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A GYŐZELEM IS
FÁJHAT
"Mert mit je)ent az ideológia? Eszményállí

tást egy közösség érdekei szemszögéből, ugye
bár. Nos, mi tudjuk azt, hogy érdekünk a nemzeti 
tudat fenntartása a sajátos történelmi-politikai 
körülmények között is. Szándékosan írok nem
zeti tudatot, s ezen nyilván kultúmemzeti ma
gyarságtudatot értek — egyetemesen magyar 
értelemben —, mert ennek épségét fenntartva 
lehet csak igazán ellenállni és megmaradni az 
adott kisebbségi helyzet szorításában" — vallja 
ebben a kötetben Cs. Gyímesi Éva, a Gáli Ernővel 
még a 89-es fordulat előtti elméleti tisztázásnak 
készült levélváltásban. Máshol, a Gyöngy és ho
mok szép szövegében nem mentegti, csak meg
magyarázza, hogy az értékek születése miért is 
jár szinte törvényszerűen szenvedéssel is. Gáli 
Ernő egyik válaszában egyik mondat szinte min
denre választ ad, így: "Hogyan válthatják meg 
magukat külön-külön és együtt azok, akiknek 
egész élete, annak minden, de minden mozzana
ta a hivatalos struktúrák keretei között alakul?!..) 
A magányt azonban—Fábryhoz hasonlóan—még 
mindig csak átmeneti állapotnak, az erőgyűjtés ál
lomásának tudom elfogadni!...) Ha már itt tartunk, 
említsem meg a te »szenvedésetikádat« is" stb. stb.

Hogyha még hinnék a hatásvadászatban, 
vagy komolyabban venném a kritikus kikiáltói 
szerepét, azzal kellene kezdenem: hölgyeim, 
uraim, Cs. Gyímesi Évának ez az esszégyűjtemé-
> » »  folytatás a 2. oldalon
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FIGYELNEK  
REJTETT K A M E R Á K
célirányos szél süt keresztül 
sugaraz legbensődig át 
miközben ádázul figyelnek 
a láthatatlan kamerák

áttetsző vagy mintha üvegből 
lencséik előtt nincs titok 
s bármit szólalsz pörög a tárcsa 
s leképezi hangalakod

s gyűl gyűl a terhelő adattár 
nincs hová bújj óvó zugot 
hiába keresnél előlük 
míg jogos igazad zúgod

forog a történelmi verkli 
masinában régi lemez 
s te többszörösen számontartott 
hol amaz súg be hol emez

e nap alatt ne keress újat 
in continuo: megy tovább 
s lesik csúcstechnológiával 
szíved minden dobbanatát

nyílt kártya fölcseperedésed 
nyitott könyv űzött életed 
mit fellapoz az illetékes: 
illetéktelen létedet

lombosodó hi-fi-tenyészet 
burjánzik bennünk szét a rák 
körött meg ülnek méla lesben 
figyelnek rejtett kamerák!
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folytatás az 1. oldalról

nye (HONVÁGY A HAZÁBAN, Pesti Szalon, 
1993) — tekintsék érzékcsalódásnak, hipnózis
nak, bűvészmutatványnak ezt a drappszínű, te- 
jeskávébama téglaidomot, amit könyvként fel
mutatok: nem más, mint egy fekete dobozi Egy 
szerencsére nem lezuhanással, de a zuhanás 
többszöri érzetével járó repülés "feketedoboza". 
Nem is személyes, hanem a korszak közös zu
hanásérzetének egyik elgondolkoztatóan gon
dos rögzítése.

Ha egyetlen mondatát kellene kiválaszta
nom jellemzésül, az így szól: "Olyan emberi 
helyzeteket élünk, amelyekre az egymással 
egyébként összeférhetetlen értékek tartós egy- 
másmellettisége jellemző"... Ám a könyvnek tör
ténetesen pontosan 365 oldala van, s ezekben 
legalább ugyanannyi ilyen mottónak beillő 
szentencia.

Igen, a tények és értékek szférája állandóan 
ütközik, mint előzőleg is mindig, amióta csak az 
eszmélet számontartja. Sajnos vannak tények, 
melyeket a meggyőződés felől megközelítve el
torzítunk, semmibeveszünk, önkényesen értel
mezünk; s megfordítva: van amikor a puszta 
tényeket tartjuk már olyannyira személytele
neknek, hogy azok úgy már semmit nem látsza
nak bizonyítani emberi dolgainkból. Igen, az 
érzelmi érdekeket, az emocionális, az elfogultsá
got szóhoz juttató megközelítést kirekeszteni a 
lehetséges emberi érdekek sorából kirekeszteni 
nem lehet. Ilyenkor kell számolnunk — ahogy 
Gyímesi mondja — "az olykor már-már ellenő
rizhetetlen értéktelítettségű jelentéstöbblettel".

Sajnos a rengeteg elfogultság, előítélet in
kább jellemzi emberi mivoltunkat, bennünket, 
másokat, mindenkit, aki él és átél itt és most — 
mintsem a magunkra erőltetett objektivitás, bár 
időnként a fontos önismeret külső tekintete. Az 
egyetlen tompító, generál-fékező, ugyanolyan 
nagyon emberi és kézenfekvő dolog pedig rend
szerint eszünkbe sem jut. Ha azt mondom: íme 
egy emberke, aki hisz (még) a szeretetben — 
ezzel beismerném, hgy az ilyesmi ritkaság 
számba megy, vagyis hogy ebben a tekintetben 
rosszul állunk. Ezért csak egyszerűen, szárazon 
felhívom e könyvvel kapcsolatban erre is a fi
gyelmet.

A fekete-f ehér-igen-nem korszakának ahogy 
végeszakadt, ahelyett, hogy bár átmenetileg ja
vultak volna a dolgok, más bajok zúdultak ránk. 
Mindenesetre sikerült a merénylet a remény el
len — nagyon is sikerült. Nem kizárt viszont, 
hogy ez ellen való tiltakozásként szavanként, 
mondatonként, könyvenként fel lehet mutatni 
egyet-mást, egy-egy égetőbbet vagy fullasztób- 
bat a bajaink, problémáink közül. Egyik talán 
éppen ez: a honvágy a hazában. Akár benne 
vagy, akár — időben és térben egyaránt értve: — 
előtte vagy utána.

Persze minden ismét csak egzisztenciális él
mény: annak, aki újonnan találkozik vele, nagy 
sors kérdésnek tűnik az értelmiség — hozzáten
ném halkabban: az értelmesség, egyáltalán az ér
telem értelme az ezredfordulás kásahegyében. 
Mindig válság volt ugyanis, és valószínűleg 
mindig válság is lesz. Nem a szerzővel szállók 
vitáb%, mikor szóba hozom, hogy a fontos, a 
ránk, sorsunkra, helyzetünkre, esélyeinkre (is) 
oly találó gyöngy-és-homck metafora is örökölt 
diagnózis csupán. A többlet az a gondolatmenet, 
az a bölcsesség és bölcselkedő észjárás, mellyel 
Gyímesi tárgyalja most ebben a könyvben a dol
gokat. Éppen az ellen, hogy holmi történelmi, 
kozmikus szadomazochizmus kicsengésének 
hasson, hogy a gyöngy megteremtéséhez feltét
lenül csupán egy jó kis vértizzadás vezethet.

Ettől, az ilyenektől lett műhelynapló, labora
tóriumi jegyzőkönyv, dokumentum ez a kötet.

Abból a szempontból is példamutató, ahogy 
megvizsgálja tulajdon jó és rossz tapasztalatok 
fényében a románság felé alakuló újabb viszo
nyunk esélyeit és tennivalóit. Mindenestől an
nak látlelete, mikor a történelem sodrában egy 
humánértelmiségit elkap a forgatag és muszáj- 
herkuleskedésre késztet. Az egyáltalán nem vic
ces örvény: a politikáé. Sorsképletként nem 
törvényszerű, de nem is ritkaság napjainkban. A 
kivétel éppen az, aki ebben az örvényben meg
fordulva, annak tanulságait és hozadékát igyek
szik kimenteni, magával hozni a többi számára. 
A kivétel Gyímesi többek közt, akinek szakmai 
értékeit több ország magyarul gondolkodó ér
telmisége ismeri és elismeri, de aki ezúttal poli
tikai "olvasmánnyal" rukkol ki az anyaor
szágban, a kisebbségben s a diaszpórában élő 
barátai elé. Többek közt annak hangsúlyozott 
eszméjével és tanulságával, hogy a közelmúlt s 
a közeljövő nehéz pillanataiban az összefogás s 
a hídépítés személy szerinti feladat, s lehet ez is 
azokra hárul, akiket legjobban sarokba szorított 
máris a történelem. Lehet éppen ez ama homok
szem. A játékszabály érdekessége, hogy nem 
minden homokszem elszenvedéséből leszen 
gyöngy; nem minden homokszemmel megter
helt, megsebesített emberi eszmélet reagál tar
tós, maradandó válasszal arra a kihívásra. A 
homokszem nagysága, jellege, egyáltalán tör
vényszerű jelenléte is vita, alku tárgyát képezi. 
József Attila ugyan szánkba adta az örökszép 
szentenciát, hogy aki dudás akar lenni... De 
vagy igen, vagy nem. Beethoven homokszeme 
leegyszerűsítve egy szervi csonkulás — persze 
minden szimfonikus következményével. A Gi
ordano Brúnóé a máglya. Ám Michel Angelo 
például megúszta, és sem ő, sem Kopernikusz 
ettől még nem maradt adós az adható maximális 
válaszokkal. A népekkel, nemzetekkel, orszá
gokkal már más a helyzet. Alig találunk olyant 
— a kis népektől s nagy halhatatlanoktól: a ki
pusztultaktól az emlékezetes nagy stílus- és kul- 
túrkorszakokat elkeresztelőkig, etruszkoktól 
germánokig, franciákig, amelyik mélypontok 
szakadéka, homokszem horzsolása, pokoljárás 
nélkül megúszta volna.

De térjünk vissza a könyvre. A nevelése, 
életcélja, egész lényének determináltsága révén 
etikus lény, igazságérzékeny emberpéldány 
óhatatlanul felvállal, most és mindig, olyan ki
hívásokat is, melyekkel "elintézi" magát: melyek 
reá tartoznak — igen is, nem is. Magyarán: bele
üti az orrát, nem tudja megállni, kitör. Ha kitér, 
akkor is előbb-utóbb ki fog tömi. Ebben a könyv
ben bennefoglaltatnak Gy. É. tapasztalatai eze
ket illetően. Egy kicsit mindnyájunk nevében, 
egész nemzetisége és nemzedéke helyett átélt és 
megszerzett, de nyomtalanul, tanulság nélkül 
elszállni nem engedett tapasztalások. E konflik
tusok egy része — vigyázat! — belső tragikumot 
hordoz. Ettől válik jelentésessé. Legfájdalma
sabb, mikor a dolgok elkerülhetetlen tovább-bo- 
nyolodása, osztódása, a saját közegedben, aztán 
tulajdon lényeden, lelkiismereteden belül foly
tatja a maga homokszemkedését, homok-sze- 
métkedését. Árnyalatosán elemeztetnek itt ilyen 
sikerélmények és sebesülések is. Benne van hi
ányérzetünk kvázi teljes leltára. Nemhogy min
denkit, hanem sokszor már senkit—vagyis vannak 
helyzetek, pillanatok, amikor tulajdon lelkiismerete 
és legjobb tudása-szándéka mellett, annak ellené
ben pláné, nem lehet felvállalni az embernek.

Eddig a tanulságig vezet Gy. É. könyvében a 
gyöngyszem növekedése. Ennek tantaluszi 
szomját-kínját fejezi ki a főmotívumtól, -ból ke
letkezett cím: HONVÁGY A HAZÁBAN. És ta
lán erre a tanulságra, tanításra van legnagyobb 
szükségünk ezekben az években, napokban, itt 
és most. Amikor mindnyájunkra árgus homok
szemeket mereszt a jövő.

CSETRIELEK 
70 ÉVES

Kezdhetném azzal, hogy íme már a 
Bolyain végzettek első nemzedéke a törté
nelmivé agguló időkből üyen "történelmi" 
életkorba keveredik, mint a hetvenedik; 
ám inkább azzal kezdem, hogy számomra 
Csetri Elek a megtestesült, eleven tudo
mány. E nagy falumbéli ugyanis - az én 
szerencsémre - legfogékonyabb életko
rom ban, egy szűk évtizeddel azután, 
hogy ő maga is végzett, ama Bolyain a 
magyar történelmet tanította nekünk, ta
lán az utolsó olyan évfolyamnak, akiknek 
ilyesmit még megengedtek az ideológiák 
urai; így azóta is szeretve tisztelt meste
remnek tekintem, olyan atyai barátnak, 
akihez régmúlt korok egész hangulatsoro
zata kapcsolodódott örökre, szellemi leg
bensőbb földrajzomon. És tanítványok 
nemzedéke lehet ugyanígy ezzel, hiszen 
Csetri Elek az MTA tagja, egyike azoknak, 
akiket nemcsak itthoni és magyarországi, 
hanem külhonibb egyetemek és kong
resszusok szakközönsége, hallgatósága is 
megismert mint a nálunk hagyományo
san, szentként tisztelt és művelt históriai 
tudás magisterét, nagykövetét. Kivel, mi
vel nem foglalkozott szakadatlan és mara
dandó, mert nemcsak katedrán elhangzó, 
hanem írásban is rögzített munkássága 
folyamán? Közös, nagyon szeretett szülő
városunktól, Tordától Nagybányáig, Zsi- 
bóig, Kolozsvárig, Zágonig megannyi 
régióval, melyek történelmi csengésű és 
történelemtől kínzott neveket viselnek, 
csakúgy a W esselényiek, Táncsicsok, 
múltbeli árnyak sorától a Kelemen Lajo
sok eleven emlékezetéig. Az általa sajtó 
alá rendezett Wass Pál-napló mekkora 
hangulati és eszméled élmény volt a Kri- 
terion híres "fehér" sorozatában, miképp a 
Teleki Sándor, a Körösi Csorna s nemrég a 
Bethlen-monográfiák, de még egy egysze
rű kis tékasorozatbeli Süvio Pellico is azt 
a szellemet tudta továbbítani és sugároz
ni, melyre a "nem látszani - lenni" szerint 
oly nagy szükség volt, ha nem sírvaviga- 
dó kedvek, hanem egy tekintélyében és 
tisztességében egyre nagyobb erkölcsi tő
két jelentő, kikezdhetetlen személyiség 
árasztotta. Hát mindezekért jár most, szól 
most a köszönet és a jókívánság.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
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KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ

ABLAKKERESZT
NEM SÍRKERESZT
A kórházban, ahova májzsugorral szállítják be Pistát, 

s cigarettáznia, azt aztán nem szabad, mi tehát az első 
dolga?, kér egy szálat Feritől, de Feri nem ad neki, ösz- 
szeszidja, hogy még itt sem képes vigyázni magára, s 
kisvártatva kimegy a folyosóra, hogy ő viszont rágyújt
son, s amíg ő elszívja a cigarettáját, Pista meghal a kórte
rem ben, s ettől a szörnyű időzítéstől Feri képtelen 
megszabadulni az élete végéig, úgy mondja el minden
kinek, mintha csak vezekelne, s hozzáteszi, hogy akkor 
sem kínálta volna meg Pistát, ha tudja, hogy perceken 
belül meghal, hogy az lesz az utolsó cigaretta az életében, 
nem kínálta volna meg, mert sose lehet tudni,melyik az 
utolsó cigaretta az ember életében, s Ferinek ez az elbe
szélése a huszadik század második feléből alkalmasint 
élni fog a huszonegyedikben is, mert a város lakóinak az 
élete csupa ilyen történetekben raktározódik el, magán
mítoszokban és magánmondákban, s ezekből kihull e- 
lőbb az ember, aztán az ember nevének az emléke, de 
fennmarad maga a történet és annak tanulsága, egy bi
zonyos erkölcsiség tanúsítványa, s ezt nagyon nehéz lesz 
kiirtani, még ha némelyek azt tartják is, hogy az életet ott 
immár annyira belepte az események üszke, törmeléke, 
az összedőlt sorosok pora, hogy az alól már bajosan lehet 
kiásni valamit is, dehogy kell azt kiásni!, hiszen ott van, 
szívósan, még ha változatlanul légbuborékokban is, ott 
van a múlt és a jelen tudata, s ez éltet, megvilágít, hogy 
aztán, mintegy elszégyellve magát, szétessék azzá, ami 
a látszata: apró semmiségekké, melyek a világon bárhol, 
bárkivel megeshetnek, de míg máshol csak önmagukat 
jelentik, a bruegheli táj jelentéktelen eseményei sokszor, 
sajnos, az élet lényegévé jegecesednek ki, de azért nem 
kell ott félni a haláltól, hol van ott az elhalálozott ember 
attól, hogy megszűnjék?!, századokat élhet, s élni is fog.

Ha Márkot a bruegheli táj emberéről kérdik, egyvala
mit próbál megértetni a kíváncsiskodóval, kevés sikerrel: 
ott is, mint a világ oly sok más vidékén, kézen fogva jár 
együtt az élet és halál, csakhogy a dúsabb tájakon elta
karja ezt az együttjárást az élet megannyi kellemessége, 
a rengeteg változatban megélhető teljes élet, s a mégoly 
sok formában elszúrható élet is persze, azokon a helye
ken hús, sőt háj fedi el a csontvázat, s van-e olyan elfajzott 
elméjű férfi, aki a szerelmeskedő asszonyában látja a 
csontvázat, pedig az erotikus domborulatok, a tiszta 
homlok, a kulcsolódó kar és láb mélyében a halál szim
bóluma, a csontváz teljesíti a kötelességét, nos, a brueg
heli tájon az élet olykor kívül viseli a csontvázát, 
mindamellett a pusztulás, a leépülés mozzanatai annyira 
élettelik, hogy azt akár cinizmusnak is gondolhatnánk, 
ha a cinizmus nem feltételezné a helyzetnek és magának 
az embernek a teljes tudatosságát, holott a bruegheli 
tájon, s magában a családban is, a legteljesebb öntudat- 
lánságban virul ki, valósul meg az élet.

Homokba van süppedve. Akkora, mint egy felhőkar
coló, mint egy piramis. Föl lehetne sétálni az oldalán a 
csúcsra.

És vörös az ég alja. Nem a lemenő naptól, nem fáklya
fénytől. Valahol véres csata folyik, az borítja vérbe az 
eget. S ő ott fekszik a csataképben. A kép talán már egy 
m úzeum  falán lóg. Látogatók mennek el előtte. Megáll
nak, csodálkoznak. Érdekes, egy pizsamás, szakállas,

kopaszodó, pocakos civil fekszik az ágyban, a csatame
zőn. A harc még folyik valahol^ de hozzá csak a visszfé
nye verődik el az ég tükréről. O csak fekszik az ágyban, 
pizsamában, körülötte romok. Könyvszekrénydarabok, 
homokba fúródott, megdőlt falióra. A négy asztalláb 
négy lakatlan felhőkarcoló. Feltámad a sivatagi szél. 
Hordja a homokot. Homokszemek milliárdjai temetik 
egyre mélyebbre a tájat.

Távoli énekszó. Mégis vannak itt emberek! De csak a 
hangjuk járja be a tájat. Arctalan, toroktalan hangok 
végtelen vonulása. Hangosított csatakép egy múzeum 
falán. A látogatók befizetik a belépti díjat, beadják a 
ruhatárba az ernyőjüket és a szatyrukat, s kandi kíván
csisággal nézik a csataképet. Benne a pizsamás, tehetet
lenül fekvő, öregedő férfit. És hallgatják az éneket. Nézik 
az éneklő festményt. A messzeségben kőerdő. Könyvek 
egymás mellett, mint szálerdő, és könyvek összeborulva, 
mint kiirtott erdő. S a legallyazott törzseket belepi a 
homok. Süllyed a táj.

A fekvő szeretne elrejtőzni a látogatók szeme elől. 
Gúnyos, nevető, megdöbbent pillantások? Csak közöm
bösek. Nem látják, amit néznek. A kalapács nagyot csat
tan egy sziklán. Fél négy? Ez sem hallható? Hát semmi, 
de semmi nem hagyja el a képkeretet? Nem hallható a 
végtelen halottsirató ének? Nem látható a rommező? 
Hiába vörösük az ég alja a messzi csatamezőn? Hiába 
fekszik egy pizsamás civil a pusztaság közepében, a 
megvetett ágyban? Nem is látható az éneklő kép?

Hatalmas kőkereszt ugrik ki az ég hátteréből. Márk 
erre sem ébred fel. Tudja, hogy alszik, tudja, hogy az 
ablak keresztfáját látja. Ablakkereszt, nem sírkereszt. 
Égig ér. Látható a világ minden sarkából. Ugyanazt je
lenti a világ minden táján. Ez sem látható? Ennyire m ú
zeumlátogató az egész vüág?

/
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SZOCS ISTVÁN

IDILL ES INTRIKA
Történelmi Idill: különböző 

népviseletekbe öltözött három 
alak; az egyik szánt, a másik sző
lőt kapál, a harmadik nyáját terel
geti; egyben különböző kultúrák 
békés együttélését is példázzák: 
az egyik bokázva táncol, a másik 
többszólamban énekel s orgonán 
kíséri saját magát, a harmadik 
pánsípon játszik.

Ilyen szépeket álm odott a 
transzilvanizm us is; csak kár, 
hogy főleg az egyik álmodta... A 
másik kettő egészen más álmok
ban ringatózott.

A szorgalmas erdélyi szász 
nép iránt az erdélyi magyar ki- 
sértelmiségi m indég nosztalgi
kus tiszteletet 'érzett; hiszen egy 
vérből valók azok a nagy német 
nemzettel, egy tőről sarjadnak a 
nagy német kultúrával; Mozart 
és Goethe és a Mercedes Benz; 
mindez mai napig is felkelti köre
inkben az illő áhítatot; a jelenkö- 
zelből is ismertem hazai magyar 
költőt, aki, ha hazai német szót 
hallott az életben, az utcán, városon 
vagy faluhelyen, szent izgalomtól 
kezdett vibrálni és minden módon 
jelezni próbálta, hogy ő is, ő is.

Az erdélyi magyar értelmisé
gi mindég nagy hűséggel és pon
tossággal tartotta számon azokat 
az értékeket, amelyekkel a német 
vagy a szász születésű-szárma
zású alkotók ajándékozták meg; 
Heltai Gáspártól Molter Káro-
¥ g -

E sok művelődéstörténeti jó
nak ismeretében és tudatában 
egy olyan szászkép alakult ki a 
m agyar értelmiségben, amely
ben a szász mint művelt, jóságos, 
fennsőbbséges, de mindég segí
teni kész, együttérző sógor kör
vonalazódik; és ha a valóság 
időnként más ábrát m utatott, 
olyankor lehunyta a szemét.

A magyar földbirtokos és a 
magyar paraszt "szászképe" egé
szen más volt.

léteztek."
A humanizmus első művei és 

a protestantizmus könyvtermé
se, állítja Balogh F. András, a 
szász kultúra körén belül lénye
gében nem hoztak magyar témát. 
Eleinte még a szász történészek 
és geográfusok sem lépnek ki a 
hungarus-tudatból. Vagyis, aki 
Magyarországon született és élt, 
hungarus volt az, azaz magyar
nak számított; mint ahogy ma
gyarnak számított a külföldön 
született, de Magyarországra ke
rült legmagasabbrangú személy 
is, ha helyzete M agyarország 
képviseletére rendelte. (így pél
dául a magyar keresztény király- 
ság kilencszáztizennyolc eszten
deje alatt magyar királyné mind
össze kettő évig ült a trónuson ki
rálya oldalán: a többi küencszáz- 
tizenhat német, lengyel, orosz, 
bizánci, bosnyák, francia, olasz 
nőké volt, de azért mind magyar 
királynénak számítottak, akikben 
az ember, főleg az idegen, még 
magyar etnikai tulajdonságokat 
is vélhetett felfedezni.)

Csak ennyit tennék már most 
B. F. A. fejtegetéseihez hozzá, 
hogy a nemzet, a náció fogalmá
nak nem etnikai, hanem etikai, kis 
anakronizmussal élve, politikai 
koncepciója nemcsak a magyar- 
országi szászokra s nem csak 
Hungáriára terjedt ki. A rendi, il- 
letve a feudális mentalitásban 
formális motiváció mindég fon
tosabbnak számított, mint a való
ságos kapcsolatok. Az örökbe 
fogadást, a fiául vagy testvéréül 
fogadást sohasem vették komo
lyabban, mint akkoriban; való
sággal mágikus aktusnak tekin
tették, amelynek következtében 
az idegenvérű személy is átlé
nyegülhetett valóságos rokonná.

Mintegy pre-jungi felfogást

kialakítva, a föld és lélek összefüg
gésének eszméjét a m últra is 
visszavetítették. Olvashatunk a 
XVII. századvég német történé
szeinél például arról, hogy "négy 
róm ai császár született magyar 
volt";— nyilván pannóniai szüle- 
tésűekről van szó. S ahogy Jung 
alapján: az amerikai olyan fehér 
ember, aki néger módjára visel
kedik és indián módra érez, úgy 
a magyar királyok és királynék is 
olyan magyar emberek voltak, 
akik latinul beszéltek és németül 
éreztek. Vagy olaszul. Stb. Ba
logh időrendi sorrendben ismer
teti azokat a szász íróktól szár
mazó műveket, amelyekben egy
re gyakrabban bukkannak fel 
ránk vonatkozólag előbb etnikai 
jellemzések, majd értékelések, il
letve minősítések is.

Ha a téma természetéből kö
vetkezően futólagosán is, Balogh 
F. András érinti a szászok nem
zettudatának s magyarságképé
nek alakító főtényezői közül a 
külsőket is. Mindenekelőtt a ren
di szemléletet, am ely szerin t a 
szászság privilegizált — mai fo
galmak szerint: pozitíve diszkri
minált — náció és kisebbség; 
továbbá a XVI. és XVII. század 
magyarországi és erdélyi belhá- 
borúit — ím itt a szenvedés belül, 
ám ott kívül a magyarázat —; az 
ebben a korszakban keletkezett 
"krónikák lapjain kibontakozik 
egy mindenki háborúja minden
ki ellen, mivel a szembenálló fe
lek a saját településeiket sem 
kímélték, nem is szólva a gyakori 
átállásokról. A zsoldos katonaság 
a megélhetést kereste erkölcsi 
gátlások nélkül". ..."Az ilyen jelle
gű konfliktusok miatt kezdett 
körvonalazódni egy végletesen 
negatív magyarságkép (ellenség
kép), ami már túlmutat minden 
sablonon: a magyar mint a szászok 
ősellensége. Hangsúlyozni kell azon
ban, hogy a XVI-XVII. században ez 
az ősellenségkép még csak alakul, s 
félmondatokban, durva kiszólá
sokban van csak jelen."

Természetesen; hiszen Basta 
császári generális nemcsak a ma
gyar városokat sarcolja meg, ha
nem Brassót is, meg Besztercét. 
Igaz, Beszterce felprédálásánál a 
hajdúk nagy szerephez jutottak, 
akikről, akkor, ilyen körülmények 
között senki sem vitatta magyar 
származásukat. S majd csak há- 
rom száz-három százö tven  év 
múlva akadnak magyar irodal
márok, s költők is, akik, hogy 
Arany János etnikumát kétségbe 
vonják, így fogalmaznak: "hajdú, 
tehát balkáni!".

De még később is; noha a tö
rökellenes felszabadító háborúk 
miatt zengett szász örömódák 
magyarellenes élűek ("visszake
rült mindaz, ami egykor magyar 
gyávaság és magyar árulás miatt 
elveszett!"). Caraffa és táborno
kai, Veterani és mások, majd Lo- 
tharingiai Károly a kivetett "hoz
zájárulást" éppoly keményen be
hajtják a szász városokon is, mint 
mindenkin; sőt, ami számukra kü
lönösen fájdalmas, beavatkoznak e 
városok belső autonómiájába is.

Ennek ellenére a szászság 
igyekszik az etnikai lapot meg
játszani, és mint privilegizált ré
teg, egész Erdély vonatkozá
sában szeretnék megszerezni azt 
a vezető szerepet, amit addig az 
erdélyi mágnások gyakoroltak. 
De — ez nem megy; emiatt me
gint csak növekedik az etnikai 
vádaskodások töltése; s mint Ba
logh F. András mondja, újból fel
lángol a XIX. században kié
leződött "Sprachkampf" miatt, 
— vagyis, hogy mi legyen a latin 
helyett az államnyelv; — s amint 
viszont már nem mondja: csak 
fokozódik az 1S70 körüli magyar 
közigazgatási reform miatt, a- 
mely megszünteti a Szász Univer
zitás ban tusz tán -szerű  au to 
nómiáit. (Ki gondolt még akkor ar
ra, hogy majdan az erdélyi magyar
ság vágyainak a netovábbjai is a 
bantusztánok lehetnének!)

1848-ról B. F. A. tapintatosan

***
É rdekes tanu lm ány  jelent 

meg az ERDÉLYI MÚZEUM ta
valyi 3-4. füzetében. Balogh F. 
András írta, a kitűnő fiatal filoló
gus, és a címe: Az erdélyi szász 
magyarságkép kialakulása. A kez
detektől kezdve figyelemmel kí
séri a szász irodalomban, ponto
sabban, a szászok írásaiban a ma
gyarságkép kirajzolódását. El
gondolkoztató  m egállapítása, 
hogy "az etnikai tudat ugyan már 
létezett a XV. század végén, ezt 
azonban a kor szerzői adottság
ként fogták fel: nem kötöttek 
hozzá értéket, ezért konfliktu
sokról sem adnak hírt, pedig ilye
nek  ak k o r m ár tény legesen
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mindössze annyit mond, hogy "a 
nyelvharc vitái közben a szá
szoknak a magyarokról alkotott 
képe újra eltorzult" és: "Szinte ki
vétel az 1848-as pesti forradalom 
eszméihez csatlakozó s "Kelet- 
Európa emancipációja" jegyében 
az erdélyi népek összefogását 
hirdető Josef Mariin fellépése."

Valójában a m agyar törté
netírás, közírás, sőt maga a köz
vélem ény is mélyen szégyen
lősen elhallgatta, hogy a 48-49-es 
iszonyú erdélyi etnikai háború
ban a szászság is résztvett, a ma
gyarság ellen.

A magyar úri politizálásnak 
mindég volt egy ilyen taktikája, 
hogy ellenségképét igyekezett a 
"lentiek" vonásaival ellátni; az 
beleillett a képbe, hogy a havas
ról "leszabadult" műveletlen mó- 
cok az ellenség; hogy a "bocsko- 
rosok”, azok ölnek, gyújtogat
nak, nemesi kúriákat perzselnek 
fel; az szinte következett a jellem
zésükből; de hogy a művelt, jó
zan, szorgalmas szász paraszt, a 
méltóságteljes, tudós szász pol
gár és az úriasan snájdig osztrák 
katonatiszt is ott van a gyilkosok, 
kínzók, fosztogatók, gyújtogatok 
között, azt jobb nem bevenni a 
képbe, m ert akkor "az egész 
kompozíció felborul"...

Az etnikai háború harmadik 
részvevőjének viselkedéséről 
azért mégiscsak akadnak feljegy
zések, ha nem is túlságosan is
mertek; - a magyarok és románok 
tetteivel unos-un tálán foglalkoz
nak a leírások és megemlékezé
sek. Efevezetőül mindjárt elolvas
hatok Kádár József Szolnok-Do- 
boka monográfiájának idevágó 
részei: mint fogadják Besztercén 
a szász diákok a honvéd sorozó 
bizottságot az orosz cári (figye
lem: nem osztrák császári!) sasos 
zászlóval és gúnyröhejekkel; mi
lyen terveket készítenek az el- 
űzendő-kiirtandó magyar lakos
ságú helységek telkeinek és föld

jeinek fel- és kiosztására. Van ne
hány tanulságos helye ilyen vo
n a tk o zásb an  Bethlen Lajos 
emlékiratainak. Van tanú a másik 
oldalról is: az az Urban alezredes, 
aki a naszódi határőrség parancs
noka volt (majd később táborno
ka az észak-itáliai osztrák se
regnek, amikor Garibaldiék pu
hára verték), megírta emlékezé
seit, és a 48-49-es események 
meglepő, sötét titkairól is beszá
mol bennük. Én nem is merem 
idézni a helyeit - vajon az erdélyi
történészek is így vannak vele?

* * *
Létezik azonban az "etnikai 

ellenségképnek" és az etnikai 
harcoknak egy egészen más vo
natkozása. Az egymás mellett 
vagy összekeveredve élő etniku
mok között mindég voltak kocca- 
nások , évődések, ugratások , 
csúfolódások, de ennek ellenére 
elég jól megfértek egymással és 
egy ezeresztendős történelmi 
szakasz során az ezer évből leg- 
fennebb egy tucat olyan eszten- 
dőnyi idő volt, amikor komolyan 
egymás etnikai kiirtásához láttak 
hozzá. Hogy miért épp akkor és 
éppen ott? Nos, régen sem na
gyon hittem a "széles népmoz
galm ak" spontánságában, de 
amióta olvastam Malapartének 
azt a tételét, hogy Kelet-Európá- 
ban sohasem volt még pogrom 
hatósági segédlet nélkül, azóta 
pláne nem hiszek.

A kérdés, amivel Balogh F. 
András vizsgálódásait ki kellene 
egészíteni, ez: Mennyire manipu
lált a szászok magyarságképe? 
És egyáltalán, mióta beszélhe
tünk manipulált etnikai viszá
lyokról?

Magyarán: a "magasabb poli
tika" mikortól kezdve állította 
szolgálatába a nemzetiségi uszí
tást? Mióta szerveztek nemzeti 
alapon provokációkat, diverzió- 
kat, valamilyen expanzionista cél 
elérése érdekében?

Amióta általánosan ismertté 
váltak az ősi nindzsa könyvek tit
kos tanításai a kémkedés és di- 
verziókeltés magasabb művésze
téről — ha nem is a szaktudósok 
körében váltak ismertté —> a tör
ténelemkönyvek jámbor olvasója 
határozottabban el tudja képzel
ni, amit addig is úgyahogy sej
tett: valahányszor nagyobb ter
jeszkedésre készült valamelyik 
keleti birodalom, például az otto- 
mán, a terjeszkedés irányában 
már évekkel azelőtt miért törtek 
ki parasztfelkelések, valláshábo
rúk, trónörökösödési viszályok, 
bányászsztrájkok és zsoldos-zen
dülések. (Voltak csim asznyi- 
agyú katedra-történészek, akik 
fo rd íto tt ok-okozati viszonyt 
akartak elfogadtatni: a mongol 
seregek azért indultak világhódí
tó útjukra, mert a magyar főurak 
széthúztak; egy gyermekek szá
mára pár évtizede kiadott törté
nelmi szennyműben azt verik a 
kis olvasók fejébe, hogy Szoli
mán azért támadt 1526-ban Ma
gyarországra, mert a főurak túl 
sokat emlegették a nemzeti füg
getlenséget!

Mikortól játszik nagyobb sze
repet Kelet-Európábán a tudatos 
nemzetiségi diverzió? Ezt azért 
nehéz megállapítani, mert a kü
lönböző kortanúk vallomásai kö
zött fáziseltolódások állnak fenn.

így például tudomásunk van 
arról, hogy az 1560-as években 
János Zsigmond, akit általában 
csak fejedelemként emlegetnek, 
holott még királyi dm e volt, ud
varának előkelőivel országjárás
ra indul Erdélyben. Elismeréssel 
szemlélik meg a jóképű szász vá
roskákat, a rendezett falvakat, a 
pompás szőlőket és gyümölcsö
söket, és egyöntetűen arra a véle
ményre jutnak, hogy Erdély föld
jén szaporítan i kell a ném et 
telepeket, újabb németeket kell 
behozni, satöbbi.

Ugyanabban az évben kelet

kezik Erdélyben egy olyan német 
nyelvű röpirat, amelynek a dm e 
is már eleget mond: "Erzählung, 
wie sich die Hungarische wie der 
die Saxische Nation in Clausen
burg empöret, und sie durch An
schläge, Rath, Praktik, und Hilf 
Michaelis Cziaki Cantzlers, und 
andrer bissiger, und gehässiger 
Ungar in Hoof um ihr altes Freyt- 
hum b der Hauptkirchen, und  
Pfarr gebracht hat, 1568." Vagyis, 
ha jól értem, hogyan hatalmaso
dott el Kolozsváron a magyar ná
ció a szász fölött és zaklatá
sokkal, és Csáki Mihály kancellár 
valamint más acsarkodó, gyűlöl
ködő magyarok tanácsával, mes
terkedéseivel és segítségével 
miként túrták ki a szászokat a 
nagytemplom plébániájáról stb.

Es ugyaezt a jelenséget, u- 
gyanennek a folyamatnak a vég- 
bemenését úgy is lehet—jogosan 
— jellemezni, ahogy Balogh F. 
Andrásnál találjuk:

"Az etnikai kérdés, így a ma
gyarság-problematika nem jele
nik meg a reformádó korában 
sem, illetve sajátosan megfordí
tott módon tűnik fel. A vallási 
megújulás során minden nép — 
és így minden nyelv — cél volt, 
ezért találkozhatunk a Heltai 
Gáspár-féle jelenséggel. A szász 
pap , eredetileg Caspar Helth 
(1490 vagy 1510-J574) Erdély 
többségi lakosságának kedvéért 
megtanult magyarul, hogy a hit 
eszméit minél hatékonyabban 
terjeszthesse".

Valójában "a szász pap" tevé
kenységét nem lehet csak a vallá
sos oldaláról értelmezni: Heltai 
Gáspár nemcsak vallásos szöve
geket adott ki magyarul, sőt talán 
több másmilyent, tehát nemcsak 
magyar nyelven működő vallási 
refomer volt ő, hanem magyar író 
és könyvkiadó vált belőle. S nem 
hiszem , hogy Csáki kancellár 
mesterkedéseinek hatására; mi
vel ez a Csáki, valam int más 
csákik, ha indítottak etnikai irtó
hadjárato t és szabadság-m eg
nyirbálást, azt nem a szászok, 
hanem a székelyek ellen indítot
ták — és végezték. Ettől a Csá
kitól kezdve még kétszáz éven át 
mindegyre a székelység a szen
vedő alanya a szabadság-nyirbá- 
lással járó népirtásoknak , és 
mégis — a szászok panaszkod
nak; akik több időszakban is buz
gón ré sz tv e tte k  p é ld á u l a 
háromszékiek bő vérének meg- 
megcsapolásában.

De ám furák a székelyek is! 
Mennyire meggyászolják a ma- 
d éfa lv i v eszed e lm et, h o lo tt 
hányszor érte őket ennél sokszo
rosan nagyobb gyalázat és vesze
delem a csákik, bocskaik, Bátho- 
riak kezétől; ők azonban még ma 
is a legkegyesebb királynőre ha- 
ragusznak, akivel dolguk volt...
» » >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

Azt hiszem, Mária Terézia és a 
székelyek összeveszejtése már 
céltudatos politikai aknamunka 
volt!

Száz évvel azelőttről világo
san körvonalazódnak a nemzeti
ségi uszítások tudatos manőverei.

Például: az 1660-as években a 
törökök, Várad elfoglalásakor, ro
mán parasztokat fegyvereznek fel 
a magyar nemesek ellen, hogy se
gítségükkel a török hódoltságot 
Belső-Szolnok, Kolozs, Doboka 
megyék bizonyos övezeteire is ki
terjeszthessék. A szótár szerint 
1671-től számítható az ármás szó 
jelentés-bővülése, ettől kezdve 
nemcsak -porkolábot, de rablót is je
lent. Ekkoriban készül el Monte- 
cucco li táb o rn ag y  jelen tése: 
L'Ungheria nelY anno 1677: A ma
gyar lázadásra hajlamos nép fé- 
kezhetetlen természetét erősza
kos módon kell letörni,... az el
néptelenedett vidékekre idegene
ket kell telepíteni, a lakosság 
ellenőrzésére építsenek erődöket 
és az országban állomásozzon 
nagy számú idegen katonaság — 
vagyis Tiberius császár másféle
zer éve félbeszakadt Pannonia- 
program ját akarta kiteljesíteni; 
1687-ben jelenik meg Flämitzer 
röpirata Würzburgban, amely a 
magyar kérdés radikális megol
dását, endlösungját javasolja; a 
kuruc háborúk alatt a Szebenben 
állomásozó császári tábornokhoz, 
Rabutinhoz is érkeznek olyan 
szász javaslatok, hogy fel kell 
fegyverezni az erdélyi román pa
rasztságot, kiirtatni a magyarokat 
és egyszeriben nincs több kuruc- 
kérdés... Noha Rabutin nem volt 
érzékeny lélek (számos dél-erdé
lyi magyar faluval bánt el Lidice 
vagy Qradour módjára egy-egy 
eltűnt német katona miatt), a ja
vaslatot mégis elhárította.

Talán azért, mert még mindég 
több gusztusa volt a "rebellis" ma
gyar mágnásoknál násznagyos- 
kodni, mint leülni egy asztalhoz 
például azokkal a segesvári szá
szokkal, akik, amikor ostrom fe
nyegette a várost, összebeszélve, 
egyetlen éjszaka elvágták a város
ban elő háromszáz székely szolga 
torkát, nehogy azok az esetleges 
bevonulóknak elárulhassák kin
cseik dughelyét.

Talán még inkább amiatt, mert
I. Lipót úriember volt és a ma
gyarellenes röpiratokat elégetet
te? Lévén ő konzervatív, nehéz 
felfogású uralkodó, nem olyan hi- 
perműv'elt és felvilágosult, mint
II. József, aki a maga finoman ci
nikus cinkosságával késztette a 
Horea-kor eseményeit a mindkét 
fél számára tragikus kibontako
záshoz...

(Ezért is sajnálatosnak tartom 
— amint két évvel ezelőtt is meg
írtam —, hogy Várad felszabadu
lásának 300 éves évfordulóján a

felszabadított város még egy em
léktáblácskával sem emlékezett 
meg I. Lipótról. (Ajánlom a kér
dést Tempfli József figyelmébe.)

Egyszóval, ahogy a XVII. szá
zad végétől eldurvul és szélsősé
gessé válik a szászok magyar
ságképe, és az ellenséges színezet 
a második világháború végéig — 
itt-ott még azontúl is, folytatódik, 
ebben szerintem kívülről beavat
kozó manipulációt is, "nagyhatal
m i m este rk ed ések e t is" kell 
látnunk.

Különösen feltűnő ez 1870 tá
ján, amikor az erdélyi magyarok 
és románok az akkor kitört hábo
rúban — ritka eset! — egyaránt a 
franciáknak drukkoltak. A szá
szok kétségbeesett provokációk
hoz folyamodtak az összeugra- 
tásukra... Borzasztó dolgokat és 
borzasztóan érdekes dolgokat le
het olvasni az akkori brassói saj
tóban, a német, magyar és román 
nyelvűben egyaránt.

Az akkori hangulat jellemzé
sére egy apró epizód: Medgyesen 
egy esküvőn a szász vendégek 
közt jelen van egy magyar ven
dég is, távoli rokon, áld magyar 
nyelvű pohárköszöntőt mond; 
amíg magyarul beszél, a jelenlévő 
42 szász diák, többnyire teológu
sok, hangos röfögéssel kísérik.

Ezt a röfögést nehezebb elfe
lejteni, mint a fegyveres csordák 
által megerőszakolt nemeskis
asszonyok sikoltozását, vagy a té
li fagyban a kutaknál meztelenre 
vetkeztetett és órákig hideg vízzel 
locsolt parasztasszonyok nyö
szörgését. És hiába olvasom már 
Meschendörfert, aki a Stadt im Os- 
tenben szintén erős szász elhiva
tottságtudatról vall; mert amikor 
erdélyi elégiája első sorait fordí
tom magamban: Anders rauschen 
die Brunnen, anders rinnt hier die 
Zeit, vagyishogy Másképp susog
nak a források, másképp csorog itt az 
idő — mindég hozzá teszem: és 
másképp röfögnek a diákok.

Ennek ellenére egyik legszo
m orúbb  "etnikai" élm ényem : 
mintegy hat évvel ezelőtt, amikor 
utoljára Brassóban jártam, vonat
csatlakozásra várva, négy óra 
hosszat sétáltam a belvárosban, és 
négy óra alatt egyetlen német szót 
sem hallottam. Kegyetlen, lesújtó 
hiányérzetem támadt tőle; azóta 
is belesajdul a szívembe; ha elha
gyott szász falut látok, mindég az 
a szeben-szerdahelyi szőke szász 
fiatalasszony jut eszembe, aki kis
gyerekével a karján állt egyszer az 
út szélén, s akihez hasonló szépet 
még szász piktor soha meg nem 
festett, szóval amint ott állt a falu
ja fölött, és egy körbeforduló pil
lantással, ijedten, csodálkozva, 
hitetlenkedve éppen elbúcsúzott 
"Sibembürgentől".

Az én szász "ellenségképe
met" róla mintáztam.

SZÁSZ JÁNOS CARNET MONDÁIN

Francia dolgozat
A halászokkal csak folyta

tódott. Előbb az Air France al
kalmazottai érték el, hogy ne 
emeljék fel tetemesen a jegyára
kat, aztán jöttek a halászok, 
akik már piacokat vertek szét, 
autókat gyújtogattak, kiraka
tokat vertek, hogy a kormány 
ne csökkentse a halárakat. Kö
vetkeztek az országos tünteté
sek, hogy a kormány ne emelje 
a katolikus iskolák szubvenci
óját, egy hónapja az egész ifjú
ság, kisiskolások, egyetemi 
hallgatók, munkások, m un
kanélküli fiatalok tüntetnek, 
amiért a kormány a fiatalok 
fizetését a minimálbérnél 20 
százalékkal kevesebben állapít
ja meg. Száz és százezrek lep
ték el az országot. Franciaor
szág legálmosabb kisvárosai 
is lázadó fiataloktól lettek 
visszhangosak. A helyzete
lemzők egy második '68 má
jusáról beszéltek már, noha ez 
egyszer nem általános válság 
seregelteti az utcára a tömege
ket, hanem csak a mind fenye
getőbb  m unkanélkü liség . 
(Jelenleg 12,2 százalékos.)

Az esztendeje uralkodó 
Edouard Balladur, napjaink 
legelegánsabb miniszterelnö
ke, kissé megviselt "imázs- 
zsal" re p ü lt a nap o k b an  
Kínába gyorsan busás üzlete
ket kötni, sürgősen új piacok 
kellenek, a francia nagytőké
nek fel kell ajzani beruházó, és 
egyáltalán vállalkozó kedvét s 
így szaporítani azok számát, 
akik munkanélküliekből is
mét munkavállalók lehetnek. 
Talán a kezdeményezőbb kül
gazdasággal Balladuréknak 
sikerül némi «bouleau»-1 (a 
francia argóban így nevezik a 
munkát) szereznie, többek kö
zött 400000 fiatalnak, akit 
újabban a "művelt szubprole- 
tariátusnak" neveznek.

A mindig kétsoros kék öl
tönyt viselő, mérnöki pontos
sággal megkötött nyakkendő
jével és habfehér ingeivel fel
tűnő Balladur valójában jól

indult. Megnyerte az ameri
kai-francia m ezőgazdasági 
háborút, majd sikeresen lépett 
sorompóba a francia kulturá
lis javakat, sőt magát a francia 
nyelvet megvédendő az ame
rikanizmussal szemben. Az 
amerikai film, könnyűzene és 
egyéb szórakoztató ipari ter
mékválaszték valóban fojto
gatta már a hazai kulturális 
ipart, minthogy megkaparin
totta a francia mozitermek, 
magánrádiók és televíziók te
temes hányadát és így egy
könnyen diktálhatta a műsor
politikát. Balladurék kvótákat 
vezettek be a francia művelő
dési m u nkaválla lók  nagy 
m egelégedésére. Persze, a 
nyelvet nem lehet állami tör
vényekkel megvédeni, de or
szágos mozgalmat indítottak 
a "franglais" ellen, amelyben 
nagy szerepet vállalt az írott 
és sugárzott sajtó. De harc in
dult az amerikai gyorsétkező 
hálózatok  im peria lizm usa 
(Mc. Donald), hasonlóképpen 
az információs monokultúra 
ellen is: a vüág felgyűlt infor
mációinak 80 százaléka, mint
egy 100 m illió  k o m p u te r 
"nyelve" angol. Egy okos ame
rikai könyv az 1990-es évek 
m egatrendjéről (Megatrends 
2000) előrelátta a századvég 
"kulturális nacionalizmusát"; 
a szóösszetétel nem félreér
tendő, angolul a nacionaliz
mus megőrizte XIX. századi 
értelmét is, hazafiságot is je
lent. "Az emberek m indin
kább tiltakozni fognak az 
egyhangúság ellen és újra fel
fedezik kultúrájuk és nyelvük 
sajátosságait" — írják a könyv 
szerzői.

E tekintetben tehát az ú ttö
rők közé tartozunk, bár ne
künk  nem  az am erikaniz
musokkal gyűlt meg a bajunk. 
Jó tudn i azonban, hogy a- 
mennyiben a franciák franciául 
akarnak beszélni, mi is nyugod
tan beszélhetünk magyarul
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Autónapló
Mottó: Uraim— mondotta a parlamentijen 

egy parlamenter —> tudomásul kell vennünk: 
nálunk még a parlamentben is előfordul, hogy 
az emberek lopnak.

M últ hónapban m egvettem  álmaim 
autóját, a Dácsiát. Életem im m ár autóval 
tarkított eseményeiről naplót vezetek.

Este: Lefeküdtem . Az autóval ál
m odtam .

Reggel: Em eleti szobácskám  abla
kából úgy látom: autóm on nincs vissza
pillantó tükör. Lementem, hogy lentről 
is lássam, fentről jól láttam-é, hogy autó
m on nincs visszapillantó tükör.

Lentről elégedetten  m egállapítot
tam , hogy fentről jól láttam , am it m ost 
lentről is jól látok: az autóm on nincs 
visszapillantó tükör. Szervusz, vissza
pillantó tükör!

Történelem  és balsors sújtotta kis 
nem zetek m eglopott fiai— ha van tehet
ségük hozzá —  versírásba menekülnek. 
Talán ezzel magyarázható a magyar költé
szet gazdagsága. Autómat nézve szomo
rúan látom, hogy nem látom a motort. 

Versbe foglalom  fájdalmamat:
N e sírj, kedves, ne légy botor — 
M ér' tűn tél el — autóm otor?? 
Reggel: Vásárolok a sintértől egy 

veszett kutyát. Bezárom a kocsim ara
dékba, őrzőnek. Lábam at bekötöm  a 
sálammal. A ztán én is beleharapok a 
kutyába. Egy-egy, m ondom  m agam 
ban elégedetten.

Este: Ahogy XIV. Lajos m ondotta: 
rien. Semmi. Egyfolytában kutyaszőrt 
köpködök.

Reggel: a kocsiból csak a veszett ku
tya veszett el, de több is veszett el, pél
dául M ohácsnál is m i m inden veszett 
el, hogy csak egyet m ondjak a sok nagy 
m agyar elveszettségek közül, hogy ne 
m ondjam  például a kuplungtárcsám at, 
am i szintén elveszett.

Újra a költészet, a m űvészet, a vers 
vigasztal.

Fenn repü l egy boldog szárcsa,
Ég veled, te kuplungtárcsa!
M ég m indig  reggel: végveszélyben 

a dal csodákra képes. A M arseillaise a 
francia forradalom ban hadsereget pó
tolt. Vajon az én költészetem  pótolja-é 
a sebességváltóm at? G yerm ekkorom  
költem énye lüktet bennem:

Isten szem e m indent lát:
Ne lopd el a léniát!
Ráfestettem  nagy rem ényekkel az 

autóra:
Isten szem e m indent lát,
Ne lopd el a szerszámládát!
A szerszám ládát a rím  kedvéért ír

tam , hogy ne lopd el a szerszám ládát, 
m ert a szerszám ládát m ár rég ellopták. 
K ihúztam  a szerszám ládát a versből. 

Isten szem e m indent lát,
Ne lopd el az üléshuzatot!

Este: azt álm odtam , hogy ellopták 
nekem  az üléshuzatot.

Reggel: Anyám, az álm ok nem  ha
zudnak!

M ég mindig: reggel. Az autóra szép 
piros festékkel felírták: Éljen a román 
demokrácia! Nekifogtam  levakarni az 
Éljen a rom án demokráciát. Fél napig 
vakartam  a rom án demokráciát. Estére 
eltűntettem  nyom talanul a rom án de
mokráciát. Egyedül.

Este: eszembe jutott a rendőrség. El
megyek a rendőrségre panaszra. Jó, hogy 
eszembe jutott a rendőrség, érdekes, hogy 
eddig nem jutott eszembe a rendőrség. 
Éjszaka nyugodtan, boldogan aludtam, 
mert rendőrökkel álm odtam

Reggel: nem  jutott eszembe, mi ju
tott eszembe este, am inek úgy örültem  
este, hogy eszembe jutott reggelre.

Este: végre eszembe jutott, ami nem  
jutott eszembe reggel, amire este gon
doltam  reggelre és am i egész nap nem  
jutott eszembe, csak m ost jutott eszem 
be, este, am i tegnap este is eszembe 
jutott, hogy reggelre jusson az eszem 
be. Mert ha este jut eszembe, úgy látszik, 
késő, azért kell reggel jusson az eszembe, 
hogy intézzem el reggel, ami este jut 
eszembe, ha eszembe jut este, de nem min
dig jut eszembe, attól félek, már este sem 
jut eszembe, ami eszembe kéne jusson.

Reggel: m egint nem  jutott eszembe, 
ami este jutott eszembe.

H agyom  a fenébe, nem  töröm  töb
bet a fejem azon, mi kéne eszembe jus
son. Ehelyett elmegyek a rendőrségre.

Persze, a rendőrség! Hogy is lehetek 
olyan könnyelm ű, hogy megfeledkez
zem  a rendőrségről?

Egykori osztálytársam at keresem.
— Szervusz — m ondtam  neki soka- 

tígérően. Rámnézett.
— Neked is — mondta.
— Te— mondom—■, lopják az autómat. 

Részletre, tudod. Máma ezt, holnap azt..
— Sok a lopás manapság — mondta ő 

—, annyi soka lopás manapság, hogy a sok 
lopástól nem érünk rá foglalkozni a lopás
sal Különben is ez a szektorista dolga.

— És hol van m ost a szektorista? — 
kérdeztem.

— A szektorista két hete megtalálta, 
kik lőttek 89 decémberében.

— N e m ondd. De hol van m ost a 
szektorista?

— Látod — nézett rám  barátom  —, 
ezt kérdem  én is két hete: hol van most 
a szektorista?

Este: boldog vagyok, hogy m egva
gyok, nem  m int a szektorista, aki nincs 
meg.

Reggel: nincs meg. Sehol nincs meg 
az autóm . Kerestem jobbra, nincs, ke
restem  balra, nincs. Eltűnt. Lehetséges, 
hogy az autóm  is rájött: kik lőttek de
cemberben?

N agyot sóhajtok. N ézem  a fellege
ket. Verskényszer feszít,, nem  ellenke
zem  M úzsámmal. Kirobban belőlem:

Szom orúan sirattam  az autómat.
Aközben meg ellopták a Napló

mat!

PALOCSAY ZSIGMOND 
ÜGYI, KUTYA...
Ügyi, kutya, ezt nem akartad...
Lógó plüss-füled megvakarva 
nem gondoltál arra, 
hogy szebb lenne, 
ha nem fityegne-lógna 
a hallóka firhangja 
— Kffego takarója.

Farkad is lenyeste — divatosra cson
kolta agazda -

A Z  ERŐSZAK a puszpángot sem hagyja 
kedve szerint bokrosodni 

— maga szerint lenni.

Ha tudnád... a piacon... 
ma reggel m it láttam...
Gumikarikát húzott egy árus 
a tulipánok bimbajára, 
hogy ne nyithassák kelyhük tágra, 
még m ielőtt eladatnak------------------

SZEMZÉS UTÁN

Csak a gyökér— az maradt vad.
Piros rózsa csinos bokra 
tábortüzet langat.

A  sárgák illata vágyakoztat,
fehérem boldogít------------------ :—
------ csöndbeomló — földreromló —

sziromhullás lavinája 
lehalkíthat félhalálig.

Lám, AZ IDŐ  — induláskor—
sarj adóit fölsegíti.

Fényévekig ezredpercig 
pockod, támaszod, gyámolod.
Aztán egyszer csak eláll tőled 
a kuka istáp — a süketnéma szponzor,
s kigyelmed hiába őrről------------------
------------------------nincs kivel pörölni
------Belátod, hogy oktalanság időt ölni

az egyigazú hiábavalóságba.

Benczédi Sándor: Legényes
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ha ma jd minden rabszolga nép szerkeszti: .
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 9 4

Az 1994. m árciusában Sepsiszentgyörgyön m egtartott MIKES KELEMEN M agyar 
nyelv- és irodalom  verseny m egyeközi szakaszán alkotásaikért

S E R É N Y  M Ú M I A  díjat kaptak: 1. LAJOSI KRISZTINA — XI. oszt. 
Kolozsvár; 2. GOMBOS SZILÁRD — XII. oszt. Arad; 3. MIKLÓS RÉKA —IX: oszt. 
Sepsiszentgyörgy és MIKLÓS KATA — XII. oszt. Kézdivásárhely.

Az ő  m unkáikból közölünk.

GOMBOS SZILÁRD
MAGAMVESZEJTŐ KALEIDOSZKÓPIA
az ég kék vala 
a fű zöld vala 
bárányfelhők legeiének 
az ég negédes gyepén 
valaha valaha 
napizó, volt a nap 
istenszagú az ember 
enyém volt a havas hegycsúcs 
enyém a fekete tenger 
a sátoros-cigány-lovak 
ínyedben még hagymakék álomban 
szenderegtek a bölcsességfogak

hogy magad tanultad-e meg Pandára 
szelencéjének táltos homokszemeit 
az értelem dobjának bőrén 
sorokba szitálni már nem tudom 
csak álltam a szúz árnyékban pőrén 
felettem nem a tudás csemegéje 
egész gyümölcskosara függött 
kóstoltad kóstoltad kóstoltam 
a paradicsom uccu-hojsz megcsömörlött 
sziklasziven forrás verőerében borvizú vihar 
ébred háborog kitör alábbhagy elalszik 
mardos lappangó rákod a dal 
ahogy kecskéje után a Gejnáról 
szakadt bocskorában fut a csobán 
zsebemben első bölcsességfogammal 
úgy hittem pamasszoszfelé kosiatok tovább

és úgy hitted majd én fogam közt tartva 
a szerelemnek vélt titkokat átviszem a túlsó partra 
csak takargattad a mindenséggel 
hatvanegynéhány kiló szerves 
szervetlen anyag burkolta űrömet 
zűrömet
mindig foltozgatott tetves 
szűrömet
s ahogy az eszkimó 
az olvadó
gleccseren egész nyáron át telel 
faramuci hitek kátyúi közt 
zsebedben már két bölcsességfogammal 
így botladoztál el

nem láttam mint szárad ki a Hortobágy 
kánaánnak hitted nem fájt tenyerem 
kezet szorítva csalánba markolni 
itt új sivatag nő beton üveg gyémántacél 
hova rádzsák érkeznek arabs diesel paripákon 
bulibasák jönnek turbó dromedáron 
átigazolt olajsejkek átértékelt háremébe 
fátá morgána délibáb oázis felé 
akik vízért álltak sorba

maradtak vízért sorban állni 
megtanulták magukat eladni 
visszavásárolni is ha kell 
fátá morgána délibáb oázis felé 
zsebemben három bölcsességfogaddal 
így csámborogtam el

minta görög tragédiában 
belül történt mi megesett

kör közepén állok 
harminckét évem elszelelt

várj míg felkel majd a nap. 
mint egy magának berezelt

szerelem szerelem szerelem 
már megint itt van a szerelem 
köpni kell pfú 

de szeretnék gazdag lenni
egyszer Washingtonba menni 
Fehér házban jámi-kelni 
száz dollárért rulettezni 

tipi-tapi dínó 
utazgatni oly jó 

hazádnak rendületlenül 
légy híve

magyar vagyok 
magyarnak születtem 

erdélyi volnék malomkő van 
nyakamban úszni így tanultam 
s világtengeren vérem átráng

lámpavasnak támaszkodva 
nem lett mégsem lett belőlem angyalka 
tollsöprúszámyú sztaniolglóriás 
gyolcspendelyes hercig kicsi édes 

ki-be jár rajtad a világ 
metál az ész

anyatej
hangyatej

e l é g
kutak és hidak 
hidak és kutak 
szürkeállományból 
fehérállományba fúrt 
kanadai olajkutak 
partot parttal 
házsort házsorral 
csókot csókkal 
kötő hidak 
hídról szaladok 
kútba zuhansz 
kútból kimászok 
hídra rohansz

zsebemben már négy bölcsességfogammal 
magam elől mindig rád találok

miért ilyen tükör a világ?
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LAJOSI KRISZTINA 
ÉVSZAKOK
Nyári búzakalász: elporladtak magvaim. 
Téli hószitálás: elolvadnak soraim. 
Tavaszi mezó: lágy ragyogás, 
őszi szellő: halk vándorlás...

LÁZÁR-VERS
Mondom, kelj föl és járj! 
Nincs hely számodra? 
Egy helyben járj, 
Magadat taposva.

... világban
Sárga világban sárga a fény is 
Sárga világban orgona szól 
Sárga világban sárga akkordok 
Sárga világban sárgán szólnak 
nekünk.

Nyomorult világban mállik a fal 
Nyomorult világban élni akar 
Nyomorult világban vasfogú méhek 
Nyomorult világban gyűjtik a mézet 
nekünk.

Őrült világban riadt szemek 
őrült világban sápadt arcok 
Őrült világban véres harcok 
Őrült világban őrlik a szennyet 
nekünk.

MIKLÓS KATA 
H ÁROM  HAIKU
Nemszerelemmel 
körbefonva megfullad 
a nemszeretett

Körbefonnálak 
de engem fojtana meg 
a nemszerelem —

Egymás hulláján 
lebegnénk, de ki lenne 
vajon a másik —

H
fi
m
ü

4 $ * * a *• m i* * * *i
Galbovy Attila rajzai

Horror
recepturae
magistralis
"Totum est unum" - vallották a középkor 

nagy mágusai. "Minden egy" - harsogták né
hány száz évvel később a modernizmus kö
vetői ném iképp más tartalomm al, de a 
lényeg talán mégsem változott annyit, mint 
első látásra gondolnánk. Egyetlen lényeges 
vonás változott, és ez elegendő ahhoz, hogy 
az összképletet divinatorikusból diabolikus- 
sá tegye: a hierarchia helyét a káosz, Isten 
helyét a semmi (ne legyünk annyira generó- 
zusak, hogy ezt a szerencsétlen szócskát 
nagybetűvel írjuk) foglalta el.

A teremtés terve egységet mutat, tehát az 
egésznek valamiképp benne kell foglaltatnia 
a részekben, éppoly elrendezésben, mint 
ahogy a részek megtalálhatók az egészben
— okoskodott a középkori mágus. Ezt az 
egységet, a Kozmosz hibátlan működését 
kell tehát a preparátumban valamiképpen 
újraszintetizálnunk, és kész az elixyrium vi
tae, a medicina universalis. Akinek ezt sike
rült elérnie, az a receptet legtöbbször halála 
órájáig féltve a fejében őrizte, talán elsősor
ban szakmai féltékenységből, talán azért is, 
mert a gyógyszer, ha illetéktelen kezekbe jut
— veszélyes méreggé válhat.

A kései utódok már leszámoltak az üyen- 
szerű komplexusokkal: talán azért, mert né
melykor maguk sem bíztak készítményeik 
kételkedéseket is meghazudtoló hatóerejé
ben, talán azért, mert úgy gondolják, hogy a 
gyógyulást ideje végre mindenki személyes 
felelőségévé tenni.

így tett Kisgyörgy Réka is, amikor né
hány ilyen receptet kötetbe foglalván, bo- 
csájtott a b. Közönség kezeihez. M ert 
receptek ezek az írások, és létrehozásuk 
szándéka sem üt el merőben középkori előd
jeikétől: a pontos diagnosztizálás után már 
nem is olyan nehéz a megfelelő gyógymód 
megtalálása. (De ha univerzális gyógyszer, 
akkor csakis homoeopathia, ugyebár.) Hi
szen minden sava-borsa megtalálható itt egy 
magisztrális receptnek. Erre még a középkor 
nagymesterei is megjelennek: szellemeik ott 
sündörögnek, ott gomolyognak már a szoba 
sarkában. Feszült, idegtépő percek ezek:

nagy titok világosodik meg hamarosan. Pa
racelsus idegesen motollái hüvelykujjaival; 
a bölcs Frestón szakállát tépdesi...

"... Végy egy szívet, helyezd létparado
xonba (hogy az eljárás minél biztosabb le
gyen, vedd körül kételkedéssel és sze
kularizációval). Ha az éndegradádó megtör
tént, következhet az énelhasonítás és énfel
darabolás. Hogy a folyamat állandó inten
zitással zajlódjék, katalizátorként alkalmaz
hatsz kisszerű ábrándokat, nagy mohóságo
kat, de a hatás legbiztosabb, ha mind- kettőt 
egyszerre. Mondanom sem kell, hogy az 
egészet a freudi pszichoanalízis és a megfe
lelő jungi archetípusok alapján kell végez
ned, mert különben a nyers éroszból nem 
feltétlenül lesz prostitúció, az önmarcango- 
lásból öngyilkosság. És kezeld a preparátu
mot egy jó adag pszichologjzmussal. Ha 
mindezeket betartod, közel jársz ahhoz, 
hogy megszülessen a..."

... A recept. Ó, a Recept!.. — rebegi elra
gadtatással Paracelsus. — De nini! Ez a cso
dás képességekkel megáldott ifjú palánta 
vagy nem ismeri a szabályokat, vagy végze
tesen gondatlan: papírra akarja vetni a gon
dolatokat: a Magisztrális Recept gondo
latait! Meg kell akadályozni, mielőtt még az 
emberiség és a világegyetem végső tragédiá
ját előidézné — nyilallik Frestónba az évez
redes bölcsesség — és már cselekedne is: 
mozdul, hogy az ifjú palántát egy jól irány
zott nyaklevessel a megfelelő helyre utasítsa. 
Szellemkeze azonban a lány loboncos fürtje- 
ibeütköz ve lágy cigarettafüstként hajlik visz- 
sza. Az egy p illa n a tra  fe lte k in t — 
megborzong a jéghideg fuvallattól, de már ír 
is tovább —■, az esti szellő volt az, amelyik 
beszüremkedett a megpattant ablaküveg ré
sein...

***
Finom arányok és mértékek szerint, női

es pontossággal és érzékenységgel kísérlete
zi ki "receptjeit" a Szerző: a részek kü- 
lön-külön felismerhetőek, de a kolligátum 
sem hiányzik: a preparátum bevehető, he
lyesen adagolva használ. Tragédia sehol. 
Ugyan, szakállas vénségek, hol van az már! 
... A zordon pontosságú Preparátor pedig 
már új füzetbe jegyzi a napi preparátumot. 
És a műhelytitok? Hja, kérem, azokra már a 
középkori m esterutódoknak is maguktól 
kellett rájönniük...

CSOBÁN ENDRE ATTILA

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

BOGDÁN LÁSZLÓ

az erdélyi kertmozi
a démon

ott üldögéltünk akkor (is) a kertmoziban 
sütött a nap mint egy ander sen mesében rút kis kacsa 
a király új ruhája április volt? október? 
villogott a vetítővászon átmenetileg a patkányok is 
eltűntek valamerre és valemelyikünk 
nem emlékszem kicsoda?- tudjátok ók a többiek 
már régen eltűntek mindannyian kitűntek a képből 
itthagyták erdélyi kertmozistól most már bátran 
hazudozhatsz rólunk amit csak akarsz írta egyikük 
azt hiszem rio de janeiróból mert a képeslapon 
küldött üdvözlet úgy ért véget hogy az a város nem 
rio de janeiro de ez igen! volt aki egészen a rejtelmes 
szigetig-ment többen megelégedtek new yorkkal 
génuával münchennel béccsel budapesttel 
szegeddel vácrátóttal van aki megtalálhatatlan immár 
ott üldögél egy felhón valahol felettünk 

sütő pista sütő pista 
nálad van-e még a lista? 
amelyikre fel volt írva 
ki vitte erdélyt a sírba?1

ezen már lehetett volna röhögni dehát apácák ez 
nem ilyen egyszerű szólalt meg másikunk és olvasni kezdte 

jönnek a dúlt keblű mélymagyarok megint 
fűzfapoéták fűzfarajongók jönnek a szarból2 

mi ez? kérdezte harmadikunk idegesen egyikünk felcsattant 
ez egy vers! mostanában odaát ilyen verseket írnak? 
negyedikünk csúnyán káromkodott de aki elkezdte 
remegő hangon még eldadogott egy sort 

ez olyan klíma itt folyton beborul 
és abban a pillanatban felhőbe veszett a drégeli rom 
eltűntette önmagát a nap és az elómerészkedő patkányok 
megint zabálni kezdték a vetítővászon sarkait 
és nem tudtuk mostmár jönnek vagy nem jönnek az 
emlegetett magyarok zöld románokról már hallottunk 
valamit harangozni róluk már voltak képzeteink3 
de ezek a dúlt keblúek hát szóval ötödikünk újabb 
szövegekkel kísérletezett így éltünk akkoriban 
az erdélyi kihallgatások vers-nemzetköziségében 
mert minket akkor is jól hallhattak amikor nem

hallgattak éppen ki (ó a technika csodái és így tovább!)
a legszebb sport kérlekalássan az árnyékbokszolás 
be kéne vezetni az olimpiákon 
neveket csak az illetékes ügyosztályon4 

de senki nem nevetett egymásra meredtünk 
miközben a patkányok szorgalmasan rágcsálták a lepedőt 
ezért is olyan szakadozottak ezek a filmkockák 
itt-ott sötét foltok takarják a spontán módon összeverődő 
tömeget de a hang igen az egészen jól jön 
skandálva kizárólag egyetlen nevet üvölt a tömeg 
igen tanácstalanul meredtünk egymásra akkor 
az aranykorszak atlantiszi homálya ott gomolygott

körülöttünk
csak a zombik torokhangú csatakiáltása hallatszott 
a többiek mindannyian eltűntek valamerre csak én maradtam 
tékozló tanú de AKKOR még nem is sejtettem 
hogy ez a "kérdésfelvezetés" hamarosan igen komoly 
választások elé állít5 s kihatással lesz ne nevessetek ki 
erre az egész na mire is? kihat mindarra amit ebben a 
lerobbant erdélyi moziban pörgő elfuserált élet 
mágnesként vonz maga köré és ne feledjétek ki a 
zátonyokat sem! az erdélyi tenger tele sunyi alattomos 
zátonyokkal! és aknára is hányán futottak gyanútlanul(?) 
saját szavaikban amelyekből úgy-ahogy összeállt a 
"vallomás " hogy ne beszéljünk azért mindjárt "feljelentésről" 
tejószagú atyaúristan hányán!? -ha balkáni (az isten) 
akkor egyik szeme behunyva de nyilván a másik is sír 
csípi a szarajevói lőporfüst szegény istenke 
mondja kislányom

de egyébként is M IT TUDTUNK M I AKKOR?!?6 
harmadikunk a minap new yorkból üzente hogy 

szorítsa magát ökölbe 
a minoritás a törpe 
botorkálunk körbe-körbe7 

(1994. március 2)

1 Folk lórszöveg, szerzője ism eretlen, a  versben  szerep lő  —  egyébként  
barátainak m in d ég  is dani, itt is csak  a rím kedvéért lett az, aki egyébként 
volt.

2 Spiró G yörgy verse.
3 Bár m ostan i elképzeléseim et nem  szeretném  azért v isszavetíten i 

elsötéted ő  erdélyi kertm ozinkba, m ert k iderülne, m ennyire szegén yes  
volt —  ebben a vonatkozásban  is —  a képzeletünk.

4 Szilágyi D om ok os verse.
5 A ki át m ond , m ondjon  bét is, ha a zöldeket, akkor a dúltakat is, fifti-fifti 

= éd en i öröm állapot!
6 H a egyéb  nem , azért ez  ebből a k észü lő  verseskön yvből nagyjából 

kiderül.
7 Szilágyi D om ok os verse.

Paulovics László: Triptichon a jelenről
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szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

SÜTŐ ANDRÁS
Sütő A ndrás (Pusztakam arás, 1927. 6. 17.) 

próza- és drám aíró, esszéista . 1940-től a n agye- 
n y e d i B e th le n -k o llé g iu m  ta n ító k ép ző jén ek  
diákja. 1945-ben B alogh Edgár lapjához, a ko
lozsvári Világossághoz kerül riporternek, ké
sőbb b első  m unkatársként d o lg o z ik  ugyanitt.
1948- ban a Falvak Népe (1952-től Falvak Dolgozó 
Népe) alkalm azza, és  1952-54 között főszerk esz
tője a lapnak, előbb K olozsváron, majd Buka
restben. A  m arosvásárhelyi Ú j Élet (eredetileg: 
M űvészet) c. k ép esla p  a lap ító  tagja, 1958-tól 
1989-ig főszerkesztője; u tóbbi év  júniusában le
m on d  állásáról és  írószövetség i tisztségeiről, 
nyugalom ba von u l. A C eau sescu -uralom  végén  
háza ny ílt rendőri m egfigyelés  alatt áll. A z  1990- 
es  m arosvásárhelyi m agyarellenes hajsza során  
fél szem ét helyrehozhatatlan  sérü lés éri. M un
kásságának  e lső  szakaszában  a kötettel e lőször
1949- b en  jelentkező Sütő, a novellista , majd a re
gén y - és sz ínm ű író  a szocreál k öte lező  fa lusi té
m ái m ellett a k isem berek m egpróbáltatásaival 
is gyakran  foglalkozik , de rendszerint ú g y  szöv i 
a m esét —  akár m eg g y ő ző d ésb ő l, akár k ény
szerű  m egalkuvásból-, h o g y  kifessék: a kom 
m unista  hatalom nak csak  az a lsóN  és  k özép ső  
sz in tje in  á llók  fe le lő sek  az ú g y n ev eze tt  tör

vénytelenségekért, a felső  vezetés m ind ig  kész  
a bajok orvoslására, ha tudom ására jutnak. M ég  
az Anyám  könnyű álmot ígér (1970) c. lírai szo c i
ográfián, am ely  az ötvenes években  kuláknak  
nyilván ított szü lők  és m ás fa lubeliek  hányatta
tásait tárja elénk, a k isebbségi sorssal egyetem 
ben, m ég  ezen  a k önyvön  is érződ ik  az em lített 
téveszm e hatása. A  d öntő  fordulat a hatalom  
csúcsait sem  k ím élő  n égy  sz ín m ű h öz , a két jel
képes értelm ű történelm i drám ából és egy  bib
liai példázatdrám ából álló trilógiához (Egy ló
csiszár virágvasárnapja, 1974; Csillag a máglyán, 
1975; Káin és Ábel, 1977), valam int az ugyancsak  
történeti ih letésű  Szuzai m enyegzőhöz (1981) fű 
ződik. Sütő hamarosan a tiltott szerzők listájára 
kerül, m űvei csak M agyarországon jelenhetnek  
m eg és vihetők színre. N éhány m ás munkája: 
Hajnali győzelem (elbeszélések, 1949); Egy pakli do
hány (elbeszélések és karcolatok, 1955); Félrejáró 
Salamon (regény, 1956); Tékozló szerelem (színm ű, 
1963); Pompás Gedeon (vidám  játék, 1968); Istenek 
és falovacskák (esszék, 1973); Engedjäek hozzám jön
ni a szavakat (esszéregény az anyanyelvről, 1977); 
Advent a Hargitán (három színm ű, 1987); Sikaszói 
fenyőforgácsok (cikkek, naplójegyzetek, 1987); Sze
met szóért (emlékirat, 1993).

SÜTŐ ANDRÁS: EGY LÓCSISZÁR VIRÁGVASÁRNAPJA
Alcím: "Dráma három felvonásban Heinrich von Kleist krónikája nyo

mán". A z  Itt állok, másként nem tehetek c. kötet fülszövegében Sütő megjegyzi, 
hogy csak az alaphelyzetet vette kölcsön a német írótól. A darabot a kővetkező vers 
vezeti be. "Volt egyszer hol nem  volt a baj/Fekete lován szállt a baj/Kolhaa- 
senbrückben/E gy lócsiszárra/K olhaas Mihályra rontott a baj//Váratlan  
gyorsan jön a baj/Jó m énlován száguld a baj/O  mert váratlan/Bejelentet- 
len/Fekete lovon száguld a baj/ /D e  lassan múlik el a baj/Lovon jött gyalog 
távozik /O  lassan m úlik /A  porban kúszik /N ehezen  távozik el a b a j//D e  
eljön a vigasztalás/K i nem  adta föl a rem ényt/Jó Kolhaas Mihály/Kardos 
angyalként/Földnek m élyibe űzi a b a jt //A z  igazság napja földeriÚ/Ha van 
ki bátran s em berül/Harcoljon érte/T űzzel és vassal/M int Kolhaas Mihály 
az arkangyal". A cselekmény Szászországban játszódik, a XVI. sz. elsí felében, a 
Münzer-féle 1524-25-i parasztháború után. Nagelschmidt, akit Günther báró azért 
üldöztet, mert annak idején lovat lopott tóle a felkelők számára, Kolhaas Mihály 
lócsiszár kolhaasenbrüdd házában talál menedéket, már sokadik ízben. A két barát 
politikai és teológiai nézetei azonban eltérőek. Kolhaas a megbékélés, a törvényes rend, 
a lutheri reformáció híve,, "a megtestesült tízparancsolat"; úgy véli: "A fölkelést 
leverték  A fölkelőknek tehát nem volt igazuk ."Nagelschmidt a lázadás szellemét 
testesíti meg, fejére olvassa a lókereskedőnek, hogy Luther szemüyében olyan eszmény
képet választott, aki a felsőbbség m áié állt a jobbágyokkal szemben. Mialatt vitatkoz
nak, Hersét, a lócsiszár szolgáját feltartóztatja és csaknem agyonvereti tronkai Vencel 
báró, elkobozza tőle, majd disznóólba záratja Kolhaas két pompás fekete lovát, azon a 
címen, hogy a szolgánál nincs passzus. Lisbeth, Kolhaas felesége, Nagelschmidt

társaságában, Berlinbe készül, a választófejedelem színe elé egy folyamodvánnyal, 
amelyet Müller Ferenc, "Brandenburg legnagyobb törvénytudója ", Kallheim kancel
lár alárendeltje vet papírra. Müller igyekszik "udvarképesen "fogalmazni, hogy élüket 
vegye a lócsiszár felháborodással előadott, ám jogos vádjainak. Kolhaas előzőleg port 
indított, első részét meg is nyerte: visszakínálják neki időközben tönkretett lovait, Ó 
ezzel nem éri be, az eljárás második szakaszában követeli: azt adják vissza, amit 
elvettek. Fellebbezését —  Hirtz pohárnok és Kunz udvari kamarás, Vencel rokonai 
közbelépésére — a drezdai ügyészségen előbb elsikkasztják, aztán éppen a tronkai 
várúrhoz küldik vissza elbírálás végett. Kallheim lecsukatással fenyegeti a lócsiszárt, 
Müller pedig megpróbálja rávenni, hogy esedezzék bocsánatért. Kolhaas —  igaza 
tudatában — hajthatatlan. Elhatározza, hogy újraindítja a port, s bár nem hajlandó 
hízelegni a fejedelemnek, még mindig hisz jóságában, pártatlanságában, mondván: 
"zörgesselek és megnyittatik néktek". Kolhaas és fia, Henrik már egy hete várja 
Lisbethet, előbbi változatlanul bízik az igazságos ítéletben, a jogrend helyreállásában. 
De Nagelschmidt egyedül tér meg, azzal a hírrel, hogy az asszonyt, mikor már a 
fejedelem közelébe jutott, egy testőr leütötte, aggasztó állapotban vitték a szüleihez 
Schwerinbe, a folyamodványt egy jószívű lovag vette magához. Kolhaas most pénzzé 
teszi minden ingó és ingatlan vagyonát, hogy újabb pert indítson, ezúttal nemcsak a 
tronkai Véned, hanem a berlini testőrség, a drezdai bíróság, Hinz, Kunz, Szászország, 
Brandenburg, az egész birodalom dien. Értesülve fdesége haláláról, a lócsiszár 
végképp kifogy a béketűrésből. Bddő egy poroszlóba, és lovászaival Tronkába indul 
bosszút állni. Ezzel ér véget a második felzxmás.

HARMADIK FELVONÁS 
Első kép
Szín a tronkai vár, amelynek szemből több 

nyitott termét látjuk. Középen a nagyebédlő, 
jobbról a várnagy szolgálati helyisége, balról kis 
házi kápolna. Amikor a függöny felmegy: a kápol
nában Antónia nővér imádkozik, a nagyébédló- 
ben az urak mulatnak. Jelen van: Vencel báró, 
Günther báró, Hinz, Kunz, Kallheim, Zauner 
ügyész, Eibenmeyer ügyész. A  jobb oldali kiste
remben a várnagy a vámossal kártyázik.

GÜNTHER Barátaim ! Báró urak , 
ügyész urak, csöndet kérek.

VENCEL (az asztalfőn) Halljuk Gün-
thert!

TÖBBEN Halljuk, halljuk!
GÜNTHER Barátaim, el kell árulnom, a 

mai vadászatunk, minden vadászatunk tit
kát, Vencel báró buzgalmának tulajdonkép

peni indítóokát...
TÖBBEN De hiszen tudjuk. Ismerjük. 

Nyüt titok. Nem a szarvas, nem a nyúl.
GUNTHER Nem a szarvas, nem a nyúl. 

Hanem az amazon. Láttátok?
TÖBBEN Ki nem látta? Ki nem csodálta? 

Ki nem gyönyörködött benne?
GÜNTHER Persze hogy láttuk. De há

zigazdánkra ki figyelt? Ödapörkölt-e bár 
egyszer is az elfutó vadnak?

HINZ Lövést bizony nem hallottunk. 
GÜNTHER Mert csak a szívét szólaltat

ta meg. Letelepedtek a kies tisztásra és... mit 
énekeltek?

KUNZ Elválni tőle többé nem tudok... 
(Nevetés.)

GÜNTHER S  műért? Mert: (éneklő
Megismertem őt, ó gyönyörű óra... 

MIND
testem és lelkem kigyúlt szerelemre, 
bármerre megyek, őt látom azóta,

jósága szívemet bilincsbe verte. 
Elválni tőle többé nem tudok...

KUNZ Elválni tőle többé nem tudok...
VENCEL Kunz úr ugyanis csak ezt az 

egy sort tudja. (Nevetnek.)
KUNZ Az ismerkedés következményét. 

A legfontosabbat.
GUNTHER De mennyivel szebb lenne, 

barátaim, ez a kis összejövetel, ha mind
annyiunknak kijutna valamicske az efféle 
következményekből. Hol vannak, Vencel, a 
múltkori lányok?

HINZ (lelkesen) A lányok!
VENCEL (éneklO Hol vannak a lányok?
MIND

Hol vannak a lányok, 
selyem a szoknyájok, 
a lányokkal este, reggel 
édes a csók.

» » >  folytatás a 12-15. oldalon
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KUNZ Édes a csók!
VENCEL Kunz úr már megint csak a 

lényeget fújja!
KUNZ Fújja és várja.
(Nevetnek, koccintanak a kupákkal, isznak.)
VÁRNAGY (lecsapja a kártyát, föláll, ka

bátját veszi) Megette a fene a partinkat. Indul
hatok begyűjteni a fehémépeket.

VÁMOS Ezúttal hátha megfeledkeznek. 
VÁRNAGY Mintha nem ismernéd őket. 

Amikor rákezdik, hogy selyem a szoknyá- 
jok, már törhetem a fejem, melyiket honnan 
szedjem elé a földekról. Ez még semmi. Az 
ember odafüttyent, jönnek. A szekérig. De a 
fölültetésnél úgy sivalkodnak, akár a mala
cok, némelyik megkutyálja magát, korbács 
nélkül meg se moccan, s az apját kiabálja. 
Akkor jön az apja, bátyja, öccse, a fogát vi- 
csorgatja, áristomba kell küldeni, s a munka 
szenvedi. Sok pénzünkbe kerül nekünk ez a 
nóta.

VENCEL Várnagy!
VÁRNAGY (Be) Igenis!
VENCEL Hol vannak a lányok, selyem 

a szoknyájok...
VÁRNAGY Hányat parancsol, méltósá- 

gos uram?
VENCEL Számoljunk... Günther, Hinz, 

Kunz, Kallheim, Eibenmeyer...
VÁRNAGY Úgy tessék számolni, hogy 

a földeken is maradjon valaki.
VENCEL Úgy számolunk.
VÁRNAGY Zab nélkül maradunk. En

gedtessék megjegyeznem, hogy ez a nóta 
elviszi minden zabunkat.

VENCEL Már megint aggodalmasko
dói?

VÁRNAGY Három elég lesz?
VENCEL Egy szekérderéknyit!
VÁRNAGY (A kisteremben a vámoshoz) 

Maradj itt, ha netán eszükbe jutna még vala
mi. (Elindul lefelé a hosszú lépcsősoron. A  vámos 
kinyitja az ablakot, majd alvásra készülődik.)

GÜNTHER De addig is: a félfogunkra 
való vászoncseléd nincs az egész rezidenciá
don?

KUNZ Hol vannak a lányok? Édes a
csók.

VENCEL Ha csak Antónia nővért meg 
nem tiszteljük egy gyűszűnyi borral...

(Antónia nővér, kit a mulatás eddig is 
bosszantott, imádkozás közben, az ajtónál kezd 
hallgatózni.)

HINZ A nővérrel este, reggel édes a 
csók. (Nevetnek.)

KUNZ (énekel)
Páterka andalgott az éjben, 
apácával kéz a kézben, 
május volt akkor, ihajla!

VENCEL (figyelmeztetőleg) Jézus meny
asszonya.

GUNTHER Jézus messze van. Mi köze
lebb vagyunk. (Nevetés.)

VENCEL Antónia nővér!
ANTÓNIA (be, ijedten) Imádkoztam ép

pen...
VENCEL Csak egy kortyintásnyit... 

Gyűszűnyit... Jézus gyönyörűséges meny
asszonya. (Megsimogatja, mire a többi ráveti 
magát. Leszaggatjáka ruháját, nyakát, vállát csó
kolják, száját erőszakkal fölnyitva itatják, karból 
karba ráncigálják. Hangok: Jézus menyasszo
nya! Harmatos teste! Érintetlensége! Búnte- 
lensége! P á te rk a  a n d a lg o tt az éjben! 
Apácával kéz a kézben!)

ANTÓNIA Eresszenek! Segítség! Jézu

som, segítség!
VENCEL Hol van Jézus? Messze van!
ANTÓNIA Segítség! Jézusom, segítség! 

Luther doktor! Luther doktor! Segítség! Vad
állatok! Valamennyien a pokolba kerülnek.

(Hangok. Édes lehet Antónia nővérrel a 
pokol! Mindannyian a pokolba zuhanunk! 
Vele és általa!)

VENCEL (Látván, hogy a nővér kést ragad.) 
A kést! A kést vegyétek el tőle!

ANTÓNIA Isten bocsásson meg önök- ■ 
nek! (Szíven szúrja magát.)

VENCEL (Miután a döbbenetes csendben a 
halottat letakarják.) Luther doktorról meg is 
feledkeztem. Holnap kellett volna beiktas
son valamennyiünket a reformált vallásba.

KALLHEIM Megtudják fönt az udvar
ban.

EIBENMEYER Felajánlod néhány pá
pista rokonodat a reformációnak.

ZAUNER A szolgálatos fülek útján meg
hallja rögtön a választófejedelem is.

EIBENMEYER Akkor pedig máris nö
velni lehet a rokoni felajánlást. A kertben 
temetjük el.

GÜNTHER Zauner ügyész úr, reméljük, 
nem tartozik a szolgálatos fülek közé.

ZAUNER Rem élem , E ibenm eyer 
ügyész úr sem.

EIBENMEYER Hogy közöttünk kik a 
szolgálatos fülek, annak egyedül Isten a 
megmondhatója. Lehet, épp az, aki másra 
mondja. Vagy épp, akinek mondja. Vagy 
mindkettő. Vagy egyik sem, hanem a távol
levő harmadik. Talán a legjobb vagy annak 
vélt barátod, ivódmborád. Avagy ő sem, ha
nem csak a füle, mely saját gazdájától elide
genedve, ö n á lló su lv a , annak  tu d a to s  
beleegyezése nélkül dolgozik, vagyis hallga
tózik. Példát mondok. Müller Ferenc ügyész 
barátunk, aki ugyebár nincs jelen, miként 
előzött meg valamennyiünket s lett a mina
pában császári ügyésszé? Még nem tudni: 
vajon nem a mi hátunkon vágott magának 
lépcsőt az emelkedésre? (Dárda repül be és 
csapódik a gerendába. Vencel papírtekercset vesz 
le róla.)

VENCEL Szolgálatos Fülek, figyelem! 
Fölösleges egymást ijesztgetnünk. Itt olvas
ható valamennyiünk megfélemlítése. (Ol
vas.) A  tronkai bárónak és társainak. Ide 
hallgass, te Istentől elfajzott, kutyabagzás,

szamárüzekedés keverékéből ellett foszto
gató! Fölszólítalak, hogy huszonnégy órán 
belül az elkobzott két lovamat, a zsebemből 
kilopott ötven garasomat, Hutten Herse 
szolgám eltulajdonított kabátját, kalapját és 
tarisznyáját, valamint a benne maradt java
kat, úgymint: egy azaz egy darab cseréppi
pát, tizenkét garast, kovakövet, taplót és 
pipaszurkálót nekem visszaszolgáltasd, el
lenkező esetben váradat fölgyújtom, a föld
del egyenlővé teszem, téged pedig Günther 
barátoddal együtt illendőképpen föltrancsí- 
rozva, testi-lelki hozzátartozóiddal, a disz
nókkal etetlek föl. Kelt Schwerinben, anno 
domini, satöbbi, aláírás: Kolhaas Mihály ark
angyal.

(Döbbent csend. Valahonnan léptek zaja.)
KUNZ (ijedten) Jönnek a lányok.

(Günthert görcsös kacagás fogja el. Fokozato
san valamennyien elkezdenek kacagni. Ez idő 
alatt Nagelschmidt, majd Herse ugrik be a kiste
rem ablakán. Megragadják az alvó vámost.)

HERSE Elpáholjuk?
NAGELSCHMIDT (jelzi, hogy ki fogják 

dobni az ablakon) Ez most azt fogja álmodni, 
hogy repül. Ha menet közben szárnya nő, 
megmenekül.

(Kidobják. Kis idő múlva ordítás.)
HERSE Nem nőtt.

(Léptek zaja. Az urak kacagnak. A lépcsőn 
újabb két fegyveres lovász jön.)

VENCEL Még a pipaszurkálót is! (Ne
vetnek.)

GÜNTHER A taplót is!
HINZ A kovakövet! (Fulladoznak a kaca

gásban.)
(A hátsó ajtóban Kolhaas jelenik meg. Az 

urakban megfagy a lélek. Egyedül Vencel kacag 
még, mivel nem látja Kolhaast. A  kisteremből 
belép Nagelschmidt, Herse és a másik két lovász. 
Újabb három lovász Kolhaas mögött.)

KOLHAAS (előbb jön, Vencel kardot ránt, 
Kolhaas egyetlen mozdulattal kiüli a kezéből) Az 
életére nincs szükségem, uram. A pipaszur- 
kálóhoz inkább ragaszkodom. És fölhízlalt 
állapotban: a lovaimhoz.

VENCEL A lovakat elvitte a sintér.
KOLHAAS A lovakat elvitte a sintér. 

Sajnálom, báró úr, A Szent Mihály lován fog 
utánuk menni.

NAGELSCHMIDT A sintérek örömére 
kutyaeledelt kell önből készítenünk. Még 
csak azt nem tudom, milyen recept szerint 
készítsem: kásával-e vagy korpával elkever- 
ten?

KOLHAAS Nézze el neki, ha kissé mos- 
datlanul beszél.

VENCEL A fölszólításod nem különb.
KOLHAAS: ő  segített a fogalmazásban. 

Sajnos, az ön halálának hírét is vele tétetem 
közhírré. Választékos stílusra tehát ne szá
mítson, báró úr.

VENCEL (kétségbeesetten) Vámagy!
KOLHAAS Az őrökre se számítson. 

Alusznak már — odatúl a másvilágon. A 
várnagy is.

VENCEL Ne felejtse, Lócsiszár Úr, hogy 
a környék valamennyi földesura kölcsönös 
segélynyújtási egyezséget kötött. Fegyveres 
csapataink vannak...

KOLHAAS Voltak.
HINZ Lützenben ötven főnyi csapa

tom...
KOLHAAS Széjjelment.
NAGELSCHM IDT A kasté lyáva l 

együtt, uram.
KUNZ És Pleissenburg?
KOLHAAS Porig égetve.
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KALLHEIM A tiszttartóm Wittenbergá- 

ban valahogyan hírét veszi.
KOLHAAS Wittenbergát megkíméltük. 

Ami eltűnt: egyedül az ön kastélya, Kallheim 
ügyész úr.

EIBENMEYER És Lipcse?
KOLHAAS Ahogy az ilyenkor megesik. 

Kinek milyen volt a szerencséje. Zauner úr, 
nyugodjék meg. Drezdát nem bántottuk. Va
laki óhajt-e még a hogyléte felől érdeklődni?

GUNTHER Közönséges jobbágyfelke
lőkkel, útonállókkal és gyermekgyilkosok
kal nem  tá rsa lk o d u n k . Jassenben  
fegyverraktáram, zsoldoscsapatom van.

KOLHAAS Az én szolgálatomban. Job
ban fizetek, uram. Mindenemet pénzzé tet
tem . A m ikén t Vencel ú rfi m in d en tő l 
megfosztott engem. Békességes szándékom
tól s a gyermekem anyjától.

GÜNTHER ó t  is legyilkolták! Kutyák!
{Günther nekiront Kolhaasnak, akire hátul

ról Vencel is rátámad. Általános dulakodás kez
dődik. Az urak szerteszaladnak, a lovászok 
utánuk. Nagelschmidt leszúrja Günthert, majd 
Zaunerre veti magát.)

KOLHAAS Zaun ért ne bántsd.
GÜNTHER Münzerek! M ünzerként 

fogtok fizetni. (Kitámolyog a hátsó bejáraton.)
'  ZAUNER Köszönöm, Kolhaas úr. Meg 

fogom hálálni. (EZ.)
KOLHAAS (Vencelt mellen ragadva) Kö

telet, Kari!
NAGELSCHMIDT Vasat neki, nem kö

telet! (Kifelé futtában) Herse! M adzagot a 
tronkainak!

VENCEL Majd osztozkodunk rajta. 
Egyik vége a te nyakadra kerül.

KOLHAAS Ilyen tisztességben nem lesz 
részed. Ebet csak kutyával akasztunk. De 
először szekérre köttetlek és meghordoztat- 
lak az emberek előtt; az ügyész urak előtt; a 
bírósági épületek előtt; az igazságosztó ha
talmasságok előtt; először fölmutatlak a tör
vénynek — a törvény nevében... (Elereszti 
Vencelt; az a kápolna bejárata felé hátrál. Benyit- 

*ina, de az ajtó zárva van.)
VENCEL Amely le fog rád sújtani.
KOLHAAS Tévedsz, patkányfajzat! Én 

már törvényen kívüli vagyok. Kívül minde
nen, amit valaha kötelezőnek tartottam, iste
ni eredetűnek. A halálomon is túl vagyok. 
Ott lakom, ahol a feleségem: a Semmiben, a 
temetőkertben.

VENCEL A fölkelőket, a templomrabló
kat és a huszitákat a föld alól is máglyára 
hurcolták. Ne bízz egyetlen szerencsés órád
ban, Kolhaas. Akkora sereged nincs, mint a. 
meisseni hercegnek, a választófejedelemnek.

KOLHAAS Nekik sincs akkora gyászuk 
s olyan veszteségük, mint az enyém. Amivel 
letepertek engem és fölfegyvereztek. A vesz
teség is fegyver, ha nem tudnád... De honnan 
tudnád. Soha semmit el nem vettek tőled. 
Amit összelopkodtál is: a más kezével hará
csoltad. Poroszlókéval a lovaimat... Hazug
sággal a törvényes jogomat, közös Istenünk 
nevében a türelmemet...

VENCEL Két ló helyett tizenkettőt 
adok...

KOLHAAS Alkut kínálsz? Egyezkedés 
közben veszett el mindenem. A törvények 
tisztelete közben. A felsőbbség dicsérete köz
ben. Alázatos kérelmek és reménykedés köz
ben. Most magam veszem kézbe a törvényt, 
amelynek vigyáznia kellett volna rám. A jo
gaimra. {Égő fáklyát hajít ki az ablakon.)

VENCEL Egy gyújtogató jogaira?
KOLHAAS (újabb fáklyát hajít ki) Az ott

honomra. Feleségemre. {A harmadik fáklya 
után.) Békés szándékomra.

VENCEL Amely, lám, hazugság volt.
KOLHAAS Mert vízre építettem. A hi

vatal hazugságaira. A hiszékenységemre! 
{Füst csap föl a vár udvaráról.) Ugye, milyen 
szép tömjénfüst? A kérelmeim füstje. A vára
kozásoké. A folyamodványé, amelyet lán
dzsával ü tö ttek  ki Lisbethem  kezéből.. 
Lisbeth! Ki fogja nekem megbocsátani, hogy 
oda dobtam őt a testőrök lándzsái közé?! És 
mit kezdenék már a bocsánattal? Mit kezdek,

tronkai? Térdre, bitang! Az utolsó imádat 
halljam!

VENCEL Kegyelmezz, Kolhaas! Te is 
Isten kezében vagy.

KOLHAAS Voltam. Most már az ő keze 
vagyok. (A  kápolnába menekült asszonyok éne
kelnek.)

Könyörülj, Istenem, 
én bűnös lelkemen, 
szánakodjál immár 
szomorú szívemen...

NAGELSCHMIDT (berohan, kezében kö
téllel) Égnek a csűrök.

KOLHAAS Égjenek!
NAGELSCHMIDT Megkötözzem?
KOLHAAS Fölösleges. Halálra ítéltem.
VENCEL Könyörülj rajtam! Jézus a kö

zelben! Jézus a kereszten. Itt a közeledben...
NAGELSCHMIDT Aljas képmutató!
KOLHAAS Az ő keresztje puha vánkos 

az enyémhez képest, amire fölfeszítettél en
gem, Lisbethem gyilkosa!

NAGELSCHMIDT Először tán megpör
köljük egy kicsit.

KOLHAAS Csak szenvedek, ha élve lá
tom. Dögöljön minél hamarabb!

NAGELSCHMIDT Ki innen a kufárok- 
kal!

(E pillanatban Luther Márton lép be.)
LUTHER Kolhaas Mihály! Kolhaas! Mi

re vetemedel? Hogy merészelsz ide fegyver
rel betörni? Elvakult ember, nyisd ki a 
szemed: kinek a színe előtt állasz?

KOLHAAS A szívemnek legdrágább 
személy előtt, akit valaha ismertem. Doktor 
Luther.

LUTHER A Názáreti sebeire tekints, ne 
reám, te végzetesen eltévelyedett szerencsét
len. Miként voltál képes úgy tüntetni föl ma
gad, hogy az ég haragjának küldötte vagy? 
Az elvakult szenvedély tébolyában ki adta 
kezedbe az igazság pallosát, hogy magad 
ítélkezz keresztények fölött a magad feje sze
rint, a bosszú mámorában? Hogyan kereshe
ted egymagad az igazságodat, mikor 
m agad a csontod velejéig fertőzött vagy 
igazságtalansággal?

KOLHAAS Bánattal, főtisztelendő 
uram.

LUTHER Az emberi bánatra vigasztalás 
ígértetett; az igazságtalanságra kárhozat.

KOLHAAS Velem történt az igazságta
lanság.

LUTHER Veled? Általad inkább. Békés 
közösségekre törtél nappal és éjjel, mint a 
puszták farkasai. Isten oltalmára bízott ártat
lanokat hánytál kardélre egy haszontalan 
semmiségért indított pöm ek az ürügyén. 
Hová tartozol te, Kolhaas Mihály? Nem a 
tartományúr s a választófejedelem alá? Ki 
vonta meg a jogodat, hogy törvényes elégté
telhez juss a felsőbbség által?

KOLHAAS Megpróbáltam, főtisztelen
dő úr...

LUTHER Tétován és türelmetlenül, ele
ve bizalmatlanul, hivatalnokot és tartomá
n y u ra t tisz te le tlenü l összetévesztve, a 
panaszodat elsikkasztó törvényszolgákat a 
fennálló renddel azonosítva. Eszedbe jutott 
már, hogy rövidlátásoddal mily hosszú kál
váriára indultál ezen a földön és halálodon 
túl is? A pörödnek ilyenformán sohasem lesz 
vége. Hogyan vádolhatod majd a mennyek
ben a földi felsőbbséget, mikor az mind a mai 
napig semmit sem tudott a te potomságos 
panaszodról? Uram, ezt az embert, a vértől 
csöpögő kezével, sohasem láttam, nemhogy 
bántottam volna. Ezt mondhatja majd Isten 
trónusa előtt a Felsőbbség. És igaza lesz. Ön
kényeskedés helyett miért nem voltál aláza
tosabb és szorgalmasabb a keresésben? És mi 
köze ügyedhez, lovaidhoz, szolgád tarisz
nyájához a nyomodba szegődő jobbágyse
regnek, annyi véron tás u tán  az újabb 
fölkelőknek? Van-e tudomásod arról, hogy 
Pleissenburg s Lützen környékén Münzer 
föltámadását hírelik, hogy éppen te vagy az, 
aki a felkelést meghirdetted? O, kedves urak, 
mily gyönyörűséggel vág majd az úr vasdo
rongjával közétek, vén cserepek közé! E sza
vakat M ünzer mondta, most íme, neked 
tulajdonítják.

KOLHAAS E szavakat nem mondtam, 
uram.

LUTHER A tetteid megelőzték őket. A 
csatározásaid, gyújtogatásaid, a kastélyok 
falára szegezett kiáltványaid. Az egész re
ménytelen vállalkozásod. Legjobb híveim 
legjobbika, Kolhaas! Miként voltál képes Is
tentől így elrugaszkodni?

> » » » »
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KOLHAAS A reménységemet segítet

tem, főtisztelendő uram, a reménytelenség
gel.

LUTHER Micsoda kifejezés! Reményte
lenséggel! Máglya tüzet érdemel a reményte
lenséged. Most használod e pogány szót, 
amikor felszabadult hitünk végleg megszi
lárdul?

KOLHAAS Minden megszilárdul. Csak 
az én életem omlott össze.

LUTHER Mert önző vagy, bánatodban 
elvakult, és megreformált hitünk ellensége. 
Ha nem tudnád, Róma újabb támadásra ké
szül, nem a lovad és tarisznyád: mindannyi
unk ügye forog kockán, összefogásra, nem 
pedig széthúzásra van szükségünk.

KOLHAAS Úgy kellene lennie. 
NAGELSCHMIDT Főtisztelendő uram! 

A császárt nem magad nevezted zsarnoknak 
és a szász herceget drezdai disznónak? Hogy 
egyik vámot a másikra, egyik adót a másikra 
halmozva úgy cselekszenek, hogy az rablók
tól és gazemberektől is sok lenne — ezt nem 
magad mondtad, tisztelendő uram, a nagy 
fölkelés előtt?

LUTHER Mindennek megvan a maga 
ideje. Aki nem tudja, hogy a történelemben 
minden órának más-más a parancsa, és vala
mi mindig fontosabb, mint volt annak előtte, 
az ne merészeljen a szavamba vágni. Közös 
ügyünk a reformáció, közös ellenségünk Ró
ma. Párizsban és Velencében máglyára hur
colják a hittestvéreinket! A pápisták nem 
válogatnak földesúr és jobbágy között. Egész 
nemzetünket az ellenreformáció pokla fe
nyegeti, ti pedig a négykézláb járó gondolko
dás szintjén azokat öldöklitek itthon, akik 
visszatértek a tiszta evangéliumhoz?

KOLHAAS Az én asszonyom, hites tár
sam is visszatért, uram. Tudod-e, mi történt 
vele?

LUTHER Tudom. A tettesek megbünte
tését magam kértem a fejedelemtől. Lisbeth 
halálát én is megsirattam, Kolhaas Mihály, 
de könnyeinkkel nem áraszthatjuk el az 
Ügyet, amelyre életünket és üdvösségünket 
tettük föl. ígérd meg, hittestvérem, Mihály 
fiam, hogy leteszed a kardot, amely a rablás 
és a vérszomjúság fegyvere. Leteszed most, 
és a haragot Vencel báró is leteszi. Feleséged 
utolsó kívánságával az Úr szül tehozzád: bo
csáss meg azoknak, akik ellened vétkeztek...

(.Vencel, Luther intésére, odalép Kolhaas 
mellé.)

KOLHAAS Nem tehetem, főtisztelendő 
úr. Üdvösségemnek árán sem.

(A vár négy sarkán rendre megszólalnak a 
kürtökfo

LUTHER A meisseni herceg és a fejede
lem közös hadserege. Nem én hoztam rád. 
Bár azt kellett volna tennem. Nem nyújtod a 
kezed, Kolhaas?

KOLHAAS Sok évvel ezelőtt a wormsi 
birodalmi gyűlés elé idéztek egy embert, egy 
lánglelkű férfiút, aki bátorságával felforgatta 
a világot. Szigorú és ellenséges bírák elé idéz
ték, hogy a császár előtt a tanait visszavonja. 
Egyetlen intésen múlott az élete vagy mág
lyahalála, mégis azt mondotta: nem tudok és 
nem akarok visszavonni semmit, mert se 
nem tanácsos, se nem bátorságos bármit is a 
lelkiismeretünk ellen cselekedni. Távol áll
jon tőlem a szándék, hogy azzal a férfiúval, 
akinek most színe előtt állok, akit kezdettől 
szívembe fogadtam, doktor Luther Márton
nal összehasonlítsam magam. Nekem nin
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csenek tanaim; semmit sem adhattam az em
bereknek, nagyot, értékeset, aminek vissza
vonását kérné bárki tőlem. De amüyen 
jelentéktelen a személyem: oly iszonyatos és 
pótolhatatlan a veszteségem. Igazad lehet: 
mindez csak porszem a te hatalmas igazsá
godban. De ki tehet róla, hogy porszemként 
kaptuk az életünket is, az egyetlent? Ki ren
delte vajon, hogy a porszem igazsága nélkül 
értelmetlenné válik az egyetemes jog és igaz
ság is, amelyet nem keresnünk kellene, haj
szolni, mint gyermek a szivárványt, hanem 
ott kellene lennie mindenütt, ahol meghir
dették? A meghirdetett és be nem váltott 
igazság, drezdai és branderburgi alkotmá
nyok, uram, ocsmányabbak a nyűt hazug
ságnál, mert olyanok, mint a csalétek; fogát 
vicsorítja, vagy elmenekül a kutya, ha vasvil
lát vetek feléje, de gyilkosának kezét nyalva 
pusztul el egy darabka mérgezett kenyértől. 
A hiszékenység s a folyamodványos re
ménység vetett véget Lisbeth életének. Le
h e tség es , hogy  az a gyerm ek, aki

Schwerinben vár engem, anyja után most az 
apját is elveszti. Semmit sem hagyhatok rá, 
csak az árvaságot, mely térdeplő reménység
ből fölegyenesedett reménytelenséggé fogja 
nevelni őt. Az a férfiú, valamikori doktor 
Luther Márton, a wormsi birodalmi gyűlé
sen maga is fölegyenesedett, és azt mondta: 
Itt állok, másként nem tehetek, Isten emgem 
úgy segéljen, ámen.

LUTHER (szelídebben) A  valamikori Lu
ther Márton ma is kész meghalni az Ember 
Fiának igazságáért. De az élet parancsa nem 
a halál, hanem annak elkerülése: nem az ön
gyilkos reménytelenség, hanem az okos cse
lekvés. Az eszes meglátja a bajt és elrejti 
magát; a bolondok nekimennek és kárát vall
ják. Mert akárkinek, valaki minden élők közé 
csatlakozik, van reménysége; mert jobb az 
élő eb, hogynem a megholt oroszlán. Elegen
dő büntetés nekünk a halál tudata. Ennek 
letöltéséhez kell a férfibátorság, mert a halot
tak semmit sem tudnak és azoknak semmi 
jutalmuk nincs többé.

KOLHAAS Régen betelt ez már rajtam.
LUTHER Az vezet vissza téged az élet

be, akinek jóindulatában fegyveresen kétel
kedtél. Olvassa, báró úr. (Papírtekercset nyújt 
oda Vencelnek.)

VENCEL Mi, Szászország választófeje
delme, arra való tekintettel, hogy Luther

Márton Előttünk érdekében szót emelt, sze
mélyesen vizsgáltuk meg Kolhaas Mihály 
lókereskedő panaszát, amelyet teljességgel 
jogosnak találtunk. Következésképpen: el
rendeljük perének újratárgyalását és mind
azok m egbünte tésé t, akik a békés ke
reskedelem s általános Rendünk törvényeit 
megszegték. A zavartalan igazságszolgálta
tás végett Kolhaas Mihálynak szabad utat 
biztosítunk Drezdába, egész csapatát pedig 
kegyelemben részesítjük. Feltételünk, hogy 
nevezett lókereskedő a jelen rendelkezés vé
telétől számított három napon belül leteszi 
és letéteti a fegyvert, továbbá minden hadi
zsákmányát, mint fejedelmi tulajdont, a lüt- 
zeni bíróságnak beszolgáltatja. Kelt mint 
fent... És az én sérelmem? Azzal mi történik, 
főtisztelendő úr?

LUTHER Kérjetek és adatik... Zörgesse
tek és megnyittatik néktek. Kolhaas, tedd le 
a fegyvert! (Kolhaas pallosát a gerendába vágja.)

NAGELSCHMIDT (ordítva) Mihály! Be
csaptál engem! Elárultál!

LUTHER Kérjetek és adatik... Zörgesse
tek és megnyittatik néktek! (El.)

(A szín elsötétül, a zsivaj fokozatosan elcsi
tul.)

Második kép
Drezda piactere. Ujjongó tömeg, bírósá

gi asztal. A háttérben fehér lepellel borított 
emelvény. Bevonul Kolhaas, Nagelschmidt, 
Herse és velük néhány lovász. Hangok: — 
Éljen Kolhaas! Igazságot Kolhaasnak! Bünte
tést a tronkainak! Tűzbe vele! Kolhaas és társai 
az emelvény előtti pádon foglalnak helyet. Vencel 
jön a tömeg hurrogása közben, Nagelschmidt át 
akarja adni helyét neki a pádon, de nem fogadja 
el. Állva marad. A bíróság tagjai fölvonulnak az 
emelvényre: Zauner, Eibenmeyer, Müller, oldalt 
ül: Kallheim, Hinz, Kunz.

EIBENMEYER Atyámfiái! Csendet, ren
det kérek! Nyilvános ítélethirdetésünket a 
választófejedelem nem a zajongás, hanem a 
példastatuálás végett rendelte ide, Drezda 
piacára. Fegyveres őreink a rendbontókat 
helyben letartóztatják. Méltóságos tronkai 
Vencel báró! Jelen?

VENCEL Jelen.
EIBENMEYER Kolhaas Mihály lókeres

kedő. (Kolhaas föláll.) Igen. Tessék állva ma
radni. A választófejedelem és a csázsár 
ítéletét kell meghallgatnunk. Zauner ügyész 
úr...

ZAUNER íme, Kolhaas Mihály, eljött a 
nap, amely fényre deríti a te igazságodat. 
Minekutána Tronkából szabad elvonulást 
biztosítottam neked, apránként vettem vizs
gálat alá célodat is, amely oda kényszerített. 
Megállapítottuk, hogy sem rablási szándék, 
sem békés társadalmi rendünk felforgatásá
nak jobbágyindulata nem vezetett, hanem 
kizárólag saját kicsiny javaidnak, igazságod 
morzsáinak a visszaszerzése. Istentől ren
delt felsőbbségét, fejedelmét tiszteli meg az, 
aki annak m eghirdetett igazságaihoz ra
gaszkodik. Kenyerétől fosztatik meg az, aki 
annak morzsáit elvesztegeti. Éppen ezért a 
mai napon elrendeltük: két fekete lovadat, 
abban az állapotban, amiként jogosan kíván
tad— csengőstül— visszaszolgáltassák. Ha
sonlóképpen visszaadassék a jogtalanul 
behajtott ötven garasod és Hutten Herse ne
vű szolgád kabátja, kalapja, tarisznyája a 
benne talált személyi tárgyakkal egyetem
ben, úgymint: cseréppipa, tapló, kovakő, ti
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zenkét garas és egy csontnyelű pipaszurká- 
ló. Kelt Brandenburgban, Frigyes választófe
jedelem... Aki kegyességének újabb jeleként 
személyesen óhajtotta volna döntését közöl
ni. A fejedelem elnézésedet kéri, Kolhaas Mi
hály, de császárunkat kell ma vendégül 
látnia. A császár is elnézésedet kéri, hogy 
feleséged, Kolhaas Lisbeth hozzá eljuttatott 
folyamodványára különleges elfoglaltsága 
miatt Müller Ferenc császári ügyész útján 
kénytelen döntését közölni. Müller úr...

MÜLLER Ötödik Károly, Isten kegyel
méből választott római császárunk, a biroda
lom mindenkori gyarapítója, Németország, 
Spanyolország, a két Szicília, Jeruzsálem, 
Magyarország, Dalmácia, Horvátország sa
többi királya, Ausztria főhercege, Habsburg 
Flandria és Tirol grófja — a brandenburgi 
választófejedelem igazságos keze által tisztá
zott pörös ügyben az alábbi kiegészítő vég
zést jegyzi saját kezűleg: A vessző és 
dorgálás bölcsességet ád; de a szabadjára ha
gyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. 
Amiként a brandenburgi kancellária pártat
lanságán ejtett foltot Hinz, Kunz és Kallheim 
úr: mai nappal tisztségükből mindhármukat 
elbocsátjuk. (A tömeg felujjong.) S mivel bár
mely törvénysértés a legfelsőbb Törvényho
zó Személyét sérti, várúri jogainak túlhágása 
miatt tronkai Vencel báró kétesztendei bör
tönbüntetésre ítéltessék.

(Döbbent csend. E pillanatban kürtök szó
lalnak meg, majd ágyúlövés hallatszik. A tér nem 
látható sarkából elvegyül a zajba Kolhaas lovai
nak csengószava. Egy törvényszéki szolga átadja 
Kolhaasnak Herse kabátját, kalapját, tarisznyá
ját. A  tömeg gyorsan eloszlik. Kiáltások: Itt a 
császár! Gyerünk a császár elébe! Éljen a csá
szár! Szigorú tartásban néhány fegyveres porosz
ló marad csak Kolhaas közelében. Kolhaas lassan 
tér magához a váratlan győzelem súlya alatt. Az 
ágyúlövés irányába zúduló tömeg után bámul.)

KOLHAAS Jóemberek! Most hagytok 
magamra? Senki sem kíváncsi már a dölyfös 
tronkaira? Emberek! Éljen a császár! Elhozta 
az én virágvasámapomat... Éljen a császár! 
(Nagelschmidthez, mintegy végső replikaként 
minden vitájukra.) Éljen a császár! (Nagelsch- 
midt rezzenetlen.) Ha későn is... Elhozta az én 
virágvasámapomat. Hallod, Kari? Tronkai 
Vencel kétesztendei börtönbüntetésre ítéltes
sék. (Mámorosán ízleli a szót.) ítéltessék... ítél
tessék... Lisbeth küldi sírjából a szikrányi 
vigaszt: ítéltessék! (Diadalmasan) Ismételd, 
Müller, drága barátom, vak malomként for
gassa nyelved a szót: ítéltessék.

MÜLLER (megrendültén és verejtékezve) 
ítéltessék.

KOLHAAS 0 , ha Lisbeth is hallaná, 
Kari! (Átöleli.)

NAGELSCHMIDT Hallja bizonyára.
KOLHAAS ő  hozta volna nekem... ne

künk... ezt az üzenetet. Ember és elégtétel 
hogy képes üy messzire szakadni egymás
tól? Köszönöm, Kari, hogy mellém állottál... 
Ezt az egyetlen fáklyás szót bár — ítéltessék! 
— menedékünknek visszaszerezhettük.

NAGELSCHMIDT Kevés.
MÜLLER Nem ért véget, Mihály, a csá

szár szövege. Mert bármüy rövid az ember 
földi élete, és bármily hosszú és gyötrelmes 
legyen az igazságnak útja: senkinek sem áll 
jogában  az t ö n h a ta lm ú lag , m ellék
ösvényeken keresni.

KOLHAAS Mint e tronkai disznónak!
MÜLLER Mert az igazság elfordul attól, 

aki igazságtalan módon igyekszik hozzá; 
mert a jogot csak joggal, az üdvösséget alá

zattal lehet megszerezni. Visszakaptál min
dent, Kolhaas Mihály, mindent, ami megille
tett, de ne felejtsd, hogy az ember, miközben 
az igazságát hajszolja: el is adósodik.

KOLHAAS Mindenemet elkótyavetyél
tem.

MÜLLER Rajtad immár a sor a törlesz
tésben.

NAGELSCHMIDT Rajta? Talán a tron
kai Ántikrisztuson! Kolhaasnak minden el
veszített java visszaszolgáltassák!

MÜLLER (Fokozatosan elszigorodva, ki
szakítván magát a baráti kapcsolat kínos kötött
ségéből) Rajtad immár a sor a törlesztésben.

(Kolhaas mindinkább elképedve nézi Múl
tért.)

NAGELSCHMIDT Nem törlesztünk! 
Követelünk.

EIBENMEYER Igaz tanítás a császár ta
nítása.

NAGELSCHMIDT Hamis tanítás a csá
szár tanítása!

MÜLLER (olvas) Várakat gyújtogattál, 
emberéletet oltottál, jogodért a jogtiprásnak 
útjára léptél...

NAGELSCHMIDT Mi mást tehetett vol
na? A keresztre feszített igazságot hogyan 
közelítsük meg, ha Pilátus latrai őrzik azt — 
ellenünk? Lepecsételt sírjából a jogot miként 
lehetne kiszabadítani a farizeusok hadának 
szétverése nélkül? Ügyész úr! A mi legfőbb 
igazságunk, akinek templomokat építet
tünk, talán békével és alázatos folyamodvá
nyokkal járult Kajafáshoz avagy a júdások 
elébe? Egyszülött fiát az Isten nem fölindu
lással és kősziklarepesztéssel szabadította ki 
s emelte magához? Egyetlen utat jelöl ki ne
künk a császár? Egyetlen járható útként — a 
járhatatlant?

EIBENMEYER Nagelschmidt összeté- 
veszti magát és gyújtogató társát a Tör
vénnyel és...

NAGELSCHMIDT Ott kezdődik az em
ber! Amikor összetéveszti magát mindazzal, 
amitől megfosztották.

EIBENMEYER őrség!
(Két katona elhallgattatja Nagelschmidtet.)

MÜLLER Kolhaas Mihály kolhaasen- 
brücki lakos, született 1502. június tizenhete
dikén Schwerinben, a mai napon kötél általi 
halálra ítéltetik. Kelt mint fent, a császárnak 
saját kezű aláírása.

NAGELSCHMIDT Úristen! Becsapták! 
Becsapták! Latrok, becsaptátok, tőrbe ejtetté
tek, verembe csaltátok, mért hallgattunk rá
tok? Ó, én ostoba, kinél ostobább csak 
Kolhaas Mihály voít!... Tudhattam volna... 
minden szavuk hiénabűzt áraszt, és minden 
kegyükkel, minden ravasz engedményükkel 
a végső céljaikat palástolják. Müller úr! Nyel
vedet adtad az ocsmány ítélethez — tépd ki 
a nyelved. Hangodat adtad hozzá — vágd el 
a torkod!

MÜLLER A hang az enyém volt — a 
döntés a császáré, Mihály. Bocsáss meg ne
kem.

KOLHAAS Utolsó kívánságod? (Görcsös 
kacagás.) A z  ítélethirdetők utolsó kívánsága: 
bocsássunk meg nekik. (Újabb kacagását Ven
cel diadalmas-gúnyos kacagása szakítja meg. A 
tronkait kifelé kísérik az urak. Kolhaas, utána 
nézve) Találkozunk még! (Müllerhez) De ve
led már sohasem. Elszámolni valónk nincs 
már...

MÜLLER Tudod jól... Mindent megtet
tem. A körülmények szerencsétlen kény
szere, hogy...

KOLHAAS... hogy az én hullám is lép
csőd az emelkedéshez.

MÜLLER Bocsáss meg nekem.
KOLHAAS Legyen neked könnyű a ha

talom. Nyugodj békében.
(Müller kimegy. A  színen csak az akasztás

ban érdekeltek maradnak. Fegyveres őr, hóhér, a 
kivégzést ellenőrző megbízott stb. Miközben a 
bitót a helyszínen állítják föl, Nagelschmidt két
ségbeesetten, kiégett tekintettel nézi Mihályt.)

KOLHAAS Henriket ugye fölneveled? 
(Az amulettet Kari nyakába akasztja.) Akettőnk 
vitája véget ért. A hóhér tesz pontot rá. A kis 
lucfenyőt a kertünk sarkából költöztesd 
Schwerinbe. Lisbeth kívánságára ültettem, 
gyermekünk születésekor. Vigyázz, meg ne 
sértsd a gyökereit. Öntözgessétek, hogy új 
erőre kapjon. Milyen szelíd most az arcod, 
Kari. Soha nem láttalak ennyire szelídnek. 
Mintha Jézus törülközőjét használtad volna. 
Amelyiken rajta maradtak a vonásai. Az ő 
türelmére lett volna szükségünk — egymás 
iránt a közös veszedelemben. (Nagelschmidt 
könnyét törli.) Henrik ne lássa majd a köny- 
nyedet. Gondolod, hogy megkapaszkodik 
az a kis fenyő Schwerinben? A két fekete 
nyakára kössétek vissza a csengőket. Melyik 
úton mégy el?

NAGELSCHMIDT Amelyik Münzer Ta
máshoz vezet!

KOLHAAS Az jó. Az a legrövidebb. A 
hazavezető.

(A hóhér megáll Kolhaas előtt. Dobpergés, 
majd csönd. Távolról a két fekete ló csengője 
hallik. Harangok szólalnak meg a császár tiszte
letére. A szín fokozatosan elsötétül.)

NAGELSCHMIDT hangja:
Volt egyszer hol nem volt a baj 
Fekete lován szállt a baj 
Kolhaasenbrückben 
Egy lócsiszárra
Kolhaas Mihályra rontott a baj 

Függöny

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

A 12—15. oldalon Szabó Tamás felvételei
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HELIKON

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT CSINSZKA
(Részletek Csinszka emlékiratából)

Adyról
A  hamvát ifjú szépségemnek 
Terítettem eléd szőnyegnek.
Nagy szemem hívó villanását, 
Könnytől megvert, bús ragyogását, 
Hajam szőke, hercegi selymét,
Szúz testem érintetlen kelyhét 
Dobtam égni a Te máglyádra.
Hogy izzóbb, szebb legyen a lángja. 
Szívem piros, zuhogó vérét 
Térden csúszva emeltem Hozzád 
S az áhitatom szent tömjénje 
Hozta közel hozzám az orcád.

Csinszka1

Az irodalomtörténet pontosan megőrzi, 
ami időben és életadatban megállapíthatom 
fontos volt körülötte.

Nekem másmilyen beszámolnivalóim 
vannak.

Milyennek képzeltem? Hogyan élt ben
nem azalatt a négy év alatt, amikor, mint 
iskoláslányt feléje sodort az érzés kíváncsisá
ga! Milyennek láttam?, mikor ez a gyerekes 
kíváncsiság szeretetemen, részvétemen, el
szántságom on és magányosságomon ke
resztül végre elém állította élő valóságában 
Ady Endrét. Mi maradt meg bennem a négy 
esztendő együtt leélt, egymást támogató, ha
lálos harcából? Az életből, amit vállaltam 
mellette, keserves és szép pillanataiból mú
landóságunknak.

M egpróbálnám végigjárni mégegyszer 
az utat, amit együtt jártunk, ismeretlen-isme
retségünk levelező romantikájától a találko
zásig.

Alomtól a valóságig. Valóságtól — a ha
lálig.

Először egy fényképen láttam meg az ar
cát és megszerettem. Mikor évek múlva, gye
rekes fintorok, váradi lelumpoltság s egy 
kiszám íthatatlanul változó idegrendszer 
torz megszenvedettségében előttem ült, ta
lán még jobban szerettem. Részvéttel, becsü
letesen, őszinte segítő szándékkal. Ez a 
szeretet és ez a részvét soha sem változott 
meg bennem iránta, a segítség vágya sem 
múlott el, csak csődöt mondott.

Gyöngének bizonyultam, mert elejtettem 
az életerejét és meghalt.

Elvesztettem élő, meleg, változó arcát. Az 
arcot, melyen jóság és rosszaság, hit és taga
dás, mámor és kétségbeesett józanság válta
kozott.

Fényképek, emlékezések, legendák ma
radtak róla. A verseiben él, de látni, megsi
m ogatni, kézzel, szívvel szolgálni apró 
botlásai és nagy zuhanásai percében soha, 
soha nem fogom többet.

Elvesztettem — és amíg élek, keresem.
Izzó elszántságával az ifjúságnak szédül

tem eléje, a tűz, amit belőlem kiváltott, olyan 
erejű volt, hogy utána — ameddig élek — 
mindég fázom és fázni fogok.

♦

így történt
1911-től 1912-ig

1911-ben Svájcban, Lutryben, a genfi tó 
partján egy lányintemátusban éltem.

Tizenhatéves, egyetlen kislány. Apám 
Pesten élt, szép, fiatal anyámat elvesztettem, 
amikor megszülettem. Tizedik évemig Nagy
anyám nevelt Erdélyben, Apám csúcsai bir
tokán. Tizedik évemben Pestre hoztak az Er
zsébet nőiskolába, hol is hat évig kínlódtam 
a tehetséges rossz tanulók, a saját törvényeiket 
élő lázadón érzékenyek életét.

Az Erzsébet nőiskolából kerültem Svájc
ba. Adynak a nevét ismertem már évek előtt, 
az Erzsébet nőiskolában hallottam először 
beszélni róla. Mikor a Ferenc József díjat kap
ta, a Vigadóban tartott Ady estre2 néhány 
tanítónő jelölt nagylány is elment. Ezek a 
kedves, okoskodó prepák szerettek engemet, 
barátkoztak velem és akkor meséltek is arról, 
amit láttak és ami mély benyomást hagyott 
bennük. Észrevették Ady sötét tüzű szemét, 
sápadt, megkínzott arcát, érzéki száját.

Volt, aki anyás részvétet érzett iránta, 
volt, aki őrültnek hitte, de akadt olyan is, aki 
rosszhiszemű komédiást látott benne. Akkor 
a gondosan titkolt, iskolákban üldözött fo
lyóiratot is kezembe adták egy pillanatra. A 
Nyugat Ady számát.3 Ott láttam meg először 
gyönyörű, fiatal fejét, amint öklére támasz
kodva belebúsul a világba.

*
Télen, a svájczi hegyek között, sportos 

kirándulásán az intézetnek, együtt ültem 
egy kalandos kedvű magyar fiúval4 és me
gint elém villant Ady neve. Fehér varázsában 
a téli díszleteknek, szánkón, a behavazott kis 
svájczi templom előtt, a ragyogóan kék téli 
ég alatt, jól-rosszul idéződött egy-két ismert 
verssora.

Végre, fél év múltán, barátnőm és sorstár
sam, Markösy Böske hazakerült az intézet
ből és résztvevő barátsága cukrot küldött 
nekem. S a sok cukor közé ügyesen becsem
pészte Ady két kötetét is. A Vér és aranyt és a 
Szeretném, ha szeretnéneket, az új életre támadt 
magyar irodalmi élet akkori két nagy szen
zációját.

Mellékelve kaptam a könyvek egyetlen
a könyöklő, jól

Ezt a képet láttam már egyszer, tiltott 
folyóiratában az Erzsébet nőiskolái prepák
nak.

Jellemző akkori magamra, hogy a köny
vek hetekig fölvágatlanul hevertek az intéze
ti lányszoba asztalán, de a költő képe 
keskeny kis aranykeretet kapott.

Miért? — ezt akkor magam sem tudtam.
Keskeny aranyrámájából mélységes szo

morúsággal révedt az én friss, idegen vilá
gomba a csodálatos varázsú szem, nyugta
lan vonás rándult az érzékeny szájon.

Néma nézője a lányszobának. Bámuló ta
núja sok oktalan sírásnak, nevetésnek. Külö
nös férfi arc, ismeretlen figyelője napja
imnak.

Játékos vetkőzések, kapkodón szeles öl

suggestív illusztrációjaként 
ismert Ady fényképet is.

tözködések tanúja. Cinkostársam minden jó
ban, rosszban.

*
"Kedves Ady Endre. Itt a francia Svájcz- 

ban, egy lánypensionatban ezen a szomorú 
őszi délutánon kezembe került a maga arc
képe6 és erősen elszomorított. Bocsásson 
meg, de borzasztó elgondolnom, hogy ma
ga, a ma talán egyetlen élő magyar zseni, 
üyen fiatalon, ilyen betegen, ilyen kiélten néz 
a világba. Nem tudom, létezik-e s ha létezik 
jó-e Magához a Maga Léda asszonya, de kér- 
ve-kérem vigyázzon Magára.

— Tizenhat éves vagyok s ezért kérem 
baráti elnézését, mikor ezt a két titokban 
őrzött verspróbálkozásomat küldöm szíves 
bírálása végett. Bár itten, kint a franciák kö
zött, példátlan, hogy Rostand, vagy más hí
res ember, egy asszony írását figyelmen 
kívül hagyja, s számomra igaz ünnep lenne 
a levele, elkészültem a magyar művészek 
udvariatlan lustaságára s nem számítok a 
válaszára."

Pár udvarias zárószó, a cím és név.
Még egyszer átolvastam a levelemet, lut- 

ryi kispensionnaire, aki akkor voltam.
Tizenhat éves, anyátlan félárva, egyetlen 

és magányos kislány. Szobaáristomot kap
tam éppen, mert magyarul beszéltem egy 
másik magyar lánnyal és a büntetés bűnbá
nata a pár napja birtokomba jutott Ady 
könyvet adta a kezembe. Felvágtam a Szeret
ném, ha szeretnének kötetét és a Prológusnál 
fejbevágott soha nem hallott ereje a távoli 
kürtszónak:

Sem utódja, sem boldog őse,
Sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkinek.
Nem vagyok senkinek.

*
M agyarnak, v irtu sk o d ó  ko ldusnak , 

nyelvben, fajtában társtalannak adatott a 
sors kegyetlen kegyéből Ady Endre. Genie
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volt, s mert genie volt, mindent fájdalmasan 
tisztábban látott másnál. Végre, születési 
adottsága is megvolt hozzá, hogy szembe
nézzen s jól bele lásson a magyar életbe. 
Hiszen vármegyei kis ambidókból dobódott 
ki fiatalon Párisba. Fiatal volt, szegény és 
tiszta s a kint kapott szabadság, reá ömlő 
gazdag kultúra termő talajra talált a lelké
ben. A fogékony, tanulni vágyó Ady fájdal
m asan érezte az itthon i szegénységet, 
elmaradottságot a kint látott metropolis lük
tető, öntudatos életéhez képest. Bámulta mű
vészi érdeklődésüket, szociális intézmé
nyeik anyagilag, emberileg összetartó meg- 
szervezettségét. Refolmálni akart s fiatalsá
gának bízó, bátor, robbanó hitével akarta 
fölrázni részvétlen nyugalmából a fajtáját.

Még párisi évei előtt, váradi újságírós- 
kodása idején megkezdte a reformálás, az 
újítás járatlan, nehéz útját. H adat üzent 
versben és prózában az elfogultaknak, a 
gondolkozni resteknek, a nem olvasóknak, 
a smokkoknak, a szemforgatóknak és a ha
zugoknak.

Páris megerősítette, kiérlelte szándékait.
Emberin élni, látni, fejlődni és érezni 

akarta tanítani az olcsó gőgű, cím- és rang- 
kórságban szenvedő, minden újítástól vona
kodó, bűnösen, lustán elzárkózó országot.

Kíméletlen ostorcsapások szántanak vé
gig az avó, hiú, magától elragadtatott ma
gyarság hibáin.

Csupa erős, fájó szemrehányás, életre, 
tettre serkentés, elkeseredett élű gőg zeng, 
ömlik a fiatal Adyból. Mert Ady gőgös volt. A  
legkirályibb gőgű, de ez a gyilkoló élű gőg, 
mit démonikus kegyetlenséggel csapott em
bertársa szeme közé — mindég fölfelé talált, és 
ez a fölfelé adresszált gőg itt nálunk idegen.

Ugyanekkor az elmaradott, a megalázott 
felé résztvevő megértéssel, Krisztusi tűre-, 
lemmel hajolt, s nem tudta soha rangok, szü
letési előnyök szerint osztályozni az embert. 
A hazafias alkalmi verselők és versek után 
szokatlanok és kíméletlenül igazak voltak az 
új Ady zsoltárok.

Nem tetszett az új hang, de tudomást kellett 
venni róla.

őrültnek, érthetetlennek, hazafiatlannak 
és erkölcstelennek kiáltják ki a költőt, kinek 
szép szomorú fejére készül már a martyrko- 
rona. Lelkes, szegény, fiatal tehetségek cso
portosulnak merészen kibontott zászlója alá. 
Fázós, dühös, öreg befolyásosok szervez
kednek a túlsó parton. És halálig tart a harc. 
Ahogy izmosodik, tisztul, színesedik Ady 
hangja, úgy nő az irigység, a harag, a gyűlö
let, a szertelen imádat, az elismerés és az 
üldözési láz körülötte.

A magyar vezető osztály konzervatív, fe
udális érdekeket védő, konok, minden új eu
rópai áramlattól elzárkózó füleiben gyű
löletet, süketséget talál. Osztályérdekeket 
szolgáló beérkezettek, akadémikusok, főpa
pok, befolyásos publicisták, vezérpolitiku
sok fogtak össze elnémítani a költőt. Szer
vezett támadások érik erős helyekről s elhall
gattatni mégsem lehet. Tisztasággal, erővel 
és elmével verekszik a hazugság ellen.

S ha vágás éri — büszkén tagadja, pedig 
legbelül gyógyíthatatlan sebet hurcolt népe ha
lálba rohanó vaksága miatt.

Föltámad a háború régen kísértő, borzal
mas réme, s a reformer és pacifista Ady, aki 
messze előre lát a magyar jövőbe, megiszo
nyodik borzalmától ennek a vesztünkre ho
zott vérfürdőnek. Első percétől kezdve viselte 
irtózatos kínját a tudásnak, hogy elveszítjük

magunkat és a háborút. Külső, kegyetlen szá
mítások játszottak össze belső tébolyokkal s 
boldog, bomlott zűrzavarában a Halálnak 
Ady sikoltó, kétségbeesett énekeit idegen- 
séggel, dühvei fogadják a harcra szító, meg
szédült vezetők.

A magyar a rövidlátás hősi korát éli, s a 
költő, aki nem tud zászlót bontani az ember
kéztől támadt emberhalál örömére, végleg 
szembekerül a fajmagyarság tömegérzésé
vel. Ma már tudjuk, hogy ez a háború nem 
volt a mi szabadságharcunk. De ha az lett 
volna, akkor is egy olyan nemzeti értéket, 
mint Ady, jóvátehetetlen bűn lett volna beug
ratni Petőfi szerencsétlen hősi halált halt sze
repébe. Pedig történtek, következetesen 
történtek bűnös próbálkozások a beteg testű, 
rossz idegrendszerű, negyven éves költőt 
harctérre küldeni. Rosszhiszemű újságcik
kek, támadások, följelentések érkeztek, s en
nek a csúnya, em bertelen játéknak lett 
szomorú következménye, hogy a láztól, ezer 
testi bajtól megkínzott Adyt végre bevették 
katonának.

Felmentésének (miért ő soha egy lépést 
sem tett) egy-egy hónapi meghosszabbításá
ért barátainak és kétségbeesett asszonyának 
sajtófőnöki és államtitkári előszobákban kel
lett kilincselniök.

Bűnös igazságtalanság volt mindez, mert 
Ady nem tartozott semmiféle politikai párt
hoz. De mert nevének és geniejének ragyogó 
védelmével állt a lesújtott, az elnyomott mel
lé — ellenségei szélsőséges politikai expo
nenst láttak benne.

Pedig csak genie volt, minden párton és 
minden pártoskodáson messze túl élő és 
messze túl látó Költő, aki független szellemi 
királyságra küldetett s így nem is lehetett 
semmüyen zászlóra esküvő közkatona. For
radalmi jelentősége a jobbra, többre, igazabbra 
vágyó ember örök forradalma marad.

Ady nemes, emberszerető mentalitása 
halálos döfést kapott ezekben az időkben.

Hosszú nyári délutánokon, kemény téli 
reggeleken — mikor csúcsai otthonunk előtt 
tíz percenként sivított el a virágos, nótás ka
tonavonat, céltalan hősi halálba üldözve az 
Életre, fejlődésre, munkára teremtett embert 
— Ady lázas szeme könnytől ragyogott. 
Igaz, nemcsak magyarul sírt, de emberül is. A 
mi pusztulásunk közös pusztulás volt az ő 
veszendő életével, testvér zokogott föl a test
vér halálán, de az a testvér nagy emberségé
ben megsiratta az ellenség oktalan halállal 
vesző gyermekét is. Minden faji és politikai 
érzékenységén túl — ember volt és művész. 
Hálás ember és igaz művész, aki nem tudta 
megtagadni a barátból ellenséggé vadított 
nemzetek kultúráját, értékeit.

Tudta, hogy az ember haragja múlandó s 
a népek — kimerülve a vérontástól — a bi
zonytalan jövő egyik szeszélyes órájában 
észhez térnek, a gyűlölet mocska kiszárad, s 
ember az ember előtt pirulva szégyenli a 
vakságot, mivel köpködő gyűlöletében okta
lanul végiggázolt alkotókon, és alkotásokon, 
mert azok németek, franciák, oroszok vagy 
olaszok voltak. Ki volt a részes a háború 
rettenetes ördögének elszabadításában, a jö
vő titka, de ha már jött s dögletes pusztulást, 
nyomort és gyászt teremtett az útjában, lobo
gó, fejvesztett örömtüzek gyújtása helyett 
össze kellett volna fogni krisztusi erejével a 
jobb embereknek. Államfőknek, politikusok
nak, vezető művészeknek megfékezni, idejé
ben megállítani a rémet — legalább itt, a 
magunk földjén.

Nem így történt, s a költő hörgő, sikoltó, 
fenyegető jóslásai beteljesedtek. Borzalmas 
víziói valósággá váltak s ő Jeremiás próféta 
látnoki erejével hirdette a közeledő ítélet ret
tenetességét.

Beteljesedett. Elvesztettük a háborút és 
magunkat, s a zord szavú kérlelhetetlen Pró
féta halálra sápadt. Nem ezt akarta. Ijeszteni 
akart, fölrázni nemzetét a fejlődés, a belátás 
útjára, javítani akart s a beígért ütés rombolás 
lett. Embert ölt. Eszméinek, világfelfogásának 
ellenségét, de testvérét ölte meg, s ő  — min
dent előre látó, mentő jóságában meggyalá
zo tt lé le k té b o ly u lt, zavaros szem m el 
temetődött a romok alá.

Elnémult örökre s ha zengő, hívő, intő sza
vára nem figyelt föl idejében a magyarság, 
bűnös mulasztás történt.

Megértették mások, cselekvők, fanatiku
sak és rombolók. Oka ennek sem Ady, de az 
elvesztett háború s a magát elvesztett ország. 
Az elkésett forradalmat, menteni akaró, ta
pasztalatlan, gyökértelenül tapogatódzó jó
szándékot «keserű hitetlenséggel fogadta a 
haldokló költő.

Utolsó üzenete a győzteseknek szól:
"Ne tapossatok rajta nagyon,
Ne tiporjatok rajta nagyon,
Vér-vesztes, szegény, szép szivünkön,
Ki, íme, száguldani akar."

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

1 Csinszka verse: 1927 Pest.
2 A főváros irodalmi díját (Ferenc József díj) 

Ady 1909. nov. 14-én kapta meg, ez nagy vihart 
kavart a sajtóban. Három nap múlva a Royal 
szálló nagytermében Ady bevezetőjével Beret- 
vás Hugó műkedvelő zeneszerző Ady-dalait 
adták elő.

3 A Nyugat Ady-száma: 1909. jún. 1.
4 Tabéry Géza (1890-1958) író, újságíró, 

Csinszka egyik legkorábbi udvarlója, visszaem
lékezését A csúcsai kastély címmel többször is 
kiadta.

5 Ismert Ady-fénykép — Székely Aladár felvé
tele, a legelterjedtebb Ady-kép.

6 Székely Aladár felvétele, a "könyöklő" 
Ady, a költő legelterjedtebb fényképe.

Paulovics László rajza
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HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

Fehérre mosott csönd
Befejező rész 

(Csömör)
Előbb rendbe kellene szednem magam 

testileg, lelkileg. Ez a ráncos kifli megteszi, de 
nem elég. Jó lenne úszni egyet. Új testet ölte
ni?! - Költői álomnak is túl szép.

A régit, igaz, elhamvasztja lassan a sze
mélytelen létezés s a gyöngédség-hiány... Iz
maim  m ikor sugároztak utoljára meleg
séget? Mellemen remegve feküdt a kis bre- 
tagne-i cselédlány. Arádió recsegett; az ebéd
lőben ragyogtak a kristálypoharak s az ódon 
ezüst gyertyatartók, a Monsieur konyaktól 
kábul tan hortyogott. S mi a vágy sodró kényére 
vetve (álmok, melyeket át sem éltem! mint aki 
pikkelyek alatt szívet keresve a semmit öleli) 
- behunyt szemmel mézet nyaltam kis barna 
bimbójáról, s az ő két ujjacskája, melyekkel 
vesszőmet fogta, odaragadt.

Gondolatban homályos, rejtett hűséggel 
óvtam magamban egy lehetséges emberi társ 
méltóságát - s közben testem kívánságai haj
tottak.

A dolgoktól eloldva 
sorsod mily színtelen - 
kérész-tüzek lobogva 
nászt ülnek szíveden

Meglegyintett volna az Ady-hangulat a 
Szajna-parton? A dundi szubrettnek talán 
keleti desszert voltam, s én a portóival telt, 
színházi kellékként használt horpadt kupát 
fenékig ürítve, megkíséreltem eltanulni ked
vesemtől s ars poeticámmá tenni a kimerít
hetetlen gyönyört. Meztelenségem védte
lenné tett a nagyvárosokban, ahol az emberi 
természet is könnyen megrozsdásodik.

Az élet törékeny. Érzed, amint benzin
bűztől, bendzsózajtól mérgeződve, szüntele
nül oldódsz és fogysz bűnök agyvizében... 
Csak addig számítsz, amíg a kolbászod ke
mény! - búgta fülembe a prágai gyors kék 
plüssülésén a húsz koronás Marenka, s én 
hazaérve sietve előkerestem anyám súrlóke- 
féjét s a szivattyús kútnál az udvaron alapo
san lecsutakoltam magam tetőtől talpig.

Sokáig úgy éreztem: 
tar koponyájú, 
horpadt bordájú, 
rothadt velójú mesterek 
hagyták rám a világegyetemet.
A  rakparton kószálsz lesújtva, 
idegösszeomlás környékez: 
halálfejed láttán 
rémüldözve kerülnek ki a 
szembejövők. (Horror, vagy mi ez!?)
Ha ez is végez magával (gondolják), 
a sok drága szőrme, gyémánt, akna
vető, mérgesgáz kire száll,
Istenem!

(Agazdaasszony gombócai)
A  kukorica alá szántanak - ahogyan itt 

mondják.
A köznép szerencsére vastag idegekkel 

van megáldva. Itt van például ez a székely 
fogatos; a legnagyobb bajban is unatkozó, 
fanyar képet tud vágni. Nekem elég, ha egy

tányérsapkás rámköszön, máris görcs rázza 
meg belül kegyetlenül a testemet. Vagy ha 
egy korán vénülő dáma belém karol, hogy 
őrangyal gyanánt a lumpoló férfiak társasá
gából kimentsen - csupa-festék arca szá
momra már egyfajta erőszak. 'Maga afféle 
költő lelkületű ember - vigasztal a székely, s 
nagy markával megtapogatja lova farát. - Az 
én gerincem, akár az acélpenge, olyan ke
mény! - teszi hozzá heherészve; s nem a kan
ca, én borzongok bele az iménti simogatásba.

A bő tipegésű és selypegésű gazdaasz- 
szony megkérdi tőlem: jártam-e már Tordán, 
híres hely az?! Előbb arra gondolok, hogy 
netán a vallásszabadság váráról készül ki
faggatni vendégét (a római kori sóaknák túl 
messzire esnének tőlem); ám őnagysága Ka- 
muthi Farkasnénál köt ki, aki neki ágról vég
re, anyai részről, rokona volna. S már szö
vögeti is a háromszáz valahány éves szerel
mi történet szálait - képzeletben már Gyalu- 
ban járunk, a "kormos várban".

"Gyöngyös főkötő szorítá a halántékát - a 
gazdaasszony élvezettel súrolja egymáshoz

lisztes tenyerét -, amikor eljárta az egeres tán
cot! "... Atánc elnevezésén kívül semmi sejtel- 
messég; úgy tálalja fel nekem a történelmi 
csemegét, akár a frissen főtt szilvásgombóco
kat. Cukorporos mosolyával meghintve per
sze. De én hallom már, amint klanéta nyek
ken, hegedű kontrázik, a síptól, dobszótól az 
ablakszemek is megrezdülnek. Kamuthi Far- 
kasné - a fejedelem aznapi áldozata (!) - szi- 
lajul forog, kék szemével mindenkit meg- 
bájolva. A végén azonban fagyossá mereve
dik a szépséges Kató finom patyolatorcája, s 
a cseresznyeajak, mint valami kapocs, bezá
rul. Báthory Gábor türelmetlenül húzza ma
gán össze a farkasbőrbundát...

így végződik a m últban kalandozás; 
semmi sikamlósság, csak a gombócokba főtt 
szilva csúszik alá simán a torkokon, persze 
mag nélkül. Rejtélyes, hogyan születik tisztán 
valami - kapaszkodom ügyetlenül megint 
Hölderlinbe. Van, amit a versnek is tilos ki
bogoznia; nem csupán a modem költészet
nek vannak alkotáslélektani dilemmái.

(Árkusok - anno 1839)
És akkor ott a kakukkos falióra alatt ke

zébe kapta a múlt századi ifi erdélyi poéta 
irományát (a papilakban bukkantak rá egyik 
délután borozgatás közben), és a megsárgult 
szélű, hosszú árkusok fölé hajolva, hajtotta a 
vágy, hogy közelről győződjék meg valami 
felől, amiről azt képzelte, hogy még nem 
ismeri; nem csupán a szegényes falusi vilá
gosság miatt törekedett nagyon - a lámpában 
a bél a végét járta -, de mert belülről akarta 
látni azt, amit közös múltjukkal magukkal 
hoztak, valam ennyi rozsdabírta fegyvert 
meg kölöncöt, még a millennium előtti álla
potokból. Úgy gyakorlatozott magában az 
élüket vesztett ékekkel és gondolatokkal, 
akárha a pulykanyak lenyisszantásánál cső
döt mondott rézveretes nyelű családi szer
számmal vagy nemzeties fütykössel, mely 
egy meggondolatlan percben hőssé avagy 
szűkölő állattá tehet egyetlen szemvillanás 
alatt.

...Mellőzzük a múvészecset-hagyta képeket: a 
kopott ősi címert, a sok bogú, életfával példázott 
genealógiát, a füstös őseket, s még képük is rette
netes hét vezéreket, az évszakok vastag festékú 
példázatait... olvastam elheverve; s most cso
dálkozhattok velem együtt ti is, hogy ezt egy 
Szentiváni Mihály nevezetű talentum írta 
volt a halálba ment Petőfivel azonos életkor
ban, több mint szász esztendővel ezelőtt, 
1839-ben Kolozsvárott - és nem én.

(A Város)
Ezt a nevet megérdemli, már csak a főte

réért is. A világgal és a környezetemmel 
szemben tanúsított magatartásomból kiöl
tem minden fölösleges érzelmességet; úgy 
indultam el Erdélybe is. Mégis. Van, amikor 
az odaadás magából az alkotásból, a remek
műből árad...

Volt idő, midőn e város lakosai úgy érez
ték, hogy életüknek egyre kisebb az értéke. 
Mégsem adták föl; tudták, hogy Fadrusz ki
rályszobra nem sárból épült, de minden 
egyéb: a mesterkélt világosság és a jövevé
nyek mesterkedése sárrá lesz egykor.

Magába szippantott Kolozsvár délelőtti 
nyüzsgése. Egy itt született magyar író me
sélte, hogy az 1940-es bevonuláskor egyene
sen gyermekkori házukhoz hajtatott, meg
csendült az utcakapura szerelt kis vasha
rang, édesanyja ott állt szemben épp a nyitott 
konyhaajtóban, s noha sejtelme sem volt fia 
jöveteléről, természetes hangon kérdezte a 
csókváltás után: M it akarsz ebédre?"

Mi az, amit hozzátehetnék még! Kent Ko
lozsvárott is megírhatta volna az örök béké
ről szóló látomását; persze nem értekező 
stílusban. A piros szőnyeges szállodakapu
ban s a New York kávéházban a törzsvendé
gek magasra gombolt, vastag angol zakó
ban. S a régi, vadszőlővel borított, árkádos, 
oszloptomácos udvarok, nemesi udvarháza
ké a belvárosban, mintha az észak-olasz re
neszánszt idéznék. S a város legszebb palo
tája a főtéren: a Bánffyaké. Oszlopárkádos 
udvarát a gróffal körbejártam, a Farkas utcá
ban folytatván hűsítő sétánkat a Mátyás-kori 
toronytalan gótikus templomhoz.

"Sok tehetség és érték kallódott s kallódik 
el mifelénk" - mondta halkan gróf Bánffy 
Miklós, s belém karolt, hogy megmutassa a 
hajdani Hídkapu-bástya helyét.

Akkor, és később a bonchidai kastélyban 
értettem meg, hogy a tökélyt valójában a már 
vagy még nem létező dolgokban, alkotások-

18



HELIKON
ban keresi a nyughatatlan emberi elme: a 
képzelet vagy az emlékezet. Azóta volt időm 
eltűnődni rajta - ha nem is öregkori elmélke
dések ezek hogy milyen ritkán sikerül, még 
a legkiválóbbaknak is, párhuzamba hozni 
létünk értelmével a megfoghatatlan t. Egy ké
sőbbi műből (úgyszólván szellemidézés ez) 
varázsolom ide ezt az írástöredéket:M ária, 
mesélje el a legszebbet! - ajánlotta az írnok; s 
ettől egyszerre felgyorsult valami, nem tud
ták micsoda... Mária szórakozottan Gergely
re nézett, aztán mindenkire: - Egyszer a 
mosodában kiscsibéket találtunk a lepedők 
között. De tényleg! Maradt egy nagy kupac 
délutánra, már nem tudtuk feíküldeni a va
salóba, ott hagytuk a sarokban, igaz, nem 
valami nagy rendben, de már mind ropogós 
száraz volt. Ismeritek! - mikor egy csomó 
arab ledobja a humuszát, hogy majd reggel 
is ráér... Ismeritek ezt! Mi is ilyen rendet 
csináltunk. Nagy halom lepedő! Tele bugy- 
gyal, réssel, lyukkal, alagutakkal, gödrökkel, 
szakadékokkal, mint a behavazott Kárpátok, 
csak éppen éjszaka van, nincs medve meg 
farkas, csak a fehérre mosott csönd, de azt is 
csak sejteni lehet, biztos a szagától, mert sö
tétben a fehér is szurok - s akkor egyszerre a 
kiscsibék! Úgy másztak elő a lyukakból, ré
sekből, m in t a fonálról e lgu ru lt sárga 
gyöngy! És kotlós nélkül! Hogyan kerültek 
oda, az Isten tudja. De nem mindegy? Valaki 
biztos tudja..."

Hát ennyi. Aki érti - úgy látszik, hatott 
rám a városlakók éles emlékezőképessége -, 
az megérti, hogy azóta valahányszor vissza
gondolok arra a kukkantásnyi Kolozsvárra, 
a gyalui havas kék árnyékát a szívemen ér
zem.

(Bejön a "szűkebb pátria" is)
Itt is kalapot billentenek a nadrágos em

bernek, mint nálunk a tótoknál. Az út men
tére fektetett, fahánccsal összekötött szép 
szál fenyők juttatták eszembe szűkebb pátri
ámat.

Fehér bajuszos ruszin bácsikkal üldögél
tünk - Török Sándorral - az aranygaluska 
illatú vendéglőben, s egy pengő húszért jó 
ebédet kaptunk, kisfröccsel. A határt ott, ab
ban a magasságban nem is nagyon érzékel
hette az ember. A lengyel parancsnok el
hárította papírjainkat. "Magyar testvér." Az 
erdő szélén ismeretlen bakák alusznak, ma
gyarok is; még az első világháború elején 
estek el. Az egyik kereszten egy szál tövig 
égett gyertya. "Zachorojte mir". Legyen bé
ke... Kis csermely mellett kapaszkodtunk föl
felé az olvadásban. A fenyők gyantát sírtak. 
A csontos arcú erdei nép tréfával ütötte el a 
kérdést, hogy milyen sorsa volt a csehek 
alatt.

"Nálatok is úgy van, m int Rahón, a 
visszafoglalt Kőrösmezőn - próbálom ugrat
ni egy ismert anekdotával erdélyi kísérőmet. 
- Az impérium-változáskor a pénztárkezelő 
nő elvitte magával a bélyegzőt, s húsz év 
után visszahozta, hogy: tessék, megőriz
tem!"

Rahó, Rahó, hahóóóó!
Kárpát alján a jó!

Vajon m it kiáltoznak a Hargita tövé
ben?...

A hegyekből alányargaló hideg szél este
felé megrázza az ablakszámyakat.

S a búcsúvacsorára én tejes puliszkát ren
deltem.

"Mi az, csak nem vacogsz? Itt egy kis 
szüvórium!..." - Erre a "bátorításra" bejön egy 
emlék. A harmincas években Eperjesre nem 
engedték be a magyar színészeket, mert a 
hatalom a várost a statisztika alapján szlo
váknak minősítette. "A Hlinka-gárda még 
nem a szlovák nemzet! - vigasztaltak a főut
cán, miközben egy mokány kölyök szőrehul- 
lott kefével és szájjal tisztította a cipőmet. - 
Keféld a bajszodat is, és hintsd be molyir- 
tóval. Lesz még nekünk Majális."

(Álom)
Sötét folyosó végén, bűzös, piszkos kam

ra kövén feküdtem; imbolygó alakokat lát

tam magam körül, jobb kezük bal lábukhoz 
volt vasalva. Föl akartam állni; látni véltem 
magam, amint az undortól falfehéren kitán- 
torgok a szabad levegőre. Ám amint meg
mozdultam, lábamból a nyilallás az agyamig 
hatolt. Kétségbeesést kifejező képem láttán a 
lehorgonyzóit társaság hahotára fakadt.

"Te nem mozdulhatsz, csak mi!" - kiabál
ták, fogaikkal szakitván-tépvén ketté vaslán
caikat. Majd részegen elözönlötték a fél
homályba fülledt kamrát, és idétlen táncba 
kezdtek. Aki nem táncolt, felült az asztalra, 
sáros csizmával befeküdt a vetett ágyba, 
mely még meleg volt az ifjú háziasszony 
testétől. A deszkaalkotmány zengett a dob- 
bantásoktól meg az időnként felcsattanó vas
tap stó l. H ázigazdám  fia, úgy  lá tsz ik , 
elunván az ünneplő kompániát, a fülemhez 
hajolt végre és gavallérosan belesúgta: "Nem 
kelhet fel az úr. Kificamodott a bokája." ’M i
kor?" - néztem rá bambán. "Tegnap este a 
Hasadéknál."

Most már rémlett valami. Az aranyosszé
ki kiránduláson még fejest is ugrottam a Csu
kás vízesésénél... "Esküdj meg rá, hogy ki 
fogsz rúgni a hámból!" - fogtak körül kirán
duló társaim. "Esküszöm!" Kappant sütöt
tünk, tordai sert ittunk rá; a fele keserű hab 
volt. Néhány dévaj fehérszemély cuppanós 
csókot váltott velünk a kavarodásban. A pa
tak partján a kottaírást gyakoroltam: kusza 
sorokban megpróbáltam lejegyezni egy-két

erdélyi népdalt, hangsúlyozva közben, hogy 
autodidakta vagyok. Vártam, hogy elmerül
jek a telített hangulatban, vártam az öntu
d a tlan ságo t, m ely elfogja ilyenkor az 
embert.

"Te valami magyarázatot keresel az ért
hetetlenre" - súgta fülembe vendéglátó ba
rátom, talán éppen abban a pillanatban, 
mikor a társaság átadta magát az érzéki örö
möknek. "Igazad van, hagyhatnám a fenébe 
- válaszoltam neki. - A megpldás úgyis má
soknál van, nem nálam..." És a lubickolok, 
napozók közé vegyülve, ha örömet nem is, 
de végtelen meghódolást éreztem.

A malomnál elnéztem a kerekeket, amint 
fölkapaszkodnak s alámerülnek a vízben, és 
azt gondoltam (legalábbis ez élt bennem utó
lag), hogy így küszködöm mióta én is.

A többire nem emlékeztem. A bokaficam
ra sem.

Reggelre aztán eltűntek a vasbéklyók s a 
bűzös kamra is.

Kiugrottam az ágyból. Vakító fényben 
csillogott a verandán megterített asztalon 
minden.

így ért véget az én aranyosszéki kalan
dom, ha igaz volt.

Súlyosnak, idomtalannak érzem teste
met; talán az izomláz miatt. Szeplős hátam
ról vékony hártyákban jön le a bőr.

'Most indul a Nagy-Vadász...
Itt vigyáz... Ott vigyáz...
Sólyma halkan rebben el."
Vidám, lázas készülődéssel várnak a reg

gelinél.
"Lélek száll csak szebben el" - felelem.
Edződöm. Fent a hold. Lent a holt. Vadász

ni megyünk.
Én még a tordai sóstavak ízével nyelvem 

alatt.

(Hazatérés)
"Nem tudsz jóízűen mulatni" - korhol

nak. Fejem búbját forró, borgőzös lehelet, 
szúrós szakáll csiklandozza.

Lehajtott fővel állok a véres vadászzsák
mány előtt. (Búsuljon a ló, ha gethes.)

Sárga párafelhők. A lelőtt szarvas szeme 
rám mered. (Megélnék vajon bogyókon, 
gombán?) A puszta létnek üzen hadat az 
emberi rontás! - szavalja gyanakvó lelkem 
mélyén valaki.

'Molotov Berlinben tárgyal."
Ez már nem az én hangom. Senki sem 

figyel oda.
Egek ura - úrben cikázó anyag -
fagyaszd be az időt
a bosszúszomjas nemzetek felett!

Megfogadom magamnak, több verset 
nem írok.

Hogy Trianon után szavunk laposan 
csengett ebben az országban, hiányzott a 
Kárpátok s a Hargita ércfala, nem volt meg
felelő akusztika... - erről folyik a szó. De 
valahogy jobban hat rám egy komor költő
ember (ha jól értettem, Szentimrei Jenő) tö
mör mondatritmusa: "mert minden paripa, 
gőzmozdony és repülőgép /  halál felé vágtat 
velünk. /  Meghalok. S te még nem is vagy, /  
porszemnek se, csillagnak se, /  egy vagy az 
örök Semmivel a Semmiben."

(Vajon, ha lesz unokája, hol hallgatja ezt 
majd?)

A méz is méreggé változik bennünk.
Fent a hold. Lent a holt...
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GAAL GYÖRGY

A Z  IZRAELITÁK  ERDÉLYBEN
m .

Az önkényuralom első éveiben Bécs is 
felfigyelt a magyar zsidóság teljes szervezet
lenségére, a minden helységben más-más 
szabályzat szerint működő hitközségekre. 
Ezért 1851 őszére tanácskozást hívott össze 
Budára, amelyen mind a konzervatívabb, 
mind a haladóbb felfogású rabbik, hitközsé
gi vezetők részt vettek, s végül Löw Lipót 
szegedi rabbit bízták meg az egységes hit
község szervezeti szabályzatának kidolgo
zásával. Löw egy 285 szakaszból álló 
tervezetet készített, mely a hitközségi élet 
minden vonatkozásával foglalkozik, s a pol
gári egyenjogúsítást követeli. Ezt a szabály
zatot csá- szári pátensként akarták életbe 
léptetni. A megvitatás, a tájékozódás azon
ban az ortodoxok annyi fenntartását jelezte, 
hogy az érvénybe léptetés elmaradt. Még 
közel két évtizedig mindegyik hitközség bel
ső erőitől és rabbijától függően őrizte a régi 
külsőségeket vagy próbált alkalmazkodni a 
korhoz. Mikor egy-egy hitközségen belül az 
erők megoszlottak, belső harc tört ki. Viták 
folytak a sírfeliratok szövegének nyelvéről, a 
templomok berendezéséről, a rituális válóle
velekről. Akonzervatívokmár-már azt hirdet
ték, hogy a zsidóság két felekezetre szakadt, a 
bölcsebbek csak két irányzatról beszéltek.

A konzervatívok vezéregyénisége Lich
tenstein Hillel (1815-1891), a pozsonyi Szófer 
Mózes tanítványa volt. Margittá és Kolozs
vár után Szikszón tevékenykedett 1867-ig, 
amikor Kolomeába távozott. A 60—as évek
ben rendre beutazta a fontosabb hitközsége
ket, s a legcsekélyebb újításoktól is óvta a 
zsidóságot. Azt hirdette, hogy a reformerek 
tulajdonképpen feladják hitüket. 1865-ben 
Nagymihályra sikerült egy rabbikonferenci
át összehívatnia, s ezen 24 rabbi egy tízpon
tos határozatot fogadott el, melyet utóbb 
71-en írtak alá, s minden hitközségnek meg
küldték. E pontok képezték az első zsidó
kongresszuson is a vita tárgyát, a szakadás 
okát. Néhány fontosabb kitétel: tilos a jiddi
sen kívül más nyelven prédikálni; tilos olyan 
templomban prédikálni, ahol nincs középen 
az almemor (eredetileg a Tóra felolvasására

szolgáló lépcsőzetes emelvény, az újítók ezt 
a templom falához állították); tilos az omá- 
tus viselése; tilos a kórus énekét meghallgat
ni; tilos templomban esketni (csak sátor
ban!); általában tilos bármely szokást meg
változtatni.

E korszakban megalakulnak a kisebb vá
rosok hitközségei, a nagyobbak meg egyre 
erősödnek. Kolozsvárt például felépítik a 
klasszicista stílusú első (ma is álló) zsinagó
gát a rövidesen "Zsidótemplom utcá"-nak el
nevezett sikátorba. Alapkő letételén 1850 
júliusában részt vesz Urbán Károly vezérőr
nagy, császári vidékparancsnok, felavatásán 
pedig 1851 decemberében megjelenik Ko
vács Miklós püspök mint az erdélyi izraeli
ták fő védnöke. Ä fehérvári országos főrabbi 
tartja az avató beszédet. A zsinagóga két ol
dalára a rabbinak, saktemek, tanítónak épí
tenek lakást, itt vannak a hitközségi intéz
mények. Első rabbiként a Margittáról ide pá
lyázó Lichtenstein Hillelt választják meg, de 
állását nem foglalhatja el véglegesen, mert 
túlzottan konzervatív nézetei miatt Fried
mann Ábrahám erdélyi főrabbi nem hagyja 
jóvá beiktatását. 1866-ban Glasner Ábrahám 
liptószentmiklósi rabbit hívják meg, ő aztán 
összefogja a hitközségi életet, s dinasztiát 
alapít: fia és unokája követi őt a rabbiszék
ben. 1869-ben közel ezer zsidó él a városban.

Marosvásárhelyen már 1836-tól megtű
rik a zsidókat, fokozatosan költöznek be Ma
ro ssz e n tk irá ly ró l és N áznán fa lváró l. 
Számuk a forradalom után 150 körül mozog, 
1851-ben alapítanak hitközséget, s 1860-ban 
építik fel első templomukat, első rabbijuk az 
1870-ben elhunyt Fürst Mózes. 1869-ben a 
zsidók száma nyolcszáz körül mozog, a la
kosság 6%-át teszik ki.

Tordán mint bányavárosban különös tila
lom alá esett a zsidók betelepedése, mégis az 
1830-as évek közepétől néhány család lakha
tott itt. 1840-ben hitközségük működik. 
1849-től a környező falvakból telepednek be. 
1866-ban már 48 család (175 fő) él a városban. 
Első rabbijuk Wesel Fülöp 1865-ben foglalja 
el székét, az első zsinagógát 1868-ban építik 
fel.

Büíle Félix fürdő Restaurant - f lya  K i té rem

Désen szintén az 1830-as évektől telep
szik le néhány zsidó család, 1849 után töme
gessé válik főleg a galíciai eredetű hászidok 
betelepedése. 1855-ben több mint százan lé
vén, megalapítják a hitközséget, s első rabbi
ul Panet Mendel alőri rabbit választják meg, 
aki itt megveti a hászid Panet (Paneth)-di- 
nasztia alapjait. 1857-től működik a hevra 
kadisa, 1861-ben hitközségi alapszabályt fo
gadnak el, 1862-ben pedig telket vásárolnak, 
amelyre felépül az első templom és rituális 
fürdő.

A történelmi Erdély határa menti nagy
városokban ekkor már kialakult hitközségi 
élet folyik, főleg az intézményteremtés kerül 
előtérbe. Temesvár 1849-1860 között a Szerb 
vajdaság és temesi bánság nevű osztrák pro
vincia fővárosa. Úgyhogy Oppenheim Dá
vid (1793-1859) azegész tartomány főrabbija. 
1861-ben Hartman József gyárvárosi rabbi 
kezdeményezésére megalakul a Maskil-el- 
dol jótékonysági és betegsegélyző egylet. 
Oppenheim főrabbi még mérsékelten kon
zervatív, az aradi Chorin Áron vitapartnere; 
utóda, az 1863-ban megválasztott dr. Hirsch
feld Mór már a reformpárt képviselője. Ek
koriban, 1865-66-ban épül fel a belvárosi új 
Erzsébet utcai askenáz zsinagóga, a szefár
dok megmaradnak a közös Judenhof-ban. 
1860 táján több mint 2000 zsidó él Temesvá
ron.

A nagyszalontai hitközség 1849-1850-ben 
alakult, életét Várad közelsége határozta 
meg. Az 1850-es évek elején épült fel a "régi 
templom", 1859-ben megalakult a hevra ka
disa. Ekkoriban a mérsékelten ortodox néze
teket valló nagyváradi főrabbi, Landesberg 
Áron töltötte be itt is a rabbiszéket. A nagy
váradi hitközség fejlődése különösen látvá
nyos e korszakban: az 1850-es 2900 főről 
duplájára emelkedik, a lakosság 20%-át téve 
ki. Az 1853-ban megválasztott Landesberg 
(1803-1879) rabbi ügyesen egyensúlyozott az 
újítók és a konzervatívok között. Nevéhez 
fűződik a "nyilvános izraelita főelemi tano
da" megnyitása 1855-ben és a zsidó kórház 
megalapítása 1856-ban. Ennek első vezetője 
Grósz Frigyes, az első magyarországi szem
orvosok egyike, nagynevű orvosdinasztia el
indítója.

Szatmár zsidósága a környező Károlyi-, 
Teleki-, Wesselényi-birtokokról húzódott a 
városba az 1840-es években; 1842-től zsidó 
bírót választanak és metszőt tartanak, úgy
hogy ekkorira tehető a hitközség megalapí
tása. Az 1851-es összeíráskor 61 zsidó család 
engedéllyel, 26 anélkül lakik Szatmáron. Az
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első rabbi, Mandelbaum Farkas (1815-1897) 
1849-ben foglalja el állását, s ő veti meg a 
hitközségi intézmények alapjait: 1851-től 
jegyzőkönyvet vezetnek, 1857-58-ban temp
lomot építenek, 1863-ban rituális fürdőt nyit
nak. Ekkor már százra tehető a családok 
száma. A következő évben az elemi iskola is 
beindul.

Az emancipációtól 
a közhatalomváltozásig
Az 1867-es kiegyezés meghozta Erdély 

unióját Magyarországgal. Ez azt jelentette, 
hogy ezután az erdélyi zsidóságra ugyan
azok a törvények vonatkoztak, mint a ma
gyarországira. Ott már több évtizede folyt a 
küzdelem az emancipációért. Az 1790-től ér
vényes De Judaeis törvénycikket, mely lé
nyegében az 1790-es állapotokat szente
sítette, az 1840-es országgyűlés újjal helyet
tesítette. Ez megengedte - a bányavárosok 
kivételével - a zsidók szabad letelepedését, 
iparűzését, telekvásárlását. A következő or
szággyűléseken ismételten szóba került a tel
jes emancipáció, a sajtó állandóan cikkezett 
róla. A végleges döntésre csak a kiegyezés 
után, 1867-ben került sor. Ez a híres cikkely 
kimondta: "1. Az ország izraelita lakosai a 
keresztény lakosokkal minden polgári és po
litikai jog gyakorlására egyaránt jogosítot
taknak nyilváníttatnak. 2. Minden ezzel el
lenkező törvény, szokás vagy rendelet ezzel 
megszüntetted!:".

Az egyenjogúsított zsidóságot a kor
mányzat egységes szervezetbe akarta tömö
ríteni, hogy így felekezetileg beilleszthető 
legyen az állami keretekbe. A szétszórt, más
más szabályzatokkal működő hitközségek 
helyett egy országos autonóm  hálózatot 
akart kiépíteni, mely alapként a hitközségek
re támaszkodjék. Eötvös József báró vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 1868 februárjá
ban kezdte meg egy országos zsidó kong
resszus előkészítésének munkálatait. Bár 
ismételten hangsúlyozta, hogy ezen a vallás
gyakorlásról nem lesz szó, csak a szervezeti 
keretekről és az iskolahálózatról, a konzerva
tív zsidóság eleve ellenállást tanúsított, ó k  
elleneztek minden centralizációt, s a hitköz
ségek teljes autonómiáját követelték. Végül 
1868. november 18-án sor került a küldöttek 
megválasztására, s december 14-én Buda
pesten Eötvös megnyithatta a kongresszust. 
Erről a hitközségek szervezeti szabályzatá

nak tárgyalásakor, február 5-én kivonult 48 
ellenzéki képviselő. A többiek megszavazták 
a szabályzatot, mely előírta a hitközségek 
vezetését, tisztviselőit, a rabbi működési kö
rét. Az ország hitközségeit 26 kerületbe osz
tották. M inden kerület élére elöljáróság 
választandó, a kerületi elnökök választják a 
budapesti Országos Iroda elnökét, aki a mi
nisztérium felé képviseli a szervezetet. Intéz
kedtek még a fegyelmi ügyek, nézeteltérések 
elbírálásáról, az országos kongresszusok 
összehívásáról és az iskola alapról. Az 1869 
júniusában a királytól szentesített szabályza
tot a magyarországi zsidóság 57,5%-át k é p  
viselő küldöttek fogadták el. A konzervatív 
kisebbség ellenszervezkedésbe kezdett.

Először elérték a kongresszusi határozat 
egyetemes érvényűségének felfüggesztését, 
majd 1871 novemberében jóváhagyatták az 
autonóm ortodox szervezet szabályzatát. Ez 
hangsúlyozza a hitközségek önállóságát, 
megszervezi az országos képviseletet és fel
állítja a budapesti Központi Irodát, mely a 
kormány felé képviselő szerv.

Ettől fogva a magyar zsidóság egy vallás
felekezeten belül két önálló szervezetbe tar
tozik. Azokat a hitközségeket, amelyek 
elfogadták az 1869-es határozatokat, ezután 
kongresszusi izraelita hitközségeknek ne
vezték. Azokat, amelyek kivonultak a kong
resszusról, s utóbb szervezkedtek meg, 
autonóm ortodox izraelita hitközségeknek.

Az óhitű, igazhitű jelentésű o r to d o x  megjelö
lés maga után vonta a kongresszusiak több
nyire neológ (újító) megjelölését. Volt még a 
hitközségeknek egy kisebb, harmadik cso
portja is, mely "status quo ante” (a korábbi 
helyzetnek megfelelő) latin jelzővel illette 
magát. Ezek egyik szervezethez sem csatla
koztak, s megőrizték az 1868 előtti kereteket.

Az ortodoxok azt állították, hogy ők a 
zsidó hitélet törvényeit kodifikáló Sulchán 
Áruch (= terített asztal) dm ü XVI. századi 
törvénykönyv előírásait szigorúan betartják, 
szemben a neológokkal. Valójában a neoló
gok is a Sulchán Áruchot tekintik alapnak, 
csak elvetik az idővel felhalmozódott, szent
nek tekintett szokásokat. A főbb különbsé
gek a nagym ihályi zsinat tíz pontjával 
kapcsolatosak. Más a rabbi megítélése is: az 
ortodoxok a hitközség és a zsidóság vezéré
nek tekintik, a neológok csak alkalmazott
nak, tisztviselőnek. Eltérnek az iskoláz
tatással kapcsolatos nézetek is: az ortodoxok 
igyekeznek ezt megtartani a vallásos keret
ben, a talniudi ismereteket, a vallásos mű
ve ltséget a jesivában  ok tatják , ennek 
hallgatói közül kerülnek ki a jövendő rabbik, 
akik általában 2-3 rabbi előtt vizsgát téve 
kapják meg oklevelüket. A neológok jobban 
alkalmazkodnak a többi felekezet és az álla
mi tanügy rendszeréhez, 1877-ben felállítják 
a budapesti Országos Rabbiképző Intézetet, 
mely öt alsó (gimnáziumi) és öt felső (teoló
giai) évfolyammal rendelkezik, felsős hall
gatói egyben az egyetem diákjai is és ott 
doktorátust szerezhetnek. Nagy általános
ságban a zsidók módosabb, felvilágosultabb, 
műveltebb rétegei csatlakoztak a neológiá
hoz. Az alsóbb, szegényebb, kispolgári és 
falusi zsidók voltak az ortodoxok. A követ
kező generációknál a hovatartozás családi 
tradíciónak számított. Az ortodoxok a neoló
gokat asszimilánsoknak tekintették. S két
ségtelenül, a merev, elszigetelő életmód 
elvetésével, a magyar anyanyelv elfogadásá
val sokkal közelebb kerültek a közép  és 
nagypolgári magyarsághoz, s ez gyakoribbá 
tette a vegyesházasságokat, kitéréseket

A m agyar törvények szerint 1895-ig 
mindegyik zsidó valamelyik hitközséghez 
kellett hogy tartozzék. Ugyanabból a típusú 
hitközségből ugyanabban a helységben csak 
egy működhetett. Az izraelita vallás 1895- 
ben vált törvényesen bevetté. Akkor viszont, 
a polgári anyakönyvezés lehetővé tette a 
felekezeten kívüliség kinyilatkoztatását, 

(folytatjuk)
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Májusi évfordulók
1 -  90 éve született Paul Sterian román költő
2 -  10 éve halt meg Barabás Tibor magyar író 

475 éve halt meg Leonardo da Vinci olasz tudós
3 - 210 éve született Horváth István magyar történész 

525 éve született Niccolo Machiavelli olasz író 
4 - 9 0  éve halt meg Jókai Mór magyar író

80 éve született Emmanuel Robles francia drámaíró 
20 éve halt meg Radu Tomoioaga román filozófus

5 - 490 éve született Stanislaw Hozjusz lengyel író
6 - 310 éve halt meg Heiman Dullaert holland költő

90 éve született Harry Martinson svéd költő
7 -120 éve született Ilmari Kianto finn író
8 - 250 éve született Nyikolaj Ivanovics Novikov orosz író
9 -130 éve született Feliks Brodowski lengyel író 

100 éve született Miguel Llor katalán költő
10 - 70 éve halt meg Adolfo Albertazzi olasz író 

25 éve halt meg Jorge Zalamea kolumbiai író
11 - 70 éve született Aurel Gurghianu román költő 

60 éve halt meg Lazar Saineanu román folkrorista 
10 éve halt meg Virgil Tempeanu román filozófus 
130 éve született Ethel Lilian Voynich amerikai írónő

12-210 éve született James Sheridan Knowles angol író 
90 éve született Vilis Lads lett író

13 - 130 éve született Emil Gött német író 
50 éve halt meg Gulyás Pál magyar költő 
20 éve halt meg Szinetár György magyar író
30 éve halt meg Tompa László romániai magyar költő

14 - 70 éve született Csepeli Szabó Béla magyar költő 
100 éve született Jindrich Honzl cseh író
110 éve született Robert de Traz svájd író

15 -110 éve született Octav Botez román irodalomtörténész 
90 éve született Vlifton Fadiman amerikai író
100 éve született Katherine Anne Porter amerikai írónő 
90 éve született Unto Kalervo Seppanen finn író

16 - 130 éve halt meg Simion Bámujiu román gondolkodó 
50 éve halt meg Aurel Marin román költő
10 éve halt meg Irvin Shaw amerikai író

1 7 -  100 éve született Jánis Sudrabkalns lett költő
1 8 -  125 éve született Szulejman Sztalszkij lezg költő
1 9 -  1190 éve halt meg Alcuin frank tudós 

20 éve halt meg Ion Pás román író
20 - 80 éve halt meg Rafael Delgado mexikói író 

130 éve halt meg Ján Horárik szlovák filozófus
21 - 75 éve született Fehér Klára magyar írónő 

200 éve született Paul de Kock franda író
30 éve halt meg Tudor Vianu román irodalomtörténész

22 - 50 éve halt meg Nicolae Petra^cu román író 
220 éve született Rám Mohán Rój indiai író

23 - 90 éve született Palotai Boris magyar írónő
24 - 75 éve született Balogh László magyar író
25 - 110 éve született Jean-Richard Bloch franda író 

100 éve halt meg Alexander Kohut héber tudós
26 - 400 éve halt meg Balassi Bálint magyar költő 

4 75 éve halt meg Gozsdu Elek magyar író
10 éve halt meg Henriette Yvonne Stahl román írónő

27 - 430 éve halt meg Jean Calvin franda hitújító
100 éve született Louis-Ferdinand Céline franda író

28 - 50 éve halt meg Katri Vala finn költőnő 
250 éve született Giorgiosz Zavirasz görög író

29 - 120 éve született Gilbert Keith Chesterton angol író 
75 éve halt meg Barbu Nemteanu román költő

30 - 25 éve halt meg Benedek Marcell magyar író 
250 éve halt meg Alexander Pope angol költő

31 -140 éve született Thomas Stinson Jarvis kanadai író 
175 éve született Walt Whitman amerikai költő

DEMENY PIROSKA 
(1917-1994)

Ahogy sorra elmennek szeretteink és barátaink, az idősek 
közül azok a már láthatatlanságra ítélt tételek, akik a jelen 
ideges mérlegén már aligha számíthatnak, mégis felborul tőle 
lelki számításunk,, megbillen tőle létünk egyensúlya. Eleve 
minden ember emlékezete már önmagában is egy láthatatlan 
emlékmű, hát még azoké, akik életünk közös művét gazdagí
tották. Most újra becsukódik egy házsongárdi fejfán az évszá
m ok zárójele, lezáru l egy élet. De m int annyiszor — 
méretarányosan a mi kicsi erdélyi magyar kultúránkra vetítve 
— elmondható Demény Piroskáról is: az alkotó pihen, de a m ű 
forog. Még egy kultúrmunkás ment el abból a hazai közéletből, 
mely az utóbbi évtizedekben aránytalanul, akár a vízfejű cse
csemő, a kultúrájára volt kénytelen koncentrálni. Nem jobb 
híján, hiszen ez is fontos és jó volt, hanem annyi más tilalma
sabb és dérhetetlenebb ellenében főleg, maradt a helyzet rög
zítése, további rom lásokat kivédendő. Abból is a m últ 
relikviáinak számító összes morzsa begyűjtése. Demény Piros
ka évtizedekig kivette részét ebből. Elsősorban aranyosszéki 
népzenei kincsünk maradékának, de más tájak elmélyült ta
nulmányozásának szentelte erejét Szakavatott rögzítése mind
annak, amit áldozattal és élvezettel is, amíg erejéből futotta, a 
közös csűrbe juttatott, a maradandóság jegyét biztosítják élet
művének. De legalább ennyire maradandó, amit emberi telkek
be sikerült továbboltania. Ama pusztuló állagok megóvása 
egyben a továbbéltetést is jelenti, ám a mindig élő telegráfvonal 
kitartó áramvezetőjének lenni is érték. Annak szép, szomorú 
rekordja, hogy az elmúlt évtizedekben — szöges drót és spa
nyolcsizma ellenére — felmérhettük magunkat és teljesítőké
pességünket tefőtől talpig, örökre immár a Demény Piroska 
nevéhez is fűződik. Miközben aránytalanok voltak közben s 
még a közelmúltban is a sebesülések és semmibevevések, az 
elmaradásukban fájdalmas, különben mindig mindenben min
denkinek erőforrást jelentő visszajelzések. Egy konyhában be
rendezett értelmiségi műhely házimennyországa vagy pokla 
közepén üldögélve, mint a pók: szellemi szálait szőtte s a szó 
szoros értelmében éjszakákon át kattogó szövőszéke szálait —> 
soha fel nem adva, végig a szakmát művelve s a tanítást. 
Demény Piroska könyvet tervezve ment el. A gyűjtés eredmé
nyeit szerette volna, változó reménnyel és eséllyel könyvben 
látni. Az a könyv mától már nem az ő adóssága lesz. Hosszú 
az ember élete, hogyha hosszú életű, amit maga után hagyhat, 
családban vagy elvégzett munkában, befejezett műben, avagy 
mindkettőben építkezve. Álma csendjére és emlékezetére ezek 
az érdemek egyenlő mértékben fognak vigyázni.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
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Az Ausztriával kötött, az első világháborút lezáró St. Germain-i 
békeszerződés (1919. szept.) a nyugat-magyarországi részt Ausztri
ához csatolta. A terület átadása körüli bonyodalmak — felkelő 
harcok, a soproni népszavazás (1921. december 14-én) — következ
tében azonban az eredetileg 1921. augusztus 21-re kitűzött átadási 
terminus 1922. január 1-jére tolódott el, a határvonal végleges meg
állapítása pedig csak 1922. december 19-én fejeződött be.

Az osztrák jogalkotásban azonban a tényleges átvételnél jóval 
korábban helyet kapott az új tartomány.

(Érdemes megemlíteni, hogy a törvény 1. paragrafusa szerint: 
Burgenland tartományi székvárosa: Sopron [Odenbuig]. Magát a 
"Burgenland" nevet is ekkor találták ki, és igyekeztek történeti ér
vekkel támogatni.

A rendeletek az új közigazgatás szerveitől, a hivatalos nyelvtől, 
ünnepektől a vám- és adószabályokig, a távíró- és távbeszélő-hasz
nálatig, a vasúti tarifákig és a hivatalos lap indításának kötelezett
ségéig terjednek. Kisebbségvédelmi rendelkezéseket itt sem 
találunk.

A kisebbségi iskolákban a húszas években még magyarországi 
kiadású tankönyveket használtak. Az 1927/28-as tanévben jelent 
meg az osztrák állam kiadásában az első magyar olvasókönyv. Ettől 
kezdve a kisebbségi iskolákban a tanítás sikerét korszerű magyar, 
illetve horvát nyelvű tankönyvek kiadásával óhajtották biztosítani, 
azonban a magyarországi tankönyvek használatának betiltása után 
(1938) nem jelentek meg magyar nyelvű tankönyvek, úgyhogy a 
tanítóknak az osztrák tankönyveket kellett lefordítaniok és lediktál- 
niok a tanulóknak, ha azt akarták, hogy magyar nyelven tanuljanak.

Az egykori magyar uralom idejét kedvezőtlen színben igyeksze
nek feltüntetni.

A kuruc időkről úgy emlékezik meg, hogy a kurucok rablók 
voltak. A hunokról visszataszító és félelmet gerjesztő módon szól. 
Miután pedig a hunokat a magyarokkal keveri össze, nem sok 
fantáziájának kell lenni a tanulónak, hogy minden rosszat és elriasz
tót a magyarokra vonatkoztasson. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
ről is ír a könyv, akinek rablócsapatai kifosztották a németeket. 
Thököly Imre áruló magyar volt, aki a kegyetlen kurucokkal pusz
tította a nyugati országrészt. "Burgenland visszatérése" címén azt 
tanítja, hogy ennek következtében most már németül tanulnak, s 
akadálytalanul használhatják nyelvüket. A magyar járom alól nehe
zen szabadultak meg, mert még végül is magyar bandákkal kellett 
megküzdeni a hős osztrák csendőröknek. Végre is hosszú szenvedés 
után visszatértek az őshazához (!), csak Sopron maradt, sajnos, a 
magyaroknál, melynek legtöbb lakója alig várja a visszacsatolást. 
Azóta a kultúra nagyot halad, a régi, nedves és kicsiny iskolaépület 
helyett újat építenek éppúgy, mint kórházakat, hidakat s egyebet!

A költeményekből megtudjuk, hogy egy hű nép várt az ő német 
májusára, amikor szabadok lettek. Egy másik szerint vér és jog 
ellenére idegen igához voltak láncolva, de a válaszfalak széttörtek, 
amelyek ellenségesen elválasztották őket a német anyától. Az olvas
mányok között ugyancsak azt tanulják, hogy a néhéz idők fénypont
ját Nyugat-Magyarországnak Ausztriához történt csatolása alkotta. 
Ekkor az előbb elhanyagolt (!) országot újra fel kellett építeni. Sajnos 
nagy területek és ősrégi városok (!) a zárt német területről kiszakít
va, idegen uralom alatt maradtak. A horvát falvak a magyarosítás 
(!) ellenére fenntartották német elnevezésüket, s a német kultúra 
nem maradt hatás nélkül rájuk. Törekedtek is a horvátok a németek
re támaszkodni, nehogy a magyarosítás áldozatául (!) essenek.

A közvetlen személyes kapcsolatok Magyarországgal a negyve
nes évek végétől jó másfél évtizeden keresztül lényegében szünetel
tek. A vasfüggöny felállítása, a magyar szellemi termékek hiánya és 
a kölcsönös bizalmatlanság légköre azt eredményezte, hogy a bur
genlandi magyar népsziget lakosságának jó része, elsősorban a 
fiatalság, érzelmileg is eltávolodott az anyaországtól, nemzetiségi 
tudatuk elhalványult. Ez a helyzet oda vezetett, hogy számos isko
lában az elvi lehetőségek ellenére— a szülők kérésére átváltottak a 
német tanítási nyelvre. Az ötvenes évek végére például Felsőőrött, 
a legjelentősebb településen megszűntek a magyar tanítási nyelvű 
iskolák, illetőleg a magyar nyelv a népiskola V. osztályától kezdő
dően szabadon választható tantárgy lett.

A középiskolai oktatást illetően: magyar tanítási nyelvű középis
kola 1920 óta nincsen Burgenlandban.

(Részletek Éger Gyöigy: A burgenlandi magyarság rövid története 
című könyvéből. Anonymus Könyvkiadó, Budapest, 1993.)

—  I9 & E X

(MEG)EMLÉKEZÉSEK SO DRÁBAN 15.

Monteverdi: -  él
Pécsre kellett, hogy utazzam, 

ahhoz, hogy a címben foglalt él
mény valóságossá váljon szá
momra.

Mindig szomorú szívvel gon
dolok a művészet halott halhatat
lanjaira. Azokra a nagy meste
rekre, akik kihulltak a zenei élet
ből és csak mint zenetörténeti ér
dekességek, lexikális adatok  
léteznek a zenei köztudatban. 
Életművek váltak és válnak ma
napság is kortörténeti dokumen
tummá, könyvespolcok rejtett tit
kaivá, várva, hogy egyszer majd 
életre kelti őket egy jóságos gon
dolat, gesztus, vágy.

Századunk élen járt a régi ze
ne felfedezésében, felfedeztetésé
ben. Kétszeri nosztalgiahullám 
söpört végig a század zenetörté
netében, és ez sok nagyszerű, el
feledett régi alkotást, stílust, ze
neszerzőt hozott a felszínre. Kö
zülük sok benn maradt a minden
napi zenei élet körforgásában. A 
legszebb példák egyike Vivaldi: 
Négy évszaka.

Múlt évben Monteverdi ke
rült a zenei érdeklődés közép
pontjába. 1643. november 29-én 
halt meg Velencében.

Monteverdi operaművészeté
nek feltámasztása, a zenei gya
korlatba való modem átültetése 
már régi folyamat. Mcdipiero so
kat tett ennek érdekében. De má
sok is. Szinte minduntalan hal
lani arról, hogy valamelyik Mon
teverdi opera modem, sőt néha 
hipermodern előadásban ismét 
színre került valahol a nagyvilág 
egyik zenei centrum ában. De 
mindüknek közös vonása, hogy 
kuriózumnak hatnak és számíta
nak: érdekes bepillantásnak egy 
majdnem 400 évvel ezelőtti, kez
deti operakultúra világába. Exo- 
tikum a javából! Lám ilyen volt az 
elindulás nagy pillanata a sokat 
vitatott opera műfajában. Meg
csodáljuk a hangszerelés különle
gességeit. Az ariózus recitativók 
modernségét. A szenvedély kife
jezésének érdekesebb harmónia
fordulatait. A néha meglepően 
nehéz, virtuóz aszimetriáit, dina
mizmusát. És kb. ennyi az egész. 
Valahogyan minden marad a ré
giben: igen!, nagy művészet, régi

MdNTi.Y MIDI

kor, más ízlés, zenetörténeti ku- 
rióz'.im, a nagy elindulás és így 
tovább.

Magamnak is Pécsre kellett 
utaznom, hogy azon a pécsi-da
maszkuszi úton haladva egyszer
re csak belém  döbben jen  a 
felfedezés: MONTEVERDI ÉL!

Egy esős, késő délutáni órá
ban érkeztem a városba. Hideg 
volt, félig-meddig havazott, ápri
lis hónapjának elején. Kibontott 
levelű virágzó fákat dbált a heves 
szélroham. Igyekeztünk fedél alá 
kerülni. Valóságos m egváltás 
volt az esti program: egy hang
verseny Monteverdi Mdria-Ves- 
projával. A templom, amelybe 
szinte futva a rossz idő elől beme
nekültünk, fenséges épület. Való
ban BAZILIKA, úgy ahogyan a 
helybeliek is nevezik. Van az épü
letben valami, ami Velencére em
lékeztet, erre a kelet-nyugati 
városra. Négy hatalmas tornyá
val, tágas, téglalap alapra épülő, 
egyenesen felmagasodó falaival 
maga a megtestesült monumen
talitás. És ebben a varázslatos 
környezetben egyszerre felhang
zott egy hatalmas kórushangzás, 
a teret betöltő csengés-bongás. A 
zene mindenüvé behatolt, de leg
inkább a lelkeinket járta át, oly 
elementáris erővel, hogy a majd 
ezer főnyi hallgatóság két órán 
keresztü l szinte m ozdulatlan  
csendben hallgatta végig a zene- 
történet egyik legmonumentáli- 
sabb oratórium át: M onteverdi 
velencei, egyházzenei szolgálatá
nak egyik első remekét. Tillai Au
rél karmester keze nyomán népes 
előadógárda keltette, a szó szoros 
értelmében, életre Monteverdi re
mekművét.

Minden nagy m ű egyszer el
jön értünk: megragad, elvarázsol 
és életünk egy darabjává válik. 
Ezt köszönhetem e pécsi előadás
nak és európai rangú előadóinak.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A  Kolozsvári Állami Magyar Színház

nál e-lőkészületben lévő darab Machia
velli Mandragóra dm ű  kétrészes 
vígjátéka. A rendező: Victor loan Frun- 
za; díszlet- és jelmeztervező Adriana 
Grand; zene: Dorina Crisan Rusu m. v.; 
koreográfia Felida Dalu m. v. Szerep
lők: Hatházi András, Madarász Loránd, 
Boér Ferenc, Bíró József, Borbáth Júlia, 
Nagy Dezső, Albert Júlia és Kovács Zsu
zsanna.

A z ausztriai J. Márkus-Barbarossa szer
vezésében április 1-én Kolozsvárott került 
sor aHeltai Gáspár Könyvtári Alapítvány meg
nyitójára.

M eg  jelent Szövetség címmel, az 
RMDSz ügyvezető Elnökségének folyóirata. 
A 3. szám tartalmából: Négy esztendő króni
kája; Nézőpontok a gazdasági stratégiáról; Sok- 
szemközt; Keretegyezmények a belső 
önrendelkezés szemleltetésére; Helyi statútum; 
A kisebbségi törvénytervezet esélyei a parla
mentben; Spanyolországi önkormányzatok; 
Számvetés— a Szervezési Főosztály beszámoló
ja; Bemutatkozik a Civitas Alapítvány; Mit ad
tunk az RMDSZ-nek?; Az első takarékpénztár 
Kolozsváron.

Á prilis 7-én és 8-án a kolozsvári Brassai

Sámuel Líceum dísztermében sor került a III. 
Országos Középiskolai Diákszínjátszó Találkozó
ra.

A  FORRÁS megjelenésének 25. évfordu
lójáról jól sikerült irodalmi esten emlékeztek 
meg Kecskeméten. Felolvasott Baka István, 
Balázs Attila, Buda Ferenc, Csíki László, Do
bozi Eszter, Domokos Mátyás, Fodor András, 
Hatvani Dániel, Kiss Benedek, Pintér Lajos, 
Sándor Iván, Temesi Ferenc, Tornai József, 
Utassy József, Vekerdi László és Zelei Miklós.

A

Aprlis 9-én a Magyar Újságírók Romániai 
Egyesülete első ízben osztotta ki nívódíjait. 
Kacsó Sándor életműve posztumusz elisme
résben részesült. A Paál Árpád díjat Szász 
János, a pubiidsztika díját Lázár László, a 
riport-díjat Simon Judit, a pályakezdők díját 
megosztva György Attila, Székely Kriszta és 
Szőke Loránd, a rádiós nívódíjat László Fe
renc sportújságíró, a tévés nívódíjat megoszt
va Galbács Pál, Vetési László és B. Nagy 
Veronika kapta. Pro Amicitia díjat kapott Sma- 
randa Enache.

A
Április 11-én az egyetemen a magyar ka

tedra szervezésében A VADAK ZÖLD SZE
ME címmel "versnapot" tartottak, melyen 
tanárok és diákok mondtak verset magyarul, 
németül, románul, spanyolul, olaszul; ógörög 
és latin szövegek és zeneművek is elhangzot
tak.

Április 9-én az Apáczai Csere János líce
umban Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos,

Márton László, Bállá Zsófia, Kovács András 
Ferenc, Tompa Gábor és Visky András a pécsi

A  pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencről 
elnevezett Szép magyar beszéd versenyének or
szágos döntőjét 22. alkalommal 1994. márci
us 28-29-30-án rendezték meg Pécsett a Janus 
Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettu
dományi Karán, az alapítványt létrehozó 
Péchy Blanka születésének centená- riumi 
évében. A beszédművelésnek ezen a rangos 
fórumán immár ötödik alkalommal azok a 
teológus- és bölcsészhallgatók is résztvettek, 
akik e verseny helyi, intézeti szakaszán a 
legjobbaknak bizonyultak. Az országos dön
tőn 15 egyenrangú, pénzjutalommá is járó 
Kazinczy-díjat osztottak ki azoknak a külön
böző egyetemekről és főiskolákról érkezett 
diákoknak, akik a kötelező és a szabadon 
választott szövegek bemutatására a legna
gyobb pontszámokat kapták. A Protestáns 
Teológiai Intézet hallgatói közül Szathmári 
Elemer Kazinczy-dnat, Oláh Mihály kiemelt 
jutalmat, a bölcsészhallgató Boros Ánikó pe
dig könyvajándékot kapott. A teológus diá
kok egyébként nem most először jeleskedtek: 
1993-ban Oláh István, 1992-ben Kocsis Me
linda szintén ezzel az értékes díjjal tért haza.

A bölcsészeket Józsa Nagy Mária tanár
nő, a teológusokat Kiss Mihály tanár úr ké
szítette elő.

mm

Kora tavasszal 
s késő este
Reményik Sándor versének egyik szakaszát 

idézzük a vízszintes 15., 30., függőleges 20. és 49. 
számú sorban.

VíZSZIN'i hS: 1. Éles elméjű és mula Ha
tóan öüetes beszédű. 10. Vastag drótkötél. 15. 
Az idézet első sora (zárt betűk: L, K). 17. Vívó
eszköz. 18. Forradás. 19. Kihívóan szemtelen. 
20. Oxigén és nobéleum vegyjele. 21. Irá
nyunkba szállít valamit. 23. Tenor szerep a 
Parasztbecsületben. 24. Ötvenegy, római szá
mokkal. 25. Varjú mondja. 26. A Tisza mellék
folyója. 28. Japán táblajáték. 29. AKH. 30. Az 
idézel második sora (zárt betűk: Y, L, Ö). 33. 
Jelenleg két államból álló ázsiai ország. 35. A 
távolit. 36. A talajt megremegtető mozgások. 
38. Torony, románul. 39. A holland autók be
tűjele. 40. SÁÁ. 42. Művezető. 44. Pecsét 
egyik fele! 46. Elhatároltak. 48. Kicsinyítő 
képző. 50. Fúrott kút, amelynek vizét termé
szetes nyomás hajtja fel. 52. ...-diéta: a tuber
kulózis gyógyítására megállapított étrend. 
54. Német hímnemű személynévmás. 56. 
Szorosan simuló. 59. Tekintetes rövidítése. 
61. Fűtőanyag. 63. Csutak páratlan betűi. 64. 
Francia és. 65. "... akarnak: a szépek szépe." 
— Ady: Ezüst patkós paripáinkon. 67. Az 
ízeltlábúak légzőszerve. 69. Kezével jelez._70. 
A kecskéhez hasonló kérődző állat. 74. ÁAÁ- 
ÁA! 75. Elűz egynemű hangzói. 77. Mi, romá
nul. 78. Lengyel költő, humanista, reformátor 
(Mikolaj, 1505-69). 79. Szomorúság. 80. Kívá
natos módon. 83.... Chaney: amerikai színész 
(1883-1930). 84. Hajórész. 85. Ehhez hasonló
nak. 87. ... Radulescu: bukaresti színész. 88. 
Brazü állam, fővárosa Belém. 91. Egységbe

foglalt írásművek gyűjteménye. 92. Valaki
nek nyári üdülését elősegíti.

FÜGGŐLEGES: 1. II. ... Ágost: lengyel 
király (1732-98). 2. Egyenlő a semmivel. 3. 
Vég, angolul. 4. Félmúlt! 5. Nyugat-Pakisztán 
fővárosa. 6. Csónakázik. 7. Búzaszem. 8. Fo
netikusmássalhangzó. 9. Cigarettázik. 10. Kí
vül levő helyre dug. 11. Nyüas istenkék. 12. 
Társas összejövetel, divatos szóval. 13. Bizo
nyos termékeket kizárólagos joggal értékesít. 
14. Tehetetlenségi nyomatékával valamely 
gépben a mozgási sebesség változását ki
egyenlítő, illetve a gépet a holtponton átsegí
tő súlyos alkatrész. 15. AAA 16. Kettőzve: 
szövetség. 20. Az idézd harmadik sora (zárt 
betűk: Y, J, E, L). 21. Valamiben akadályoz. 22. 
Érdekessé, változatossá tesz. 25. Azonos be
tűk. 26. Hasonlóképpen, latinul. 27. Öregkori 
állapot, régiesen. 31. Nóta közepe! 32. Stron- 
dum vegyjele. 33. Lásd a 31. sort. 34. Tyúkól. 
40. Rövidnadrág. 41. Szerkezetében, alapjai
ban megváltozik. 43. Eszkimó származású 
dán sarkkutató, néprajztudós (Kund, 1879- 
1933). 4§. Rag, a -ve párja. 47. Dél-amerikai 
cserje, gyógyszer, kábítószer, de üdítő ital is 
készül leveleiből. 49. Az idézet utolsó sora (zárt 
betűk M, N). 51. Ismeretlen, nem közülünk 
való személy. 53. Szépnem. 55. A vüágtól el- 
vonultan élő ember egyszerű otthona. 57. 
Alacsony áron. 58. Melomán. 60. Sakkjáték
ban: a vezér. 62. Rég élt elődjei. 66. Tangens 
rövidítése. 68. Udvarias megszólítás. 69. 
Idősb. 71. Kedvező helyzete. 72. Otromba. 73. 
Napszak 76. Tetőpont. 81. Alant. 82. A köze
pén menetel! 83. Shakespeare-dráma királya. 
84. Magyarországi város. 86. ...-Tiki: Thor 
Heyerdahl egyik expedíciója. 87. Német hír- 
ügynökség. 88. Putnok egyik fele! 89. Műhely 
szélei! 90. Úgy látszik

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 8. számában közölt, A F e l l e g v  ár  on 
dm ű rejtvény megfejtése: A Szamos színén fürdik a ta
vasz./Fényhabot ver fel a villák ablakára./Ide lát hószép Vle- 
gyásza-havas/— Kék ég lengetón — harsány ifjú párra.
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