

CzWÉ: Ó kivándorolt Ameriká
ba.

SzTA: Az első háború után a Wass 
Atbert-könyvek mekkora példányszám
ban jelen tek meg?

CzWÉ: Volt olyan, amelyikből 
csak kétszáz sokszorosított és szá
mozott példány készült, pl. a Száz 
éves dal az ismeretlen bujdosóról. Ez 
1948-ban jelent meg Münchenben. 
Van olyan könyve Wass Albertnek, 
amelyik valószínűleg csak nekem 
van meg, például az 1947-ben meg
jelent Te és a világ. Ez a Magyar Betű

Sorozat második száma. Erről se 
tudnak sokan. Buch und Zeitschrifte
nagentur Karl Rohmann volt a kiadó
juk. Itt a Magyar Betű székely ro
vásírással is szerepel. Olvass csak 
fel, Ádám, valamit e kötet elejéről!

SzTÁ: "Testvér, valamit szeretnék 
mondani neked. Ne hidd, hogy csúnya 
a világ, és az emberek rosszak. A világ 
szép, s az emberek jók. A rosszaság nem 
egyéb, mint valami furcsa betegség, 
mely ragályos és időnként visszatér. 
Akár a pestis, vagy a nátha. Olyankor 
elcsúfítja a világot maga körül. A vilá
got, a te világodat."

CzWÉ: Milyen fejezetek van
nak még e kötetben?

SzTA: Te és az Isten. A viharról, 
ami jön és elmegy. Arról, ami megfer
tőzheti körülötted a levegőt. A bosszú
ról. A törvényekről. A jog és az igazság. 
Büntetés és jutalom. Amit a bűnről 
tudnod kelj. A jóindulat.

CzWÉ: Nem is emlékszem rá. 
Mi is van abban, Amit a bűnről tud
nod kell?

SzTÁ: "Ne hidd, hogy a kígyó csá

bította Ádámot és Évát a tudás fájának 
gyümölcséhez. A falánksághajtotta oda 
őket, a kíváncsiság, a mértéktelenség, a 
nagyravágyás, az elégedetlenség. Még 
több kellett, ez volt az egész! És azt se 
hidd, hogy kardos angyalok űzték őket 
ki a paradicsomból, kimásztak ők onnan 
sajátmaguk. Annak a létrának a segít
ségével, amit a tiltott tudás almája csí
ráztatott ki bennük, mint első emberi 
találmányt."

További fejezetcímek: ."Nem 
vagy egyedül a földön. Amikor 
mégis egyedül vagy. A békétlenség 
ellen. Szorgalom és restség. Az ál
latról, aki benned él. A barátságról. 
Hála. Szabadság. Önkéntes számű
zés. Otthon. Honvágy."

CzWÉ: A honvágyról mit is ír 
Albi? _ '

SzTÁ: "Tudom, olykor súlyosan 
reád nehezedik mégis. Kezed régi kilin
csek emlékétől sajog. Szemed előtt föl- 
ködlik egy ház, füledben rég elhangzott

szavak visszhangja duruzsol. Gondo
latban sorrajárod a régi szobákat, lelked 
újjaival végigsimogatod a kedves, ko
pott bútorokat. Meghitt illatait feléd 
küldözgeti a régi kert. gyermekkori ös
vények kavicsa csíkordul emlékezésed 
léptei alatt. Hegyek és völgyek, erdők és 
mezők támadnak életre benned. Eszed
be jut egy régi vázában egy régi virág, 
egy szék, egy tükör, egy kedves mintájú 
függöny. A napfény, ahogy valamikor 
szobádba besütött, vagy a hold, ahogy 
behavazta a kerti utat, s az illattal ál
modozó rózsatöoeket. Emberek jönnek 
feléd a múltból, tekintetek érnek,szavak 
zsonganak,. és mérhetetlenül vágyódsz 
oda vissza, ahonnan a sors elszakított. 
Fáj, tudom, lelked eltépett gyökérszárai 
véreznek ilyenkor. És ez a fájdalom gya
korta visszatér.

De elárulok néked valamit. Ma 
már ez ellen is tudok gyógyító ke
nőcsöt. Az ember egyet s mást meg
élt már, s egyet s mást tanult. •

Ha újra elővesz sajgó fájdalmá
val a honvágy, gondolj arra: min
den kép, amit mutat, a múlté.

Mintha régi-régi fényképes album
ban lapoznál. Ma már semmi sem 
azonos azzal, ami benned fáj. Nem
csak az idő változott, megváltoztak 
a hegyek és a völgyek, az erdők és 
a mezők. Ma már nem olyanok, 
mint akkor voltak. Ma már semmi 
sem olyan. Minden más, minden meg
változott. Minden idegen. A meghitt 
régi utak, amelyekre visszavágyódik 
benned a fájdalom, már nincsenek. 
Gyep lepi és bozót nőtte be őket. A 
barátságos kiskapu helyét idegen rács 
foglalta el azóta, és rá sem ismernél a 
régi házra. Idegen színnel mázolták be 
új lakm. Szobáid megtöltötték új és ide
gen bútorokkal. Rózsáid helyén illatta- 
lan ipari növények tömörülnek szigorú 
sorokban. Fáidat kivágták régen. Úja
kat nem ültetett senki, mert azt vallják 
ma, hogy szép haszontalanságra nem 
való a föld. Idegen lennél, dermesztőén, 
döbbenetesen idegen, ha megáiknál ma 
ott, egy régi küszöb nyomait keresve... 
Idegen.

így van ez, hidd el, és gondolj rá 
sokat. Hamarosan rájösz, hogy ami 
benned fáj, az nem is honvágy, ha
nem már csupán emlékezés. És 
mert emlékezés, nem is fáj tovább. 
Mert szép az, hogy mindez volt, és 
úgy volt, ahogyan emlékezel rá. Jó, 
hogy van mire emlékezz, ami szép. 
Gazdag vagy általa. Senki nem ra
bolhatja el tőled azt, hogy amire 
emlékezel, az gyönyörűen szép.

Aztán nézz körül, és meglátod, 
hogy itt is vannak, mindenhol er
dők és hegyek, völgyek és mezők, 
fák... Illatos, szép haszontalansá- 
gok. S akkor a honvágy már nem is 
fáj többé benned, hiszen miképpen 
is vágyódhatnál arra, ami eltűnt. 
Már csak emlékezel a honra, csak 
addig emlékezel, tervezed már az 
új hont magad köré, hogy legyen 
mire emlékezzenek a gyermekeid."

CzWÉ: M ennyire igaz ez! 
Mennyire őszinte, jó útravaló min
den száműzött, menekült számára 
szerte a nagyvilágban!

Hamburg, Langenhorn Markt, 
Enderskehre Id. 1980. február 30- 
án.

Jegyzetek
1 SzTÁ: = Szabó T(örpényi) 

Ádám.
2 CzWÉ: = Czegei Wass Albert- 

né szül. Siemers Éva (1914-1991)
3 Indig Otto Brassóban született 

1890.11.18-án, meghalt 1969.5.22- 
én Bellinzonában (Svájcban). Er
délyben, majd Budapesten és 
Párizsban újságíróskodott, majd 
1951-ben Münchenben a Szabad 
Európa Rádió munkatársa lett. 
1961 júniusában ment nyugdíjba, 
írásai főleg az Új Látóhatárban jelen
tek meg.

4 Wass Albert író.
5 A Kemény János br. alapította 

marosvécsi Erdélyi Helikon.
6 Olyan vadászat, amelyiken az 

egyik lovas képviseli a rókát. Né
metországban kis papírdarabokat 
is leszór, amelyek jelképesen a róka 
nyomát hivatottak jelezni, s a vadá
szoknak ezt kell követniök.

A Kuncz Aladár emlékét őrző Helikon-asztal — tervezte Kós Károly (Erdélyi Lajos felvétele)
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HELIKON

GAAL GYÖRGY

A Z  IZRAELITÁK  ERDÉLYBEN
IV.

A kiegyezés után felgyorsul a városiaso
dás és lendületet kap a gazdasági fejlődés. Ez 
magával hozza a zsidóság városokba kon
centrálódását. Egyes területeken, mint ami
lyen a kereskedelem, pénzügy, nagyipar, 
meghatározó szerepre tesznek szert. A mű
veltebb rétegek gyermekeiket egyetemre já
ratják, s ezek az orvosi, ügyvédi munkakört 
választják legszívesebben, de a sajtó, iroda
lom, színház világában is állandó a jelenlé
tük. A történelmi Erdély területén 1867-ben 
25 ezer zsidó élt, 1900-ban 53 ezer, 1910-ben 
pedig 65 ezer. Jellemző, hogy 1890-ben még 
csak 55,6%-uk vallotta magyar anyanyelvű
nek magát, 1910-ben már 73,3%-uk. Ez egy
ben a polgári rétegekhez való asszim i
lálódási, felzárkózást jelzi, ami csak néha járt 
együtt az áttéréssel.

Ilyen körülmények között a hitközségek 
gyorsan fejlődtek. Voltak helységek, ame
lyek egységesen a neológia mellett döntöt
tek, mások az ortodoxiát vagy a statusquo 
ante-jelleget részesítették előnyben. Az egy
ség azonban csak a kisebb helységekben ma
radt meg, a városok többségében néhány 
éven belül, rendszerint az első adandó rabbi
választáskor, megtörtént az elkülönülés. A 
kisebbség nem akarta alávetni magát a - ne
ológ vagy ortodox - többség határozatának, 
s új hitközséget hozott létre. Új templomot 
építtetett, rabbit alkalmazott, külön hevra 
kadisát létesített, temetőt nyitott. A nagyobb 
hitközségek az iskolát is külön választották, 
de sok helyt az közös kezelésben maradt. A 
századforduló időszaka a nagy építkezése
ké: szebbnél szebb zsinagógák, hitközségi 
székházak, iskolaépületek jelzik a zsidóság 
anyagi jólétét ebben a korszakban.

Mindezeket kivetítve Erdély és a környe
ző - ma Romániához tartozó - területek tér
képére, a következő erőviszonyokat figyel
hetjük meg. A történelmi Erdély szinte telje
sen az ortodoxia mellett döntött. Csak a na
gyobb városokban (Kolozsvár, Marosvá
sárhely, Brassó) vált ki egy-egy statusquo 
ante vagy neológ hitközség pár éven belül. A 
Máramaros jórészt hászid behatás alá került, 
mely onnan Szatmár-Nagykároly, illetve 
Dés-Kolozsvár irányába terjedt. Azokban a 
hitközségekben, ahol az askenáz ortodoxia 
vezetett, a hászidok belső ellenzéket jelentet
tek, 6 ismételten próbára tették a vezetést. A 
Bánság és Arad vidéke lett a neológia bástyá
ja, innen hatott Erdély fele s Nagyvárad irá

nyába, ahol egyformán tekintélyes volt mind 
az ortodox, mind pedig a neológ hitközség.

A fenti területre eső több mint száz hit
községből csak néhányat említhetünk meg 
jellemző példaként az alábbiakban.

Kolozsvár hitközségi élete koncentrálva 
példázza az erdélyi fejleményeket. A buda
pesti 1868-as kongresszus után itt az ortodox 
jelleg mellett döntöttek. 1874-ben szervezik 
újjá a hitközséget ezen az alapon. Iskolát 
létesítenek, mely 1874-ben nyitja meg kapuit, 
egyelőre 40 gyermekkel és 2 tanítóval. A há- 
s^idok már 1872-től elégedetlenkednek a ve
zetéssel, 1876-ban pedig egészén elkü
lönülnek a Bét Avrohom imaegyesületbe, 

' ahol a sz^árd  rítust alkalmazzák, s külön 
háhámot (szefárd rabbit) alkalmaznak. Rövi
desen felépítik Malom (ma Barijiu) utcai 
imaházukat. 1877 novemberében elhuny 
Glasner Ábrahám rabbi, s helyébe 18 éves 
fiát, Mózest választják azzal a kikötéssel, 
hogy három éven belül szerezze meg a rab
bidiplomát. A következő évben Pestről szer
ződ te tnek  kántort, m ajd jegyzői állást 
létesítenek. 1880-ban Lieh twistéin Hillel ko- 
lomeai rabbi (akit az 1850-es évek elején Ko
lozsvárra is m egválasztottak volt) ven
dégeskedése kavarja fel a szenvedélyeket 
túlzó ortodoxizmusával. A fiatal Glasner 
rabbi rövidesen szervezni kezd. 1884-ben je- 
sivát alapít, 1896-ban Talmud egyletet, 1910- 
ben zsidókórház-alap létesül. A hitközségi 
élet vezéregyénisége ekkoriban Smiel (Se
bestyén) Dávid, aki kőfaragóból a város 
egyik legnagyobb építkezési vállalkozójává 
lesz. Többször megválasztják hitközségi el
nöknek, 1898-tól örökös díszelnöknek. 1902- 
ben megünneplik Glasner rabbi megválasz
tásának negyedszázados évfordulóját. Az 
1837 óta működő hevra kadisa 1892-ben új 
temetőkertet nyit, a régit a neológoknak 
hagyja.

Kolozsvárt a módosabb nagyiparos és ér
telmiségi rétegek igényelték az ortodoxiából 
való kiválást. A herendi porcelángyár meg
alapítójának fia, Farkasházi Fischer Vilmos 

' (1838-1921) gyáros szervezett maga köré egy 
statusquo ante hitközséget, mely 1882-1883- 
ban Kunstadt Izsák nagyváradi rabbit alkal
mazta másodállásban (havonta egyszer jött 
ide). 1884-ben elfogadták a kongresszusi jel
leget, s a Rádaujba távozó Kunstadt helyére 
1884 szeptemberétől dr. Kohut Sándor nagy
váradi új neológ főrabbit választották meg 
másodállásba. Anagytudású Kohut főrabbit, 
szótárírót m ár 1885 tavaszán meghívják 
New Yorkba, úgyhogy rabbihelyettesek lát
ják el a papi funkciót. Még az 1888-ban 11 
pályázó közül kiválasztott dr. Klein Jakab 
főrabbi is csak két évig marad helyben, aztán 
Szentesre távozik. Ez arra utal, hogy kicsi, 
gyenge a hitközség. 1886-1887-ben Hegner 
Izidor helybéli vasúti mérnök tervei szerint 
a "Horváth testvérek" és Reményik Károly- 
cégekkel felépíttetik a Nagy (ma Horea) utcai 
zsinagógát, 1887. szeptember 4-én dr. Rosen
berg Sándor aradi főrabbi tartja a felavató 
beszédet.

Az 1890 júliusában kiírt rabbi-pályázatra 
már 22-en jelentkeznek, s a megválasztott dr. 
Eisler Mátyás (1865-1930) valóban tudós rab
bija, méltó vezéregyénisége lesz a kolozsvári

neológoknak. 1893-tól az egyetem a sémi 
nyelvek magántanáraként iktatja előadói so
rába, később az erdélyi zsidóság történetéről 
szóló tanulmányokkal tűnik ki. A templom 
mellé rabbilakást és hitközségi épületet húz
nak fel, 1904-ben elemi iskolát nyitna!;. Far
kasházi Fischer Vilmosné 1895-ben meg
alapítja az Izraelita Jótékony Nőegyletet, Eis
ler főrabbi pedig az Izraelita Felolvasó Egye
sületet (1900-1906).

A város zsidósága gyors ritmusban sza
porodik: 1896-ban alig százan voltaic, 1891- 
ben 2500-an, 1910-ben m eghalad ták  a 
7000-et.

Más városokban a szétválás több bonyo
dalommal jár. Marosvásárhelyen az ortodox 
jellegűvé váló hitközségből kiválik egy neo
lóg kisebbség, de mindkét hitközség életkép
telen lesz. 1878-ban egyesülnek statusquo 
ante alapon. Egy év múlva az ortodox ki
sebbség válik külön, hitközséget alapítva. Az 
1873-ban épült, utóbb ortodox templomot a 
tiszaeszlári vérvád idején, 1882-ben súlyosan 
megrongálják. A statusquo ante nagytemp
lomot 1889-ben Gartner Jakab bécsi építész 
tervei szerint húzzák fel. 1880-tól működik a 
zsidó elemi iskola. A statusquo ante hitköz
ség élére 1903-ban dr. Lővy Ferenc (1869- 
1944) főrabbi kerül, aki rendre a neológia 
irányába téríti a hitközségi életet. 1907-ben 
Talmud Tóra iskolát nyitnak, majd Női kul- 
túregyletet szerveznek. A szerényebb orto
dox hitközség 1918-ban választ tekintélyes 
főrabbit Szófer Manó (+1944) személyében. 
M arosvásárhely zsidósága 1869-ben 800, 
1890-ben 1000, ISI0-ben pedig 2750 főt tett 
ki, akkor ez a város lakosságának 11%-át je- 

• lentette.
Brassóban az egységes hitközség csak 

1877-ben bomlott meg, ekkor ugyanis új 
alapszabályokat dolgoztak ki. Harmincán el
fogadták, küenc ellenzéki létrehozta az orto
dox h itk ö z sé g e t. A k o n g resszu s iak
1899- 1901-ben felépítették a budapesti híres 
Baumhom Lipót mérnök tervezte zsinagó
gát. Még 1855 óta működött az elemi iskola, 
1876-ban nőegylet is létesült. 1865-ben csak 
100 körül mozgott a brassói zsidók száma,
1900- ban is alig voltak 1200-an.

1868 után Gyulafehérvár elveszti az or
szágos főrabbisággal járó központ jellegét. A 
hitközséget még egy ideig Friedmann Ábra
hám vezeti, s természetszerűleg a független
ség m ellett dönt a statusquo ante jelleg 
vállalásával. Maga ugyan reformer nézete
ket vallott, de a hitközség zömét a tradicio
nális elemek tették ki. Utána Weisz Kálmán, 
1892-től pedig Fischer Sándor, a jeles talmud- 
tudós a főrabbi. Az utóbbi ortodox nézeteket 
vallott, s a hitközséget is ilyen irányba vezet
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te. Mégis 1908-ban egy elégedetlen csoport 
külön vált, ortodox hitközséget alapítva. A 
fehérvári zsidóság száma az alig fejlődő vá
roskában stagnál: 1891-ben 1350 fő, 1910-ben 
is csak 1580-at tesz ki.

Dés épp ekkoriban növi ki magát orto- 
dox-hászid központtá. Korszakunk elején 
másfélszáz zsidó élt itt, 1891-ben több mint 
ezren, a világháború végén kétezren vannak. 
Panetfh) Mendel utóda 1886-tól Paneth Mó
zes, ezt 1903-tól szintén fia, Jechezkél követi 
a rabbiszékben. Tóra- és talmudmagyarázó 
műveket írnak, csodatevő hírében állanak. 
1899-ben megalakul a Jótékony Nőegylet, 
1891-ben új hitközségi alapszabályzatot fo
gadnak el, ugyanakkor beindul a négyosztá
lyos elemi iskola, mely 1915-től kétosztályos 
polgári iskolává fejlődik. 1907-1909 között 
két budapesti mérnök tervei szerint Zsikisán 
János helybéli építőmester munkája nyomán 
elkészül az új impozáns zsinagóga. A régi 
templomot ezután a hászidok használják. Je
chezkél Paneth az 1910-es években országos 
jesivát alapít. A főrabbik mellett több rebbe 
tevékenykedik itt hászid hívek egy-egy cso
portja élén. Ezeket csak nehezen tűri meg a 
hivatalos hitközségi vezetőség. A világhábo
rú forgatagában ide menekülő igen népszerű 
Elimlech Bindiger "sinyever Rebbé"-t alig 
tudják elűzni. A közeli Retteg 300 fős hitköz
ségében ugyancsak a Paneth családé a rabbi
szék. 1873-ban ép ítenek  zsinagógát. A 
környéken Bethlen számít még fontos köz
pontnak, az 1910-es években közel 500 zsidó 
él ott. Az 1860-as évek végétől a deportálásig 
a Lichtenstein dinasztiából kerülnek ki a rab
bik, jesivát is vezetnek. Külön-külön gyüle
kezete, temploma és temetője volt az as- 
kenáz-ortodoxoknak és a hászidoknak.

A bánsági zsidóság többségében a neoló- 
gia híve volt. A kisebb hitközségek mind a 
kongresszusi szervezethez csatlakoztak. Ma
gában Temesváron, ahol eddig a szefárd-as- 
kenáz  je lleg  am úgy  is m eg o sz to tta  a 
hitközséget, most még az ortodoxia különvá
lása is új színeket hozott. Az anyahitközség 
élén dr. Hirschfeld Mór főrabbival kong
resszusivá lesz. Ebből 1871-ben kiválik egy 
szerény, ortodox kisebbség, mely 1895-ben 
templomot építtet, s 1901-ben megválasztja 
a mérsékelten ortodox Schück Bemátot fő
rabbinak. 1873-ban a kongresszusi hitköz
ségből kiválik a gyárvárosi és józsefvárosi 
zsidóságstatusquo ante hitközségekbe, ezért 
Hirschfeld főrabbi lemond. A belvárosi hit
községnek az 1870-es évek végén Kiss József, 
a neves költő a titkára. 1899-ben a belvárosi 
szefárd és askenáz hitközség egyesül, így 
lebontathatják a még 1762-ben épült, közös 
tulajdont képező Judenhof-ot, amelyért ko
rábban perlekedtek is. Helyére 1909-ben Ba- 
um hom  Lipót tervei szerint felépíttetik az 
Erzsébet udvar nevű díszes kétemeletes pa
lotát, mely hivatali helyiségeket és téli temp
lom ot is m agába foglal. A gyárvárosi 
statusquo ante hitközség gyorsan erősödik, 
1897-ben meghívják főrabbinak a kitűnő tör
ténészt, a szefárd hagyományok kutatóját, 
dr. Singer Jakabot (1867-1939). Az ő nevéhez 
fűződik a Baumhom Lipót műépítész ter
vezte, a firenzei zsinagóga mintáját követő 
gyárvárosi templom felépíttetése. Az ünnepi 
felavatási aktuson (1899) Singeren kívül 
részt vett dr. Rosenberg Sándor aradi és dr. 
Löwy Mór belvárosi főrabbi is. A filológus és 
tanulmányíró Löwy Mór (1854-1908) főrabbi 
utóda a belvárosi hitközségnél a filozófiai 
érdeklődésű dr. Drechsler Miksa (1883-

1970). Főleg a világháború után hárul rá ve
zető szerep. Temesvár zsidó lakossága 1890- 
ben 5000 körül mozgott (az összlakosság 
15%-a), az 1910-es években meghaladta a 
7000-et. E nagy létszámmal is magyarázható 
a sokféle irányzat érvényesülése.

A nagyjából hasonló létszámú aradi zsi
dóság egységes kongresszusi hitközségével 
tűnik ki. Ha Steinhardt Jakab 1845-ben még 
magyar prédikációival keltett feltűnést, utó
da, dr. Rosenberg Sándor (1844-1909) 1885- 
ben m egválaszto tt főrabbi m ár vegyes 
házasságot áld meg a zsidó templomban. Ő 
talán a legliberálisabb magyar rabbi, viták 
kereszttüzébe került. Utána, Vágvölgyi Lajos 
(1877-1941) főrabbi. Itt már 1865-től olvasó- 
egylet működik, 1874-ben fiúárvaházát léte
sítenek, iskolát és rendelőintézetet tartanak 
fent. Az első világháború végén 6000 fős volt 
az aradi zsidóság.

Nagyvárad ekkoriban zsidó jellegű vá
rossá válik. A századforduló évében lakossá
gának közel negyede izraelita (12.300 fő), az 
1910-es évek második felében 16 ezren élnek 
itt. Budapest u tán  a legtöbben. Termé

szetszerűleg a vallásosság minden árnyalata 
képviselve volt. Sőt, Nagyváradon találko
zott az erdélyi és északi ortodoxia, a Mára- 
maros felől jövő hászid hatás a Budapest és 
Temesvár-Arad irányából támogatást kapó 
neológjával. A város két erős hitközséggel 
büszkélkedhetett. Az ortodox hitközség é- 
lére 1882-ben választanak új, agilis főrabbit 
Fuchs Mór (1843-1911) személyében. Nevé
hez fűződik az 1869-ben megszűnt izraelita 
elemi iskola újbóli megnyitása, 1888-tól pol
gári iskolává fejlesztése. Az 1892-ben új épü
letbe költöző  iskola élén Gábel Jakab 
tankönyvíró pedagógus áll. 1897-ben meg
nyílik a leányiskola is. A zsidó kórház 1905- 
ben kap új épületet. 1891-re elkészül az új 
ortodox zsinagóga. A hászidok 1900-ban épí
tik fel a Klauzt. A kongresszusi hitközség 
1870-ben válik ki, s átmenetileg egy status
quo ante hitközség is működik a városban. 
Az első kongresszusi főrabbi, az utóbb Ara
don híressé váló dr. Rosenberg Sándor. Az ő 
távozása után Bús Dávid városi főmérnök 
tervei szerint 1878-ra épült fel a nürnbergi 
zsinagóga mintáját követő neológ templom 
a Körös partján (kivitelezője: Rimanóczi Kál

mán), utóbb használt neve: Gon templom. 
Az újabb főrabbi, dr. Kohut Sándor is csak 
négy évig (1800-1884) áll a hitközség szolgá
latában, a nagy tudóst Amerika hódítja el. Az 
1890-ben megválasztott dr. Kecskeméti Li
pót (1865-1936) lesz az a főrabbi, aki a szá
z a d fo rd u ló  V árad jának  m egha tározó  
egyénisége. Költő, műfordító, Ady által is 
csodált hitszónak. Meglepetést keltett azzal, 
hogy 1904-ben előadást tartott az unitárius 
Dávid Ferenc Egyletben, mely tiszteletbeli 
tagjául is választotta. Auspitz Adolf 1868- 
ban létesített négy- majd hatosztályú iskolá
ját 1903-ban a kongresszusi hitközség veszi 
át és nyolcosztályos polgáriként működteti. 
A nagyváradi zsidóság az első világháború 
idejére egységesen magyar anyanyelvűnek 
tekinthető. Nekik köszönhetően vált a város 
a század elején sajtóközponttá, az irodalmi 
modemság fókuszává.

Szatmáron aránylag sokáig egységes ma
radt a hitközség. 1871-ben és 1887-ben is 
konzervatív szellemű statútumot fogadtak 
el. 1891-1892-ben a sátoraljaújhelyi Jenik Bé
lának a nagyváradi Zárda utcai ortodox 
templom mintájára készült tervei szerint fel
építették az új, impozáns zsinagógát. Arend- 
re betelepedő hászidok külön imaházba 
tömörültek. M andelbaum  főrabbi halála 
után az új rabbi választása körül csaptak 
össze a szenvedélyek. A többség Grünwald 
Juda (1849-1920) hászid irányzatú rabbit vá
lasztja, mire 210 tag 1898-ban létrehozza a 
statusquo ante hitközséget. Grünwald főrab
bi messze földön híres jesivát vezet, de 
ugyanakkor 1902-ben feladja az 1893-ban új 
épületbe költöztetett 600 fiút és lányt befoga
dó elemi iskolát. Az 1894-ben megnyílt ritu
ális fürdőt 1910-ben átépítteti. A statusquo 
ante hitközség élére 1903-ban a fogarasi rab
bit, dr. Jordán Sándort (1861-1932) választ
ják. Az ő idejében épül fel a saját zsinagóga 
(1904-1905) és a hitközségi székház. Ahevra 
kadisa is külön válik s 1906-ban új temetőt 
nyit. Jordán főrabbi alapítja 1911-ben tájain
kon az első héber nyelvű óvodát. Az első 
világháború idején Szatmáron 8000 zsidó él.

A nagybányai hitközség ortodox jelleget 
vesz fel, az 1880-as években erősödik meg, 
1887-ben épül fel új temploma és rituális 
fürdője, később rabbilakást, tanácstermet s 
több kis imaházat létesítenek. Itt is van elemi 
iskola, nőegylet, jesiva. 1909-1918 között 
Fuchs Benjámin a rabbi, aki majd Nagyvára
don válik híressé. A hitközségi vezetés igye

kezett a bevándorló hászidokat elszigetelni. 
Az első világháború táján érte el a közösség 
a másfélezres lélekszámot.

Máramarosszigetre a Teitelbaum rabbi
dinasztia hászidikus szelleme nyomja rá bé
lyegét. Bár 1883-ban belépnek az ortodox 
szervezetbe, annak is a leghagyományőr- 
zőbb táborához tartoznak. Az 1880-as évek
től h íres jesivát vezetnek  a rabbik , öt 
templomot s több imaházat működtetnek. A 
haladóbb gondolkodásúak 1886-ban kivál
nak, s egy szefárd típusú hitközséget hoznak 
létre. (Jellemző, hogy épp a hászid szertartás 
állt közelebb a szefárdhoz, a lényeg az orto
doxián belüli elkülönülés volt!) 1900-ban 
templomot építenek, 1910-ben elemi iskolát 
nyitnak. A többi intézményt közösen hasz
nálják. 1906-tól dr. Danzig Sámuel (1878- 
1944) tölti be a szefárd rabbiszéket. 1891-ben 
közel ötezer, 1910-ben majdnem nyolcezer 
zsidó él itt, úgyhogy a lakosság 34%-át teszik 
ki, országosan ez a legnagyobb arányszámú 
város. (folytatjuk)
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SZÉKELY JÁNOS LEVELEI
A Kriterion Könyvkiadó magyar szerkesztősége 1987-ben hozzálátott a több m inthúsz 

éve elindított Romániai Magyar írók sorozat újabb távlati tervének a kidolgozásához. 
Ekkor m erült fel egy bő  válogatás megj elentetésének a gondolata Székely János verseiből.

Szerzőnk akkorra már többször elmondta és írásban is közzétette: költői pályáját 
lezártnak tekinti, mi több, a versírásnak m int m űfajnak sem látja értelmét. Ezért szorong
va, a sikerben kevéssé bízva küldtem  el neki az egyetértését kérő levelet.

M iután a szkeptikus Székely János nagy nehezen elfogadta érveimet a tervezett kötet 
kiadása mellett, sorra megegyeztünk a szerzői ívek számát, a bevezető tanulmány szerző
jét, a kézirat leadásának terminusát illetően.

1990 februárjában újabb levélváltásra került sor közöttünk. Gondolom, az iroda
lomtörténészt elsősorban — leírni is szomorú: az idén megjelenő gyűjteményes kötetre 
vonatkozó adalékok érdeklik elsősorban. De talán az sem érdektelen, ha megismerke
dünk az apolitikusnak tartott Székely János helyzetelemzésével egy olyan időszakban, 
am ikor — kisebb-nagyobb bizakodással majd minden értelmiségi a jövőt kutatta. Leg
többen naiv, s ezért hamis prófétáknak bizonyultunk. Félő, hogy Székely János prevíziója 
valóságosabb elemzésen alapult...

D O M O K O S  GÉZA

Kedves Géza!
Nem hinném, hogy sok időt szánhatsz 

kiadói ügyekre, hiszen — mint látom — nya
kig merültél a politikába, annak pedig se 
vége, se hossza. Mégis, tudnom  kellene, 
fennáll-e megállapodásunk, amelyet még az 
előző történelmi korszakban kötöttünk, szó
val érvényes-e szíves felkérésed, hogy gyűjt
sem és állítsam össze a verseimet. A kötet 
készen van (rengeteg kiadatlan vers került 
elő), éppen csak le kellene gépeltetnem. Nem 
szeretnék hiába gépeltetni, korrigálni, elég 
baj van anélkül is. Megkérlek tehát, értesíts 
(üzend meg valahogyan), igényt tart-e még 
kéziratomra a Kriterion.

Szeretettel, barátsággal ölel
SZÉKELY JÁNOS

Tisztelt Szerkesztőség,
Kedves Géza!
Összeállítottam a verseskötetet, amely

ben megállapodtunk. Biz ez sok kissé, nem 
is fér el egyetlen sínes "doszárban", hát ket
téosztottam. Másodpéldányom sajnos nin
csen, de minek is, hiszen — gondolom — 
még nem tartunk ott, hogy cenzúráztatni 
kelljen. Majd megjön az az idő is!

A tartalomjegyzéket kézírással küldöm 
(a kézirat elején).

írtam a gyűjteményhez egy 2 1 /2  oldalas 
tájékoztatót (eligazítást); nem tudom, ele- 
gendő-e ahhoz, hogy a kötet megfeleljen a 
Romániai Magyar hók sorozat hagyomá
nyainak. Akár elegendő, akár nem, nagyon

1990. n. 20.
Székely János
Marosvásárhely
Jánoskám,
Ez az első levél, amelyet a forradalom óta 

írok. Se nappalom, se éjszakám. Szörnyű ter
heket vállaltam magamra, mert úgy éreztem^ 
ez a kötelességem. Fájdalmas, egyre vüágo- 
sabban látom, csekély eredménnyel. Egyre 
fáradtabb és kiábrándultabb vagyok.

A kiadói teendőimet, amennyire tehet
tem, nem hanyagoltam el. Ez az én igazi 
munkám, az én életem.

Megállapodásunk természetesen áll. Vár
juk a kéziratodat.

Szeretettel ölel 
DOMOKOS GÉZA

szeretném, ha ez a rövid szöveg megjelenne 
a könyvben, hiszen olyasmiket közöl, ami
ket a választott tanulmányíró nem tudhat, 
őszintén szólva nem is sejtem, mit tehet még 
hozzá ehhez a tanulmányíró (talán Szilágyi 
Julika?), hiszen a versekbe rejtett vüágkép 
kifejtésére, értelmezésére tán csak nem vál
lalkozik!

Nagyon örülök, hogy a verseim "gond
ját" ezennel lerakhatom a vállamról— régóta 
nyomasztott. Lelkemből kérlek, legyetek ke
gyesek, irgalmasak és türelmesek fiatalsá
gom bűneihez.

Nagy szeretettel
SZÉKELY JÁNOS

Kedves Géza!
Megrendít, amit magadról írsz. Csele

kedned keU,és tényleg, erődön felül cselek
szel, noha előre látod: nem sok értelme lesz.

Elgondolkoztam ezen, papírt vettem elő 
és ceruzát, hátha ki tudnám számítani, mi 
lehetséges a jövőben.

1. Valódi demokrácia nálunk nem lehet
séges, mert szegény és elmaradott társada
lom ban  é lünk . A dem okrácia  gazd ag  
társadalm ak privilégiuma. Évszázadokig 
csörgött és szivárgott a földgolyó zsírja és 
vére Nyugat-Európában (most Ameriká
ban), hogy a ma létező — legalább illuzóri
kus — demokrácia előállhasson. Mert ott, 
ahol nincs viszonylagos bőség, azonnal meg
indul az elkeseredett dominanciaharc a javak 
egyenlőtlen elosztásáért — s ez a demokra
tizmust eleve lehetetlenné teszi. A demokrá
cia rendkívül tőkeigényes.

2. A kommunizmus szintén nem marad
hat fent, nemcsak azért, mert diktatúrával 
kompromittálta magát, hanem mert lema
radt a vüágversenyben, gazdaságjlag-társa- 
dalmüag működésképtelennek bizonyult — 
itt, és mindenütt a világon.

3. V isz o n y lag o san  d e m o k ra tiz á lt , 
"em berarcú" szocializm us szintén nem 
lehetséges, m ert a k ialakult szocialista 
struk tú ra  (ugyanaz rendelkezik az állam- 
hatalom m al, aki a köztulajdonnal rendel
kezik) szükségképp vezet diktatúrára.

Mi marad ezek után, Géza, milyen kilá
tás?

4. Egyetlen lehetőséget látok, a lehető leg
rosszabb, valóban rettenetes lehetőséget: a 
fasiszta típusú diktatúrát. Ez— ha ideig-órá- 
ig is — a hatalom és a javak egyenlőtlen elosz
tásának minden kérdését rögtön megoldja. 
Bárcsak tévednék, bárcsak hazudnám, de 
úgy látom: egyedül ez lehetséges.

Azt is mondhatnék, persze, minél való
színűbb, annál inkább dien kell állni neki. 
Igen, ez így van. De csak tragikus élethely
zetben, a várható vereség tudatában tehetjük 
ezt.

Kérlek, ne haragudj rám, nem akarlak 
demoralizálni, épp csak meg akarom osztani 
veled a számításaimat. Valamüyen csoda, 
persze, segíthet, de ki tenne, ki tehetne cso
dát?

Szeretettd, barátsággal ö ld
SZÉKELY JÁNOS
Jókívánsággal:
VARRÓ ILONA
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A z Encyclopaedia Transylvanica sorozat ma újra léte

zik. Sőt ma létezik először és igazán. Erdély enciklopédiája 
— ilyen szabású hatalmas munka összeállítását ugyanis 
1787-ben határozták el először a nagyszebeni szabadkőmű
ves páholy testvérei, magyarok, románok és szászok. Sző
kébb hazájuk, Erdély múltját, emberi és természeti világát 
akarták megörökíteni vagy inkább először bemutatni gyűj
teményes díszben. Ahogy a terv fogalmazói gondolták: 
"örök dicsőséget" szerezvén ezzel "az egész világ előtt". 
Hamarosan kiderült, ami sajnos ma is, még mindig nyilván
való, hogy a közös munka kivihetetlen. Az egyes nemzetek 
fiai — a kor követelményeinek megfelelően — elsősorban 
tulajdon nemzeti kultúrájuk művelését állították előtérbe.

Lehetetlen ebből a madártávlatból nem látni, hogy a kor, 
melynek a levegőjében volt az emberiség fogalmának a 
reneszánszt s a humanizmus ideológjájátmeghaladó "felfe
dezése", ahol Goethe megalkotja, kihallja a fejleményekből 
a "világirodalom" fogalmát, ahol a levegőben lebegőbői 
Schiller örömódát s ennek motívumára Beethoven IX. szim
fóniát komponálnak, dedikálnak az új, nagyszerű érzésnek 
és eszménynek — sajnos éppen a nagy francia forradalom 
salakos melléktermékeképpen, a nacionalizmusok felbuk
kanásának, első vad korának is bizonyult.

Erdély is — mint a civilizációk és kultúrák egyik talál
kozópontja ama régiók közé tartozik, amelyek a bennük és 
körülöttük felhalmozódott feszültségekkel figyelmeztetnek 
az embertudományok művelőinek felelősségére. Az újon
nan induló magyarországi enciklopédiája a kérdéskörnek 
mindennek tudatában próbál több alsorozatra tagolt könyv
sort indítni útnak, mely remélhetően a kellő és kívánatos 
tudományos együttműködést is elősegíti, a műhelymunka 
egyik fő fórumává válhat. Nemcsak a szó szoros értelmében 
vehető Erdély történeti és művelődési kérdései fognak e- 
lőtérbe kerülni, hanem mindaz, ami azzal a kelet-közép és 
délkelet-európai világgal összekapcsol, melynek Erdély is 
szerves része volt és maradt a maga megkopó vagy fel-fel- 
éledő entitás és rezervátum mivoltában.

Környezetünk és szomszédságunk jobb megismerése, a 
közös múlt lehetőleg objektív elemzése végre a szomszédos 
országokban élő magyarság kulturális és politikai öröksé
gének feltárását is jelenti. A Kárpát és Duna táji állampolgá
rokat inkább összekötné, mint elválasztaná a párbeszéd 
valamennyi lehetséges formája, múltról, jelenről, jövőről.

A z  eddig megjelent kötetek közül kiemelkedik Trócsá- 
nyi Zsolt és Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzol- 
lerekig (Társadalmi hanyatlás és nemzeti emelkedés a 
román történelemben 1711-1866), Moses Gaster: Judaica et 
Hungarica. Erről a szerzőről Mircea Eliade is elismerően 
nyilatkozott 1936-ban. Gaster, akinek a román populáris 
kultúráról szóló művét 1983-ban Bukarestben is kiadták, 
1856 és 1939 között élt. Gazdag életműve alkalmas a jogfosz
tás technikáinak demonstrálására. Ugyancsak ő az, áld drá
mai erővel mutatja be a bözödújfalusiak századokig élt 
szombatos világát, a "zsidózó székelyeket", akiknek mára 
egy vízierőmű pecsételte meg a sorsát.

G ál László Javallat című munkája abba a korba, annak 
a harcnak a világába kalauzol egy 1839-ben általa kidolgo
zott jogi munka, büntetőkódex-tervezet kapcsán, mely a 
XVIII-XIX. században a bécsi udvar és a rendek között folyt. 
A Kárpát-medencében ez az első tervezet, melynek szövege 
teljes egészében ízes, ma is olvasható magyarsággal fogal
mazott tudományos munka; jogi eszközökkel próbálja a 
jobbágyokat is megvédelmezni a földesúri túlkapások ellen 
és korlátozni kívánja a halálbüntetést is. A magyar jogtörté
net kimagasló alkotása
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Pécsi Bartók Béla leánykar
Pécsi Bartók Béla leánykar
Ezt a címet viseli az a kis m u

tatós kazetta, amelyet nemrégi
ben kaptam ajándékba, a kórus 
karmesterétől, Kertész Attilától.

Híres együttes. Bejárták Euró
pa majd minden országát. Verse
nyeztek egy sor rangos nemzet
közi k ó ru sfe sz tiv á lo n : Byd
goszcz, Várna, Tours, Neerpelt, 
Nantes, Porto, Gorizia, Debrecen; 
és mindenhonnan díjjal tértek ha
za. Egy sor elismerő diploma tu
lajdonosa is a kórus: M agyar 
Rádió Nagydíja, Pécs Város Ní
vódíja, "Év kórusa”, "Éneklő ifjú
ság É rdem érem ", "Kiváló 
Együtes", ODN-Nagydíj.

1973-ban alakultak ének-zene 
tagozatos lányokból, tehát 21 éve 
működnek, a pécsi Kodály Zol
tán Gimnázium ad otthont nekik.

íme, ez a kórus névjegye.
A "do-la Stereo” (DLK 00«) jel

zésű kazettáról felhangzó életes 
zengésű, kifejezően hajlékony 
vonalvezetésű, meggyőzően m ű
vészi m u zsik á lásu k  m inden  
nagyszerű elismerésnél jobban 
bizonyítja: amit nyújtanak, az 
MŰVESZET FELSŐFOKON.

Műsorösszeállításuk igényes
sége is bizonyíték rá. A kazetta 
első oldalát Bartók-kórusok töltik 
ki. Mégpedig a legnehezebb mű
vek köréből válogatva. Az egyne
m ű karok "Pámás táncdala" után 
a Bartók által is nagyon nehéznek 
titulált FALUN ciklus következik 
Geró Pál kitűnő zongora-kísére
tével.

Álljunk csak meg egy pilla
natra ennél a kórusciklusnál.

Köztudott, hogy Boulez nem 
vezényel olyan műveket, ame
lyek a népdalfeldolgozások kate
góriájába sorolhatók. Legalábbis 
ez a hír járja róla zenész körök
ben. De például a FALUN ciklust, 
zenekari kísérlettel nem is olyan 
régen több helyütt is Megszólal
tatta. Egy alvó Bartók-mű csodás 
ébresztgetése lenne ez a Boulez-i 
gesztus? A Kertész Attila keze 
nyomán oly magától értetődő ter
mészeteséggel, könnyedséggel 
felcsendülő most hallgatott előa
dás is ebbe a varázskörbe tartoz
na? Számomra a pécsi leánykar 
előadásában érkezett haza elő
ször a maga teljes szépségében, 
eredetiségében és egzotikumá

ban ez a szép Bartók-muzsika: 
hegyet-völgyet járó tritonusz- 
dallamaival, fafaragásokra emlé
keztető érdességű disszonan
ciával, akko rd -osz tiná tó ival, 
visszhangzó glisszandóival a Két 
zongorás szonátát előlegező koz
mikus hangzású világával.

Ajándék volt ez a javából. De 
a kazetta másik oldala is tartoga
tott számomra még egy ajándék- 

' meglepetést: Kodály Ave Maria c. 
kórusát. Ez a m ű különös szerepű 
az én életemben. íme a története:

Kodály kórusai és főleg egy
nem ű karai nagyon korán és 
könnyen ju to ttak  el hozzám . 
Nem is kellett értük, megértésü
kért, megszerelésükért különö
sebben megharcolnom. A művek 
sorából valahogyan m indig ki
maradt éppen a szóban forgó AVE 
MARIA. Még a m ű gregorián in
díttatású dallamvezetésére sem 
figyeltem fel akkoriban. Aztán 
történt, hogy meglátogattam egy 
nagybeteg m uzsikus ismerősö
met. A halálra készült, de az éle
téről beszélt: "Nagyon szeretem 
Kodály Ave M aria c. művét", 
m ondta , olyan nyom atékkai, 
hogy m áig belevésődött tuda
tomba, lelkembe. Attól kezdve 
életem egy darabjává vált ez a 
mű. Több kórusművem láthatat
lan, hallhatatlan hátterévé szegő
dött. Csodáltam egyszerűségét, 
áttetszőségét, harmóniáinak fi
nom szövését, a dallamok ég-föld 
között járását és mindenekelőtt a 
műből sugárzó HITET. Nagyon 
szerettem volna egy lemezt vásá
rolni, amely ezt a művet is tartal
mazza. Valamiért sohasem si
került. És m aradt a vágyódás: 
hallani végre ezt a csodát, három 
kis, könnyű partitúraoldal isteni 
érintését. Most végre eljött hoz
zám a mű! Olyan kietlenül hang
zik ez a szó: mű. A komolyzene 
művi termék, de a nagy pillana
tokban messze túlm utat m űvi 
eredetén: minden egyes remek
m ű a teremtés egy darabja és 
mint ilyen: élőlény, ÉL, LÉLEG
ZIK, MOZOG; éli a neki rendelt 
sorsot, behatol életünkbe, hogy 
azt megnemesítse, szeretettel te
lítse. Éz számomra Kodály Ave 
Mariá)&.

TERÉNYI EDE



HELIKON

HOL-
A  Janus Pannonius Tudományegyetem 

Rektora és Szenátusa április 21-én doctor ho
noris causa címet adományozott Kibédi 
Varga Áron egyetemi tanárnak, a Holland 
Királyi Akadémia és a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjának az irodalomtudomány 
területén elért eredményeiért.

A  Hitel áprilisi számában Lászlóffy Ala
dár Életkorok és Holdfényszonáta című verseit 
közli.

*
Április 29-én és 30-án Kolozsvárt és 

Szabéaon került sor az 1994-es Szabédi Na
pok megrendezésére, melynek témája ezút
tal: Magyar irodalom - magyar egyetem. A 
Báthory Líceum dísztermében tartott tudo
mányos ülésszak előadói: George Cushing, 
Cyegelska Elzbieta, Cs. Gyímesi Éva, Hu- 
bay Miklós, Jankó vies József, Kántor Lajos, 
Láng Gusztáv, Lászlóffy Aladár és Pomo- 
gáts Béla.

Április 28-án Tordán ünnepelték Jósika 
Miklós születésének 200. évfordulóját. A 
színházban tartott ünnepi műsor előadói: 
Antal Árpád, Jancsó Miidós, Katona Éva, 
Lászlóffy Aladár, Madarász Lóránt, Rostás
István, Ruha István és Vitályos Ildikó.*

Április 20-án a Kolozsvári Szépművészeti 
Múzeumban került sor Gazdáné Olosz Ella

textilművész (1937-1993) munkáinak emlék
kiállítására.

A  kolozsvári Unitárius Egyház dísztermé
ben április 24-én tartotta meg felolvasó ülését 
a Dávid Ferenc Egylet. Szász Ferenc brassói 
lelkész Mit ér az ember, ha magyar és unitárius 
címmel tartott előadást, Hans Peter Türk 
szász dallamra írt improvizációit a Concordia 
vonósnégyes (Márkos Albert, Botár Gerő, 
Olimpiu Moldován, Török Béla) játszotta; Tö
rök Katalin színművésznő szavalt a rendez
vényen.

Móricz Zsigmond-ösztöndíjban részesült: 
Ambrus Judit kritikus, Beck András kritikus, 
esztéta, Jósvai Lídia műfordító, esszéista, Ká
rolyi Csaba kritikus, Kontra Ferenc író, mű
fordító, Kovács András Ferenc költő, Magyar 
Judit Katalin kritikus, esztéta, Simon Balázs 
költő, Szilasi László irodalomtörténész, Tur- 
csány Sándor kritikus, esszéista. Az ösztöndí
jakat Taxner-Tóth Ernő megbízott helyettes 
államtitkár nyújtotta át.

A  Stúdium Akadémiai Könyvesboltban már
cius 9-én Páskándi Géza mutatta be a Pallas 
Akadémia kiadásában megjelent Partraszállás 
című Páll Lajos-kötetet.

A krakkói Lengyel-magyar Baráti Társaság 
és a budapesti Litea Könyvszalon Konrad Su- 
tarski Távol a legfontosabb utaktól című váloga
tott verseskö te tének megjelenése alkalmából 
rendezett szerzői estet a Litea Könyvszalonban.

A rendezvényt Pomogáts Béla nyitotta meg; 
közreműködött Dinnyés József előadómű
vész. A bemutató alkalmából Krzysztof Duc- 
ki, a kötet illusztrátora plakátjaiból rendeztek 
kiállítást.

A Magyar PEN Club tisztújító közgyűlését 
tartották meg a budapesti Újvárosháza dísz
termében. Göncz Árpád köszöntötte a köz
gyűlést. A PEN Out) tiszteletbeli elnökévé 
egyhangú szavazással Göncz Árpádot és Ke- 
resztuiy Dezsőt választották. Gálfalvi Zsolt, a 
Romániai Magyar PEN Club elnöke is üdvözöl
te a közgyűlést, amelyen Somlyó Gyöigyöt és 
Gioigio Pressburgert PEN Emlékéremmel tün
tették ki. Balabán Péter, Erdődy János, Karig 
Sára és Vajda György Mihály életműve elis
meréséért a PEN Club emlékplakettjét kapta. 
Konrád György, a Nemzetközi PEN alelnöke 
Az öreg híd című esszéjében a közép-európai 
helyzetet elemezte. A közgyűlés tiszteletbeli 
tagjai sorába választotta Kövi Pált és Láng 
Györgyöt. Ezután Szász Imre búcsúzó főtit
kár beszámolója, majd Major Ottónak a Kom- 
lós Aladár Baráti Társaságról tartott előadása 
hangzott el. Hubay Miklós a PEN tevékeny
ségerői és kiállításairól Előre menekülés cím
mel beszélt. Végezetül megválasztották az új 
tisztikart. Újból Hubay Miklóst nevezték ki 
elnöknek, az új főtitkár Ungvári Tamás lett.

-MI

A tavaszi szív
Ady Endre versének utolsó szakaszát 

rejti a vízszintes 24., függőleges 33., víz
szintes 3., függőleges 26., 51. és 1. számú 
sor.

VÍZSZINTES: 1. Igeképző. 3. Az idé
zet harmadik sora (zárt betűk: E, U, L, B). 
15. Papírra vetem. 16. Francia Jenő. 17. 
P rinc íp ium . 18. A laszka 3680 km 
hosszú folyója. 19. EEE. 20. Kortyolták. 
22. Folyadék. 23. Angol egyetemi város.
24. A z idézet első sora (zárt betűk: T, Ű).
25. Nagyon gyorsan fut. 27. Felhő, ro
m ánul. 28. Szűk, sötét helyiség. 29. 
Visszahí! 31. A francia nők megszólítá
sa. 32. Andalogni kezd! 33. Vevőre vár. 
34. ... Angelico: firenzei festő. 35. Régi 
űrmértéked. 36. Indiai hírügynökség. 
37. Tehetetlenül lerogyó. 39. Nobel-dí- 
jas aínerikai fizikus (Willis Eugene). 41. 
Vagy. 43. A szenvedések elviselésére va
ló belső képesség. 45. Fonetikus mással
h an g zó . 47. H u ll a könnye. 48. 
Szőlőfürtök. 49. Ülőbútor. 51. Fafajta. 
53. Költeményeket ír. 54. Hím kecske. 
55. Régi perzsa költő, műfordító. 57. 
Tenger-részJ 58. Régi méltóság. 59. Vé
ka egynemű hangzói. 60. Kistehetségű 
utánzó. 62. Indulatszó. 63. A malac te
szi. 64. A függőleges 31. sor első három 
betűje. 65. Győzedelmeskedik felette. 
68. Kezdetleges világítóeszköz. 69. Fél
ezer! 70. Szaud-arábiai város. 73. Szom
szédos betűk az ábécében. 74. A fej

hátsó része. 75. Csüng. 77. Árverés, ki
árusítás. 79. Angol női név.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet hatodik, 
utolsó sora (zárt betűk: T, A, Z). 2. Ókori 
germán törzs. 3. Mely időben? 4. Ceru
za. 5. ... plusz ultra. 6. Dedméter. 7. 
Részére. 8. Hidrogén és urán vegyjele. 
9. Becézett Ágnes. 10. Cörög betű. 11. 
Bőven áraszt. 12. Fölé helyez. 13. Tiltó
szó. 14. Ország. 19. Ausztráliai futóma
dár. 21. Rejtjelez. 24. Tromf. 26. Az idézet 
negyedik sora (zárt betűk: K, Z, O). 28. 
Időegység. 30. ... kötél szakad — köz
mondás. 31. Új-Zéland őslakossága. 33. 
Az idézet második sora (zárt betűk: I, O). 
34. Habbá keverte a tejszínt. 36. Sza
márbeszéd. 37. Ide futhat a labdarúgó 
csatáT. 38. Vág a kenyérből. 40. Barát, 
társ — cigányul. 42. Be van fejezve. 43. 
Észak-franciaországi város. 44. Ruha 
tartozéka, derékszorító. 46. LG. 50. Két
jegyű mássalhangzó. 51. Az idézet ötödik 
sora (zárt betűk: Z, E, Ö, E, E). 52. Gyűj
tőtábor. 54. Veszteség. 56.... Gray arcké
pe: O scar W ilde-darab. 58. Folyó 
Beloruszia és Lengyelország határán. 
59. Vadkörte vagy alma. 61. Élettársam. 
63. Évszak. 64. Súlyát, hosszát megálla
pítják. 66. Házbért fizet. 67. Takarékos 
nép. 68. Tenger, olaszul. 71. Gyapjas ál
lat. 72. Hatszázötven, római számmal. 
74.-Hajórész. 76. Az obsitos szerzőjének 
a monogramja. 78. Lásd a vízszintes 1. 
számú sort. 79.... mester: csaknévbetűi- 
ről ismert régi magyar festő.

RAMAY TIBOR

A HELIKON 9. számában közölt, K o r a  t a v a  sz-  
s z a l  és k é s ő  e s t e  dm ű rejtvény megfejtése: Az én 
tavaszaim úgy elsuhantak —/Sok testi gyötrelem között, su
tán —/Olyan jó volt ez az élesen is édesJMetszó kín — annyi 
tompa bú után.
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