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ffAmi december 
huszon
kettedikével 
megszűnt...” 
s ami nem

Hihetetlenül sok igazság van. 
És téli hajnal is van, amikor talán 
legkevésbé mindegy, hogy az 
ember egészségesen ébred, vagy 
betegen, a saját vackán, vagy ide
gen ágyban. Netalán börtöncel
lában. Húszévesen húsz évre 
elpakolva. "Az ítéleteket a bűn
tettek súlyához mérten szabják 
ki. A börtönök feladata az, hogy 
az ítéletek szerint a falaik között 
tartsák az elítélteket..." Ezt már 
úgy fújom, mintha könyvből ol
vasnám. Mivelhogy könyvből is 
olvasom: az elmúlt év egyik leg
jobb m agyar riportkönyvéből, 
m elyet Kósa Csaba írt SAVA
NYÚ SZÉL FÚJ címmel (Püski, 
Bp. 1993) az oroszhegyi és zetela- 
ki elítéltek számunkra s a világ 
valamennyi elnyomottja, kisebb
sége számára fájó ügye kapcsán. 
Azért nem egyszerűen "róluk", 
mert többről, tágabb horizontok
ról, vörös és fekete láthatárokról 
és kilátásokról beszél ez a (lendü
letét dicsérően) egyszuszra meg
írt könyvecske egy m agyar- 
országi televíziós stáb kalandjai
ról a mai Romániában, melynek 
témáján kívül minősége is szo
m orú  m aradandóságo t jósol. 
Hogyha hiányzott volna töredel
mes történelmünkből: íme még 
egy esemény, amit meg fogunk 
emlegetni.

A dolog úgy kezdődött - hogy 
ne kezdjem Léda tojásával, ab űr
be condita -, hogy eleink oda se 
figyeltek az afféle bölcsességek
re, hogy "rossz szomszédság - tö
rö k  á to k ...” L egszívesebben  
magát a szöveget hagynám be-
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BIRO L  FERENC
a visszanéző
sötét erdő fagyott érc levelei: csattognak a zászlók 
csatt! csatt! kövek patája savfoltok hideg arcán 
erdónyi fagyott zászló - felségjel nélküli.
csikordul a merev szövet reped a színtelen bőr 
a kéz dörzsölné hóval de amit lépted ropogtat: 
fekete vízüveg? - lemezes szódakristályokként pereg
a vér, nem melegít, nem melegíthet, hiába vonszolja a 
testet, hogy nincs eró visszanézni se életre 
hordani azt, mi ünnepeknek lett végsó elesége!
aki alászáll mohón - fuldoklik húló lágy tojásban 
egyre vattdsabb, rostos a levegő! fekete opál növények 
szorításában három folyó csak kólavinák fennséges 
vonulása, pattanásig feszült, nedvességet kutató 
gyökerek könyörgése, pikkelyes szájak izzó mélye
Orcus gégéin szárazon cirpel eló a nevetés.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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"Ami december 
huszon
kettedikével 
megszűnt..." 
s ami nem
> » >  folytatás az 1. oldalról

szólni mint az ügyről és önmagá
ról a leghitelesebb tájékoztatást 
és páratlanul tömör adatforrást. 
Innen olyan dolgokat is megtud 
az ember, amiken talán nem is 
volt m iért elgondolkoznia még 
akkor sem, amikor egész lakhe
lyét, a szép szocialista országot 
érezte egyetlen nagy büntetés
végrehajtó intézménynek. "Az 
ország ötven megyéje közül har
mincban van börtön." Ha ez az 
információ összeér az év elején 
egy tévé-kerekasztalnál el-el- 
hangzott másikkal, miszerint a 
hivatalosan számontartott negy
venötezer rab ugyancsak hivata
losan szám ontarto tt harminc- 
kétezer ágyban feküdhet, a belső 
viszonyokról m áris világos a 
kép. De hát feküdtek itt a nőgyó
gyászaton is kettesével a vérző 
betegek. Apropó: "A börtönök 
mellett kórházak is működnek, 
ide be lehet utalni a rabokat. Ha 
a betegség itt nem kezelhető, a 
beteget átszállítják egy polgári 
kórházba. Súlyos betegség esetén 
a bírói szervek dönthetnek az 
időleges vagy teljes szabadlábra 
helyezésről." Nem hazugság ez, 
kérem: Nicujor esetében meg is 
történt. Igaz, ő se politikai, se 
köztörvényes, ő májbajos csupán 
(:my boy!). A történtek u tán  
egyáltalán nem lehetetlen, hogy 
csupán egyik szegény áldozata 
89-nek, aki elvesztette a szüleit, a 
státusát, a vagyonát... Az idézett 
kimerítő magyarázat egyébként 
illetékes szájból annak kapcsán 
hangzik el a riportban, hogy rá
kérdeznek: a Poarta Albára ke
rült két zetelaki fiú kibírja-e a 19 
és 20 esztendős ítéletet, vagy?...

A könyv kellőképpen elegen
dő színhelyen vezet végig a teljes 
körképig, annak meggyőző de
monstrálásáig, hogy úgy kerül
tünk most a román jogállamba, 
ahogy cseberből vederbe szokás. 
Bukaresttől Udvarhelyig, a sze
nátusi irodától, ahol az elítélteket 
m eglátogató  Buchw ald Péter 
szenátor nyilatkozik, az Erdélyi 
M agyar Kezdeményezés sötét 
irodahelyiségéig, ahol Katona 
Adám a támogatásul összesze
dett aláírások százezreit tárolja, 
az elárvult kis oroszhegyi udvar
tól a zetelaki polídává avanzsált 
m ilícia-erődig váltogatja Kosa 
Csaba a madártávlat vörös és fe
kete horizontjait, s bejutunk vele

oda, ahol az ádáz erünnisz áldo
zatai soha magukhoz nem térve 
várják, hogy kiderüljön a téve
dés: a két leghírhedtebb hazai in
tézetbe, a halál évtizedes, ha nem 
évszázados kuplerájaiba, ahol 
most éppen egy új rezsim került 
sorra, hogy eljátssza az afféle ko
médiát, amilyent a nádk is szíve
sen játszottak hiszékeny svájci és 
svéd vénkisasszonyok előtt, mi
kor épp kedvük volt egy nemzet
közi vöröskereszt-küldöttséget 
bebocsátani a theresienstadti ki
rakatlágerbe. "V.T. őrnagy... állva 
magyaráz. Néhány mondat után 
kiderül, hogy nemcsak a börtön
ből, hanem Szamosújvárról is át
fogó tö rtén e lm i ism erte tés t 
kapunk." S ilyenkor jön zavarba 
az ember, hogy ezt suta udvarias
ságnak, vagy égbekiáltó arcát
lanságnak kell venni. De hát 
mindig a legjobbat kellene felté
telezni a béke, a bizalom érdeké
ben, ha a legátlátszóbb ciniz
mussal itt nem a béke s a bizalom 
nyüt lábbaltiprásáról volna szó, 
hogy csakis "Hargita megyei ese
tekbő l g y á rto tta k  o rszágos 
ügyet. Azzal a nyilvánvaló cél
zattal, hogy előkészítsék az 1990- 
es m árciusi m arosvásárhely i 
támadást. Hogy ne a diktatúra 
gazembereit vonják felelősségre, 
hanem a magyarokra uszítsák a 
románokat" - amint Bálint Lajos 
érsek gyulafehérvári nyilatkoza
ta tömören felállítja a diagnózist. 
Ezt erősíti meg ^tefanescu-Dra- 
gane^ti úr, a LADO, a Román 
Emberjogi Liga elnöki irodájá
ban, viharvert íróasztalok, roz
zant székek között, a színhely is 
jelezvén, hogy ebben az ország
ban ez nem tartozik a kiemelkedő 
fontosságú fórumok közé: "Az 
egyik szekrényhez lép, dosszié
kat vesz elő. Az egyik dossziéból 
fényképet emel ki, felmutatja. - 
Ugye ismeri ezt az urat. Sütő 
András író. Máig sem fogták per
be azt a személyt, aki kiverte Sütő 
András szemét. Viszont perbe 
fogták és tíz esztendőre ítélték 
Cseresznyés Pált, mert belerú
gott egy rom án emberbe, aki 
azért m ent M arosvásárhelyre, 
hogy verekedjen. Esetleg öljön. 
M indent pontosan tudunk..." 
"Az elmúlt három esztendő talán 
legfe lháborítóbb  m ozzanata, 
ahogyan a Hargita megyei ma
gyarokat, s hozzáteszem: a ma
rosvásárhely i m agyarokat és 
cigányokat elítélték. Egyértel
műen politikai perek, koncepciós 
perek ezek..." - mondja Markó 
Béla, az RMDSZ elnöke. Ezek 
mind összebeszéltek, mondhat
ná a Marsból Bukarestbe csöp
pent szemlélő, hiszen mit lát: 
"Bukarest központjában a bérhá
zak falára festve, szprével 1989- 
es decemberi feliratok. Éljen a 
forradalom! Szabad Románia! 
Halál a diktatúrára! A nagyobb 
ú tk e re sz te ző d é se k n é l fából

ácsolt keresztfák: Dicsőség a 
mártíroknak. A keresztfákra szö
gezve nevek, az elesettek, a meg
gyilkoltak nevei. Külhoni, aki 
Bukarest utcáin autózik, bízvást 
hiheti, hogy az 1993-as Románia 
őrzi a 89-es forradalom eszmé
nyeit, a legnagyobb becsben tart
ja a diktatúra elleni harcban 
életüket áldozok emlékét. A há
zak feliratait nézve ez az ország 
azoké, akik felkeltek a Ceau^es- 
cu-hatalom, a Ceau^escu-kiszol- 
gálók ellen, a feliratok szerint 
ebben az országban méltó bünte
tésben részesítették azokat, akik 
évtizedekig m illiókat aláztak 
meg és hajszoltak kétségbeesés
be."

Kosa Csaba könyve, ameny- 
nyire ilyen terjedelemben lehet, 
lépésről lépésre nyomon követi: 
hogyan és miért ítélték több száz 
évre azt a pár tucatot, akik közül 
egyesek bizonyíthatóan jelen 
sem voltak olyan atrocitásoknál, 
melyek különben a világ minden 
táján s a történelem bármely ide
jében a forradalm ak velejárói 
voltak. Miért is politikai elítéltek 
azok a magyarok, akiket görcsö
sen "közjogiaknak", közönséges 
gyilkosnak minősítettek a folya
matosságukat megtartó szelle
m ek tö rvénye  és tö rvények  
szellem e szerint. Kosa Csaba 
könyvéből kiderül, hogy Buka
restben is ketrecben ülnek a vi
aszsárga arcú, egymáshoz bilin
cselt vádlottak, akik közül min
denkire jut egy farkaskutya, s szó 
sincs róla, hogy egy kicsi trikolórt 
lobogtatnának kifele, bizakodó
an mosolyogva a tévékamerába, 
a győzelem V-betűjével integet
ve; ez mégsem felháborító, ez 
nem bírósági komédia. És ha utá
na az anyjuk beszélőre jön, és ki
szökik a könnye, a fiú két kezét 
összetéve kiáltja az üvegfal mö
gül: "Ne sírjon, édesanyám, kö
nyörgöm, mert azonnal elkül
dik!" Hiszen itt a börtönökben 
nem szabad sírni: "Ott csak örül
ni szabad, akkor is, ha azt mon
dom, hogy fiam, eltemettük az 
édesapádat!”... Kosa Csaba köny- 
vébőlmegtudható, hogy az elítél
teknek  m eg k e lle tt fize tn i 
(bizonyára nemcsak a megfélem
lítendő nemzetiségek, hanem az 
egész fellázadt, tehát magáról 
megfeledkezett ország nevében) 
a december 22-én elégetett párt
lobogókat is. Meg hogy Iliescu 
elnök post mortem "a forradalom 
hőse" címet adományozta azértis 
a meglincselt s az öngyilkos két 
rendőrnek. Pedig egyre köny- 
nyebb átlátni, hogy kiét öregedő 
rigolyás őrült nem terrorizálha
tott volna huszonhárommillió
nyit azok nélkül, akik fegyvert s 
gumibotot fogtak tulajdon orszá
guk lakosságára, nemre, fajra, 
nyelvre és nációra való különb
ség nélkül. Most pedig a kétkézre 
fogott jogállamisággal képzelik

lebunkózhatónak magát az euró
pai szellemet is, ha útjába áll to
vábbi ha ta lm i m ám oruknak. 
Hogyha háromszáz embert nem 
lehet letartóztatni, akkor három
ra kell kiszabni háromszáz évet. 
Hogy példát statuáljunk. Or
szágnak, világnak, akár azon a 
siralmas áron, hogy egy ország 
állítja ki magáról a nemzeti jel
lemrajzot, erkölcsi szegénységi 
bizonyítványt, hogy íme mind
egy, hogy "elnyomott" vagy "sza
bad", azt hiszi, hogy neki bármit 
szabad, legfennebb majd azzal 
vágja ki magát megint, hogy pa
rancsra tette. Pedig "én a rendőr
nek, aki meghalt, a poharát se 
törtem el..." A börtönben mit kér
dezhet a riporter a rabtartók je
len lé tében?  De m agának  a 
látogatásnak a kicsikarása hozzá
tartozik a hatalmaskodással való 
szem beszegüléshez, a kritiká
hoz, kontrolihoz. A m egenge
detthez, ha már emberjogosdit 
játszunk. Az ügyet és őket per
sze, hogy nem ebből kell csupán 
m egism erni - m égis ennek a 
könyvnek olyanná kellett kere
kedni, hogy akár egyedül fenn
m aradván  is elegendő infor
mációt hordozzon a képhez. Az 
im ázsh o z . R óluk és ró lu n k , 
mindnyájunkról, akik most itt 
bele vagyunk feledkezve a törté
nelem szokásos Laokoon-játéká- 
ba. "Nagy Istvánt nem szálfa
termettel ajándékozta meg a sors, 
de amikor a szemébe, az arcába 
nézek, érzem, hogy megjelölt 
ember. Hetyke bajusz, mókás fé
nyek a szemében, beszédes arc, 
amely hang nélkül is elmondja a 
három esztendőt. Hang nélkül a 
tö rtén e lm e t, de úgy, hogy 
messziről Tamási Áron-monda
tok ütik meg a fülem et Ábel ül
hetett ilyen arccal a havason, 
amikor Surgyelán saspecsenyé
vel kínálgatta (...) Ahegedűjét be
hozhatnák? - Talán be. - S nem 
kéri? Nem. - Ha behoznák, játsza
na rajta? - Hát nincs kedvem. Ide- 
benn nincs. Tudja, bezárt ajtók 
mögött nem lehet zenélni. Nem 
szereti a hegedű..." Igazságérzet? 
Ugyan. Még a szabadságvágyról 
is m ás-más az elképzelésünk. 
Nem szívesen mondom ki - a va
lóság s most a róla készült riport 
hatása alatt: ennek az új "hetu 
mogyemek" a sorsa most azt jel
képezi, hogy nem csak a m ár 
megholtakért, de az élőkért se tu
dunk pillanatnyilag sokat tenni. 
Amivel viszont egyáltalán nem 
leszerelni akarom az akaratokat!

Ellenkezőleg.
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CS. GYÍMESI ÉVA

Kihelyezett
emlékezet

M ég rajtam  a kabát, de m ár 
gépies m ozdulattal nyom ogatom  a 
megfelelő billentyűket, míg 
felfénylik a képernyő, hogy 
sokezredszer is bemutatkozzék: 
COMMODORE 64 BASIC V2. M ost lemezt 
és újabb parancsokat kap, kezdje is 
el a program  betöltését, hogy mire 
átöltözöm , m unkára készen álljon. 
Készséges, néma társ. U dvariasan 
leáll, ha egy-egy lépést 
kifelejtek, két nyelven is 
figyelmeztet, ha valam it nem  
közöltem  vele szabályosan. H arm adik 
esztendeje tanítgat türelmesen.
Csak ritkán borul ki, olyankor 
kiderül, nagyon melege volt már, 
öreg, fáradt, pihenni szeretne.

M indenben gyors egyébként: 
keres, lapozgat, töröl, mozgat, 
szavakat, bekezdéseket helyez át 
ahova én akarom. H arm inc sor után, 
m ialatt elkészül egy rántás, 
pontosan  megáll a nyomtatója. Szép, 
kedves betűkarakterei vannak, 
szolgálatkészen cserélgeti őket, a 
hivatalostól a könnyed kurzív 
típusig, a bolhanagyságútól a kövér 
plakátbetűkig...M ég sohasem  volt 
időm , hogy próbára tegyem  a 
tudom ányát. M int am olyan filosz, 
talán képtelen is vagyok felmérni 
m indazt, am it tud; s ami belőle a 
legszükségesebb, néha m ég azt is 
elfelejtem.

'FIGYELEM! M ég nem  m entett!' - 
írja ki gyakran, am ikor sietek.
Volt úgy, hogy nem  figyeltem, 
sebbel-lobbal 'k iléptem ' a 
szövegből, és m inden elveszett, 
am it aznap írtunk. Előfordult, hogy 
négy-öt flekket kellett 
rekonstruálnom , és ami tegnap 
ajándékként adatott, azt keserves 
m unkával állítottuk helyre. Gyakran 
éjszakába nyúlott, de  senkit sem 
zavartunk. A m onitor m egszokott 
terében, a jólismert betűkkel 
segített m egidézni és újra leírni 
vizuális szövegemlékeinket.

M ost példul tudatja, hogy az 
ötvenkettedik sornál tartunk, s még 
m indig  nem  m ondtam  el a lényeget.
Hálás vagyok neki, hogy ilyen 
gondos és szigorú. Különösen ami a 
'm entés' elm ulasztását illeti.
M ert Ő  a kihelyezett emlékezet.
M indent szám on tart, am it 
beleírtam. Csak annyit kell 
hozzátennem : 'M entsél!', és m indent 
befogad. Persze, válogatatlanul

'elm ent' m indent, a selejtet is. De 
ami a legfontosabb: segít m egőrizni 
az ajándékokat. H iszen tu d ju k  a 
szenvedésben fogant gondolat, a 
hitelesen izzó szöveg, a pontosan 
formált m ondat is ajándék abban a 
korban, am ikor ordas eszmék, gőzös 
szónoklatok és tetszetős szóvirágok 
konjunktúrája van.

De ez m ind mellékes ahhoz az 
értékhez képest, am it oly sokszor 
elm ulaszt 'm enteni' az ember. 
Egyszer egy hosszú csendben, 
visszamenőleg legalább, számba 
kellene venni m inden békés 
pillanatot, nyugodt tükrét egy 
tónak, a fenyők csúcsai közt azt a 
kék derűt, a nap illatát a fiatal 
testen, a szülői jó szót és 
simogatást, m egidézni a hálátlanul 
elfelejtett em beri gesztusokat, az 
elhanyagolt barátokat, egy meleg 
kézfogást a hisztérikus rém ületben, 
a pohár vizet, am it az 
'ellenségtől' kaptál, a képeslapot, 
ami a szolidaritás jelképe volt, a 
családot az asztal körül, a 
csecsemőd kezét a melleden, a nagy 
teret, ahol m ég m indannyian együtt 
voltunk, a gyülekezet énekét, s az 
áhítatot Isten közelében...

Lassított pillanatokra lenne 
szükség, am ikor tudván  tudjuk, mit 
kell m egm enteni most, m áris, ebben 
a pillanatban: a tanítványok 
mosolygó szemét, a bizalm at, egy 
hangsúlyt az elharapott m ondat 
elejéről. M inden jót, azt is, és 
legfőképpen azt, am i láthatatlan.



SZŐCS ISTVÁN

SZELsoséges JEGYZETEK

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

Kifelejtett m ondat
A m ú ltk o ri jegyzetekből, 

hogy miért fél a fél az egésztől, ki- 
felejtődött egy mondat: "... oló- 
gusunk, ha okos volna, így di
csekedne: én nem két felet, ha
nem két egészet teszek ki!" Vagy 
lehet, hogy azért mégis ő az okos: 
az egészet egészen kellene vállal
ni. Nemcsak az előnyös felét... 
"Ha baj van, éppen akkor a másik 
felemhez tartozom?"

Anyanyelv 
és hazai anyanyelv
A múlt nyár végén kilépve 

Budapesten az írók könyvesbolt
jából, a Liszt Ferenc tér fáira fe
szített hatalmas vászoncsíkon ez 
a felirat fogadott: HÜLYE VA
GYOK! Valaki magyarázta: átne- 
velés, egyéni gőg legyőzése, 
csoportdinamika, lélektani ho
gyishívják: én azonban határo
zottan a könyvesbolt üzenetének 
tartottam. Megint csak úgy jár
tam , m in t anny iszo r könyv
tárban , kereskedésben, anya
nyelvi konferencián: Kérek vala
mit, mondtam, amiből lehet ma
gyarul tanulni. Gyorsan, köny- 
nyen!

Ebben a könyvesboltban is 
nagyon megnéztek, s az eladók 
még össze is néztek: ilyet! Valaki 
magyarul akar tanulni?

Azóta azonban fölfedeztem  
valamit: létezik már újdonatúj 
magyar képes szótár, amit az el
múlt harminc év során írásban és 
szóban annyiszor "szorgalmaz
tam". Már két éve, 1992-ben meg
jelent az* Akadémiai Kiadónál, 
Grétsy László és Kemény Gábor 
szerkesztésében, 14000 címszó
val és nyolcvan színes táblával. 
És mit mondjak: nem is rossz, sőt, 
egészen használható!

Noha nem dobják a vásárló 
után, már akkor is közel ezer fo
rint volt az ára; s csak a véletlen 
sz e ren csén ek  köszönhetem , 
hogy az idén, egy kolozsvári 
mellékutcában, egy udvar mé
lyén  m egbúvó hum an itáriu s 
könyvesbolt mélyén rábukkan
tam, előnyös átszámítási kulcs 
mellett. Szóval, egyelőre, sajnos, 
nem válik belőle tömegkiadvány, 
pedig csakis úgy volna értelme.

Ami azonban teljesen meg
döbbent: megjelenése óta is gyak
ran reklamáltam egy ilyenfajta 
szótárt, filológusok, nyelvészek 
előtt is - és: soha senki nem aján
lotta! Sőt nem is említette a Képes 
diákszótárt! Miért? Sötét feltevé
sekre késztet ez a kérdés: talán 
azok a nyelvészek, akik nem vol
tak hajlandók tájékoztatni a lété
ről, egy másik klikkhez tartoznak? 
Talán azok a könyvkereskedők, 
akik a vállukat vonogatták, azok...?

Egyes hazai kiadók és alapít
ványok, kik rettenetesen gyötrik 
magukat, mivel lehetnének az ol
vasóközönség hasznára, és kín
jukban már ilyesmit is kitaláltak, 
hogy bilingvis költői antológiák, 
például izlandi-szuahéli nyel
ven, ráharaphatnának: valahogy 
valam iképpen nálunk is meg 
kellene jelentetni belőle húsz- 
harmincezer példányt!

Balogh Jenő színes képtáblái 
szépek és útbaigazítóak, sajnos, 
sokszor túlságosan lekicsinyítet
ték őket, ilyenkor zsúfoltak és ne
héz keresgélni rajtuk. Egy új 
tömegkiadás talán úgy segíthet
ne ezen, hogy a képek egy részét 
színek nélkül, de nagyobb felületii 
vonalas rajzokba áttéve közli.

Másik elégtétel is érte nyelvé
szeti izgágáskodásaim at: egy 
ugyancsak nem vásári élelmes
séggel terjesztett, de kitűnő fo
lyóirat tavaly augusztusi szá
mában (Szivárvány) Kontra Mik
lós nevű szerzőnek remek tanul
mánya arról, hogy miért nem 
hatékony a magyar nyelvműve
lés, sok-sok mázsányi kiadvá
nyai ellenére sem? HOGYAN 
VÁLASSZUNK LE ÖTMILLIÓ 
MAGYART A NEMZET TESTÉ
RŐL? - ez a dme: a nyelvművelés 
egyszerűen nem számol azzal, 
mondja, hogy a magyarságnak 
legalább egyharmada a két vagy 
többnyelvűség körülményei kö
zött él (tulajdonképpen a ma
gyarság zöme, sőt egésze is a 
vegyesnyelvűség állapotába ke
rült a mai könnyűzene és wkeres- 
kedelm i h irdetések szövegei 
között!).

■ "A k é tn y e lv ű  em berek 
ugyan is m ásm ilyen... nyelvi 
helyzetben élnek, mint az egy- 
nyelvűek. M ásm ilyen nyelvi 
döntéseket hoznak - percenként.

A magyarországi egynyelvűek- 
nek szánt nyelvművelő tanácsok 
kétnyelvű környezetben szük
ségszerűen  célt tévesztenek, 
gyakran még fokozzák is a két- 
nyelvűek feszültségeit. Nem be
szélve arról - tapasztalatból tu
dom -, hogy a kétnyelvű, kisebb
ségi magyart mi minden érdekel
né, am iről a m agyaro rszág i 
nyelvművelőnek semmi monda
nivalója nincsen.

Az egynyelvűeknek készí
tett, de kétnyelvűekhez is eljutta
to tt m agyar nyelvm űvelés a 
kisebbségi m agyaroknak nem 
ritkán fölösleges gondot okoz. 
Másrészt (s ez sem bocsánatos 
bűn): semmi mást nem mutat, 
mint a nyelvművelők nyelvésze
ti tudatlanságát."

Sajnos nemcsak tudatlanság
ról van szó, hanem - érzéketlen
ségről is. A nyelvművelőknek, 
akárcsak a nyelvészeknek több
ségét nem arra programálták be, 
hogy segítsék a magyar nyelv 
p ro p ag ác ió já t; sze rin tü k  az 
"nyelvi imperializmus" lenne, ha 
minden magyar származású em
bert segítenénk abban, hogy 
megtanulja gyorsan, könnyen és 
célszerűen az anyanyelvét.

Vannak tudományos köntös
ben jelentkező munkák, így nyel- 
vészetiek , nyelvm űvelők  is, 
amelyeket nem a megművelen- 
dőknek írnak, hanem csakis a 
céhbelieknek.

Olyasmi ez, mint amit Ester 
Villar mond a nőkről: Tévedés 
azt hinni, hogy a nők a férfiaknak 
öltözködnek. Dehogy! Egymás
nak!

Kire érdemes 
hivatkozni?
A múltkoriban egy különben 

elég rangos prózaíró kissé saját 
rangján aluli novelláskötetét ol
vasgattam. A legizgalmasabb az 
a szöveg volt benne a kötet vé
gén, ahol felsorolta, melyik elbe
szélést m ely ik  a la p ítv án y  
támogatásával írta.

El tudom képzelni, hogyan 
ment ez végbe: Hé, Alapi! Ádd 
csak ide a pasztádat! Bocsánat, a 
golyóstolladat (ahogy nyelvmű
velten kell mondani)! Hé! Te Pit- 
vány! Nincs vagy három jó jelződ 
a kamaszkori depresszió ábrázo
lásához? Figyelj csak rám, Ala
pítvány: szóval akkor mi legyen 
az eszmei töltés?...

Nehogy félreértés essék: nem 
azt kifogásolom, hogy az író kö
szönetét mond bárkinek is. Ha
nem hogy ilyen igénytelenül, 
íróiatlanul, prostituálti tárgyila
gossággal teszi!

Régen is m egköszönték a 
pártfogók kegyességét: "Az én 
kegyes nagyjólelkű gondvise
lőmnek, a tündökletes emlékeze
tű, erényekben dúskáló alsó és 
felső csemegi Csemeghy Gáspár 
uram nak, Szemercses és Kor

moshát örökös urának, több vár
megyék kiváló táblabírájának és 
az ő felettébb kívánatos özvegyé
nek, Amália nemzetes asszony
nak, kik - vajh! hogy elsza
ladtának ezen boldog idők! - oly 
felebaráti szeretettel és mélyböl- 
csességű gondoskodással fogta- 
nak kézen, és vezették pennámat 
- "stb. stb.. Vagy éppenséggel 
szonettet, stanzákat, legalábbis 
vidám rigmusokat írtak támoga
tóiknak! Vagy villoni nyíltsággal 
követelték: "Úgy tészel jó alapí
tást, ha támogatsz Éngem, s nem 
mást!"... De csak így, foghegyről 
odapösszentve: ez s ez támoga
tott?...

Ne titkoljuk el azonban, van a 
pártfogás kiérdemlésének köz
vetettebb és hatásosabb módja is. 
Mert, ha mint mondtuk a mújko
riban, író, kritikus, költő nemi
gen van  m ár tek in te tte l 
példaképei és eszmetársai műve
inek esztétikai vagy erkölcsi érté
keire, akkor mire van tekintettel? 
Honnan tudja, kit kell említeni, 
dicsérőleg, vagy ennél sokat
mondóbb tárgyilagosággal?

Nos, éppen ebben áll az ÚJ 
TUDOMÁNY lényege, a New 
Science! Tudni azt, am i feles
legessé teszi, hogy esztétikai és 
etikai ítéletekkel gyötörjük ma
gunkat; angol szótáram a tudo
mány meghatározásánál kétszer 
is használja a systematized branch 
kifejezést, s valóban erről van 
szó: szisztematizált brancsról, va
gyis olyan brancsról, amelyben 
az összetartozást szigorú játék- 
szabályok biztosítják.

Ma a tudományos értékét egy 
szerzőnek az határozza meg, 
hogy nevét vagy műveit hány
szor idézik. Nem is kell más, 
mint összeállni hat tudományos 
becsvágyú egyénnek, s közülük 
mindenki szisztematikus gyako
risággal idézze a brancs többi 
tagját (s persze, ahányszor módja 
van, saját magát is). S a kompu
terek rövidesen meglepődve fog
nak felkiáltani: ímé! Hat új nagy 
tudós adatott e világnak!

A m ó dszer, a systematized 
branch átterjedt a művészetre és 
irodalomra is. Kulcsneveket, re- 
perfogalmakat és irányműveket 
kell gondosan elszórva említeni 
a m ű széltében és hosszában; 
még hatásosabb, ha fedőnevek
kel kódoljuk őket, hogy a beava
to ttak n ak  h ízzon  a mája: és 
szerkesztő, lektor, kritikus rög
tön tudni fogja, hova tegye a Mű
vet: papírkosárba vagy díszki
adványba?

Az etikát felváltja az etikett 
szó eredeti értelme: "Petit écrite- 
au qu'on met sur un objet pour 
en indiquer le prix, le contenu 
etc." Az a k is  rá ra g a sz to tt  
(fel)irat, ami jelzi a dolog árát, 
tartalmát stb. Nem a fej számít

» » > »
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most már egy alkotásnál, hanem 
a fejléc. A lényeg a CÍMKE!

Átbújni a
SZIVÁRVÁNY alatt!
A fentieket ellenem vissza

fordítva, nagyon bántana, ha va
lak i azza l v á d o ln a : azért 
hivatkoztam a Szivárvány nevű 
folyóiratra, mert kiadó-szerkesz
tőjét, Mózsi Ferencet nagylelkű, 
bőkezű embernek ismervén, va
lamit várok még tőle, esetleg egy 
meghívást a Chicagói (Csíkhá
gói) Magyar házba... Nem, ha 
üyesmi vezérelne, már régen em
legettem volna őket, mert rég 
volt az, amikor még utazni sze
rettem volna.

Az eg y szerű  valóság  az, 
hogy ez a Szivárvány szám, ami 
m egint csak véletlenül került 
hozzám (a 40.) valóban remekül 
összehozott, tartalm as, ritka 
öröm üyent kézbevehetni. Mag
vas írások, szerzők, a vüág min
den  részéből: nem  a v idék i 
folyóiratokban elszotyogtatni 
szokott részükkel, salátákkal, 
hanem eredeti, jó, merész írások
kal, m int amit már idéztem is; 
vagy még idéznem volna érde
mes, mint például Dömény Ka
talin interjúját Grendel Lajossal: 
aki nemcsak arról beszélt, hogy 
"a középeurópai kis nemzetek
nek sajnos 89 után is égető szük
ségük van arra, hogy legyen egy 
olyan rétegük, amelyik pártpoli
tikai konfliktusoktól függetlenül 
fejez ki nemzeti érdekeket, tehát 
értékeket" (amint egy íróbarátjá
ra hivatkozva mondja, ma nem
csak  "p árto n k ív ü íi" , hanem  
"többpárton-kívüü" írókra van 
szükség), hanem elmond egy lé
lekemelő anekdotát is: amikor a 
csehszlovákiai Magyar írók Tár
saságának elnöki tisztjéről lekö
szö n t, n y ílta n  a jelen lévők  
szemébe vágta, hogy düettáns, 
akamok banda! - Előbb döbbent 
csend, aztán taps, aztán végül 
m egint m indenki rászavazott, 
mert amit mondott, senki sem vet
te magára!

M it ad Isten, a Szivárvány 
még Pomogáts Bélától is tudott 
közölni olyan szöveget, amit le
het olvasni...

Gratulálunk a szerkesztőség
nek, s m indaddig vissza fogunk 
térni e számra, amíg újabbat nem 
kapunk.

Utóirat. Lapzárta közben ér
tesültünk, hogy a budapesti Tan- 
könyvkiadónál megjelenés előtt 
áü Kovácsi Mária Itt magyarul be
szélnek I., II. kötet. Magyar nyelv
könyv kezdőknek angol, francia 
és német nyelvű magyarázatok
kal... Ha ugyanez román, szlo
vák  és szerb-horvát m yelvű  
magyarázatokkal is megjelenne, 
a külföldön élő magyarok egyik 
nagy óhaja teljesülne.

SÁNTHA ATTILA VERSEI

A  biztos pont
"Egy biztos pontot adjatok" 
kiá ltozo tt a mocsárban Münchhausen, 
mikor már csak keze és feje volt. 
Lebegett a halott Isten szelleme 
a v íz  fele tt egy lepedőben, 
és lihegte, hogy "Bosszút, bosszút!" 
süvöltö tt és siko lto tt a szellem, 
hogy "cikk, cikk" és hogy "hogy volt'"

Falta be a mocsár az embert, 
haja égnek álló fiú volt, 
s már vizigót lovak jö ttek lelegelni, 
mikor Münchhausen így bugyborékolt: 
"Heuréka! Isten halott, ez biztos!" 
majd megfogta magát hajánál fogva 
s a mocsárból kiugrott.

Vizigót lovak és Isten halott.

Ö sszekutyulódott világ  
(A Dsuang D szi témára)
Igen, elcsúsztunk a gömbön, 
a szív belülről dörömböl, 
igen, elmentünk egyirányba, 
s visszeret a fejemben találtam: 
sü tö tt bágyadtan a hold, 
csapkodtak a villámok sötéten, 
s a részeg ember is dalolt, 
s m ost nem tudom, nem tudom, 
ébren vagyok, vagy álmodom.

Éberül az álmom és éberlétem álmodul, 
állimesz és végső álkulcs, 
gömbbe nyíló álajtó, 
odabent m ost Jónást várjuk, 
s a síkokat csak váltogatjuk, 
csak úgy, csak úgy, csak úgy, 
s már nem tudom, már nem tudom, 
rémlik, a világ összekutyulódott, 
de mégis olyan, amilyen volt, 
amilyen mindig volt.

M eggyfaszarv
M ikor Münchhausen a mocsárból 
a hajánál fogva kiugrott, 
éjjel nem volt, sem nappal, 
egy őz legelte bőszen a követ 
és megbolondultak a harangok.

"Az ég üres", motyogta az ember, 
s dühösen lő tt az őz fejébe 
egy lerágott meggymagot.
Aztán Münchhausen lassan megnyugodott: 
"E magból meggyfa lesz, 
szarva nő az őznek, járkálnak fák, 
állva mennek madarak és rovarok, 
a meggyfaszarv a mozgó ég lesz 
s kigyúlnak rajta piros csillagok."

A z álomban a lepke
Egyszer Münchhausen meg Dsuang Dszi 
egy kocsmában üldögéltek, 
Münchhausen Isten halálát mesélte, 
s hogy azóta Isten mégis van és nincsen, 
s hogy a csillagok a földre jöttek, 
a kövek a Szaharában zenélnek,
Dsuang Dszi meg egyre hajtogatta, 
hogy a lepke, a lepke álmodja őt, 
ó igen az álomban a lepke, 
s lehet hogy Münchhausen sincsen, 
csak játszanak a szellemek 
s kiáltotta, semmi biztos nincsen, 
még az sem, tette hozzá halkan, 
miként mondtad, hogy Isten.

Ekkor Münchhausen így szólt:
"Te kedves bölcs öreg, kinek képe 
hozzám képest feketébb, m in ta  suviksz 
(látod, e mondatban is minden relatív) 
neked a bizonytalan, az a bizonyosság, 
nekem, hogy láttam Istent halottként, 
amint a szelleme kísértett.
De mert utaztam ágyúgolyón 
s ittam  a Szaharában, hol v íz  nincsen, 
így tudom, hogy Isten él - 
a teremtője én vagyok, 
néha leül kártyázni velem."

Hümér lecsatolja öklét
Hümér, m int már elismert költő, 
lecsatolta öklét, 
s kéz nélkül egy verset recitált: 
"Mikor az Isten. M ikor a disznó. 
És mikor anyám."

A z  ököltelen szerzőt nézték, 
hallgatott a csüggedt hallgatóság, 
Hümér meg ellágyult hirtelen:
"A költő minden m ankót lecsatol, 
úgy választ hazát - 
de a disznó marad,

igen, a disznó, Isten és anyám."
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Mrozek Rendőrség című színmüve alapján: 
- neo abszurd tragikus coemedia -

Szereplők: Színházigazgató  
(Börtönigazgató)

Dramaturg (Főfoglár) 
Teremszolga (felügyelő)
Szervező (agent provocateur) 
(utolsó) Néző (utolsó rab) 
Művészeti Tanács, Színészek, el

némított szereplők.
Történik kb. 2.500-ban Krisztus 

után.
Szín: Színházigazgatói iroda. 
Igazgató: Uraim! Összehív

tam ezt a rendkívüli gyűlést, 
m ert színházainkat, pontosab
ban színházunkat, a pusztulás 
veszélye fenyegeti. Eddig sike
rült m indig ki taktikáznunk a cső
d ö t, e lk e rü ln ü n k  a bukást - 
hivatkoztunk a TV-konkurrend- 
ára, a nézők általános közönyére, 
a világszínház világméretű haló
dására úgy általában és konkré
tan. Még a mezőgazdaság csődjét 
is megemlítettük, mint színház- 
érdeklődéscsökkentő okot. Sőt, 
12 színészt is m enesztettünk, 
akik nagyban hozzájárultak a 
színház működésképtelenségé
hez.

Dramaturg: Apropó, hol is 
vannak most ezek a nem-művé
szek?

Igazgató: Valahol nyugaton 
filmeznek olcsó, kommersz szí
nes filmekben, eladták a nemléte
ző művészi képességüket a kétes 
értékű népszerűség átkos oltá
rán, pénzért, a hitványok.

Dramaturg: De szép mondat 
ez, igazgató úr!

Igazgató: A düh és a megvetés 
inspirál, kedvesem. De a lényeg
re, uraim! íme, m üyen furcsa 
helyzetben vagyunk: mondják, 
az Elet szüli az abszurd színdara
bokat. Ez nem igaz, uraim. Ol
vastam  M rozek Rendőrségét. 
Ahol egy rab miatt működik egy 
egész börtön. Igazgató, főfoglár, 
stb., stb. íme, a bizarr színmű - 
melyhez alkalmazkodptt az Élet, 
illetve a Színház, az Élet tükre. 
Megtörtént a csoda, uraim: a Mű
vészet saját képére formálta a Va
lóságot. Me$t uraim, és ez nyűt 
titok, mi, színház is ugyanebben 
a helyzetben vagyunk már évek 
óta, m int az a bizonyos börtön, 
ahol egy rab van. Uraim, nekünk 
is évek óta egy nézőnk van. 
Ugyanaz a néző. ő  a Néző. Nem 
titok ez, uraim, tudja ezt a mi
nisztérium, a kultúrosztály ott 
fenn, tudja ezt mindenki, uraim.

Nem volt könnyű elérni ezt az 
egyes nézőszámot, uraim. Mert 
egy darabig voltak nézőink, nem 
sok nézőnk volt, de volt nézőnk, 
volt, aki ránkcsodálkozott, hogy 
né, színház. Aztán eladtuk a né
zőtéri székeket, minek a sok szék, 
csak zavarja azt a 8-10 embert, aki 
eljön minket nézni és azt a sok 
üres széket nézni, szóval csinál

tunk egy ügyes kicsi színházat, 
ahol volt 50 szék. Aztán - de nem 
szaporítom a szót, uraim, ez az 50 
férőhelyes kis színház is nagy 
színház lett a kevés nézőnek. Il
letve annak az egy nézőnknek, 
aki van nekünk évek óta és aki
nek játszunk. Aki évek óta kibírja 
a repertoárunkat, a versműsora
inkat, a mindenfajta megnyilvá
nulásunkat. Az egynézős színház 
tehát megalakult, megalakítot
tuk; működött is szépen, mint 
közép-kelet-európai jelenség. 
Megírtuk tanulmányban, hogy a 
jövő színháza az egyszemélyes 
színház (meg is dicsértek minket 
a minisztériumból, hogy egysze

mélyes magyar színházat csiná
lunk Romániában), de most jön a 
baj, uraim. A szörnyű nagy baj. A 
nézőnk, az egyetlen, akiért volt a 
színház, akiért évek óta van a 7 
autóbuszunk, a 2 teherautónk, 3 
traktorunk kultúraterjesztésre, 
nos, a nézőnk belejentette - nem 
jön többet színházba.

Művészeti Tanács: (mint egy 
görög kórus) Ó jaj nekünk és jaj a 
fizetésünknek, a kicsinek.

Igazgató: Helyes az aggoda
lom a színházért, uraim.

Dramaturg: És bár ez nem el
vont probléma, de ennek ellenére 
érdemes rajta eltűnődni. Ugyanis 
a kérdést több oldalról is megkö
zelíthetjük. Viszont a kérdés 
nem-érintésével - nagyon helye
sen - felső rálátással tanulmá
nyozhatjuk a problémát (hogyne 
legyünk elfogultak), csupán ob- 
jektívek legyünk. Mert nem a 
színházcsinálás a fontos, hanem 
a színháztörténelem-csinálás a 
fontos, uraim. Mi a jövőnek dol
gozunk. Összes meg bukott előa
dásaink a jövőben tündökölni 
fognak, mint nagy sikerek. Erről 
kezeskedem, mint műsorfüzet
komponáló és színházi krónikaí
ró, és m in t nézőszám jelentő 
férfiú.

Szervező: (be, véresen) Megint 
elvertek, mert közönséget akar
tam szervezni. Amikor pedig azt 
mondtam nekik, hogy mi, szín
ház, őértük vagyunk, bedobtak a 
folyóba. És amikor azt mondtam a 
folyóból, úszva, hogy kultúra, utá
nam dobtak egy gázcsövet.

Igazgató: Maga szerencsét
len, egy embert sem tudott meg
győzni, hogy jöjjön színházba? 
Egy vakot, egy süketet, egy ... 
bárkit, csak legyen egy nézőnk.

Ahelyett, aki el akar hagyni min
ket.

Szervező: Tessék megnézni a 
testemet. A kéket, (letolja a nad
rágját) Ezt a rúgást egy történel
mi színm űért kaptam  az ön
tődében. A hasamon ez a nyílás, 
ami évek óta nem forr be, egy 
zenés vígjáték következménye, 
akkor szúrt hasba egy feldühö
dött néző. A fél szememet az az 
alak ütötte ki, aki begyalogolt a 
színházig, mert nem hirdette ki a 
színház, hogy elmarad az előa
dás, és ő potyára bejött, és én kel
lett ezt neki megmondjam, hogy 
ő potyára jött be. Ott lenn akkor 
rúgtak meg, amikor...

Igazgató: Hagyja. Ha nem 
megy a dolog, nem megy a dolog. 
Marad hát az, hogy meggyőzzük

a Nézőt, azt az egy nézőnket, 
hogy maradjon nekünk még egy 
darabig. Apropó: idehívatták őt, 
uraim?

Dramaturg: Színházi teher
autóval hoztuk be, igazgató úr.

Igazgató: M iért nem au tó
busszal? Az autóbuszok a néző
kért vannak. M int m inden a 
színházban.

Dramaturg: Tisztelettel emlé
keztetem az Igazgató urat, ami
kor 5 évig távol tetszett lenni, 
akkor az autóbuszokból csinál
tunk színészlakásokat. Külföldi 
vendégművészek laknak a bu
szokban.

Igazgató (akadékoskodik): Jó, 
jó, de ha éppen a külföldi ven
dégművész úr nincs otthon, ak
kor lehet a buszt használni.

Dramaturg: Lehetne, igazga
tó úr, de tetszik emlékezni a ven
dégdíszlettervezőre, aki tele
fonon keresztül tervezett díszle
tet a Trójai faló című alkotáshoz? 
Az ő díszlettervezői látomásá
ban, azazhogy olvasatában a Tró
jai faló  au tó b u szk erek ek en  
gurul. És tankláncokon. Minden 
autóbuszkereket rászereltünk, 
tetszik emlékezni, ugye, a Trójai 
falóra. Aztán a faló akkora lett, 
hogy kénytelenek voltunk a Sta
dionban megtartani az előadást, 
mert a színházba nem fért be a 
faló. Persze, szerencsénk volt, 
esett az eső, így elmaradhatott a 
Faló előadása, és el tudtunk szá
molni becsülettel és botránymen
tesen  a b u szk erek ek k el és 
egyebekkel. A tankláncokkal 
meg úgy alakult a helyzet, hogy 
a városi katonaság leszerelte a 
tankokról a hemyótalpakat. Az 
anyagbeszerző sógora elintézte 
ezt a katonasággal. Volt vagy 50

hemyótalpunk, aztán riadó volt 
a katonaságnál, kitört a cirkusz. 
Mondják, a tanklánc-botrány mi
att lett hazánk külpolitikája paci
fista. Mert a tankok egy helyben 
burrogtak. így Románia távol 
kellett tartsa magát midenfajta 
támadási szándéktól. Sőt, még 
baráti nyüatkozatokat is alá írtak, 
minden szomszéddal, csak ne le
gyen háború, amíg vissza nem 
szerelik a hemyótalpakat a szín
házunktól.

Igazgató: Rémlik valami ... 
Mit is csináltunk a kerekekkel? 
Mert ha jól emlékszem, nem tud
ták visszarakni a helyükre.

D ram atu rg : N em  bizony, 
mert egy másik díszlettervező, 
aki párhuzam osan álmodott a 
Faló díszlettervezőjével, kiszedte 
a motorokat a buszokból, mert 
kellett neki a színpadon motor
gyár. Aztán megszökött a kasz- 
szásnővel, elv itték  az aznapi 
bevételt, ittak belőle egy kávét, 
viszont a motorokat és kerekeket 
m ár nem  szereltettük vissza, 
mert a sofőrök elfelejtették az év
tizedek alatt, amíg nem ülek a 
buszokba, hogy hova is kell tenni 
a motort, hol a kormány, stb.

Igazgató: Hát igen, hősi kor
szak volt. A kultúra terjesztés hősi 
korszaka minden öncenzúrák el
lenére. De hol a Néző?

Szervező: (kiszól) Hozzák be 
a Nézőt.

Teremszolga (be a nézővel): 
Nem kötöztem meg, igazgató úr, 
mert kábult szegény. Belekábult 
az elmúlt évek színjátszásába és 
lökött lett tőle.

Igazgató: Ültesse középre. 
Úgy. Elmehet.

Teremszolga: Jónapot kívá
nok, igazgató úr.

Néző (ül a széken, bóbiskol).
D ram aturg  (szünet után): 

Kelj ó fel, Néző, mert mi érted 
vagyunk, akárcsak a kultúra, a- 
minek kizárólagos letéteménye
sei vagyunk.

Művészeti Tanács: Érted va
gyunk, érted élünk,

Más nézővel nem cserélünk.
Színészek (hallgatnak, mert a 

nagy létbizonytalanságban fél
nek a kirúgástól).

Igazgató (szünet után): Ez al
szik.

Szervező (bizalmasan): Évek 
óta alszik. Tetszik tudni, a szín
házi praxis. Ahogy leül, elalszik. 
Védekezik a szervezete a művé
szi behatás ellen.

Igazgató: Költse fel.
Szervező: (csenget)
Néző: (feláll, örömmel) Szü

net van?
Igazgató: Nem, barátom. Egy 

kis baráti megbeszélés van. Ko
nyakot, kávét óhajt?

Néző: Mind a kettőt, köszö
nöm. Csak külön-külön, ha lehet.

Igazgató: Hát akkor - egész
ségünkre. Azazhogy (hosszan 
gondolkozik). Szervusz.

JANCSO MIKLÓS
/ /

A NEZO
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N éző: (nem  g o n d o lk o z ik  
hosszan) Szervusz.

Igazgató: Uraim, színháztör
téneti pillanatot éltünk át: a Mű
vészet összetegeződött az Élettel, 
a Színház megitta a pertut is a 
Nézővel. Uraim, iszom még egy
szer pertut, mert jobb egy kétsze
ri színháztörténeti esemény, mint 
egy egyszeri színháztörténeti 
esemény sem.

Néző: Hát, szervusz Színház, 
(nevet) Jópofa vagy...

Igazgató: (patetikusan) Ba
rátom, évezredek óta most talált 
teljes összhangra a színházcsiná
ló és a színházélvező, akiért a 
színház van.

Dramaturg: És akiért a harang 
szól.

Igazgató: Tessék?
Dramaturg: Bocsánat, olvas

tam valahol, hogy a harang szól. 
Azt hiszem, Nézőért szól a ha
rang... Vagyis szól a harang. Vala
kiért.

Igazgató: Helyes. Szóljon hát 
a harang (a harang persze nem 
szól). De mit hallok, kedves Néző 
testvérem, igaz, hogy el akarsz 
hagyni minket, Színházat? Vég
leg?

Néző: Tudjátok - nyugdíjba 
megyek. M int néző. Mert már 
csak a televíziót fogom nézni. Ne
ki fogok élni, a televíziónak.

Dramaturg: Beteszünk neked 
egy televíziót a színpadra. Hogy 
nézzed ott és így megmaradsz 
nekünk. Teszünk a televízióba 
pomófilmet, hogy jobban teljen 
az időd.

Néző: Televíziót és pornót ott
hon is tudok nézni.

Igazgató: Otthon, az más. A 
színházban a pornó: művészet. A 
televízióban a pornó - disznóság. 
A színpadon a disznóság is m ű
vészetté nemesedik, ellenben a 
televízió nem mindig színes.

Néző: Bocsánat, ez nem egé
szen világos.

Dramaturg: Dehogynem. A 
színház feladata, hogy a semmit 
is érdekesen tálalja, ha kell. És ha 
a szükség úgy hozza, az igazi ér
tékeket is semmisítse meg. Újab
ban  sz ín h ázu n k  ez u tóbb ira  
profilálta magát. Ez ugyanis nem 
könnyű, és mi mindig a nehezebb 
fe lad a to k ra  vállakozunk . Mi 
most újrafogalmazzuk a magyar 
- és általában a nemzetközi - érté
keket. Az elavultakat. Most ép
pen Homéroszt borzolom.

Néző: Borzolod Homéroszt?
Dramaturg: No igen. Az idő 

ugyanis nagyon lesimította. La- 
posította, hogy értsed a mi mű
nyelvünket.

Néző: És - sikerül? Borzolni?
Dramaturg: So-so... langsam. 

Tudod, a hagyományok vissza
húzó ereje. Ha nem aludtál volna 
előadásainkon, láthattad volna 
munkánk gyümölcsét.

Néző: (sértetten) Ez szemre
hányás?

Igazgató, Dramaturg, Művé
szeti Tanács: Nem! Nem! Nem!

Néző: Na, azért, (visszaül a 
helyére)

Igazgató: Szóval, akkor szá
míthatunk rád? Maradsz még ne
künk, Néző?

Néző: Nem.
Dramaturg: Nézd, úgy állít

juk össze a repertoárt, ahogy ne
ked tetszik. Mit szólnál, mond
juk, a Piroska és a farkashoz?

Néző: Hát, olyan jó 40 évvel 
ezelőtt, nem mondom, megnéz
tem volna. Talán ma már, ahogy 
ti átdolgoznátok, meg sem érte
ném a mesét.

Dramaturg: Esetleg egy jó, 
szívhez szóló magyar történelmi 
darabot játsszunk? Sírva-viga- 
dót... He? Történelmi darabot. 
Magyar történelmi darabot?

Néző: Ne mondd! Hát volt 
egyáltalán magyar történelem? 
Én az iskolában nem tanultam 
m agyar történelmet, csak ma
gyar szégyellnivalót, a színház
ban  sem  lá ttam  m agyar 
történelmet. Olvasni sem olvas
tam m agyar történelmet, mert

nem volt hol olvasni. Ezek sze
rint, ha sem a magyar iskolában, 
sem a magyar színházban nincs 
magyar történelem, akkor a való
ságban sem volt magyar történe
lem. Nincs igazam?

Igazgató: A dolog nem ilyen 
egyszerű. Mi ravaszságból nem 
játszottunk m agyar történelmi 
darabokat, hogy aztán senki se 
vádolhasson minket magyar tör
ténelemmel. Ehelyett angol törté
nelmi darabokat sem játszottunk. 
Az egyensúly kedvéért, és hogy 
történelmi időknek megfelelően 
bölcsek legyünk. De ha akarod, 
eljátsszuk neked Ocskay brigadé- 
rost - vagy Ferit, Rákóczi Ferit. 
Csak maradj nekünk, értünk.

Néző: Ne zavarjatok már min
denfélével, most öregségemre.

Dramaturg: Akarsz egy szob
rot a színház elé? Életnagyság
ban? Bronzból? Vagy - sárga
rézből? Beolvasztjuk az erkély 
korlátáit, az sárgaréz, abból csi
nálunk neked szobrot

Igazgató: Átengedem egy éj
szakára a feleségem. Sőt, végleg 
neked adom, ha akarod.

Dramaturg: (súgva Igazgató
hoz) De direktor úr, ez nem juta
lom. A nagyságos asszony, hogy 
úgy mondjam, büntetés.

Igazgató: Akkor légy örökös 
tagunk. Illetve légy te az örökös 
néző.

Néző: Mi az, hogy örökös né
ző?

Igazgató: Vannak színházi 
tagjaink, akik örökösök. Örökös 
tagok.

Néző: Akkor ők nem szerződ
hetnek más színházhoz?

Igazgató: De igen. De attól 
örökös tagok maradnak. Nálunk.

Néző: Egyszerre két helyen le
hetnek tagok? És ha más színház 
is örökbe fogadja őket? Ha olyan 
kelendőek?

Igazgató: Ilyen nincs. Örökös 
tag csak egy színháznál lehet. És 
az nagy dolog, nem vicc.

Néző: Kapok valami pénzt 
ezért?

Dramaturg: (indignálódva) 
Hova gondolsz, kérlek? A dicső
ség, az nem elég? Az erkölcsi di
csőség?

Néző: Akkor én most megyek.
Igazgató: Magyar vagy te? Jó 

magyar vagy? Aki itthagyja hon
fitársait az üres nézőtérrel? Az 
ügy neked semmi?

Néző: Az ügy? Milyen ügy?
Igazgató: Ügy általában az

Ügy-

Néző: Engem annyi üggyel 
etettek. Nekem már nem kell 
ügy... Tojom az ügyre.

Igazgató: Tudod mit? Akkor 
csinálok neked egy színházat. 
Neked egyedül. Egy stúdiószín
házat. Úgy fogjuk hívni, hogy 
Székszínház. Mert szék lesz ben
ne. Egy darab szék. A te széked. 
Lesz - Szék-színház.

Dramaturg: Ó, színháztörté
neti pillanat! Megalakult a Szék
színház. Lett szék - lett színház. 
Mindig telt házzal játszunk. És ha 
te nem jössz el (a Nézőhöz), akkor 
is csak egy üres hely lesz. Annyi 
kell is a protokollnak, ha valaki 
ide betéved.

Igazgató: Nincs protokoll! Ez 
a szék a Nézőé. Az örök Nézőé. 
No, akarod?

Néző: Nem. Távozásommal 
szűnjön meg a Művészet. így én 
is leszek valaki. Aki tett valamit 
az emberiségért. Megszűntettem 
egy színházat, ami nem kell már. 
Ilyen formában legalábbis nem.

Igazgató: (fenyegetően) Innen 
élve nem mész el. Szervező, ve
gye le a falról a Nagydíjat. Akit 
120 évvel ezelőtt kapott a Szín
ház. Üsse agyon vele a türelmet
lenkedő, a lázadó, a finnyás 
Nézőt

D ram aturg : Ne, barátom . 
Megálljunk. Ne legyünk közön
séges gyilkosok. A Nézőt m ás

képpen kell m egölni. Önm a
gunkhoz méltóan kell végezni 
vele.

Igazgató: Hogy gondolod? 
Nem elég szép halál egy Nagy 
díjjal fejbevemi? Egy Első díjjal 
fejbeütött Néző irigylésre méltó 
hulla lesz.

Dramaturg: Igaz. Magamnak 
sem kívánok más halált. De ez 
durva halál. Finoman kell végez
ni a Nézővel.

Igazgató: Hogyan?
Dramaturg: (szerényen) Fel

olvasom neki a verses drámámat. 
Abba biztos belehal.

Néző (rémülten): Kínzásról 
nem volt szó. Csak egyszerű gyil
kosságról.

Dramaturg: Csend. Legyen 
hát a halál - kínzás nélkül. AJdcor 
csak a szinopszist. Egy lakatlan 
szigeten él egy Művész. Egyedül. 
De azért beszél önmagával, vers
ben. És naponta összevész saját 
magával, este viszont ítélkezik 
maga felett...

Igazgató: Ne folytasd, bará
tom... Már meghalt. Meghalt az 
utolsó Néző. Bravó nekünk.

Dramaturg: (lelkesen) Újra 
színháztörténetet csináltunk.

Igazgató: Nem, a színháztö- 
rénet még várhat. Ezt a Nézőt 
megmintázzuk. Megmintázzuk 
az utolsó Nézőt. A díszletterve
zőnk gipszmintát vesz a halottról 
és csinálunk egy Nézőt. Egy 
gipsz Nézőt. Aki türelmesen nézi 
előadásainkat, aki nem reklamál 
és - ami a legfontosabb - örökkön 
örökké jelen lesz a Színházunk
ban. A Szék-színházban.

Dramaturg: Zseniális ötlet. 
Ha esetleg beválik - és miért ne 
válna be ez az újtípusú Néző, 
megformálhatjuk róla az újtipu- 
sú állampolgárt. A türelmes állam
polgárt. Micsoda elismerésben lesz 
részünk - a miniszterek, az államel
nök, a mindenkori hatalom milyen 
hálás lesz nekünk!

Igazgató: Uraim! Gratulál
junk hát egymásnak és készül
jünk az esti előadásra. Szervező, 
maga tegye ki a Kasszához a táb
lát: Ma estére minden jegy elkelt.

Dram aturg: Pontosíthatok, 
igazgató úr? Ha már mint Szék
színház vagyunk és működünk?

Igazgató: Csak tessék!
Dramaturg: Hirdesse hát a 

tábla m inden minket elkerülő- 
nek: Ma estére mind egy jegy el
kelt. Sőt, tegyük hozzá, pó t
székes, állóhelyes előadás. Miért 
legyünk álszerények? Ha nem 
muszáj?

Igazgató: Bravó, tehát: Mun
kára fel, uraim!

Művészeti Tanács, Színészek, 
stb. kivonulnak. Aszúién csupán 
a halott Néző marad, amint ér
deklődéssel, bár kissé merev te
k in te tte l, a Sem m ibe bám ul. 
Nagy csattanással lehull a Füg
göny.
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fin majd m inden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerkeszti: 
Fekete Vince '94

KELEMEN HUNOR 

SZÉLTANGÓ
- Dave Brubecket hallgatva -

B. Sz.-nek

1.
Összetart ha összeköt ha mégse 
hosszú nap után a fény emléke 
az óramutatóban szörny lapul 
mintha 6 lenne mégis legalul 
mintha 6 lenne fent és bent és kint 
ott a fény a sötétséggel össze 
ahol a kakukk kitekint a lyuk 
ahol az árva madár kikacsint 
talán ott érhetne össze végre 
összefutna talán összetörne 
és mázsás pelyhekben alá hullna 
alatta-felette huzat volna 
és a zenekar szél tangót húzna 
szörny suttog a mutatókban egyre 
lassul a lélegzése hosszú nap 
után a fény emléke felragyog 
ragyog a felejtés testközelébe 
és mielőtt önmagához visszatérne 
mintha a reggel mintha az este 
mintha vége sose lenne mintha 
kezdete sem volna és mintha 
minden pont a közepe volna vagy 
mintha közepe sem volna talán 
mintha lenne mintha lett volna van 
szavam szavad szava szószavanna 
a kakukk lassított repülésben 
a kakukk bukórepülésben 
hosszú tánc után az ájulás 
vége nincsen csak pihenése 
a présben suttogása nyöszörgése 
összetart ha összeköt ha mégse 
majd elrejtőzik egy apró résben 
ahol összeér ahol összeérne 
ahol apró darabokra tömé 
és mázsás pelyhekben alá hullna 
és csak hullna és csak hullna és csak 
és a zenekar szél tangót húzna

2.

táncra tánc s a véges tánc után 
a távtalannak tűnő hosszú éjszakán 
éjszakám fonalát bogozza valaki fonja 
valami összetartja mely mindig ugyanő 
így mindig tűnő táncra múló éjszaka 
és minden éjszaka tú nő s mintha tú 
orrba szúr a kékékéjszaga 
bárcsak álom
könnyű álom volna altatna ringatna össze
omlana mint a tánc mint az éjszaka mikor 
már nincsen ritmusa nincs többé ereje 
csak vágya van csak ágya van csak vak
vágánya van és alig szívverése 
a szív e rése ahol kitekint 
a kakukk ahonnan kikacsint halk 
pihegése s ßlötte ott van ugyanő 
az éjszakából kinövő az éjszakába 
pusztuló a puszta tánc s a pusztuló

a pusztulásba vágtató 
a hófehér a hóra vér
a hó akkor már nem fehér a távtalannak 
tűnő éjszaka a véges táncra ráborul 
ölemre rászorul
de mielőtt összeérne mielőtt végleg összenőne 
még egyszer visszanéz a semmire néz 
mire is nézhetne? sem erre sem arra 
a naponta véget érő napra mely csak 
annyit ér amennyit 6 ér amennyit ér 
az én ameddig ér az én 
az én az égig ér?
ha benne ég ha benne lángra gyúl 
égig érő én ha benne ég fölötte ott 
marad a kék mely távtalannak tűnő 
éjszakába vált ahonnan visszanéz 
ahonnan visszalát amibe végül belevész 
amiből újra lesz 
a kéjszaka halványulni kezd: 
hajnala a táncnak hajnala az éjnek 
hajnala a félelemnek hajnala 
félelem a távtalannak tűnő tánc előtt 
a nap ahonnan visszanéz ahonnan 
visszalát ahol semmi sincs ahol csak 
semmi van ahol semmiért sem kár 
ahol évek óta széltangót jár

3.
most őrködöm mert őr vagyok 
most én vagyok talán 6 vagyok 
majd te leszek miközben őrködélek 
az én felett az én alatt a kék 
éj alatt a mozdulat mögött a hosszú 
tánc előtt lelőtt madarak előtt 
az énem őrködd a te felett talán 
az 6 körül agyamra őrköd ül 
beüget pirkadat a kakukk felrepül 
a hajnal patyolat az éjből 
kiderül a kéjből kikerül szokásos 
Idegzés nyugodt Idek hajnala 
a szereimnek hajnala a magány hajnala 
szabványos virradat szokványos tánc előtt 
a fdelemnek hajnala irtózat hajnala 
a semmi hajnala a szárnyalásnak hajnala 
kakukk pirkadat ahová tűnne amibe úszna 
a zenekar halkan széltangót húzna.

György AlbertJkarosz
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DOMOKOS JOHANNA

A GYILKOS
A szoba a huszas évek hangula

tát árasztja. Két m agam  ü l egymás 
m ellett a d íványon  és beszélget. 
H angjukat nem  hallani, a barnás- 
sárgás fény sercenését igen. A jobb
oldali ajtót egy idős férfi vágja fel. 
Sétapálcájával sorra célbavesz en
gem. M egremeg a kép. H árom  állig 
felfegyverzett férfi ront be. A fegy
v e re k  ro p o g á sa  á g y ú d ö rg é s s e l  
együtt hirtelen ütötte m eg fülünk. 
Sokáig eltart. A kép besötétedik. A 
sötétben két szív dobog.

Léptek hangját az ajtó becsapó
dása zárja le.

- M ost m it tegyünk? - kérdi egyik 
hangom  az asztal alól talán. (Szünet 
szívdobogással)

- Úgy érzem, az ajtónál várnak 
m o st m in k e t, hogy  lelő jenek . - 
m ondja a m ásik  hangom  talán a 
szekrényből.

- A pénz nálad van?
- Igen. Rem élem  m egbízol ben

nem.
- Mint tulajdon életemben.
- Tudod mit? Rohanjunk ki az 

ajtón. Te szaladj jobbra, én m eg bal
ra.

- Rendben. Ezzel jól összezavar
juk őket.

A sötétet ajtónyüás formájában 
erős fény töri meg. Ügyetlenül bo
torkálok át a küszöbön, és szaladok 
kétfelé. Nehezen látok, ez érthető. 
Az ajtóval szem ben az idős férfi áll, 
és a többi három m al lelövet. Halljuk 
is. A kép két részre oszlik, a két m a
gam  rohanását követjük a kórház 
falai mellett, majd végül összem en
nek. Egyesül a kép. Állatcsaholást 
lehet hallani, m eg akkor is, am ikor 
dinam ikusan beszélgetek és geszti
kulálni kezdek. A kép az egyik m a
g a m tó l k ile n g , a h o g y  egy  fa 
beleesik, akkor visszaleng. A m ásik
tól ugyanúgy. A táj am úgy homokos 
és sivatagos.

- S a hullákkal m it csináltál?
- Beadtam a szalámigyárba.
Hahaha.

(VÉGE)
(feliratok)
A két fa között m egjelenik az 

öregúr az övéivel. H am ar felszala
dok a fákra. M ár m eg is szólalnak a 
fegyverek. M utató és hüvelykujja
im m al pisztolyokat formálok. Nagy 
csend. Egym ásra nézek. Majd cél
zok.

Lelassított jelenet. Összesen két 
pisztolylövés hallatszik. Az öreg ú r  
három  fegyveresével véresen és ha
lálosan huppan le a homokba. 

(VÉGE)



HELIKON

SEM—interjú
Ki vagy te, Jánk Károly?
- Erre a kérdésre talán a halálom pillana

tában egy öninterjúban tudnék válaszolni.
- Szatmárnémeti, a gyermekkori élmények, 

majd kisebb kihagyás után a nagy dobbantás: 
Kolozsvár. Mi volt az, amit döntő fontosságúnak 
tartasz írói pályád alakulásában?

- A gyermekkori nagy egység elveszítése 
után 17-18 éves koromban az elemek rokon 
voltának a felfedezése, annak a felfedezése, 
hogy megszelídíthetek, hogy segítségükkel 
kifejezhetem magam. Azóta sem éreztem 
annyira intenzívnak a közelségüket, és ezért 
tudom magam egyre tehetségtelenebbnek.

- Kolozsváron az Éber egyik alapembere vol
tál. M i volt tulajdonképpen az Éber, és mi maradt 
mára?

- Arra, hogy mi volt tulajdonképpen az 
Éber, meg sem kísérelek válaszolni, mert na
gyon sok oldalról kellene körüljárni a jelen
séget, és még akkor sem biztos, hogy jó 
irányban haladnánk. Röviden arról, hogy 
hogyan éltem meg én, illetve, hogy látom 
most: az Ébert én "negatív közösségnek" 
vagy a "semmi közösségének" nevezném, 
vagyis az Éber tagjainak talajtalansága, gyö- 
kértelensége egy olyan közösség iránti 
vággyal párosult, mely képes volt valódi 
együttlétet létrehozni, egy valódi együttlét- 
ben feloldódni, még akkor is, ha ennek sehol 
sem volt tényleges közege. Mintha kegye
lemben részesültünk volna, mintha a szellem 
felvillant volna egy pillanatra a fejünk felett, 
de hosszú távon erőtlennek bizonyultunk. 
Hogy miért, annak a külső és belső okaira 
nem akarok most kitérni. Hogy mi maradt 
mára? Maradnak a barátságok, maradnak a 
szűk körű egymásközti beszélgetések, egy
fajta műhelymunka, és maradnak az emlé
kek, a ráemlékezés.

- Az  Amyékhatár és az Éber szerkesztője
ként mi volt az, amire törekedtél (törekedtetek) a 
lap(ok) szerkesztésekor, és mennyire váltották 
ezek be elképzeléseiteket?

- A z  Ámyékhatár és az Éber két külön do
log. Hézagos erdélyi irodalmi életünkben az 
Ámyékhatár a mi kialakulófélben levő ízlés
vonalunkat óhajtotta megmutatni. A poszt
modemet tudomásul sem véve, nem valami 
ellenében született, inkább valami mellett, 
amit én a művészet gerince felé való orientá
lódásként tudok értékelni, illetve ennek 
megújulási módozataiként a huszadik szá
zad végén. Hogy a második szám szerkesz
tésében elakadtunk, az korunk általános 
nehézkedési erejének is betudható.

Az Éber egyetemi lapként indult, indulá
sakor az volt az elsődleges cél, hogy az egye
tem i  é le tn ek , a d iák sá g n a k  fó ru m o t 
biztosítsunk. Ehhez mi túlságosan is zárt kör 
voltunk, vagyunk, maradtunk. És ha ehhez 
még hozzávesszük, hogy anyaghiányból fa
kadóan nem tudtuk azt a mércét alkalmazni 
a szerkesztésben, amit szerettünk volna, ak
kor óhatatlanul felmerül, hogy abba kell 
hagyni. Ha humoros akarnék lenni, azt mon
danám, hogy az Ámyékhatárt 8,87-re osztá
lyoztuk, az Ébert 5,57-re. Ez utóbbi kevés.

- Költőként ismernek, verseskönyved megjele
nés előtt áll, verseid leginkább az objektív líra 
hagyományaiból táplálkoznak. Milyen a "viszo
nyod" mestereidhez, például Nemes Nagy Ág
neshez?

- Nem a legszerencsésebb kifejezés az,

hogy "objektív líra". Mintha el tudnánk vo
natkoztatni magunktól. Nem erről van szó. 
A költői én ugyanis mindig ott akar lenni, és 
ott is van a versben. Csakhogy a tárgyias, 
objektív lírában a mással való azonosulás
ban, a személytelenben való feloldódásban 
azzá lesz, ennyivé zsugorodik vissza, vagy 
éppenséggel teljesen eltűnik az én - meg
szűnnek a határok, egy az egyben fedik a 
dolgok személytelen jelentéssíkjai a költői 
lélegzetet. Ez számomra nagyon jól nyomon 
követhető Nemes Nagy Ágnes költészeté
ben, de Rilkénél is, akit szintén nagyon sze
retek.

- Hogyan fogadták jelentkezésedet?
- Kovács Ándrás Ferenc szerkesztőként 

melegen üdvözölte verseimet. Az olvasók 
véleményéről nem sokat tudok.

- Milyen kapcsolatban állsz idősebb pályatár
saiddal?

- Mindig szívesen emlékszem vissza Ke- 
reskényi Sándorral és Láng Zsolttal folyta
tott szatmári beszélgetéseinkre.

- Hogyan érzed magad az irodalomban?
- Nem érzem magam az irodalomban, és 

nemcsak azért, mert az erdélyi irodalmi élet 
szinte a nullponton van, és úgy tűnik, hogy 
Magyarország p iád  provindájává válik, ha
nem mert úgy néz ki, vannak olyan járulékos 
vonatkozásai az irodalomnak, amelyeket 
nem szeretek, például az irodalompolitika. 
Az irodalomnak csak a személyes, alkotó 
zónájában vagyok többé-kevésbé otthon.

- Milyen a viszonyod a magyarországi fiatal 
írókkal-költőkkel? Mennyire ismered őket?

- Ismerek közülük néhányat, két-három 
évvel ezelőtt elég gyakran találkoztunk is, 
most úgy tűnik, őket is visszaszólította Pest, 
minket is visszaszorított Kolozsvár és az itte
ni viszonyok.

- Negyedéves bölcsészként bizonyára felvető
dött benned a "hogyan tovább" gondolata.

- Nem tudom. Egy könyvtárosi állást sze
retnék megpályázni, ha sikerül elvégeznem 
ezt az egyetemet. Ami az irodalmi tevékeny
séget illeti, nem erőltetem. Nem biztos, hogy 
ez az a közeg, ahol a legtöbbet tehetek maga- 
mért és másokért. Vannak más, csendesebb 
dolgok is...

- Végezetül: mit kérdeznél magadtól legszíve
sebben egy úgynevezett "öninterjúban"?

- Ki vagy te, Jánk Károly?
Lejegyezte FEKETE VINCE

JÁNK KÁROLY 

Harangok
A z emlékek romfalán túl harangok 
feketülnek a kihűlt templomok földjére. 
A láb habozva ollózik, megáll, 
hol Isten és ember különvált.

A  felszabadult térségek nyomán 
látni a rombadőltégi emeleteken 
gyűrűzve törtető létpikkelyeket.
Egy kam yújtással tettenérhető

a falak porladó véznasága, 
s ami a roppanás után freccsenve 
ráforrt a világ deszkaablakára: 
az utolsó megolvadt harang.

A zúgás túlról jön,
viszonylag bemérhetetlen, és zajtalan.

Strófák
Egyszer rádfagynak a sötétes hegek, 
anyád jóságos köténye ellebeg, 
a tompa hold hajló színekre hasad, 
magának akar akkor minden pillanat.

A  kép csak ennyi, és könnyen meglehet, 
minden mi kívül van sérti a szemet - 
az időtlen fü st kö z t terjengő máglya 
vacogtatóan kétes ragyogása.

És újra az éjben! kontúrok nélkül, 
szavaid is mind elhagyhatod végül, 
s m int a föld körül megpihenő tócsák, 
reggelre áttűnsz az ég itatósán.

A z ünnep
Gőzölgő tányér az ünnep.
Egy kancsó bor 
fehér damasztabroszon, 
még érintetlenül pihen.
Mellette kés, kenyér, 
kettészelt termékeny hallgatás, 
egy kétkarú gyertyatartó - 
még fénytelen világ.

Aztán a légkör lesz egyre 
meghatározóbb, az ünnepi asztal 
hőmérsékletéből egy kevés 
már szemmel is látható.
Mintha meleget árasztó tollpihék 
töltenék be lassan a szobát.

A z ünnepet mindig m i gondoljuk el, 
de csak a tárgyak élik a csodát.
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CSOBÁN ENDRE ATTILA

"Törvénytelen” formák?
Induljunk ki ez alkalommal egy meglehetősen 

közönséges, mondhatni triviális példából. Arról 
van szó, hogy egyik barátom "be akarta szedetni" 
velem a következő humoros találós kérdést: "Me
lyik testrészed nő hirtelen többszörös nagyságúra 
sötétben szeretkezés közben?” A tréfás megoldás 
így hangzott: "A pupillád" (csak nem gondoltál 
valami egyébre, ugyebár?). Aminek hallatán én 
kényszeredetten elnevettem magam, mondván, 
hogy ez nagyon gyatra megoldás, hiszen a pupilla 
nem testrész. "Hát mi?" - hangzott a kissé bosszan
kodó kérdés. "Nos, a pupilla nem más, mint az a 
kör, amit a szivárványhártya bezár." "No jó-jó, nem 
is a szivárványhártyáról van szó, hanem a pupillá
ról. Arról a fekete pontról vagy körről..." "Igen ám, 
de ami ezt a kört, ezt az üreget kitölti, az a csarnok- 
víz, elöl határolja a szaruhártya, hátul a szemlen
cse. Mi hát a pupilla? Nem más, mint egyformának 
a megnevezése, amit a szivárványhártya szélei zár
nak körül; testrésznek, szervnek nem nevezhető, 
mert a testrész, a szerv fogalmához az anyagiság is 
kötődik, a testrészek anyagból vannak..." "Dehát ez 
is az anyagisághoz kötődik, az anyagban nyüvánul 
meg...” 'Természetesen az anyagban nyilvánul 
meg, de csupán egy forma, nem szerv, minthogy az 
ót körbehatároló, ül. kitöltő anyagi képződménye
ket egytől egyig más, saját névvel illetjük. Testrész
nek nevezhető a szivárványhártya, a szaruhártya, 
a szemlencse, ha úgy tetszik, még a csamokvíz is, 
bár ez már alaktalan (azaz: az őt körülvevő szervek 
által határolt üreg alakját veszi föl), de a pupilla, 
ami csupán magának a formának az elnevezése, 
semmi szín alatt nem tartható testrésznek." (...) 
'ló-jó, hát most már mit mind kell keresni a kákán 
a csomót; viccnek jó, nem?" - Természetesen, vicc
nek jó, de én mindenképpen annak örülök igazán, 
hogy ennek a viccnek az ürügyén felszínre került 
az a jónéhány filozófiai kérdéshez kapcsolódó lét- 
elméleti-ismeretelméleti probléma, amit az anyag 
és forma kettősségének nevezhetünk, és tételszerű- 
en körülbelül így formulázhatunk: Igaz úgy an,hogy 
a formák mindig az anyagban, az anyagi világban nyil
vánulnak meg, mégsem definiálhatók az anyagból, az 
anyag törvényei segítségével. A fízis tulajdonságaival 
foglalkozó szaktudományok fi. mechanika, analiti
kus kémia stb.) nem magyarázzák a formákat, a 
formák a fízistől, az anyagtól függetlenül fennálló 
tények. Megismerni a formákat viszont csak az 
anyagban való megnyüvánulásuknak köszönhető
en vagyunk képesek. Igaz ugyan, hogy ott vannak 
a klasszikus geometria "anyagtól elvonatkoztatott" 
meghatározásai az egyszerű formákra és ezekből 
meghatározások deriválhatók akár a legbonyolul
tabb térbeli formák számára is - mégis megalapo
zatlan volna azt állítani, hogy a formák mint 
olyanok ezekben a meghatározásokban léteznek. 
Miért? Mert a klasszikus geometria valamennyi 
kategóriája (pont, vonal, egyenes stb.) nem egyéb, 
mint ens rationis, olyasmi, ami az objekiv valóság
ban nem létezik, csak a geométerek tudatában.

A formákat tehát az anyag törvényeiből nem 
lehet levezetni - még a szabályos alakú kristályokét 
sem, hiszen kész tény, merő adottság számunkra, 
hogy ez és ez az anyag üyen és üyen alakzatban 
kristályosodik (pL kocka alakban), és maradunk az 
illető forma (pl. a kockaforma) meghatározásának, 
létmódjának düemmájával. Haladhatunk persze 
visszafelé még néhány lépcsőfokot az illető anyag 
szerkezeti vizsgálatában, megállapíthatjuk, ho
gyan kapcsolódnak a molekulák a kris
tályszerkezetben, az atomok a molekulákban, 
hogyan rendeződnek az elemi részecskék az ato
mokban stb., de mindezek is csak kész tények, 
merő kvalitások lesznek számunkra, melyeket csak 
konstatálni tudunk, okszerűen magyarázni nem. 
Legföljebb annyit mondhatunk, hogy a vizsgált 
tárgynak "ez a természete", "természete szerint 
ilyen", de ezzel tautológiába fulladunk.

Nem lehet tehát a formákat az anyagból leve
zetni, függetlenek az anyagot szervező-rendező re

áltudományos törvényektől, ugyanakkor azt sem 
állíthatjuk jogosan, hogy a formák elvontan, önma
gukban, mint olyanok léteznének pl. az euklidészi 
geometria formadefinícióiban, hiszen ezek a defi
níciók az emberi elme által konstruált alapkategó
riákkal (ens rationis, non ens) operálnak. Alapos 
megfontolás nyomán elvont fogalmaknak minősít
hetjük ezeket az alapkategóriákat, de így is a hi- 
posztazálás vétségébe esik az, akik nekik önálló, 
tárgyszerű létet tulajdonít.

Hogyan is állunk tehát a formák létmódjával? 
Az anyag törvényeiben nem rejtőznek, önmaguk
ban létező absztrakt struktúrákként sem tudjuk 
megragadni őket. Nem szükséges papírra vetnünk 
egy ábrát ahhoz, hogy magunk előtt lássuk: tuda
tunk tehát materializálja a formákat, ha akarjuk, ha 
nem, és az anyagi világgal való mindennemű isme
retség nélkül merőben elképzelhetetlen volna, 
hogy fogalmunk legyen bármilyen formáról. Nem 
a geometriai definíciókból származnak tehát a 
konkrét formák a konkrét formák sokaságából 
vontuk el a definíciókhoz szükséges alapfogalma
kat, majd ezek segítségével megalkottuk magukat 
az egyes definíciókat.

Honnan veszik, honnan vehetik hát eredetüket 
a konkrét formák? Az anyagból nem, hiszen 
ugyanazok az elemi részecskék, ugyanazok a C, H, 
N, O atomok, ugyanazok az aminosav-, fehérje-, 
cellulóz-, cukor- stb. molekulák találhatók meg pl. 
az élővilágban a legváltozatosabb formák börtöné
be zárva. A konkrét forma nem más, mint az adott 
tárgynak olyan kvalitása, aminek létezése nem 
szükségszerű. Az anyag törvényei nem magyaráz
zák, nem indokolják azokat a konkrét formákat, 
amelyekben az egyes anyagi tárgyak szemünk előtt 
megjelennek. Mi határozza meg az alma, a rózsa, 
az orgonavirág, a lepke vagy az elefánt alakját - hol 
az a természettudós, aki ezekre a kérdésekre pusz
tán az anyag búvárlása révén okszerű magyarázat
tal tudna szolgálni? Újfent összegezve: a formák 
csak az anyagban megnyüvánuló kész tényékként, 
esetszerű adatokként konstatálhatok, de az anyagból 
le nem vezethetők. (Ugyanez áll a formán kívül az 
anyagi tárgyak összes többi kvalitásaira (pl. szín, 
íz, sűrűség stb.) és a kvantitásokra is.)

Ebből a szigorúan zárt körből nincs küépés. 
Józan logikánk, ésszerű gondolkodásunk szerint 
tehát mindig föl kell vennünk legalább egy, az adott 
tárgyon kívül eső tényezőt, 
amely formájának okát adja.
Az ember által létrehozott arte- 
factumoknak (mesterséges tár
gyaknak) formaadója mindig 
egy vagy több ember. Az asz
tal, a szék, a szobor, az épület 
azért épp olyan formájú, ami
lyen, és nem más (holott az 
anyag törvényei felől másmi
lyen is lehetne), mert az ember 
éppen olyanná formálta, ami
lyen, számos más lehetőség kö
zül önakarata szerint választva 
ki egy bizonyos formát. Hon
nan ered tehát ezen tárgyak 
formája? Az őket formáló em
ber szabad akaratából, azon 
alapuló döntéséből. Itt nehéz
ségnek tűnik az, hogy fentebb 
arra utaltunk, hogy a formák 
nem velünk született, apriori 
entitások. így is van: a formá
kat az ember az őt körülvevő 
anyagi vüágban megnyüvá- 
nulva észleli először, így képes 
aztán belőlük idealizált, töké
letes formákat elvonni, majd 
ezekkel az idealizált, illetve 
közvetlenül appercipiált for
mákkal kreatívan gazdálkod
va teljesen újnak, eredetinek

ható formákat az anyagba belevinni. Belevinni, 
mondom, hiszen evidens immár, hogy az anyagba 
kívülről visszük be a formákat Kívülről, az ember
től kapta tehát formáját az ember által kialakított 
artefactumvüág, az ember a formák tömkelegét az 
őt körülvevő természetből, ill. más emberek keze- 
munkája nyomán - immár másodlagosan - a kul
túr tájból leste el, de végtére következik a kérdés: 
honnan kapta formáját a természet, a természeti 
tárgyak vüága, az egész vüágegyetem? A termé
szettudományok eredményei szerint ugyanis 
anyag - forma kettőssége az egész világegyetemet 
jellemzi. Aformaadás, mint látjuk, szabad akaratot, 
ésszerű gondolkodást feltételez. Alegkülönbözőbb 
formák állíthatók elő ugyanabból az anyagból és 
ugyanaz a forma állítható elő a legkülönbözőbb 
anyagokból. Nem az anyag tehát, ami a formát 
(uram bocsá': saját formáját) eldönti, hanem a sza
badon tevékenykedő, alkotó szellem. Aformaadás 
aktusa tehát szellemi természetű: ez a szellemi, 
eszmei jellegű aktus határozza meg, váltja ki aztán 
az ember anyagformáló tevékenysége során a for
málás folyamatában fellépő konkrét erőket, ható 
okokat is (pl. a szobrász esetében a véső tartása, a 
vésőre mért ütések; a kőműves esetében a vakoló
kanalat, téglákat stb. mozgató konkrét erők). Mind
ezek alá vannak rendelve az előttük végbement 
szellemi aktusnak; így lesz a sok kicsi, mechanikus 
részmozzanatból egyetlen jól meghatározott for
mát kialakító rendszer.

Az "önnön formáját meghatározó anyag" tehát 
nonszensz; a fent megállapított elvek (anyag-for
ma kettőssége, a formálás aktusát eszközlő külső 
tényező szükségessége, ennek a tényezőnek a szel
lemi természete) nemcsak az ember által alkotott 
tárgyak világára, hanem a természeti tárgyakra is 
érvényesek. Mindezeket számításba véve levon
hatjuk a következtetést: a természeti tárgyak vüá
ga, a vüágmindenség sem más, mint artefactum, 
amely - tárgyankénti és együttes - formáját egy rajta 
kívül álló tényezőtől kapta. Ez a tényező, minthogy 
az anyagon kívül kell elhelyezkednie, szintén szel
lemi (se nem anyagi, se nem szellemi: ez józan 
ember számára semmiképp nem fogadható el tu
dományos gondolatként). Szellemi ez a tényező 
azért is, mert a fentiekből következően az ésszerű 
gondolkodás, a szabad akarat jellemzi. Ezekből az 
attribútumaiból az is következik, hogy személyes 
jellegű. Egyetlen ez a tényező, mert a világegyetem 
egyetlen koncepció alapján épült, egyetlen szellem 
szabad akaratát tükröző, harmonikus rendszer.

Az ember amikor ésszerűen formál, már az 
anyagot is úgy választja meg, hogy alkalmas le
gyen az illető tárgy elkészítésére, mégis elkerülhe
tetlen a hulladék (fölösleges, a tárgyakhoz, 
működő rendszerekhez nem tartozó anyag) kelet
kezése a formálásnál. A természetben, a vüágegye- 
temben nincs fölösleges anyag, minden integráns, 
organikus része a rendszernek. "Minden minden
nel összefügg" - erre tanítanak bennünket a reáltu
dományok. Hogyan lehetséges ez? Egy módon: ha 
a felhasznált anyagot a formáló nem kiválasztotta 
egy már meglévő anyagkészletből, hanem saját 
maga alkotta meg hajszálnyira pontos arányok és 
mértékek szerint, úgy, ahogy azt a megformálandó 
tárgyrendszer felépítése megkívánta. Az anyagi lé
tezés feltétlenül együtt jár a kvalitásokkal és a 
kvantitásokkal: anyagi létező kvalitások és kvanti
tások nélkül nonszensz. Aki létet ad bármely anya
gi tárgynak, kvalitást és kvantitást is ad, és fordítva: 
a kvalitások és kvantitások összességének kijelölé
se, megadása magának a létezésnek a megadását 
jelenti. "Általános, végtelen anyag" - nem több tu
dománytalan elgondolásból, durva logikai vétség
ből származó hiposztazált fogalomnál, ha
sonlóképpen az általános erőhöz; ezek nem tételez- 
hetők az anyagi vüág mostani állapotának ősoka
ként. Ki hát az, aki a fentiek értelmében lényege 
szerint szellemi, személyes (ésszerű gondolkodás, 
szabad akarat jellemzi), és meghatározza az anya
gi vüág kvalitásait (köztük az anyagi tárgyak for
máját is, mint egyet a kvalitások közül) és 
kvantitásait, tehát létet képes adni az anyagi vüág- 
nak, miből az következik, hogy neki lényege a 
létezés - kérdezem: ki az, aki mindezen attribútu
mokkal, mindezen képességekkel rendelkezik? 
Mondd ki nyugodtan és bátran, kedves Olvasó, 
nem tévedés: a teremtő ISTEN.
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szöveggyűjtemény szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

BARTALIS
JÁNOS

Bartalis János (Apáca, 1893. 7.29. - Ko
lozsvár, 1976. 12. 18.) költő. (Ahogy Kosz
tolányi is megírta róla.) A hosszúfalusi 
polgári elvégzése után a kolozsvári, ké
sőbb a budepesti tanárképző főiskolára jár. 
Ezt követően Kolozsvárt vállal tisztviselői 
állást. Végigharcolja az első világháborút, 
azután a Szamos menti Alsókosályon fog 
gazdálkodásba. Magyarországra megy, 
Ráckevén, Pilisvörösváron és Kiskőrösön 
tanít. 1940-ben visszaköltözik Erdélybe. El
ső versei a Nyugatban jelennek meg, majd 
az Erdélyi Helikon, a Pásztortúz és különféle 
napilapok munkatársa. Egyik alapító tagja 
a helikoni íróközösségnek. Korai kötetei, a 
Hejh, rózsafa (1926), a Nap madara (1930), 
Föld a párnám (1930) bukolikus derűt árasz
tanak (verseinek egyik vonulatát "kosályi 
bukolikák" néven tartják számon). A Nyu
gat költőin meg a székely népdalokon isko
lázott költő a kétkezi munkát, a falusi 
életformát, az erdélyi táj szépségét, a sze
relmet dicsőíti, és a szabad verset alakítja az 
idill bensőséges hangulatának kifejezőjévé. 
Maga vallja költészetéről: "Rímtelen, sza
bad s különös illatú, mint a réti széna." 
Persze akadnak neki gyötrelmes élményei 
is, ezeket sokszor expresszionista eszkö
zökkel tolmácsolja. 1941-től 1959-ig a ko
lozsvári Egyetemi Könyvtárban, illetve a 
Bolyai Tudom ányegyetem  könyv
tárosaként dolgozik. Haláláig az erdélyi 
evangélikus egyházkerület főgondnoka. 
1945 és 1954 között nem publikál. 1955-től 
még számos kötetét adják ki, ám mint 
egyik kritikusa ömlengi: "Bartalis János 
életkorát meghazudtoló frisseséggel, lobo- 
gással, a szocialista építő munka iránti hű
séggel és odaadással sorakozott fel új 
irodalmunk munkásai közé." íme egy kis 
ízelítő e frisseségből és lobogásból: "Kö
szöntünk ma Téged, Párt!\K öszön- 
tünk\örömünk túláradó szavával,\ mámo
ros szívünk égő melegségével, \  a zengő 
búzák aranyával."

BARTALIS JÁN O S VERSEI
De különben csend van
Te, bolondos fiúcska, miért nem alszol? Te? 
Mindenki oly édesen pihen.
Csak te zavartad meg reggeli álmod.
Te, bolondos fiúcska, hát mit akarsz?
Élvezni a reggelt?...
Eredj aludni!
Nincs még semmi látnivaló, 
minden aluszik még.
Csak egy csodálatos szekér indult el 
derékig tűzben a hegy tetején - 
De különben csend van, nyugalom van még.
Csák az a különös szekér
- én nem tudom -
de mintha csupa virágon menne 
és olyan valami mozgásféle is 
támadna nyomában.
De különben csend van.
Csak a bokrok népesültek be 
és a levelek széle fénylett meg.
Na, meg aztán - én ugyan nem értem - 
de mintha mámoros versenybe 
kezdenének a madarak, 
vagy minden madár 
19-féle nyelven szólalna meg.
De különben csend van. Nagy nyugalom.

Csak az a babonás rigó a víz partján
- én nem tudhatom - 
de mintha egy kicsit 
megrészegiüt volna a napsugártól.
De különben csend van. Határozottan csend van.
Csak egy-egy éberszemú gazda kocog el 
csengós lovával a kertek alatt.
Csak egy-egy csapat virágárus-leány
siet ki kosarával a piacra. -
De különben csend van s minden aluszik még.
Csak valami vadboroszlán-féle erós illat 
kapott lábra,
mert a reggeli szél üde ajakával csókdosta 
s az bódítgatja az emberek fejét 
és - én p l nem foghatom - 
de mintha megmozdulnának a fák,

mint virágos karok a dal szárnyán, 
levegőben, vízen, úton, 
mindenütt csak kacagó 
virág-máglyák gyúlnának.
Harangok kondülnák meg 
és harsonák szdalnak meg 
minden dobásnyira.
Az embereknek ezek hallatára 
mintha kiszállna
az eró inaikból, mert megbúvölten, 
mozdulatlan állnak 
- én nem tudom - 
de mintha térdre roskadnánák.
De különben csend van. Határozottan csend van.
Csak a hattyúk kezdtek valami 
furcsa játékba a tavon 
és a vízi madaraknak mehetett 
fejükbe az illat,
mert olyan bizsegó és izgatott a daluk.
És-én föl nem érhetem ésszel, 
de mintha meglopták volna a természet 
minden színét, 
olyan pazar-csillogó a tollúk.
De különben csend van.
Határozottan csend van.
Csak úgy tesz minden, mintha élne.
Csak úgy tesz minden, mindha szállna, 
szállva-szállna, szállna.
Csak úgy tesz minden, mintha örökre 
magába akarna bolondítani.
Én nem tudom, miféle időszak van - 
de mintha minden vágyna, szólna, 
várva-vágyna, vágyna.
Én nem tudom, miféle időszak van - 
csak olyan szép minden, 
olyan végtelenül elragadó 
és olyan mámoros - 
De különben csend van.
Határozottan csend van.
És te, bolondos fiúcska, mégsem 
akarsz aludni.
Pedig ezeket leszámítva - 
hidd el, hogy csend van.
Határozottan csend van.
1914. május 25.

A Pilisek alól...
A hegy holdfényben szikrázik. 
Jegenyesor mögött hallgat az állomás. 
Kis házak sora nem látszik.
Nyugszik az éjben sok kicsi gond-lakás.
Állok a tetőn és messze nézek.
Múlt évek, kínok pokoltüze ég.
Itt még egyszer a magasba érek, 
még mielőtt este lesz, este rég.
Szép erdők, Szamos-táj.
Szőlők és zúgó Hargiták 
Ti örökkön éltek!
Bús dombjaitokon 
fű nő
és gulya legel.
S a kertekben 
virág nyit ezer.
Én sötét halálba leromlók.
Világnak téréin gázolok.
Lábamnak nyoma futóhomok.
(Meddig élnek apró verssorok?)
De te élsz és örökkön ragyogsz. 
Könnyarccal a napba mosolyogsz.
S a vészes tájt, merre jár fiad, 
Mosollyal behinted az utat.

Tél van
Tél van. Liliomot kaszáltak hegyeken, hegyoldalokon. 
Most telve a föld liliomvirággal.
Liliommal, de illattalan s hóhideggel.
Nagy fehérség esett le.
Szakadozik az én szívem, roskadozik alatta, 
mert nem találta békességét-nyugalmát 
földnek, világnak.
Csak hideg csillagot látok szüntelen, 
nyomorgó emberiséget, 
ellobbanó életet 
és kihűlő szívet.

Erdély hegyei intenek
E forró, dús nyárban 
megérint halkan egy sóhaj.
Az ősz lehelete vagy a halál tán - 
vagy tán csak röpke gondolat.
Megérint és száll bűvösen, 
mint galambszámy puhán, észrevétlen. 
A kék égből még visszaneoet rám, 
mint fájó, édes szerelem.
A Te lelked jár itt csendben, 
az elmúlatlan örök-szép varázs.
Erdély hegyei intenek, a zúgó 
fenyvesek, a te két szemed - Kosály.
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HELIKON

Aranygyümölcsös Kosály
Aranygyümölcsös Kosály!
Megjöttél sárguló terheddel, 
koszorúsán állsz.
Csak most voltál rügyező ág, 
csupasz fia, reménykedő ígéret 
és már itt állsz megrakodva, 
királyi pompában, beteljesedve, 
cézári győztesen - 
Kosály, ko6ályi kert!
Kosályi kert!
Látom nemesen csillogó ékköveid 
a lombok közt.
Látom függő brilinásaid, az aranykörtéket, 
látom a pazar szilvafonatokat, 
mint gyöngy füzéreket.
Látom a nagy birsalmákat és birskörtéket. 
Látom a kerten túl a távoli határt, 
a beért mezőket, 
a kéklő hegyoldalakat, 
az enyhe-zöld szőlődombokat.

Látom a zizegő zabvetéseket, 
a zúgó kukoricásokat és a keréknagyságú 
napraforgókat 
a vetések szélén.
Látom a learatott búzát, 
az aranyló tarlót, a keresztekkel 
megrakott földeket.
Csak most volt minden zsendülő vetés,
szárbaszökkenő hajtás,
kicsi, támogatásra szoruló palánta.
Hallom a szél finom citeráját 
a zabfejeken.
Látom az egész felöltözött, 
megáldott és gazdag határt.
Csak én állok szegényen, 
üresen e nagy gazdagság közepett.
Csak én nem tudom, mit csináltam,
amíg a gyenge vetésből
gazdag kalangya,
az egy-szem kukoricából
karvastagságú cső,
a finom virágból mézédes alma lett.
A búza, amin áttapostam, többre volt képes, 
a fa, melyet viharok cibáltak, 
nagyobbat alkotott.
(Engem milyen viharok téptek?)
A katángkóró az út szélén, 
amelyen átgázolt száz szekér s állat, 
lám - kéken virít.
Minden megalkotta a maga művéi. 
Minden.
A fű is, a fa is, a katángkóró is, 
a palánta is.
Csak én állok tétován, üres kézzel.
Csak én, az ember, csak én, csak én...

K ét örökség
Gondolkodom ez ősi házban: 
mit örököltem anyámtól? 
Anyámtól örököltem - talán - 
a sok dalt a szívembe, 
mit kora-halála miatt 
- letört virág - 
el nem énekelhetett 
bölcsőm felett.
És apámtól?...
A munkát kaptam apámtól,
(látom, amint szigorú arcával néz) 
és két dolgos karom, 
mellyel fogtam az ekeszarvát - 
E két örökség elég mit, 
hogy vándoroljak a világon.

Emlékezés
Most rőtek, pirosak a kosályi dombok.
A kertekben az ősz trombitája szól. 
Halkan, fáradtan hullnak a lombok, 
míg lelked dalol a múlandóságról.
Halál szelét, az ász ízét megérzed-e?
Én lehajtott fejjel búsan ballagok.
A hegytől, madártól megkérded-e, 
hová lették a régi, zengő dalok?
Szemed mély csillagtüze a messzeségből 
az ősz üszkén felém oly bízón tekint: 
ne félj, Kedves, a tengerfenékről 
az elmerült kincset felhozzuk megint.

Ha járkálsz az erdőn meghitt áhítatban, 
a zörgő avarban halkan, csendbe menj. 
Én megáldlák egy néma fohászban, 
mély, tiszta húr, fájó, örök szerelem.

Vers
Vers! akiért meghal az ember.
Rím, ritmus, szótag, ütem: vers!
Áprilisi részeg vihar, szél, 
akinek őrültjei mltak 
és mákonyos bolondjai: vers!
Akiért feláldozni az élet is kevés.
Minta szomjas mezők, ha esőről álmodnak, 
álmodom rólad.
Éjjel nyitott szemmel nézek a sötétbe, 
hívlak eltikkadt ajakkal, 
világolj fél előttem.
Kutatlak éjben,
nézlek csillagban, tündöklésben
és ha meglátlak, felkiáltok sikoltva,
minta költő, ki félévig kínlódott egy verssorért,
és végre megtalálta azt,
mint az anya, aki édes fájdalommal
világra szülte gyermekét,
mint a szobrász, ki lelket gyúrt
a lelketlen kőbe-fába,
mint a rab, aki lerázta láncát
és kiáltja: szabadság!

A
Április
Jaj, a hegyeket nézd!
De üdék, frissek, zöldek, 
s a remegés de finom, 
mely átjárja lelkemet.

Jaj, a mezőket nézd!
Hogy hajinak, színesednek, 
Hogy ég, pirul az arcuk, 
s hogy fénylenek a füvek.

Jaj, az erdőket nézd! 
a komor, vén fákat, 
mint lány, bomlik mindahány, 
majd kiszakad a szívem.

Jaj, a felhőket nézd! 
futnak űzve az égen.
Fátyoluk leng a tájra, 
és aranyhajuk zizzen.

Mosolyuk lobban és 
aranykacajuk tékozolva 
szórják a földön szét,
Jaj, a fejhőket nézd!

Tavasz van...
Tavasz van, 6, tavasz van meginti 
A szívet ifjú láz fogja el.
Éled a föld s a rügybörtön szakad, 
s égbe mártják ágaikat a fák.
Menni kellene valahová a kedvessel, 
menni, menni...
Ki a szabadba, ki a hegyekbe, 
minél messzébb.
Nézni a mezó zöld haját.
Nézni az erdő friss lombját, 
amint bontogatja a szél.

A szobába nem fér már az öröm.
Négy fal között szák lett már a tér.
Menni kellene valahová a kedvessel, 
kipirult arccal, 
égő szemekkel.
Őzikét kellene látni.
Hús patakból vizei inni.
Zöld mohára leheoemi.
És csak nézni, nézni 
a frisset, a zöldet, 
a lelkűnkben kitágult eget, 
és be nem telni véle soha.
Ó, menni kellene valahová - 
Ifjan és szépen - 
kart karba öltve, 
sugárzó szépen
menni a hegyen.
És jónak lenni, és nagynak lenni, 
és erősnek lenni,
mint az örökké-friss, vad-zamatú 
tavasz.
És szeretni, szeretni, szeretni.

Csillagok k ö z t elvegyülünk
Mező, fényeskedj!
Csillogó aranykert.
Nagy hűségemben el ne hagyj!
Rád borulok, szent kereszt.
Mező, ragyogó sugár.
Árva földnek lüktető szíve.
Légy enyém, bús határ!
Könnyökéi kirakott 
templomi terítő.
Mező, ékesség.
Örök-nagy békesség hantja vagy.
Rögödön szántnak vagy kaszálnak.
A sírban apáink nyugosznak.
Mező, boldogságos arc.
Virágszem, búzaharc.
Fájdalmas lucemakoszorú.
Dalolva megyünk virágaid között.
Állnak a keresztek sorban.
De izmunk feszül.
Zendül a szerszám 
s a kasza pendül.
Mező, áldott teríték 
Úrnak nagy asztala.
Szent áhítattal járulunk eléd.
Meggyónva és leborulva.
És akkor - Mező!
(Kis-kis édesanya, 
sohase mostoha.)
Egy utolsó este 
szomjasan nézünk majd 
némán fel az égre.
Borodból iszunk.
Kenyeredből törünk 
Az élettel számot vetünk.
Csillagok közt elvegyülünk
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SZEM LÉR FERENC VERSEI

Brassói délután
Jólesik a délután és jólesik a csend, 
jólesik, hogy ballaghatok csendben idelent 
föld ösvényén, lábam alá senki se tekint, 
senki lettem, apró kicsi emberke megint, 
kire rá se pillantanak nagy törvényurak, 
pálcás, magas emberek, kik okos arcukat 
könyveken és leveleken legeltetik, én 
bátran megyek el közöttük, mostan elibém 
csupa pici füvek állnak, csupa pici ág, '  
miken madár mutogatja újszülött fiát, 
meg se lát és meg se néz és rám se csiripel, 
azt hiszi: csak kicsi gyűc, mi simán sifitel 
át a porban... én is érzem, mint kaméleon 
búvok el a fű között, a dombon, oldalon, 
változtatom színemet, hogy kánya szeme sem 
lát, de ember se, ki erre járna szemesen 
s óvakodva nézegetné, merre haladok 
s hova bújtam el, hogy nem lát. Régi fapadok 
támlájára dólök hosszan, és a Fekete 
Templom tornyát nézve kérdem: vajon szeret-e? 
ahogy tizenhárom éve kérdezgettem itt, 
kicsi gimnazista, kit a szerelem hevít, 
bimbós tiszta szerelem, szép drágakő, olyan, 
mit a komoly nagyok nem is vesznek komolyan. 
Aztán hazaindulok, mert elmerült a nap, 
"Laudetur..." köszönök, ha szembejó a pap, 
paptanárom, kinek arca komoly s aki nem 
sejtheti, hogy szerelemtől dobog a szívem, 
hiszen 6 is öregember, pálcás, komoly úr, 
én meg kicsi fiú, kinek arca komolyul 
nézegeti a világot, mely csak felület, 
de nem lényeg neki még, mert édes szemüveg 
van szemén, és tizenhárom hűvös év után 
érti csak meg: jó e csend és jó e délután.

A utóút
Olyan ez az éjjeli út autón (hetven 
lóerős dübörgő masina), mint valami 
borzongató mese! Fenn a hold nevet 
vigyorogva, az úton hátraszaladnak a fák, 
ijedt kísértetekként nyulak rohannak át előttünk. 
Mi pedig lóbázva integetünk két roppant 
lámpásunkkal a kitérő szekereknek 
s hörrentve sietünk át lomha 
csordák között. A falvak felriadnak 
hujjongató kiáltásainkra, de mi csak 
rohanunk, rohanunk.
Ó mégis jó, hogy van valaki mellettem
itt az autóban. Fogom a kezét, hogy meg ne ijedjek
a látóhatáron fenyegető erdőcsapatoktól,
hogy meg ne ijedjek Önmagomtól, akit
szédít ez a vad rohanás s e vad
szédületben ezer emlék raja.
így megfogom a kezét és 6 maga
a realitás, kemény, meleg valóság,
fogom a kezét, s mégis olyan ez az éjjeli út autón,
mint valami borzongató mese!

Udvarhely
Hanyatt feküdt a fúzfaág 
a langy vizen. A gyom 

mélán ringatta önmagát 
a mállatag agyagfalon.

Forrott a nap, precskelt a szellő, 
meglúdbőrzött a Nagyküküllő - 

ez volt gyermekkorom.

Sűrűn, lustán, akár a méz, 
folyt a füvön a fény, 

és megcsillant a sárgaréz 
kereszt egy torony tetején. 

Szürkén, szikáron áüt a vashíd, 
arca nem enyhült meg napestig, 

s ezt úgy csodáltam én.

A parton törökbúza nőtt, 
a szigeten bozót.

Ölyv szállt a Szarkakő fölött, 
s a bokron gébics motozott. 

Csak percek teltek és nem évek, 
s tudtam, ha egyszer visszatérek, 

semmi sem változott.

Az átlátszatlan víz alatt 
titkok ág-boga nőtt, 

beleakadt a gondolat 
s fenékre vonta az időt.

A víz plött - akár a szívben 
a könnyű gond - szálltak szelíden 

a kék szitakötők.

Kortárs
Akit az élet sodra már 
vállára vett, az réveteg 
szemű ne vesse semmire, 
mert perc alatt él éveket, 
kábulton jár, mint részegek, 
a világ dolgai előtt, 
nem lát napot, se csillagot, 
se fényt, se karcsútestú nőt.

Kezében véső, kapa, toll, 
az arcán nő a hosszú ránc, 
mint báli termet taposó 
arcát torzítja hosszú tánc, 
a szépség, mit te megkívánsz, 
a vágy, melynek mágnesét 
érzed, fülében holt zene, 
értetlen távoli beszéd.

Hidakat épít, autót 
vezet, nagyszámyú gépre száll, 
a lelkén vaskéreg feszül, 
az állán négynapos szakáll, 
mert elszakadt az ősi szál, 
mi mindent egy csomóba köt, 
a földön árva angyal 6, 
kit Isten keze ellökött.

Mint fa, mit gyári gép metél, 
nem érzi léte gyökeiét, 
úgy szárad, mint a fű, amely 
alól eltűnt a nyári rét, 
nem látja: egyre közelébb 
a delta, mely felé komor 
hullámaival élete 
szánalmas roncsokat sodor.

SZEMLÉR
FERENC

Szemlér Ferenc (Székelyudvarhely, 
1906.4.3. - Budapest, 1987.1. 9.) költő, 
író, műfordító, esszéista. Szülővárosá
ban és Brassóban jár iskolába, jogi ta
nulmányait a bukaresti egyetemen 
végzi. Brassóban ügyvédi gyakorlatot 
folytat és újságíróskodik. írásai az Er
délyi Helikonban, a Korunkban, a Brassói 
Lapokban, a Déli Hírlapban, a Válaszban 

• és a Kelet Népében jelennek meg. A Nyu
gat harmadik nemzedékének útját kö
veti, az avantgárdtól érkezik el a feszes 
formájú táigyias és gondolati líráig. Éj
szakai kiáltás (1930), Ember és táj (1934), 
Búvópatak (1940) és Lángoló napok (1944) 
c. verseskötetei a történelem szorításá
ban vergődő városi ember élményeit 
fejezik ki. Más csillagon (1939) c. szoci
ografikus önéletrajzi regényében a ki
sebbségi fiatalok útkeresését mutatja 
be. 1945 után vezető szerepet vállal az 
irodalmi- és közéletben, egy ideig a ro
mániai írószövetség titkára, 1953-ban 
Állami Díjat kap, s egy áradozó mélta
tás címében a nyomda angyala, letörve 
egy ékezetet, szárnyaló jelzővel illeti ek
kori költészetét Késői versein a ma
gány és a múlandóság érzése - ismét 
egy-egy valóban költői téma - uralko
dik el; lásd a Varázsvessző (1972), Kései 
kaszálás (1973), Az álom túlsó partján 
(1976) köteteket Nevezetesebb regé
nyeiben - A hárompúpú hegy (1957), Au
gusztustól augusztusig, 1-m. (1963) - 
gyermekkorával, illetve háborús ta
pasztalataival vet számot. A mirigy esz
tendeje (1969) c. történelmi regénye a 
kisebbségben élő értelmiség hivatástu
datát fogalmazza meg. Legtöbbet ro
mánból, németből és angolból fordít 
Egyébként igen termékeny szerző, em
lített köteteivel csak elenyésző töredé
kére utaltunk életművének.
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Téli tá j
A fákon szűk páncél a hó, 
halott a hegy. Ki ott 
a fák között jár, maga is 
páncélos és halott.

A  torka néha szóra nyit, 
de inkább hallgat. Ó, 
de mély és kéj a hallgatás, 
ha nincs kimondható

ige. A  szívben vak hideg, 
a fülben cseng álét... 
milyen vihar szaggatja szét 
a lélek éjjelét?!

Vihar se jön és nap se jön, 
csak egyre súrüdó 
ködök, melyekben tétován 
megtorpan az idő.

Ez már talán a végtelen, 
a már nem változó, 
mit megsejdíthet csak az agy 
s nem mondhat ki a szó.

A végtelenség hús ham 
hull fára, földre... Ölts 
fehér ruhát, mint gyermekek, 
és halj meg, mint a bölcs!

Cassandra
Harangot húzni kellene: 
vigyázzatok, mert jön a vész, 
az ismeretlen borzalom, 
mit fel nem ér a satnya ész, 
mit fáj a szájnak mondani, 
úgy fáj, hogy elhallgatni kész.

A  lélek már vérbe topog,
de önmagának vére ez,
kínjában lágyan elalél,
sebétől újra ébredez
és elalél és felriad,
rabként, kit ébreszt könnyű nesz.

És éjszakánként felriad, 
a torka száraz, mint a szik, 
halként az éjbe tátogat 
s csak súrú véres nyált iszik, 
fülében vérét gyors dobok 
rohamra vágtatón viszik.

A z utcán zörrenó vasak 
hangját hallgatja, börtönök 
mélyére zárult a világ, 
bilincsét rázza és hörög, 
ha hallgatod e szörnyű zajt, 
megérted: szörnyű, mert örök. 
Harangot húzz, vagy legalább 
csengőt csengess a vész iránt!... 
Figyelj világ! megfojt a lánc, 
magáml mély gödörbe ránt, 
és pusztul, mint az őszi fű, 
világ és ember egyaránt.

Fd-félsikólt, és mintha száz 
torok felelne, válaszok 
hevétől izzik, boldogan 
készül felelni a torok, 
sután hallgatja önmagát, 
hogy önmagának mit dadog.

Alkonyi párbeszéd
Bocsásd meg e percnyi kitérést, 
e lanyha elandalodást, 
a másé úgyse lehetne 
s úgy jó, hogy még te se lásd.

Csak épp hogy a nap kivirágzott, 
s aztán a hegyen elesett, 
én láttam az este kaszáját, 
mind lengőbb, mind sebesebb.

S egyszerre az éj ijedelme...
- nem szólok, már sok, amit 
mondtam, de csak elmagyarázni 
vágytam, ami nyugtalanít.

Jó, jó, butaság!... A gyereknek, 
mondod, a cipője szakad, 
holnapra, ígérem, igyekszem 
megvenni a napsugarat.

Hisz szent fogadással ígértem, 
hogy bölcs leszek, pénzt keresek, 
holnap teszem is, de ma este 
úgy fáj, hogy a nap elesett.

És nézd, már vérszínú árnyék 
terjeng el a fákon. Ölő 
pallossal a kézben az angyal 
most vágtat a völgyön elő.

Én félek!... nem, nem igaz, már 
elmúlt... csak a száj ideges, 
nem félem az angyali kardot, 
pedig éji halálra keres.

Nem bánom az éjt, a közelgőt! 
nem bánom egész magamat! 
Csak még emez este bocsáss meg, 
ó, nézd, nézd, nyugszik a nap!

Álom béli tá j
Megcsobban a víz, mert a lanyha 
fűzág belenyúl hosszú kézzel.
Szíved most fordul nyugtalanra 
s az évek mentén visszanézel.

Volt partokon a törökbúza 
haját hegye hús szele húzza.

Vonat fut a kukoricásban, 
füstje a sárga vízre fekszik, 
foszlányait a parti sásban 
dajkáló zöld lapik feresztik.

Füst leng szíveden. Kénszagától 
torkod szorul, s reszket a távol.

Álom a táj, s te mégis érzed 
vizét, partját, füstjét, varázsát. 
Ébrednél, de nehéz igézet 
láncai lelked leigázzák 

s heversz híg marton, köd-fövényen, 
nem-teljesült sötét reményen.

Felhő száll - de másnak! - az égen, 
zúg a Maros, de nem te hallod.
Itt ülsz a halál közelében 
s oszlik már minden bizodalmod.

Egy hal szökik fel. Teste tükre 
megcsillan. S eltűnik örökre.

Kóborkutya
Szép szó: testvériség, gyilkos testvériség! 
fejem az ember botja miattad veri szét.
Sorsom a szolgaság, az örök szolgaság, 
vagy a csavargó sorsa, szolgánál is alább.
Most értem meg a bölcs, az égi szózatot: 
testvérek! - egymás közt ők. De én kutya vagyok. 
A beteg komondort, az elvénhedt ebet 
kegyelmes gazda gyilkos golyója öli meg, 
de nekem még golyó sem jut, csak szörnyű bot, 
minek kemény csapása alatt a csont ropog, 
s az összetört tetem vonaglik, egyre nyög, 
de érez, halni nem tud, bár teste megtörött.
A kert sarkán hever, rá már ki sem ügyel, 
de mégis belerugdos, ki mellette megy el.
S a lélek, ami még mindig élni kíván, 
nem is kesereg immár a világ igazán, 
belátja, más az úr, belátja, más az eb, 
köztük testvériségről igaz szó nem lehet.
Az egyiknek kezén, másnak hátán a bot, 
a gazdáé az élet, a kutya csak morog, 
vagy felvonít, ha fáj a lélek, mit csikar 
vak ösztöne, hogy éljen, s meghalni nem akar.

Gyímesi eső
Most a hulló eső mindent egy színre mos, 
a fenyők karcsú törzse bő létől iszamos, 
a csángó térde sárral s latyakkal van teli, 
rogyó marháját durva szavakkal tiszteli.

A hegyen, mint a vatta, szétfoszló köd kereng 
és súrú füst, amerre a mozdony nyögve ment; 
nehezen mássza végig a csúszós síneket 
s még jobban feketíti a szürke színeket.

Ideges most a kedves, hogy ennyi feketét 
lát s hogy amerre indul, mindenütt sárba lép, 
az ágyban forgolódik, s ha felkel, nem kacag, 
az orrát húzogatja a nedves hullaszag.
Én is sötéten állok, olyan vigasztalan 
a föld s az ég, az ember ezektől nyugtalan, 
mint csapzott állat nézek a szobában körül, 
vigasztalom a kedvest, de arca nem derül.
A naptól nő az élet, a zúgó és szabad, 
de három hónap óta nem tudjuk, hol a nap 
s mint csángó, aki reszket s vetését lesve fél, 
mi is reszketve várjuk, mit hoz nekünk a tél.

Téli napozás
Barnák vagyunk, a nap elégetett, 
barnák vagyunk, mint hindu istenek.
Csodálatos gömbölyű melleden 

úgy ragyog a fény, mint az ékszer, 
reszkető, félénk ujjal illetem 

s nem tudom illetni elégszer.
Mint pusztai tűz, fut a havon át 
a déli hő s rád szórja aranyát.
Ilyennek látta a középkori 

hivő a fényestestű szentet, 
így látlak én téged, ki angyali 

arcoddal egemet jelented.
Ha nem volnál, én nem hinném a jót, 
ha nem nézel rám, én is vak vágyik, 
és megfagyaszt az alattomos szél, 

mely átsuhan a hegyi réten.
Simulj hozzám, hisz még meleg a dél, 

s meleg vagy te is, én reményem!
Ne hűlj ki soha és maradj velem!
Melengess, biztass, szűzi szerelem!
E jég-világban hogyha reszketek 

s pusztulni ránt az ősi ösztön, 
kínáld felém ragyogó testedet 

most is, máskor is, mindörökkön!
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Rab ember fiai
60 éve halt meg Móra Ferenc
Maga a dm is beszél: talán nem 

csupán arról, hogy az ifjúságnak szán
ta, annak szól ez a történet a fiákról s 
nem magáról a rabról, ki börtönéhez 
kötve egy egész más megközelítés 
perspektíváját tenné lehetővé; hanem 
azért, mert a gyermekek mozgásával 
vele jár, vele jön a háttér, a kor felraj
zolása, megannyi - az olvasmányhoz 
szórakoztató, a tudatépítéshez fontos 
adattal, alapozó informácóval.

A Rab ember fiai egyike ama tör
ténelmi regényeknek, melyek Erdélyt 
választották színhelyül. Erdély mint a 
magyar államiság és kultúra folyto
nosságának fellegvára, abban az idő
ben e szerepkör legexponáltabb 
szakaszának végéhez közeledik ép
pen. Az ország három részre szakadá
sának kora Erdély számára is a 
dúlások, de a szigetként való kiemel
kedés szerencsés nagy alkalma is: tör
ténelmi-földrajzi kvalitásai, valamint 
etnikai, emberi erőforrásai leginkább 
ekkor kerülnek előtérbe. A világnak 
vallási toleranciából példát, a refor- 
mádót követő szellemi életének Hel- 
tai Gáspárhoz és Dávid Ferenchez, 
Apáczai Csere Jánoshoz és Tótfalusi 
Kis Miklóshoz hasonló vezéregyéni
ségeket állít, s még a nagy szomszéd
nak, Lengyelországnak is visszaadja a 
históriai jelentőségű "király-köl- 
csönt": Báthori István személyében 
máig tisztelt nagy királyt ad - a Mo
hácstól Buda visszafoglalásáig tartó 
vészkorszakban.

Móra regényesítése - kísérlet e 
korszak közdhozására. Ami az epika 
a maga hatás-eszközeivel csak megte
het (hogy cseppben hozza közel a ten
gert), az e nagy írónk számára szem
mel látható élvezetet okoz: a lehetsé
ges s a valóságos tények egyvelegéből 
kirajzolni a kor "történelmi arculatát", 
s a történelmi arcot visszabontva,mint 
nagyító alatt a bogárzást, megmutatni 
madártávlatból is az akkori embert.

A színhely "izgalmas" mivolta 
adott: fel-le játék ez, ami Erdéllyel is, 
egész Magyarhonnal is történik a Hu
nyadiak óta:bástyából végvár, vagy az 
sem. Hacsak nem vesszük a mindig 
jellemzőnek azt, amit Herczeg Ferenc 
a Pogányokban így fogalmaz:"... És 
alkonyaikor is úsztat a Maros megnyi- 
lazott embert. Messzi útról jöttek 
azok. Akkor hát az erdélyiek megint 
békétlenkednek..." - akkor annak álta
lánosításából születik szimbólum, 
hogy a világtörténelemben először 
1568-ban Tordán hirdetik meg a val
lásszabadságot. Erdély története dió
héjban a "klasszikus" meghatározás a 
derűlátóról s a borúlátóról; a pesszi
mista azt mondja: rosszabb már nem 
jöhet, mire az optimista: de igen...

Móra regényének két közeli roko
na, analógiája, párhuzama: Mikszáth 
Két koldusdiák]i és Jókai A nagyenyedi 
kél fűzfa című elbeszélése; (az első ese
tében nemcsak a színhely, hanem még 
az időszak is azonos). A XVII. század 
vége, a XVm. eleje - ebben az időben 
tűnnek fel olyan festőién kalandos 
sorsú figurák is, mint Ibrahim Müte- 
ferrika, a török nyomdászat megte
remtője, aki még a száműzött Rá
kóczival is találkozott idős korában;

de kislegénykorábban (a rab ember 
fiainak kortársa lehetett) valashonnan 
a kolozsvári Hóstátról ragadta el a 
török.

A Rab ember fiai kapcsán három- 
négy, iskolában is hasznosítható ré
tegre hívhatjuk fel a figyelmet. 
Elsősorban maga a téma mint a mos
toha múltunkat, nemzeti jellemünket 
előszeretettel igazolgató,hisz valóban 
jellemző "két pogány közt - egy hazá
ért" helyzet kvint-esszendája, mely 
nagyszerű és megalázó próbákat 
egyaránt tartogat. Ez az Erdély az 
annyiszor elpusztított és talpraálló or
szág metaforája itt, most, Apafi Mi
hály korában: a "tündérkert" utóda, 
utókora. Még önálló, de ebben az álla
potban. Se fatalizmus, hogy ennek így 
kellett lennie, megérdemeltük stb. 
stb., se bűnbakkeresés, ami rend
szerint előző ítéletek, babonák, előíté
letek megismétlése és továbbadása 
lenne - nem visz közelebb az igazság
hoz. A mai olvasóban s a mai olvasat
ban ott az újraértelmezések lehe
tősége. Gondoljunk arra, hogy a 
visszafoglalt terület ama 145 év után 
megközelítőleg ismét a tatárjárás utá
ni képet mutatja; hogy a királyi Ma
gyarországon vaksors vagy intrika: 
egy vadkan kiiktatja a legtöbbre hiva
tott egyéniséget, Zrínyi Miklóst, a 
Wesselényi-féle összeesküvésnek ne
vezett szerencsétlenkedés következ
ményei, Caraffa véres ténykedése 
jellemzik az esélyeket és viszonyokat; 
a 40 prédikátor ideje ez, mely a ma
gyarlakta területeken sehol nem az az 
idill, amit Móra mindent bearanyozó 
szemlélete végtermékeként ez az írás
mű mégis sugároz. Gondoljunk a kor
társak, Bethlen Miklós, Cserei Mihály, 
Apor Péter elemzéseire, leírásaira, tu
dósításaira Erdély változásáról (Meta- 
morphosys Transsylvaniae). Bonyo
lult folyamat; az utolsó fejedelem 
gyarlóságán kívül még számos, még 
nagyon sok tényező és körülmény 
közrejátszik, kiváltja, sietteti, megha
tározza ezt a romlást, leépülést. Gon
doljunk a közel két évszázad múlva 
kikristályosodott nagy felmérés, az 
Orbán Balázsi mű hömpölygette tény
anyagra. Hogy példáid mit keresnek 
akkoriban holmi dán zsoldos-ezredek 
Tordán, ahol még a szőlőtőkéket is 
feltüzelik... De századok múltán, mint 
elvonuló ár után a kövek, a maradék 
még mindig mennyire impozáns, szí
vet melengetőén nagyszerű, otthonos.

Másodsorban fontos az erkölcsi 
sík: a regénybeli tragikum jellege. 
Nem holmi "mindig így volt e vüági 
élet" a fő tanulsága, nem az elkerülhe
tetlen sorstragédiák közé tartozik, 
melyek általában és mindig jellemzik 
az emberi létet s a korokat (és sajnos 
csak az irodalom bigyeszt időnként, 
minden logika és tapasztalatok ellené
re, heppiendet a csattanóra). Ez ama 
csiki-csuki helyzetek közé sorolható 
ugyan, mikor mindegy mit tesz a 
"hős", meg nem úszhatja. Ám itt olyan 
hatalmaskodás megy végbe, látsza
tokra alapuló ítélkezés s egyéb "vérlá- 
zítások", ami mindenképpen túlmutat 
önnön játékszabályain. Az ilyen mél
tánytalanságra aztán még a szabályos

bocsánatkérés is kevés, '  
nem hogy még kegyesen az 
bocsásson meg végül, aki 
elkövette. Mai igazság
érzetünk és erkölcsi érzé
künk számára (töpreng
jünk el a kis olvasók nevé
ben is) ezért nem jelent már 
feloldást ez a "borúra de
rű", legfennebb mesebeli
szintű befejezést, ami a 
valóságos, a történelmi sú
lyú dolgok átéreztetéséből 
von le; ám alkalmas mégis 
a más, eltérő emberi hely
zetek, más függelmi és 
korviszonyok, képletek, 
szokásrendszerek illuszt
rálására és megértetésére.
Az események rosszrafor- 
dulásának kulcsa és jóra- 
fordulásának rugója egy
aránt esetleges a törté
netben, de ugyanakkor 
időtlenül érvényes emberi 
dolgokra utal: például 
ahogy az elméleti veszély 
(hogy éjjel utazni veszedel
mes, esetleg rablók támadnak meg) 
elől menekedvén, teszik ki magukat a 
még biztosabban, konkrétan bekövet
kező veszélynek (fedél alatt rabolják 
ki őket); a pozitív fordulatot pedig: a 
jóvátételt egy oktalan állat véletlen
nek tekinthető szeszélyes gesztusa 
hozza el. (Ráadásul egy majom itt, er
refelé olyan egzotikus szereplő, hogy 
emiatt már egyenesen deus ex madú- 
nának számít!) Dehát létezik ugyebár 
az "egyénítés" fogása is a literatúrá- 
ban, mely különösen az "igaz törté
netek" sármját biztosítja néha. Sőt 
éppen az elhihetőségüket.

És ez vezet át a harmadik körbe, a 
mű irodalmi megoldásainak síkjára. 
Móra maradandó ifjúsági regényt al
kotott a családi kötelékek erejéről, ar
ról, hogy a nemesség és hűség ko
rántsem csupán a született nemesség 
jellemzője, hogy a hatalom durván té
ved s be szép hogyha égrekiáltó bizo
nyítékok súlya alatt bár, képes azt jóvá 
is tenni. És mindezek közepette egy 
pillanatfelvétel erejéig megörökíti Er
dély naplementéjét. Ahol sajnos az ál
nokság, ostobaság, politikai kártya
keverés közepette meg is esett, való
ban megtörtént néhány üyen ügy, a 
tragikusabb végkifejlettel egyetem
ben, annak korabeli rendje és módja 
szerint; hogy csak a korszak szégyen
foltját: Bánffy Dénes "koncepciós pe
rét" és kivégzését, egész pontosan 
lemészárlását hozzuk fel példának, 
akinek a hozzá nem értő cigányhóhér 
a szó szoros értelmében alig nyiszitel- 
te le ártatlan fejét, mikor a cselszövés 
és bürokrácia jóvoltából már be is fu
tott az időzített kegyelemlevél, de már 
csak sajnálkozni, szemforgatni vagy 
kárörvendeni lehetett. Bűnhődni sen
ki nem bűnhődött azért, aminek szak
mai fogalma: jusztizmord. Legfen
nebb a sok hasonló miatt - maga Er
dély s az egész ország, hossszútávon.

Móra műve azt is illusztrálja szá
munkra: mit tesz üyenkor az író? Le
kerekít és felnagyít. "Ezt a helyet 
ezelőtt húsz esztendővel úgy hívták: 
Szabadszentkirály. Virágzó város 
volt. Ma csupa romladék. Uszköt ve
tett rá a moldvai tatár. Ez a kővel bo
rított térség volt Ölyved. Kirabolta a 
német. Ez a nyárfacsepőte Urháza 
romjain nőtt. Elpusztította a török"... 
És mérget vehetünk, hogy a fáradha
tatlan régész és múzeumigazgató me
seszövése közepette minden törté
nelmi jellegű adat pontos, igaz, való

di, annak bizonyságául, hogy a fikció 
s a dokumentum együtt fokozódik az 
elmúltakat feltámasztó, átéltető igazi 
hatássá. Különben kellőképpen stili
zált "történelmi epika" ez; éppen 
azért, mert Móra hatalmas tárgyi tu
dása a fedezete a "nyersanyagnak" és 
írói tehetsége biztosítja a megjelenítés 
színvonalát.

Hiperbolának nevezik ugyebár az 
olyan fineszesen túlzó megoldásokat, 
amilyenekkel Móra a gyermeki lélek 
számára is ábrázolni tudja a trónon 
ülő jóságos, de gyenge embert (aki 
helyett a valóságban mások kegyet- 
lenkedtek is, a politikai gyilkosságtól 
se riadtak vissza, de ennek szele csak 
másként legyinti meg a Szitáry nem
zetség életét): "Sokkal nagyobb dol
gon töri most a fejét a fejedelem 
^nagysága: azt szeretné kitalálni, 
hogy miért csavarodik a karó körül a 
paszuly balra, a komló jobbra..." Móra 
bölcs iróniája éri el, hogy ez végig fe
szült, mert tragédiák sorát magába fo
nó eseménysorozat mégis kellő
képpen oldott, derűs, helyenként ki
mondottan enyhült maradjon. A kife
jezetten meseelem se hiányzik a 
bonyodalom továbbdöccenéséből: a 
"jó tett helyébe jót várj" elve alapján 
egy öreg török (akinek nevét a hódolt
sági korszak ismert utazójától, Evlia 
Cselebitől kölcsönzi) képében a sors 
törleszt, jutalmaz, igazságot szolgál
tat az erénynek, a jóságnak, a jellem
nek.

Eközben anélkül, hogy túlterhel
né adatokkal, Móra játszva megtanítja 
néhány ritka, vagy azóta kiveszett, el
alakult természeti tünemény, meteo
rológiai jelenség, étkezési szokás 
fogalmát a jászesőtől a lápi növényze
tig s a palotákbéli életrendig: csupa 
olyan dolog, érdekesség, mely nagyo- 
nis megragadja a gyermeki képzele
tet. Ez és a Móra mesteri hangulat- 
meg tájfestése máris a mű újabb, ne
gyedik vonulatának birtokbavételére 
bíztat.

Korunk igazán megteszi a magá
ét, hogy a technika, az egzakt tudás, a 
jövő zenéje felé vonzza a ma élő leg
fiatalabb nemzedékek érdeklődését is. 
Ha az elmúlt évtizedekből maradt be- 
hoznivaló: az a múlt, a történelmi 
tényismeret, a magyarság- és emberi
ségtudat területén vár az iskolára. Ezt 
az eszmélést kiválóan szolgálja Móra 
minden ifjúságnak szánt írása, köztük 
a Rab ember fiai is.
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HELIKON

TOMPA ISTVÁN

Ami kimaradt a számadásból
A pőre igazmondás szándé

kával a közelmúltban két válto
zatban vallott. Először félezer 
oldalon, m ásodszor a Helikon 
"száz sor magány"-ában.

Úgy látszik, most ez az önélet
rajz-szerű műfaj marad számára, 
egyes szám harmadik személy
ben felmondott szövegeivel, azok 
a töredékek, melyeknek nem ju
tott hely a kötetnyi változatban 
sem, mert abból ki akart rekeszte- 
ni mindent, ami nem a szigorú, 
kíméletlen számadáshoz tarto
zik.

M agától csak azt követeli 
meg, abból, amit a nyomdafesté
ket látott sorokban valahol emlí
te tt, az t szű rje  ki, am i a 
valóságban megtörtént.

I.
Oda kanyarodik vissza, ami

kor még a tizenhetedik életévét 
sem töltötte be.

Lena alakjához.
Arról nem kell meggyőznie 

magát, hogy Lena a valóságban 
létezett, nem képzelet szülemé
nye. Bizonyítékként kezében fel
jegyzéseinek az a kötete, melynek 
a "Komlós" csúcsán írta néhány 
lapját, két nappal az ő elutazása 
után, sok évtized múltán pedig a 
"Három Demeter" első kötetének 
néhány oldalán kísért újra az 
alakja.

Kilencszáznegyven augusz
tusában a nyári szezon zajos nap
jai Zajzonban találják. Bizonyára 
alig van kiadatlan szoba a hűvös, 
tiszta csángó portákon. Délelőtt, 
délután és este, míg játszik a ze
nekar, tele a sétatér. Sötétedés 
u tá n , m ég a p e tro m ax  égők 
diszkrét fényétől óvott, távolabbi 
sétányokra is jut előgyöngyöző, 
fojtott leánykacagás.

A "Kert"-ben is "teltház", a 
"Pensiunea Tompa" vendégei 
megtöltik a nyaralót. A ház úrnő
je, mostohaahyja, Hala szép, ará
nyos arcvonásain a szívélyesség 
minden igyekezete ellenére nehe
zen leplezi a gondot, feszültséget.

’ ő  tizenhat és fél éves kamasz, 
figyelmes és udvarias; mostoha
anyjával kevés szót vált, de tisz
tában van azzal, Hala most nem
csak amiatt gondterhelt, mert a 
Kert sokféle, pénzes vendégének 
kényelmét, magas szintű kiszol
gálását kell biztosítania.

Tavaly ősz óta, miután a né
metek és oroszok lerohanták Len
gyelországot, semmit sem tud az 
Ü krajnához csatolt Lvovban, 
Lembergben élő közeli rokonai
ról. Hala két kis írnoka testvére, a 
lengyel arisztokrata családból 
származó Slucek és Stahu, akik

kel a múlt nyarakon ő is annyira 
összebarátkozott, már nem jön
nek látogatóba nagynénjükhöz 
Zajzonba. Pedig milyen jó volt 
Kolozsvár és Lvov távol eső vilá
gáról, otthonukról mesélgetni 
egymásnak; a srácok magyarul 
nem tudtak egy szót sem, ő pedig 
lengyelül nem - tört németséggel 
szövögették kamaszkori barátsá
gukat a zajzoni Kert egyik óriás
fenyőjének lombjai alatt. Most 
már azt sem tudni, Slucek és Sta
hu él-e még vagy sem...

Azon a vasárnapon, mikor a 
kolomp déli kongatására a szo
kott rend szerint, az ősök sötét 
tónusú arcképeivel körülaggatott 
ebédlő hosszú asztala mellé tele
pedett a népes társaság, mintha 
m ár a soknyelvű beszélgetés 
hangjában ott rezgett volna, hogy 
valami különös, szokatlan törté
nik.

Az ő helye a terem alsó har
madában, a kamaszok és gyere
kek között, de onnan is pontosan 
lát mindent.

Hala közvetlen közelében, al
kalmi díszvendéget megillető he
lyen testes, választékos nyári 
öltönyben feszítő úr, akit eddig 
soha sem látott. Hala közeli roko
na, nagytekintélyű bukaresti po
litikus, Zajzonba eddig soha se 
jött, most a "rendkívüli helyzet" 
miatt van itt egész rövid időre. 
Keményen pattannak figyelmes 
meghallgatáshoz szokott francia 
mondatai.

Vajon Hala miért igyekszik 
olyan izgatott sietséggel elkapni 
rokonának egy-egy keményebb 
folytatást ígérő mondatát, szóra
koztató csevegés hangnem ére 
váltva tüstént, szelíd köznapi té
mákra terelve a beszélgetést?

A nnyit m ár ért franciáu l, 
hogy megsejti, burkoltan politi
kai véleményeket festeget a fe
hérruhás úr, meg aztán néha át is 
vált románra néhány mondat ere
jéig, bizonyára azért, hogy az 
esetleg jelenlevő néhány "barbár" 
is megértse, aki nem beszéli a mű
velt emberek és a diplomácia 
nyelvét.

Most már sejteni lehet, ki a 
címzettje ezeknek a fenyegető 
hangú mondatoknak. Nyilván az 
ő édesapja, Dr. Tompa Miklós, aki 
magas termetével, most komorrá 
feszült arcvonásaival ott ül Hala 
túloldalán. Tényleg nem beszél 
franciául, mint hajdani K.u.K "Sa- 
nitätzleutnant" szinte anyanyelvi 
szinten tud németül. De bizonyá
ra pontosan érti, amit a román 
politika harcias képviselője neki 
mondani szándékozik.

Mindjárt visszavág, felveszi a

feléje hajított kesztyűt...
Ezt akarja megelőzni Hala, 

kérő, gyöngéd tekintetet vet férje 
vészjóslóan szigorú arcára s egy
szerűen megakadályozza a fehér- 
ruhás urat abban, hogy folytassa 
célzásait.

- D élu tán  n y u g o d tan  el- 
mondsz nekem mindent Mitica, 
úgy tudom, ezzel a szándékkal 
látogattál meg... Másokat vagy 
nem érdekelnek ezek a dolgok, 
vagy pedig épp ellenkező oldal
ról közelítenek hozzájuk. Leg
alább addig ne bontsuk meg 
napjaink békéjét, amíg lehet...

Gyöngéd, udvarias határo
zo ttság g a l m egakadályozza , 
hogy kitörjön a vihar. Dr. Tompa 
Miklós nemsokára fel is áll, men
tegetőzést mormol és elhagyja az 
ebédlőt. Csak baloldali szom
szédjától köszön el kézcsókkal, 
különös gavallériával.

Most veszi jobban szemügyre 
a vendégek között a másik új ar
cot, pedig az sokkal érdekesebb
nek mutatkozik, mint a kövér 
politikus.

T izenhét-tizennyo lc  éves 
lánynak tűnik, nagyon csinos, sö
tétszőke haja válláig ér, arcán Ha
la szabályos, finom arconvásai 
ismétlődnek. Talán rokonok.

Vajon miért ültették olyan elő
kelő helyre, szinte Hala mellé, az 
öreg Ghica hercegnőt s más mat
rónákat megelőzve a rangsor
ban? Igazság szerint lennebb 
lenne a helye, cseperedő nagylá
nyok között!

Mert nagyon távol van, he
gyeznie kell a fülét, hogy megért
se a vele, körülötte folyó halk, 
francia beszélgetést.

Meghökkentő tényeket olvas 
ki a hallottakból. Csak azután hi
szi el őket, miután többször, kü
lönböző összefüggésekben is 
tudomást szerez róluk.

Nem tizenhét-tizennyolc éves 
Lena - mint megtudja, így hívják 
-, férjes asszony, két esztendős a 
kisfia. Igen, rokona Halának, nem 
véletlen köztük a hasonlóság. De 
a vastag politikusnak is unoka
húga, most férjével együtt nála 
laknak , bukaresti villájában. 
"Még nem tudom, hogy mihez 
kezdek, ezt most ősszel kell el- 
döntenem...", jut el hozzá egy Ha
lához intézett mondata.

Jó, hogy mindezt így egyszer
re sikerül megtudnia erről a cso
d á la to s  szőke jelenségrő l! 
Másként szamár fejjel még elkezd 
körülötte legyeskedni, hiszen kis 
barátnői közül, kikkel ebben a 
szezonban járkál, egyik sem érhet 
a nyomába...

Most már megérti, a protokol

láris rangsorra gondosan ügyelő 
Hala miért ültette olyan előkelő 
helyre, maga mellé Lénát, s azt is, 
hogy apja, a nők kegyeit olyan 
könnyen elnyerő daliás orvos mi
ért köszönt el tőle a kedves ro
konnak s szép fiatal nőnek kijáró 
különleges tisztelettel.

így zajlott le az a bizonyos 
ebéd ezerküencszáznegyven au
gusztusának egyik vasárnapján. 
Arra már nem emlékszik, akkor 
mindjárt ebéd után vagy néhány 
órával később lépett-e hozzá vá
ratlanul Lena barátságos közvet
lenséggel, mint most megismert 
távoli rokonhoz.

Nagyon szeret az erdőben kó
szálni. Ez lenne a célja a Zajzon
ban töltendő napjainak is. Úgy 
hallotta, "Pistá" is (idegenes kiej
téssel, á-val mondja a nevet) so
k a t járja  az e rd ő t. Kéri, 
csatlakozhasson hozzá. Moso
lyogva mentegetőzik. Nem lesz 
kölönc a fiú nyakán, tud kapasz
kodni, akármilyen nehéz úton 
mennek.

Zavarában, meglepetésében 
nem tudja, miként juttassa kifeje
zésre lelkes beleegyezését.

Újra Lena veszi át a hebegő 
fiútól a szót.

- Ebéd után mindjárt elindul
hatunk. Nem szeretem bent tölte
ni ezeket az órákat, mikor mások 
szunyókálnak... Sötétedésre, va
csorára mindig hazajönnénk. Ha
la "tante" ne nyugtalankodjon 
miattunk.

Kialakult a következő napok
ra is érvényes menetrend.

A Kert felső kiskapujához ve
zető ösvény mellett, alacsony fe
nyőkkel körü lvett pádon vár 
Lenára minden ebéd után. Csak 
néhány perc, míg a nagy közös 
étkezés u tán  átöltözik. Most, 
annyi év távlatából is pontosan 
visszaemlékezik az izgatott rövid 
várakozás perceire. Orrában a 
forró augusztusi koradélután 
napsugarában pörkölődő fenyő
lombok gyantaillata.

Aztán sietős léptek halk sur- 
ranása: Lena érkezik. Térdig érő 
szoknyanadrágban, gum italpú 
kis hegymászó cipőben, rövid uj
jú blúzban; szvettere derekára 
csavarva; hosszú  szőke haját 
kontyba tűzte.

Amint beérnek az erdőbe, ar
ra kéri Lénát, menjen előre, ő 
majd jelzi az irányt. Az udvarias
ság is ezt követeli, meg aztán így 
szüntelenül maga előtt láthatja a 
fiús tempóban igyekvő, kedves 
alakot...

A nő egy zerge magabiztos 
könnyedségével halad. O pedig 
felkért túravezetőként sorra be
mutatja a zajzoni erdők, csúcsok 
magáénak érzett birodalmát: rej
tett rövidítések ösvényeit, átjár- 
hatatlannak tűnő vízmosásokat, 
eldugott tisztásokat.

Szó nagyon kevés esik köztük
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menet közben. Az erdő valamifé
le természetes állapotot teremt, 
mely felszabadítja őket minden 
társaság i szabály, egym ással 
szembeni különleges viselkedés 
kötelezettsége alól.

Anapi útvonal végén valame
lyik csúcsra, kilátóra érnek föl, 
ahonnan estére biztonságosan 
visszatérhetnek. A "Muszka asz
tal”, a "Lobogó" következik sorra, 
majd a "Komlós" csúcsa...

Fenn megállnak, ha arccal a 
Barcaság síkja felé fordulnak, 
számba veszik a falvakat, utakat 
- ha keletre tekintenek, a kékesen 
ködlő hegycsúcsokat, sziklákat, 
hűvös távoli völgyek sötétjét.

Ilyenkor Lena leül, fiúsán ma
ga alá húzza lábait, fűszálat vagy 
fenyőlevelet szorít a foga közé, 
kissé hunyorítva pillant a távol
ba.

Világosszürke szemei, mint 
nagyon hideg hegyitavak, ha ol
dalról süt tükrükre a nap. Tarkó
ján  a ra n y sz ín ű  h a jszá lak a t 
remegtet a szél, mászástól kipi
rult arcán parányi verejtékcsep- 
pek.

ő  tőmondatokban sorolja a 
fontosabb látnivalókat.

- Az Prázsmár, ami felé most 
porcsíkot húz az a gépkocsi, ott a 
szász templom köré épített híres 
parasztvár. Még távolabb Sepsi- 
szentgyörgy következne, de az 
nem látszik ide. Jobbra a vasúti 
szárnyvonal, melynek Bodzafor
dulón a végállomása. Kereszt- 
várnál tűnik el a hegyek között; a 
falu házai nem látszanak; Apám 
most ott körorvos...

Lena erre elmosolyodik.
- Igen, Miklós bácsi... ó t  na

gyon szeretem. Akkor ismertem 
meg, mikor egyszer sok évvel 
ezelőtt egy napra itt voltam Zaj- 
zonban. Megértem, hogy Hala 
"tante" olyan forrón ragaszkodik 
hozzá... Nem tudom, nagybá
tyám miért akart vitatkozni vele. 
Én látatlanul is Miklós bácsi párt
ján állnék...

Mikor a túlsó oldal felé for
dulnak, ő így mondja fel a látni
valókat:

- Ott a Csukás csúcsa, közel 
kétezer méter. Több mint har
minc kilométer innen. Néha két
napos kirándulást szervez oda 
Apám. Az idén még nem vol
tunk... Előtte a Dobién völgye, ott 
ered a Tatrang és a Zajzon pataka, 
azért olyan tiszta a vizük...

Lena bólogat, hosszú félórá
kon át szemlélik szótlanul, ami a 
szemük elé tárul.

Néhány rövid mondatba le
hetne összesűríten i m indazt, 
amit az együtt töltött hosszú dél
utánokon Lena magáról elmon
dott neki.

íme a szinte hihetetlenül vér
szegény gyűjteménye az infor
mációknak:

Gyönyörű vidéken laktak a 
férjével tavasztól őszig, hegyek

között m eghúzódó völgy mé
lyén, úszómedencével, minden
nel, ami kell a kényelemhez... 
Nem, nem mehet többé vissza 
oda. A nagybácsi villája Cotroce- 
ni-ban van, most ő is ott lakik. A 
nagybácsi tisztségeit és modorát 
nem szereti. De ott kell maradnia, 
gondolnia kell a kisfiára...

Ennyi az egész!
Kérdések özöne maradt meg

válaszolatlanul. Miért nem me
het többé vissza arra a gyönyörű 
helyre? Azért, mert az netán Besz- 
szarábia hegyei között van? A 
férje mivel foglalkozik? Vagy 
olyan gazdag ember, hogy már 
semmivel sem kell foglalkoznia?...

Lena zárkózott volt és elutasí

tó, ha kérdezett tőle valamit?
Dehogy is! Kedvesen, készsé

gesen válaszolt.
Be kell vallania, ő nem kérde

zett!
M iért nem ? A ttól ta rto tt, 

újabb ólmosan súlyos tényeknek 
ismeretéhez jut, melyeket még 
kevésbé tudna belehelyezni a 
számára amúgy is megfejthetet- 
lennek tűnő képbe?

Lehet, hogy ilyenszerű a ma
gyarázat. De tény, hogy majd
nem semmit sem tett azért, hogy 
többet megtudjon Lénától.

Mennyi időt töltöttek ki a na
pok, míg szinte minden értelmét 
és vonzerejét vesztette Zajzon- 
ban, ami az ebéden és a délutáni 
hosszú kirándulásokon kívül 
esett?

Alig többet, mint egy hetet.
Utolsó este, amikor szürkü

letben leértek a Kert felső kiska
pujához - mintha pont azokra a 
percekre tartogatta volna -, Lena 
azt mondta:

- Szép volt a ma délutáni út... 
Én kértem, hogy újra a "Komlós- 
ra" menjünk, tudtam, hogy többé 
soha nem járunk arrafelé. Holnap 
délben el kell utaznom Bukarest
be. Nagybácsim  táviratozott, 
azonnal induljak. Történt, vagy 
történni fog valami...

ő  süket döbbenettel hallgat. 
Tehát már csak holnap délig 

tart az idő szövetéből! Az ebéd
nél még találkoznak. A déli bu
szig; azzal szoktak elutazni, akik 
Bukarestbe igyekeznek.

Azután mi következik? E pil
lanatban úgy tűnik, semmi...

Másnap délben - mikor ebéd
re megkongatják a kolompot - ve
szi észre, m ilyen  kevesen

gyülekeznek az ebédlőben. Igen, 
már augusztus vége, de máskor 
m intha nem m entek volna el 
olyan hirtelen. Most vagy tíz ven
dég ül az asztal körül utazáshoz 
öltözötten.

Amint asztalt bontanak, Hala 
föláll, ő eloldaloghatna. Szemé
lyesen senkit sem búcsúztat, sen
ki sem igényelné, hogy ott legyen 
a főkapu táján, ahol a kihordott 
bőröndök mellett majd lezajla
nak az elköszönök ölelései, kéz
fogásai.

De tegnap este óta csak eddig 
a pillanatig volt mire várakoznia, 
így hát persze ő is ott lebzsel.

Megérkezik a busz is, a sza
kácsnő öccsét küldték előre, he
lyet foglalni a Kert vendégeinek, 
diadalmasan ugrik most le, kül
detését sikerült teljesítenie. Lena 
összecsókolózik Halával, pilla
natnyi habozás után, apjának, 
Tompa doktornak is nyakába bo
rul. Aztán őt keresi szemével, 
hozzá lép. Kezét nyújtja, moso

lyog vagy mosolyogni igyekszik, 
s mintha az utolsó pillanatban 
parányi mozdulattal, magasba 
rebbenő szemöldökével monda
ná: "Hát íme, minden így tör
tént..."

Vagy csak az ő képzeletében 
zajlik le mindez?

A busz ajtaja becsapódik, por 
és benzingőz marad utána az or
szágúton.

A Kert felső kiskapujához ve
zető ösvényen lassú léptekkel ha
lad el a pad mellett, amelyen 
ilyenkor kora délutánonként Le
nára várakozott.

Valami nagy, parttalan szo
morúságot érez.

De ennek súlyától nem próbál 
szabadulni, szinte fél attól, hogy 
ez a teher majd lassan lemorzso
lódik.

Évek múltán akadnak kezébe 
a nagy hindu költő verssorai, ta
lán így fordítaná magyarra őket: 
"Búslakodni azon, hogy elmúlt? 
/  Örvendezni azon, hogy meg
történt!"

De hát mi történt akkor? Lé
nyegében semmi...

* * *
Mindennek időpontja 1940. 

augusztus 26.
Miért nem kérdezte Halát so

hasem  Lena felől? M iért nem 
hozta szóba később sem, mikor 
találkoztak Sepsiszentgyörgyön, 
vagy a rétyi udvarház teraszán? 
Milyen furcsa szemérem akadá
lyozta meg abban, hogy mosto
haanyja előtt akárcsak kedélyes, 
régi idők emlékeit elevenítő cse
vegés közben kiejtse a Lena ne
vét?

M íg az tán  Tompa M iklós 
doktor daliás alakja elköltözött 
az élők sorából. Mert Hala arisz
tokrata volt s a Kert hajdani tulaj
donosa, többé nem engedték 
Zajzonba. Törcsváron élte le hát
ralevő napjait.

Szerető barátok 1967-ben - 
míg ő "alispánként" száguldozott 
Kolozs Tartomány városai és fal
vai között -, Halát haza vitték Zaj
zonba. Akkor már sem hatóság, 
sem senki más nem állta útját: ott 
fogadta magába a templom mel
lett a virágoskertként illatozó 
m agyar evangélikus tem ető, 
melynek ősi rendjét a 'Muszka 
asztal" fenyői vigyázzák a ma
gasból.

Évente, mikor ott jár, kegye
lettel áll meg e sír előtt is, mely
nek kövére leánynevét véste fel a 
gondoskodó kéz: "Hala Ajdukie- 
vicz". Ott nyugszik hát a zajzoni 
földben, mely az övé is volt, Tom
pák, Fórisok, Pajorok, Rabok kö
zött. Végre hazatérhetett...

De most már nem teheti fel 
neki a sok elmulasztott kérdést, 
Zajzon régi nyarainak, a Kert 
ezernyi bűvöletének, Lénának 
megfejteden titkairól!
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SIMONFFY ANDRÁS

Dayka
Apokrif hangtekercsek

M indent tudo tt Szindbád, 
m indennek ismerte értékét, és 
semminek az árával nem tudott 
törődni, s néha ő maga is csodál
kozott, honnan tudja mindezt a 
tárgyakról és a természet tüne
ményeiről. Miféle szimat, eszmé
let, ösz tön  és az értelem nek 
m ilyen félig hunyt pillantású, 
kandi sugara oktatta a vüág is
meretére?

Mikor, hol tanulta a világ tit
kos tudományát Szindbád? Hol 
szerezte be alapos félelmeinek is
meretét? Mitől lett szerelmetes, 
ragaszkodó kölyke ezeknek a fé
lelmeknek? ő  maga sem tudott, s 
talán nem is akart már ezekre a 
kérdésekre felelni.

- Az író - mondta néha Maj- 
monkának tűnődve - a rókák u- 
tán megy, mint a szag. Láttam 
már királyi korvetteket szél nél
kül tespedni, hallgattam hőzön- 
gő szeleket, ahogy vesztükre 
rontó vitorlásokat álmodnak ma
guknak. És ismerem a rókákat, akik 
nem tudják, hogy szaguk van, 
tyúktolvajlásukban is messziről 
bűzlenek titkosnak hitt csatáikon.

De sem a szelek, sem a hajók, 
sem a rókák, sem az emberek 
nem tudtak semmit Szindbádról, 
aki világéletében szeretett ké
nyelmesen utazni, semmit az is
merős ringásról, a testben em
lékező örömökről, a másik élet le
begő, imbolygó üteméből.

Tudja, Andriska, ez a két Zol
tán azt nyújtotta nekem, amit ad
dig sem rendező, sem partner 
színész soha. Önmagamat kér
ték. És kérték számon rajtam. 
Azt, ami már nem voltam és még 
lehetnék? Nem: azt, aki vagyok. 
Iszonyú vo lt

Levetkeztem magam, le egé
szen á b r á n d o s  jiánykoromig. 
Arra sejdítettem, tán pimaszko- 
dik velem ez a két Zoltán. Szi- 
nészné vagyok, csepürágó, ren
dezők és általuk sebes igazodá
sok áramában. Csak a közértben 
"művésznő", mert láttak valami 
bejátszott moziban. A "művész
nőnek félretett" dagadok leg
szebb jé t k ap tam , recep teket 
kellett pusmognom a húsbolti lá
nyoknak, de ha az orja meg a 
karaj közötti különbségre került 
sor, már idegesek lettek, disznót

talán még egészben sem láttak. A 
hús áru volt. Jó, szerep ez is, sze
rep az is, így kell talán lennie. A 
m agánéletem  sáncait védtem, 
minden más csak kirándulás, sé
takocsikázás volt, szégyelltem is 
magam. Jó, teltek az évek, történt 
ez-az. Félrelökték szerelmetes 
férjem, Lajtos Putyut, aztán las
sanként engem is. Kit a másikért? 
ő  egész lényét adta. Arra csaptak 
le, mert megérezték, hogy kiszol
gáltatott. Én morzsákat osztogat
tam, és ezt is tudták. Mit fontol
gathatunk, mire készülhetünk? 
Honnan bennünk a vállalt egész 
életből és az én morzsáimból is 
áradó, mert jelenlévő szeretet.

Jött a két Zoltán, és azt kérték 
tőlem, aki vagyok. Egy elfojtott, 
feledett, természetes élet nyitott
ságát. Engem kértek, aki már- 
m ár szerepként éltem meg lé
nyegemet is. Az alapokat kérték, 
igényelték. Mindazt, amire egy 
új, belső szisztéma épülhet. Újra 
az emberek közötti kapcsolat rég 
elkárhozott, de mégis megélhető, 
boldogságban és szenvedésben 
testet kívánó rendje. Putyu gya
nakodva lófrált körülöttük, mint
ha gyanús népnevelőket sej- 
dítene ármányaik mögött. Mint 
egy rossz atya, akinek feladata 
eldönteni, hogy éppen a mara
dék kócot árulja-e lányában az új 
vevőknek. S ha a lényeget vin
nék, akkor kik ezek, honnan jön
nek, mit tudhatnak éppen ók? Jaj, 
mondom, Putyukám, szerepre 
kérnek... Miféle szerepre? Hát 
pátyolgatnom kell ezt a Zoltánt. 
Ne féljen, Putyukám, ez mindig 
elmegy, végig az egész filmnek 
során. Csak m egjön fáradtan 
hozzám, mint egy vén kupleros- 
néhoz. Az anyját látja bennem. 
Na, volt neki is ifjúsága, hát ezen 
e lgondolkodott a Putyukám . 
Megint volt szerepem, ha más 
nem, hát ez, amit így kitaláltam. 
Higgye el, Andriskám, az a film
gyári taxi ide-oda futkosott a Lu
mumba utcai műterem meg a 
Vágóhíd között azokért a velős 
csontokért, mert én ezt ott elme
séltem, és el is bőgtem magam, a 
Zoltán meg kiköpte a szájából a 
velőt, és csak röhögött, törölgette 
a ragasztott bajszát. A Huszárik 
Zolika meg magyarázta a Gun-

del-unokának, hogyan is kell azt 
a bizgeszt a csontból elegánsan 
k ivern i... Nem  tudom , hány 
csont szerepelt összesen, de a ha
todik vagy hetedik került bele a 
filmbe. Na, a Zolika még akkor is 
magyarázta, hogy "a velős csont 
kezdésének módja úri asztalok
nál...". Zoltán, már négy kiló ve
lővel a gyomrában fuldokolva 
nevetett, hogy éppen neki (!!!) 
kell e lm ag y arázn i m indez t. 
Hamletnek az atyját! Azt mondta 
szikrázva a Zolikának: ettél már 
te ilyen igazi velős csontot életed
ben? Én? Sohasem, így Zolika. 
Meg hogy nem is erről van szó, 
hanem arról, hogy Szindbád ho
gyan ehette... És ott ébredtünk rá 
valamire. Egy özvegyasszony- 
szülte kákabélű, farm em adrá- 
gos, űzött rendező magyarázza a 
Gundel-unokának és nekem, aki 
egy boldogultabb pillanatomban 
Putyu mellé sodródtam, és vál
tam ra vettem ezzel a m agyar 
harczi és katonai vitézség összes 
maradéktalan következményeit 
is, kuructól labancig. Na, mind
egy. Most ott ülünk, egy filmbéli 
jelenet közepén. Talán tizenhe- 
tedjére ismételjük.

- EN sem ettem még ilyen ve
lős csontot - mondta Zoltán ko
moran. - Soha.

Akkor valahogyan - szinte 
önkéntelenül - a nyakába akasz
tott, véget nem érő damaszt szal- 
vettával megtöröltem a száját. 
Éreztem, hogy egy falatot nem 
képes már megenni többet. Pedig 
meg kellett volna ennie. A forga
tókönyv szerint, úgy emlékszem, 
ő  vette a mozdulatot, elegánsan 
a vállamra hajlott, s álmos kopo
nya-boltozatját odaejtve megpi
hent, aztán alább hazudva magát 
megállapodott a mellemen, azok 
terjedelmes, ám magabiztos pár
náin. Mélyen sóhajtott, mint az 
igazi hajós, aki alatt még inog a 
szárazföld, de már tudja, hogy 
megérkezett. Aki már biztos ab
ban, hogy csak az érkezhet meg 
igazán, aki egyszer nekiindult le
hetőségei határát kikutatni, neki
vágott a távolságok mámorának 
azzal a biztos tudattal, hogy nem 
a szerzés, hanem a megérkezés 
remélt hite a fontos.

Nem m ertem  m egérinteni. 
Asszony és anya voltam, megér
tő, kivénhedt szerető, mindegy. 
Lényeg, mert mindennek evilági 
pótléka. De nem színésznő, nem 
kóccal tömött csepürágó. Aztán 
mégis: halkan, az ujjaimmal nya
kas nyakát fölfelé... Alig illettem 
és mégis simogattam.

ő  akkor "a" férfi volt, "a" férfi- 
sors, nem a hajótörött Szindbád, 
nem Krúdy. Latinovits sem már. A 
Krúdyt Szindbádnak álmodó Zol
tán volt. A hajózó világ lényegé
nek fáradt, de figyelmes egésze.

- Jaj, Majmonka - suttogta.
- Ne gondolj arra, Szindbád. 

Megérkeztél.

Nem tudom, ott van-e mind
ez a filmben. De benne van, az 
biztos. Csend volt körülöttünk. 
És akkor Zolika (a Huszárik) 
megszólal valahonnan, valószí- 
nűtlenül közelről: "Ennyi! Köszö
nöm".

Ott ültünk kimerevítve, mint
ha állóképben. Zolika elvonult 
egy sötét sarokba zokogni. De a 
lám pákkal együtt kihűlt belő
lünk az élet is. Mit ülünk itt egy 
sötét műteremben összeborulva? 
Mire várunk?

Szelíden eltoltam magamtól 
Zoltánt, ő  hanyatt dőlt a támlás 
széken, félig nyitott szájjal, karja
it tehetetlenül lógatva. Mintha 
önkívületben tette volna.

ó  volt a minden egész vágya. 
Ami eltörött, ő  volt a láng; ami 
csak részekben lobbanhatott. 
Övé volt a lehetetlent kísértő bi
zonyítás: mindent vagy semmit.

A félig vak sötétben elkezd
tem - mint távozó vendégek után, 
áramszünet idején - leszedegetni 
a terítéket. Talán vittem volna a 
konyhába elmosni. Az asszo
nyoknak - ha azok - a vendégek 
utáni rendbetétel mindig az em
lékezés még parázsló zsarátnoka. 
Rögzítés, félig álom hangulatok, 
lehetőségek, vágyak és kény
szerű kötelességek között. Zol
tán t is feltám ogatták. Persze, 
semmi baja nem volt, csak ká
romkodni kezdett, mint a vízfo
lyás. Megébredt. "Zolikám! Hol 
vagy?! Éjjel kettőtől szinkronom 
van a Pannóniában!" Ettől lett el
viselhetetlen a szakmában.

A teljességet már elérte Ady- 
estjén. Nem tudta, hogy mit cse
lekszik . Jókedvében tette. A 
lemeze már parancs: utánam le
het, de nem érdemes Adyt mon
dani.

Magát akkor kedvelte meg, 
Andriska, amikor a régi Szépi- 
lonkában ráparancsolt szinte: 
Krúdy él! Nem nosztalgia-ro
ham. Élet, mert jelenvaló bánat a 
hiánya. Okosan temetett valami 
nem visszaélhető múltat. Rögzí
tette suttogásait, hangulatait még 
a nagy huszadik századi sortü- 
zek előtt. Néztem magukat, And
risk a , ahogy  v e tté k  o tt a 
bátorságot, és a költő Pistával 
csak úgy lehuppantak oda. Hú
szegynéhány  évesek voltak? 
Harminc? Huszárik barátai. Jó. 
Zoltán töprengett. Minden teljes 
ember átka a magányos vállalás: 
rendbehozom mindazt, ami el- 
rontatott. Azt világosan látja. De 
tanítványtalan, magános vállal
kozások ezek az idők megrekesz- 
tett természetes folyamában.

Ahogy az Isten a vüágot meg
teremti a maga képére, aztán a 
hetedik napon pihenni tér. Mint
ha nem érdekelné tovább.

Maga ott hangos volt egy ki
csit. A helyzethez képest, gondol
tam én. A beavatatlan Majmon
ka. Még Éva is a Zoltán karját
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sim ította rebben ten, hogy "ne 
Zoltánom, ne ugorj neki a zöldfü
lűnek". Ilyesmi volt abban a sze
líd érintésben. Nekem elhiheti.

És akkor Zoltán magához ha
jolt: - Krúdy él, jelen van, azt 
mondod?

- Igen! - kopp in to tt maga 
egyet az asztalon, azon a szent 
asztalon, Andriska, a maga pi
maszságával. - S ha ezt nem tud
ja, ne vállalja inkább a szerepet!

Nagyon haragudtam magára. 
O tt állt m ár a megmerevedett 
"stáb": főpincér, kezében a ceru
zával, takarítónő, lába előtt a fel
mosó vödör, csecseihez ölelve a 
droksöprű. A morzsákra vadász
ni kész kenyeres lány és a többi
ek.

Honnan jönnek maguk, nya
valyások? Még csak számon sem 
kémek, de "beülnek" és feladatot 
osztanak. Odasisteregnek, ami
kor mi is alig leljük meg egymást. 
Nem keresik női titkok tétova 
kapcsainak kódját, nem tolvaj
kulcsokkal érkeznek. Berontanak 
egyszerűen.

Rajtam átnézett, Andriska, 
vallja be! Nem, nem... Átnézett 
rajtam.

Ismer, drága fiam, egy Lajtos 
Árpád nevű embert, kérdeztem 
én.

Igen, vágta oda, apám legjobb 
barátja volt, talán a legigazabb 
barát, de feladta és elvett egy szí
nésznőt feleségül.

Hát ez a színésznő én vagyok, 
én lennék, fiam.

Akkor éreztem meg magá
ban, hogy szenved. Nem is tud 
róla talán. Elutasítani akar, kü
lönbözni. És nem vállalni. Még 
sem elindulni, sem megtérni nem 
remél. A hívás sem adott. Csak a 
kurzus. Nincs kikötője.

Magában, Andriska, akkori
ban szigorú lázadás dolgozott, 
tudatosan? Ösztönösen? Termé
szetesen? Mindegy már. Bennem 
a kötődés. Olyan ember mellé áll
tam , akit leginkább gyűlöl a 
rendszer. Árpád eleven cáfolata 
mindannak, amit egy korszakról, 
egy erkölcsről, egy tartásról, egy 
népe szorgalmából kibontakozni 
vágyó, ágyát'tépett tollú hagyo
mányaiban megvetni szándéko
zó n em ze trő l e lh azu d tak . 
M ajm onka sohasem  voltam . 
Kuplerosné vagy ilyesmi. De sem 
országot, sem hitet nem lehet 
bárcára vagy cselédkönyre ala
pozni, konyhapénzen megszere- 
ni. Ez a két férfiú döbbentett rá, 
ez a két zseni, hogy a "majmon- 
kaság” kikötő. Szindbád-sorsok 
asszonyi ágya. Na, jobban fogal
mazok: ágyazása. A pipihús is 
jobban esik vasalt-melegű, fris
sen  m eg c sa p k o d o tt p á rn án . 
Krúdy Szindbádja semmi más - 
tudom már - mint az igazán fel 
nem fogott zseni vágyakozó pél
dabeszéde: nem az útra önként 
indulóé, hanem a kikötőnélküli

ség útra kényszerítettjéé. Ottho
nából elhúz a szíve, m ert azt 
kényszeres körülmények kiszol
gáltatottsága övezi. Önmaga ki 
nem próbált lehetőségeinek le
alacsonyított, praktikus csapdái
ba tere li. G yereket nem z 
örömtelenül, kényszeresen szüli, 
óvoda, iskola ellen nem harcol
hat, hát rábízza magát ostoba, 
kényszerképzett pájdágogoszok 
irányított elképzeléseire. Osto
bán a jövőjét bízza a nála is osto
bábbakra. Rablót nevel vagy 
rendőrt. De nem tudja. Nem tud
hatja. Nem jöhet rá, mert bele
őrül. Ha tud ja , sejti: m érget 
méregre nyel, mert tiszta helyze
tet teremteni már nincs esélye. 
Robottá válik, elkövetkezendő 
kisnyugdíjig álmodik reménytel

A harsogott igazság mellé egy 
harsogó ellenigazságot hozott. 
Az óvodákból, iskolákból el- és 
kilopott gyerekek állami gondo
zásba vett szerencsétlenjeinek le
vegő jé t, legjobb esetben  a 
semmire, futóhomokra jövőt re
mélő balekokét, akiknek számá
ra, mi, zápulófélben lévő, ám 
mégis cseppben a tengert remélő 
hitünket építgettük kétségek kö
zött

És lerohanja Zoltánt, aki még 
azon vajúdott akkor: tudja-e ez a 
Huszárik Zolika, hogy mit jelent 
felvállalni őt (!) a Latinovits Zol
tánt! De már ez a felelőtlen pi
m aszság is m eghatotta. És a 
kihívás ténye maga.

A kérdés mégis ez volt. Ott és 
akkor.

jes szépeket pár négyszögölnyi 
függetlenségről. Tervezget, abba 
képzeli a lehetséges jövőt, és a 
végső, kishitű alkura kötött szer
ződést véli felbonthataüannak. 
Tapasztalatai átadhatatlanok, 
nem érnek mások számára sem
mit sem. Csak az újabb és újabb 
évjáratok agymosása finomul, 
nem a kín. Látja őket, ahogy gye
rekhadakba verődnek, egyen- 
kulcs a nyakukban. A lakótelepi 
zárkáké. Saját körülm ények- 
szülte törvényeik szerint neve
lődnek. Harmincöt éves korára 
egy lehetséges férfi félig impo
tens őslény lesz. A törvény vál
ság h e ly ze tek re  a lk a lm azo tt 
statáriális rögtönítélő bíróság: 
apa iszik, anya kurválkodik, gye
rek mehet állami gondozásba, 
közös megegyezés naiv, ügyvéd 
nem kereshet rajta, belőle, általa. 
Legjobb, ha a békítő tárgyaláson 
utálják meg egymást végleg. Ne 
folytassam, Andriskám. Maga 
egy ilyen élet lehetőségével ágált 
és osztott utasításokat ott. Mint
ha velünk is ez történhetne meg.

M aguk berontanak  oda: - 
Krúdy él!

Annyit mondtak ezzel: nem 
nosztalgia. Az emberit nem lehet 
embertelenné tenni, ez az üzenet. 
Putyuban a talpon maradó em
ber méltóságát tiszteltem. A meg- 
alázhatatlant. Követ tört, maltert 
kevert, eleven nemzeti hősként, 
"faterként" csúfolgatták a gatyá
jáig fel sem érő lumpenek, bajno
kai valamiféle új, alacsony röptű 
cseléd-hedonizm usnak. Olya
nok, akikben apjukban, egykori 
katonáiban, ő tisztelte volna a 
vállalt ilyen-olyan feladatát felis
merő és tudó, azt teljesítő ember
séges embert.

Láttam bezáródni, elnémulni, 
amikor a perc emberkéi jöttek. A 
kivagyi cselédek országa. A 
szomszéd kerítéséig - ha - ellátni 
képesek ostobasága. Ezeknek le
gyek csepűrágó kócbabája? óri- 
zője voltam inkább ennek az 
emberi tartásnak, mint egy ked
ves ráadás. Ápolónője, támasza, 
amíg ki nem kérte magának. Há
ziasszonya, amíg lehetett. Meg

értő társa,am íg beszűkítésnek 
nem érezte. Hiányaink tágassá
got remélő kedvesség, amíg el 
nem kezdte rémiszteni ez is. Nem 
keresték meg, tehát én korlátol
tam. Óvó asszonya voltam, ő ki
törésre kész katona. Színésznő 
voltam húsbolti dagadóval, de 
szerepek nélkül. Ijedten óvtuk 
egymást ebben a híg világban.

Putyu nem tudta megérteni 
ezt az ellehetetlenült létezést, 
amely saját vénségére alapoz hi
tet és jövendőt. Mert senkinek 
sem akar átadni semmit, csak túl
élni önmagát kivégzett özvegyek 
legyilkolásának árán is. Lajtos 
Árpád nem értette meg, hogy 
tisztességes szándék az időből 
semmiként kihullhat. Nem nyúlt 
hatalomért. Csendesített, halla
tott, tárgyalt, nem lovagolt meg 
helyzeteket. Könnyű volt őt sem
mibe venni. így talált meg, ezért 
szerettem. Nem a férfit, a férfi 
minőségét éreztem meg benne. 
Talán ő is így talált meg, így érke
zett meg hozzám, ez volt szövet
ségünk lényege: a tartást őrizni. 
Látszatra talán kisszerű, de alap
vető emberi értékeket. Zamato
kat.

Nincs tiszta ember. Úgy ér
tem: mindenkit példák éltetnek, 
hatások érnek. O is tele volt ki
mondatlan önváddal. Mintha az 
Újszászy-Karády Kati kapcsolat 
sajtópletykákká züllesztett kép
letétől tartott volna. Zavarta "szí- 
nésznőségem". Önvádakkal telt 
meg ugyanakkor: miatta szakadt 
meg a karrierem. Ugyan... Karri
er? ó t  szerettem, és az voltam,
aki.

Ezért voltak ezek különös pil
lanatok Zoltánnal és Zolikával. 
Ott, a kellékesek és reflektorok, 
szkriptesek és asszisztensek hir
telen elnémult vüágában megér
ni, hogy nem színház az egész 
világ. És ritka pillanatokban é p  
pen a színpadon vagy a kamera 
előtt nem az. Amikor a nézőtér 
válik számodra színházzá. Ha a 
színház igaz, a nézőtér nem ta p  
sol, hanem hallgat. Nem kíván 
hazamenni. Ül, de tudod, hogy 
ott van. Olyankor csak a ruhatá
rosok térnének már nyugovóra, 
nekik már ez is késő, ahogy meg
születni is az volt.

Erre azt mondja egyszer Pu
tyu: "Az igazi kapcsolat valóban 
a csendek meghittsége. A hábo
rúban is: eleven pergőtűzben ar
ra gondolsz, hogy kit-mit-hon- 
nan mozgósíthatsz még, mit te
hetsz? Odavágni, visszavágni, 
tartalékokat mikor mozgósítani, 
s ha baj van, csatát nyerni leg
alább. Á másik agyával gondol
kozol: mire bazíroz, miben sán- 
tikál? Ideges vagy. Itt az ideje, 
szerinted, miért nem kezdi újra? 
Nem kapott lőszer-utánpótlást? 
Elfáradt?

> » >  folytatás a 20. oldalon
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folytatás a 18., 19. oldalról
S ha a farkasok üvöltenek, mi

ért?
Félórányi gyanús csend elég a 

hómezők felett ahhoz, hogy arra 
gondolj: talán gondolkodik ő is. 
Ember lenne? Családja van? Ta
lán szunyókál egyet, és ezt kérdi: 
minek is? Aháború, Majmonkám 
- juhh, hogy útálta kimondani 
kezdetben ezt a szerep-nevemet!, 
na erről ennyi -, impotens hadve
zérek bosszúja az élni vágyó ifjú
ság ellen, gleichschaltolás, nem 
egyéb. Finomabb formájában a 
három száz éve egyenméretűre 
nyírt angol golfpályák gyepzete, 
am it C hurchill a választható  
rosszak közül még mindig a vi
szonylagosan gyakorolható leg
jobb ku rzusnak  nevezett. Az 
ilyes gyep golfpályák létesítésé
hez kiválóan alkalmas. Ott a dud- 
vák megbeszélhetik, miért is nem 
érdemes kinövekedni a nyírt an
gol gyepből. Hacsak nem különös 
dudvának, piros cserépben.

Elhallgatok, Andriska, sokat 
is beszéltem. És nincs is sok ked
vem az ilyen beszédhez. Maga 
tehetséges. És még elég merész is 
hozzá. De mégis féltem. Ez a vi
lág nem olyan, hogy csak úgy 
bele lehetne robbantani. Ez elzárt 
kerülőutak garmadája, eltévesz
tett, jobbra érdem es emberek 
gúzsba kötése. Ilyen szemtele
nül, ahogy maga tette, nem lehet 
már megérkezni. Hazudni kell, 
ármánykodni, hogy legalább ne
gyed igazságát észrevegyék. Ha 
nem üldözik is, addig csak lop
ják, majd Andriska. Ötleteket ad. 
Majd élnek belőle.

Láttam ezt a filmet. Zolika el
hozta képmagnón. Csoda szerke
zet. De a színek nem  voltak 
igaziak. És képernyőn nem mozi 
ez a dolog. Élmentem, igen el, 
fejkendőben, öregesen, megnéz
tem egy szotyolás csőmoziban is. 
Ott már karcos volt, de tetszett. 
Zolika meg tudta csinálni, hogy 
magától történjék az egész. Nyo
ma sem volt kellékesnek. Meg az 
egész stábnak. És ez a kis suttyó 
kölyök jött, és zokog egy jelenet 
után. Szenved. Na, ilyet a világ 
nem látott. Csak csapót, opera
tőrt meg azt a sok nyüzsge em
berkét, akikről sohasem fogom 
megtudni, hogy mi is egy film
ben a dolguk. És ez a zokogó ma
jom megcsinálta.

Szégyelltem magam. Semmi 
dolgom nem volt abban a film
ben. Vigyáztam erre a két Zoltán
ra, m ert féltettem őket. És hát

valahogy a kedvükért... És ez a 
Sára. A film Csontváryja. Az se 
volt igazán ott. Nagyszakállú, aki 
néha dörmentett valamit. Most 
csinálja egy ócska Arrifex-szel 
ezeket a fekete-fehér dokumen
tumfilmeket. De a szőrszála sem 
rezdül közben. Láttam már ope
ratőrt életemben, az mind lámpát 
tologatott, átsminkeltetett, szét- 
kultiválta a díszletet... Ez? Kérdik 
tőle: smink? Ásít, micsoda? Mi
nek? Tegyetek be KODAK 474- 
est, bal felső derítő igazit! Jó. Na 
még balra kicsit. Mehet! Nekem 
jó, Zolikám.

Ezek teszik a dolgukat. Csak 
azt hallod, ha éppen tapossák 
őket. De majd a sírjukban is mű
ködnek. Mert vállalták. Ez a ko
porsó ilyen, mondják majd. Ilyen 
belülről. Tegnap temettek, most 
oszladozom benne, tessék figyel
ni, kamera megy, nagyon érdekes 
lesz. Nem igaz?

Jött a Sára 14 órás filmje. Szí
nek nélkül. Sanyi vetítette hívei
nek valami eldugott kis filmgyári 
vetítőben egy napon át, szend
vics-szünetekkel.

Putyu megtért. Nézte ezt a 
Pergőtűz címűre rövidített sok
órás sorozatfilmet a televízióban 
is. Nézte volna, de négy vagy öt 
rész után betiltották. Volt a beidé
zett régi híradóknak az a szignál
ja, hogy megvan az "ezeréves" 
m agyar határ, aztán csonkul, 
majd zsugorodik megint. Aztán 
csitt-csatt visszatérnek az eltria- 
nolt részek. Részek, de nem az 
ország. Asszonyok tudják: ami 
elveszett, visszaszerezhető, de 
vissza már sohasem térhet. Meg
térhet fiad, bűnbocsánatot remél
ve. Hazaszökhet férjhez adott 
leányod. De már hozza a magáé
vá tett vagy magába fogadott ide
gent is. Törvény már nem lehet 
közietek, csak állapot.

Putyu nézte, nézte ezt a filmet, 
akárhány részét, akárhányszor. 
Egyenes derékkal, kitartással 
megszenvedve, papucsban.

- Majmonkám - kérdezte egy
szer (közben) hirtelen -, kapni 
még valahol olyan erős velős
csontokat?

Andriskám, én nekiindultam, 
mert Lajossal, az orjázó húsbolti 
kiscsajok hentesével már megbe
széltem a dolgot. Ennek értelmé
ben: ha egyszer hozzájuthatna 
olyasféléhez, akár egyenest a 
vágóhídról... Drága Lajoskám, 
búg tam  a fü lkagylóba, csak 
egy film gyári kellékről lenne 
szó, hivatkozzék, ha m ásképp

nem megy, H uszárik elvtársra a 
MAFILM-től...

- Hát nem az őrnagy úrnak 
tetszik szánni? - nézett rám kiáb
rándultán. Máris szerepben vol
tam. Elárultam  a Zoltánokat. 
Áron alul akartam eladni őket 
egy filmgyári kellékért. Megint 
ott tartottam: játszottam elját
szott életem szerepeinek egyikét. 
Am Lajosunk kisegített:

- Hiszen az őrnagy úrnak fél
retettem négy culákot a mélyhű
tőbe, azt itt alul frissen tartom 
számára.

Elém tette az annál is nagyob
bat.

- Hanem, művésznő, kérem, 
mondhatnék én is valamit?

- Hogyne, kedves Lajosom, 
tessék csak.

- Ezt a Latinovits művész urat 
igencsak éheztetik otthon, ha 
annyi semmi adagtól kifekszik, 
mint a filmben. Legközelebb, ha 
ilyen jelenetre sor kerülne, kérem 
a művésznőt, mondja meg neki, 
hogy a forró húsléból kikapva a 
culákot, elég a hidegvizes csap 
alá tartani, s aztán úgy a tálra 
tenni. Semmi vájkáló késhegy, 
nyeles koppintgatás. A szabad 
öklével rávág: már zuhan is ki 
zaftostul.

- Hiszen úgy volt - hebegtem 
-, Latinovits úr egy echte Gundel- 
gyerek.

Ez meglepte, láthatólag.
- Hát, ha így lenne is... Más azt 

a marhát felnevelni, más leölni 
akkurátusán, más trancsérolni. 
Megint más módja szerint elké
szíteni. Érzéssel. De aki végül 
csak eszi, annak kötelessége 
megadni a módját mindannak, 
ami addig történt. Rangot neki is, 
a marhának is az ad.

Intés mellé megkaptam a cu
lákot is. Míg odavoltam, Putyu- 
val - vagy talán a világban is - 
történhetett valami. Nem vele, 
nem a világban - bennük.

- Hoztad a kelléket? - kérdi.
- Nem a kelléket, nagy jó 

uram. A lényeget.
- Lássam!
Mutatom. De a lényeg a "cu- 

lák" nyers volt, harsány és vére
res. Jó, a hideg víz alá tartom, ha 
készen lesz. ö t  tartó bal kezem 
fejére jól irányzott csapást mérek 
majd jobb öklömmel. Majd...

De addig? Mi rejtezik ott köz
te? Hogyan is?

- Kellék! - üvöltöttem kínom
ban.

Putyu zsebre dugott kézzel, 
tőle szokatlan fölénnyel és "kellé
kes hányavetiséggel" megjelent: 
"Hagyd, majd én..."

&  úgy találta, igen, úgy: öklé
vel rákkoppintott a csontot tartó 
bal kezefejére. A velő, mintha 
anya szülte volna éppen a világ
ra, remegve, lágyan a tányérom
ra csusszant a húslé m agzat
vizével együtt. Putyu lágy ke

nyérszeleteket pirított mellé.
Az örökké hűséges asszony 

megadásával borítottam arcom a 
vállára, Andriskám. Mire ő az el
ső két falatot katonákra szelve lé
ben megmártogatott velőcskével 
a számba adogatta. Aztán elége
detten befalta az egészet. Még 
damaszt-szalvettát is tűrt az inge 
alá, hogy semmiben se különböz
zék Latinovitstól.

- Ez a Lajos, a hentesed - 
mondta aztán hanyatt dőlve -, il
letve ennek az ő apja mindvégig 
a legjobb csicskásom volt. Látta 
ezt a filmet, és azt mondja nekem: 
"őrnagy úr, ettünk mi ennél kü
lönbet is, nem igaz? Mi egy ser- 
tésculák az uráli mammutéhoz 
képest? De amíg nincs abból 
utánpótlás, teszek félre ebből az 
őrnagy úrnak, csak tessék külde
ni a felesége őnagyságát, egy 
mindig napra készen fog vára
kozni az alsó hűtőben."

És akkor én kezd tem  el 
könnyek között röhögni, Andris
kám, ott a Putyum vállán, aztán 
csak úgy, magamnak. Mert így 
lettem vénségem re igazi Asz- 
szony. Aki végre elhitte: nem 
csak szerethet, de szerethetik is.

Ismertem apádat.
Nem kedveltem. De vissza

emlékezem rá. Híd szeretett vol
na lenni. Mégis csupa szakadék 
volt az az ember.

Sajnálom. Igazán.
* * *
Szindbád jó viszonyban élt a 

Dunával. Amikor csak tehette, 
mindig e lomha és hatalmas test 
közelében lakott, ismerte minden 
változását és szeszélyeit, ismerte 
hangját és színeit, m adarait és 
embereit, ismerte éjszakai titkait, 
mikor az öngyilkosok versenyt 
úsznak az álmodó sirályokkal 
Paks felé, ismerte nyári ricsaját, 
szőkeségét és kékselyem ábránd
jait, ismerte, mikor ideges, mint 
egy kóbor költő, mikor fekete és 
tra g ik u s , m in t a Város leg- 
szennyesebb titkainak és véres 
bizalmatlanságainak tudója.

Szindbád szerette az örök 
dolgokat, ezért lakott mindig a
Duna közelében.

* * *
Lajtos Árpád egy héttel Day- 

ka Margit halála után, miközben 
még elvégezhette az élettel szá
m adásos rendezendő dolgait, 
ereje és egészsége teljében ön
gyilkos lett.

Mert ha embereknek vagy an
gyaloknak nyelvén szólunk is, 
szeretet pedig nincsen miben- 
nünk, olyanná lettünk, mint a 
zengő érez vagy pengő czimba- 
lom.

Mert rész szerint van ben
nünk az ismeret, rész szerint a 
prófétálás. De amikor eljő a teljes
ség, a rész szerint való eltörölte
tik.

Bennünk, velünk és általunk.
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Kerek ötszáz esztendővel ezelőtt pecsételődött meg a sorsa 

a Fekete Seregnek, a középkori magyar állam első állandó had
erejének. Ez a haderő, Mátyás uralkodásának egyik legjelentő
sebb megvalósítása, az erős királyi hatalom bázisa volt. Maga 
Mátyás alkotta, hogy a török európai előnyomulását feltartoz
tassa, másrészt hogy dinasztikus és birodalomalapító terveit 
kivitelezhesse. A kor a nagy zsoldosseregek és nagy zsoldosve
zérek kora a világtörténelemben. Az olasz félsziget adta a leghí- 
resebb-hírhedtebb ilyen katonafigurákat, közülük nem egynek 
örökbecsű lovasszobrok, a quattrocento remekművei őrzik má
ig az emlékét. _

M átyás trónraléptekor a leghatározottabban csatlakozik a 
hagyományos magyar politikához, hogy ebből fejlessze ki a 
maga uralkodásának páratlan emlékű korszakát. Koncepciójá
nak tragédiája, hogy politikájának nem adta meg a sors a szük
séges időt s így befejezetlenségében valóban országa ellen 
fordult végül. Bár élete utolsó évében nemcsak a politikai veze
tőket, hanem a hadsereg jelentősebb parancsnokait is feleskette 
a fia trónjelöltségének támogatására -, épp özvegye, Beatrix, 
valamint Bakócz Tamás, Zápolya, Báthori és Kinizsi Pál fordí
tották Corvin János ellen az állandó haderő magvát, a Wilhelm 
Tettauer parancsnoksága alatt álló, mintegy 8000 fős Fekete 
sereget, mely zömmel cseh-morva, német, lengyel s más zsoldo
sokból állott. Az igazi ok, hogy épp a Mátyás alatt felemelkedő 
bárók nem akartak erős királyi hatalom alatt élni továbbra is. 
Amikor a trónkövetelők ellen megszüárdították trónját annak 
az Ulászlónak (Dobzse Lászlónak gúnyolták, mert mindenre 
rábólintott, amit tanácsurai kívántak), akinek üstökét Báthori 
szavai szerint markukban tartották, már nem volt szükség a 
Fekete Seregre és sorsára hagyták. Ekkor már többszázezer 
aranyforintnyi zsolddal tartozott nekik a kincstár. így rákény
szerültek, hogy rablásból éljenek. A lakosság panaszára a király 
megparancsolta a délvidéki főkapitánynak, Kinizsi Pálnak, 
hogy fékezze meg őket.

A z első, de döntő csapást 1492 augusztusának végén szen
vedték el. Félezren elestek, kétezemyi egérutat nyert, a többi 
fogságba esett. Kinizsi a főbűnösöket kivégeztette, a többi Bu
dára kísérte, ahol 1493 elején formálisan is feloszlatták a Fekete 
Sereget. Akik elmenekültek, azokat Miksa császár morzsolta feL 
A fogságba esetteket forró meszesgödrökbe hajigálták elevenen, 
így osztrák földön m últ ki a "bús hada" Mátyásnak, melyet 
egykor Bécsnek büszke vára is nyögött Volt, aki zsoldba állt 
valahol s megállta a helyét. De akadt egy seregrész, mely Nán
dorfehérvárra került vissza s a törökkel kezdett paktálni, a 
szendrői szandzsákbéggel, hogy a szultán kezére játsszák a 
legerősebb magyar végvárat, melyet négy évtizeddel korábban 
Mátyás atyja, Hunyadi János máig zengő győzelemmel tartott 
meg az ostromló túlerő ellenében, s mely aztán csak 1521-ben 
esik végre valóban török kézre. Az árulást Kinizsi torolta meg: 
naponta egyet-egyet felhozatott a tömlőéből s társaival megsüt- 
tette, megetette. 1494. májusában, kerek két évtizeddel Dózsa 
hasonló halála előtt. Más eledelt nem kaptak. Az utolsót pedig 
hagyták éhenhalni a börtönben. A középkori magyar állam 
tehát, mikor a legveszedelmesebb ellenfél ugrásra készen állt a 
déli végeken, tulajdonképpen leszerelést" hajtott végre. Mátyás 
korszerű reformkísérlete halála után alig pár esztendővel így 
végződött.

Sehol sem látsz katonát - írja Bonfini - ki jobban tűmé a 
hőséget és az éhséget, ki búzgóbban teljesítené a parancsot, 
adott jelre szívesebben szállna harcba, készségesebben tenné ki 
magát a halálnak, ki jobban kárhoztatná a zendülést, ki táborban 
nyugodtabban s tisztességesebben élne, vallásosabb volna, ki 
jobban tartózkodna minden káromlástól, hamis eskütől, meg 
nem engedett szerelemtől...

Könyvespolc Joó Tibor: Mátyás és birodalma; Bonfini leírása 
a hadiszemléről Sollanau mezején; Fenyvesi László: Katonahis
tóriák Mátyás király korából.

-lÜ ^ pE X

(MEG)EMLÉKEZÉSEK SODRÁBAN 13.

Csajkovszkij: a titok

Százféleképpen írják le a ne
vét, száz-, sőt ezerféleképpen 
játsszák műveit, a halálától eltelt 
egy évszázad alatt nagy művei 
diadalutat jártak be: személye, 
élete eltörpült, háttérbe szorult 
ragyogó ELETMŰVE árnyéká
ban.

1993 novemberében, és ké
sőbb is szám talan  han g v er
senyen  em lékeztek  az 1893 
november 6-án, kolerában elhunyt 
zeneszerzőre. Magam kicsit meg
késtem a főhajtással, több okból 
is. Hadd szóljak róluk bővebben. 

CSAJKOVSZKIJ 
Roppantul különös hangzású 

név. Leírva, kimondva egyaránt 
valami egzotikumot tartalmaz. 
Már mindjárt a kezdő CS, a rákö
vetkező A  vagy Á  miatt, aszerint, 
hogy melyik nyelvben hogyan ej
tik, veszít erejéből, csobbanásá- 
ból, hogy a J teljesen lesimítsa a 
zajos indulást. Szerencsére újra 
felkapaszkodik a hangzás ma
gasságába a KOVSZKIJ névrész
let. Minden nyelv úgy birkózik 
meg ezzel a kezdő CS-vel, aho
gyan tud. De! Birkózik: 

TSCHAIKOWSKY - 
írják németül. Olyan betűbo

kor, hogy magam is megnéztem 
egyik partitúrámon, mielőtt bá
torságot vettem a leírásához, ne
hogy tévedjek.

Kár, hogy nem használjuk 
gyakrabban az eredeti írásmódú 
"változatot”, a Csajkovszkij-ra- 
jongók sokmilliós tömege bizto
san nem utasítaná el.

Tehát m indjárt elsőként itt 
van ez a sokfelé tört névtükör tit
ka: nincs még egy zeneszerző, aki 
ennyi névváltozat mögé volna 
kénytelen visszahúzódni.

Arcképeiről ezüsthajú, ezüs
tös szakállú, nemes vonású arc 
tekint reánk. Öreg ember lett vol
na? Mindössze 53-éves volt, ami

kor távozott az élők sorából. Mi
ért ilyen öreg, megviselt arcú em
ber az, akiről a kortársak mint 
atlétatermetű, mások fölé maga
sodó óriásról emlékeznek meg, 
és aki puszta megjelenésével fel
tűnést keltett. Ez a korai öregség 
is az egyik Csajkovszkij-titok.

Zenéje gazdag rendkívül erő
teljes gesztusokban és mégis 
m induntalan visszatér a halál 
g o n d o la tá h o z . M inden  zenei 
gesztusában - már a korai mű
vekkel kezdődően! - érezhető a 
rezignáltsága, szomorú, fáradt, 
búcsúzó mozdulata. A "... végzet, 
az a sorsdöntő hatalom, amely 
megakadályozza a boldogság el
érését..." írja IV—ik Szimfóniáiéi
nak programjában 1877-ben, 37 
évesen. Honnan jött számára ez 
az előérzete a VÉGZETNEK? Ti
tok!

Tíz operájából - ha megkér
deznének, nem tudnám őket elő
sorolni - kettő maradt életben: az 
Anyegin és a Pikk dáma. B-moll 
zongoraversenyének árnyékába 
beleveszett G-dúr zongoraverse
nye. Fantasztikusak az elért ze
n e i c súcsok  és ép p o ly  
megborzongatók a mélybezuha- 
nások. A m esterségbeli tudás 
egyik művéből sem hiányzik, hi- 
ányozhatik : (Stravinsky írja: 
"gyönyörűségem telt tehetségé- 

* nek természetes frissességében, s 
mindenekelőtt instrumentális le
leményében"). Drámai érzéke ott 
vibrál miden művében. De az ih
let szikrája időnként kihuny. Mi
ért? Újabb titok.

Apropó, Stravinsky. Ez a na
gyon is tárgyilagos szerző egy 
balettel, a Tündér csókjával hódol 
Csajkovszkij emlékének, olyan 
muzsikával, amit Csajkovszkij 
kisebb műveinek hangszerelésé
vel állít össze a jelképnek is beillő 
cselekményhez. "A történet egy 
férfiról szól, akit a tündér még a 
bölcsőben eljegyez csókjával. E 
csók erejével egész életében ha
talmában tartja, s végül magával 
ragadja a tündérek birodalmá
ba.".

És titok a halála is. Mai napig 
úgy tudtuk, hogy kolerában halt 
meg. Most kiderült: önkezével 
vetett véget életének, mégpedig 
baráti környezetének engedel
m eskedve. H atalm as kérdőjel 
mered elénk: nem volt más kiút 
számára? Nem vállalta az erköl
csi és társadalmi meghurcoltatá
sát? Vagy csak "eltűnt" a kész, 
befejezett életmű mögött, a Vl-ik 
Szimfónia zárótételének rekvi
em-zenéjével? SORSTITOK.

TERÉNYI EDE
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Biztosan nem én vagyok a 

legilletékesebb arra, hogy 1954. 
március 15-nek arra a helyileg je
len tős m ozzanatára emlékez
zem, am ikor - Nagy István a 
kolozsvári írók képviseletében 
bejelentette a felavatási ünnepsé
gen, hogy "új hang rezegtette 
meg az éter hullámait". Ez volt az 
a pillanat, amikor a Rákóczi út 60. 
szám alatt egy szerény villában 
összekirpácsolt stúdióból fel
hangzott az "Itt Kolozsvár!" beje
lentés, s ezzel kezdetét vette az 
első hazai vidéki rádióstúdió 
műsorszórása. Illetékességemet 
azonban csak az kérdőjelezi meg, 
hogy soha nem volt bármely cse
kély döntési jogkörrel felruhá
zott funkcióm sem az új intéz

ményben, jóllehet akkor én már 
ném iképp tapasztalt rádiósnak 
számítottam, különösképpen a 
frissiben és nem is mindig minő
ségi szempontok szerint verbu
vált munkaközösséghez képest, 
hiszen akkor, akárcsak Kovács 
Ferenc kollégám , három éves 
gyakorlatra tettem szert a buka
resti Rádiónál. Ketten voltunk a 
teljesen újonc gárdában az "öreg 
motorosok", később aztán csatla
kozott hozzánk Peres Manyi, 
Miklós Károly és Muzsnay Mag
da is. A munkatársi jelenlét mégis 
alapot szolgáltat arra, hogy e ju
bileumi pillanatokban emlékez
zem az indulásra, annál is in
kább, mert a rádiósokkal sem a 
sajtótörténészek, sem a kritiku
sok, de még a közélet mindenkori 
képviselői sem foglalkoztak ér
demben, s ez nemcsak a koron
ként változó, s rendszerint arány
talan figyelemmegoszlás terhére 
írandó. A Rádiót mindig olyan 
kultúrpolitikai intézménynek te
kintették, amelynél a politikai 
funkció tán még a kulturálisnál is 
fontosabb, s ez sajnos így van a 
mai napig. Másrészt a Rádió a 
maga sajátos műfajaiban soha 
nem produkált nagy horderejű s 
m arad an d ó  h a tású  m űveket, 
sem figyelemre méltó személyi
ségeket. Rádiós műfajokban soha 
nem volt egy Illyés Gyulánk, egy 
Reményik Sándorunk, vagy akár 
egy Sütő Andrásunk. Nem volt 
egy N ém eth Lászlónk, aki ha 
nem hagyományozta volna ránk 
átfogó erejű és hatalmas látomá
sát az európai emberről, és Euró
pában a magyarság helyzetéről, 
biztos, hogy ma még nagyobb

kérdésekbe (és fájdalmakba) üt
köznénk, mint amelyek az ő mű
véből visszhangoznak. Tapasz
talatom szerint a Rádiónál csak 
száguldó riporterek voltak, akik 
gyorsan járva és keveset látva, 
virgonc felületességgel lubickol
tak az élet nagy kérdéseinek és 
jelenségeinek felszínén. Úgy vi
selkedtünk - a minősítés alól ma
gamat sem vonom ki -, mint va
lam i aranyhalacskák, jóllehet 
minket magunkat sem kényez
tettek el. Még a nagy mobilitásű 
Muzsnay Magda is, akit ma azért 
dicsérnek, mert az elmúlt négy 
évtized során majdnem minde
nütt jelen volt, ahol két kanalat 
összeütöttek, csak azt tekintette 
feladatának, hogy a kezében tar

tott mikrofon passzivitásával tu
dósítson az - általában megren
dezett - esem ényekről. S így 
voltunk  ezzel valam ennyien, 
mert vezetőink, akik inkább fő
ideológusok és politrukok, mint 
szakemberek voltak, állandóan 
azt sulykolták belénk, hogy egy 
riporter annál jobb, minél inkább 
háttérben marad, hadd beszélje
nek helyette a (megrendezett) té
nyek és események. Ez is egyike 
volt azoknak a féligazságoknak, 
amelyek oly kapósak voltak az 
elmúlt fél évszázadban, s ame
lyeknek jóvoltából annyi jellegte
len, semmitmondó sablon riport 
és tudósítás került az éterbe Ko
lozsvárról. Kétlem, hogy a hall
gató füléhez-szívéhez is elju
tottak volna ezek az elkeserítően 
száraz, srófra járó műsorszámok, 
amelyek kiábrándítóan "vonala
sak", pártosak, elkötelezettek, sőt 
"komba ttívak" voltak. Én leg
alábbis tizenöt esztendő alatt 
egyetlen visszajelzést sem kap
tam arról, hogy örvendetesen jól 
vagy bár kielégítően dolgoztam 
volna. Komáimmal, Miklós Ká
rollyal és Keresztes Zoltánnal el 
is döntöttük olykor-olykor, ami
kor egy-egy pohár borba öltük 
keserveinket és lelkiismeret-fur- 
dalásunkat, hogy belepurcin- 
tunk mi is az éterbe, de attól egy 
hajszálnyit sem változik a világ.

A kutya ugat, a karaván ha
lad: ennyi az egész.

Belátom, nem volt teljesen 
igazunk. A stúdió felavatásának 
és létének kétségtelenül megvolt 
a maga dogmatikus retorikai ho- 
zadéka, hiszen kifejezetten azzal 
a céllal hozták létre, hogy a párt

politikai és ideológiai szócsöve 
legyen, de a hagyományápolás és 
a kultúra terén kimutatható ben
ne a szolgálat jegyében fogant ér
ték is. Már önmagában az, hogy 
az új hang magyarul "rezegtette 
meg az étert", feltétlen nyeresé
get jelentett az erdélyi magyar
ság számára. Az, hogy két-há- 
romórás műsoridőben minden 
nap anyanyelven szólhattunk 
nem csupán Erdély leszakított és 
a tilalmak sokféle sorompóival 
körülzárt népéhez, hanem  az 
anyaországéhoz és a világon 
szétszórt összmagyarsághoz, fel
tétlen eredménynek számított. S 
ezt már vissza is jelezték a rádió- 
hallgatók. A Felvidéktől Kanadá
ig, a Vajdaságtól az Egyesült 
Államokig, a skandináv orszá
gok tó l A ng liá ig  és N ém et-, 
Olasz-, Francia- és Spanyolorszá
gig terjed az a terület, ahonnan 
leveleket kaptunk, amelyek tu
datták, hogy a 261 és 330 méteres 
középhullámon új magyar hang 
jelent meg az éterben. Még Új-Zé- 
landból is kaptunk hasonló jel
zést. Kár, hogy ezek a dokumen
tum-értékű levelek nem kerültek 
kellő időben biztonságos levéltá
rakba, áldozatai lettek az önké
nyes felszámolásnak, s így nem 
hitelesíthetik közvetlenül a pilla
nat nagyszerűségét. Tudni kell 
ugyanis, hogy a nyolcvanas évek 
derekán Ceau§escu diktatórikus 
rezsim je valam iféle időleges 
kompromisszumnak vagy nem
zetiségi jótéteménynek tekintette 
az úgynevezett "tartományi stú
diók" létét, s egyetlen tollvonás
sal felszámolta őket, a kolozs
várit éppúgy, mint a marosvásár
helyit, a iagi-t vagy a temesvárit. 
A szélsőséges nacionalizmus irá- 
nyába eltolódott hatalom úgy 
vélte, hogy ebben az országban 
már nem léteznek nemzetiségek, 
csak más nyelvet beszélő román 
állam polgárok, s úgyszólván 
gondolkodás nélkül megszüntet
te a magyar, német, szerb nyelvű 
adásokat. Igaz, hogy a vidéki stú
diók attól kezdve románul sem 
sugároztak  m űsort, de ez az 
egyenlően pordózott igazságnak 
csak afféle fondorlatos látszata 
volt, hogy lám, mi a többségiek
kel éppúgy bánunk, mint a ki
sebbségekkel, vagyis nemzeti
ségre való tekintet nélkül sor
vasztjuk a kultúrát és korlátoz
zuk a tájékozódást és informá- 
dócserét. A vidéki stúdiók felszá
molásának valódi oka azonban 
az volt, hogy a pattanásig feszült 
légkörben nem jó annyi "nyitott 
mikrofont" szabadon hagyni sza
naszét az országban. Ötvenhat 
példája arra figyelm eztetett, 
hogy - különösen Erdélyben - 
nem jó a Központ biztonságos, 
közvetlen védelmétől és ellenőr
zésétől némiképp távoleső mik
rofonokat nyitva hagyni, mert 
sohasem lehet tudni, miféle reak

ciós-retrográd-revansista-revi- 
zionista banda kaparin thatja  
meg a propaganda eme hatékony 
szócsövét, hogy a revíziók és jó
vátételek ki tudja milyen undok 
nagyhatalmi nadonalista mérgé
vel fertőzze meg a dolgozók 
egészséges szellemét. E kritériu
mok jegyében e sorok írójára és 
szerkesztőtársaira éppúgy, mint 
a kolozsvári Rádió intézményére 
jó három hétig a szekuritáté kü
lön alakulata "vigyázott" a ma
gyar forradalom idején, nehogy 
valamely rendszerellenes propa
gandára vetemedhessünk. Hogy 
milyen nagy volt a bizalom irán
tunk, az jelzi, hogy az - úgymond 
- ellenforradalmi zavargások ide
jén a mikrofonok teljességgel le
zárattak, a hangszórók némák 
maradtak. Egyetlen önálló hírt 
sem közölhettünk a világgal; 
szerkesztőségi munkánkat arra 
korlátozták, hogy kora hajnaltól 
műsorzárásig a Magyar Rádió 
adásait vegyük hangszalagra, s 
azt továbbítsuk a Központnak. S 
hogy önbecsülésünk se szenved
jen nagy csorbát, az átlátszó in
dokoknak azzal a bűzös fagy- 
gyújával kenegették az önérze
tünket, hogy e fontos politikai 
feladattal azért bíztak meg ben
nünket, m ert nálunk a termé
szetes körülmények és a tech
nikai feltételek jobban kedvez
nek a lehallgatásoknak. Ezért há
rom hétig kényszerű m unka- 
nélküliségre ítéltettünk, se jót, se 
rosszat nem közölhettünk a vi
lággal. Amiből kitetszik, hogy 
Ceaujescu önkényes intézkedése 
csak tartósabb kiteljesítése volt a 
vidéki stúdiók felszámolásának.

Tény azonban, hogy a negy
ven éves Rádió csonka jubileu
mot ünnepel. Ha valaki a me
mento kapcsán a kincses burg 
nagy és újabban sokat zaklatott 
királyának stílusában feltenné a 
kérdést, hogy "kegyelmeteknél 
hány még a negyven?", akarva, 
nem akarva azt kellene válaszol
nunk: "Nálunk bizony már csak 
harmincöt", mert a négy évtized
ből legalább öt évet önkényesen 
elvettek tőlünk. Hallgatásra, te
hát halálra ítéltek egy olyan in
tézményt, amelynek a lételeme 
az ige volt. Mintha a hét napjai 
közül kitörölnék a vasárnapot. S 
ez sajnos nem csak képletes be
széd, hanem szó szerint veendő 
tény is, hiszen azzal, hogy a Rá
diót - akárcsak a mass médiák írott 
orgánumait - az ateista nevelés 
feladatára is rákényszerítették, 
az egyik legháládatlanabb szerep 
betöltésére kárhoztatták. A lélek
ben megüresedett, semmiben le
begő á llam p o lg ár, ak it új 
emberként reklámozva valamifé
le kivihetetlen nemzetközi érzü
let nevében arra okítottak, hogy 
felejtse el hitét, tagadja meg a ma
ga sajátos és meghatározó nem
zetiségi identitástudatát, a lehető
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legszom orúbb torzszülemény, 
amelyik a kommunista eszmé
nyeken csak felnőhetett, s ame
ly ik  lelk i zav ara ib ó l és to r
zulásaiból mindmáig nem tudott 
kilábalni. Természetesen nem a 
Rádió, s még kevésbé a jubiláló 
kolozsvári stúdió a hibás ezekért 
a fonákságokért, mint ahogy a 
többi kisiklás vagy torzulás sem 
írható a rovására, de azt, hogy 
részt vett ebben az áldatlan m un
kában, el kell ismerni, s márcsak 
a katartikus szembenézés ürü
gyén sem szabad m egkerülni 
vagy elhallgatni. A rádió 35 éves 
létéből legalább három évtizedig 
a párt politikai és kulturális szó
csöve volt, s még ha akart volna, 
sem lehetett volna más. De nem 
is akart más lenni! Ez tény, ezzel 
szembe kell nézni. Sőt, tapasz
talatom szerint, a kolozsvári Rá
d iónak  - főideológus vezetői 
révén - volt néhány olyan szeren
csétlen sajátossága is, amelyek 
még most, utólag sem növelik jó
hírét, sem idebent, sem a világ
ban.

V alam iféle he ly i tu d o 
mányos, irodalmi és művészeti 
eszm élkedés szócsöve kellett 
volna hogy legyen a stúdió, a "vi
lágnézeti tisztulás és az új ember 
nevelésének eszköze”, ahogy a 
program  meghatározta, s ezen 
belül az ipar korszerűsítését, a 
mezőgazdaság szocialista átala
kítását, a politikai, ideológiai és 
kulturális nevelést kellett szol
gálnia. Ezen kívül feladata volt 
az erdélyi román és magyar értel
miség legjobbjainak buzdítása, 
népszerűsítése, bekapcsolása ab
ba az o rszágos küzdelem be, 
amely a párt zseniális vezetésé
vel bontakozott ki a hazában. Ér
dek es, hogy  az é rte lm iség  
soraiból csak a legjobbakra kel
lett volna koncentrálnunk (úgy 
látszik, a program szerint voltak 
rosszak is), mármint azokra, akik 
azonosulni tudtak a munkás- és 
paraszttöm egek érdekeivel, a 
testvéri román néppel való közös 
sorsvállalás hívei és szószólói 
voltak, s végül, de nem utolsó 
sorban, szívvel-lélekkel részt vet
tek abban a sokoldalú küzdelem
ben, amelyet a szocialista esz
ményekért vívtak a társadalom 
(megint csak legjobb) erői. Ne fel
edjük, hogy 56 előtt vagyunk, s 
akkor még létezett az osztályharc 
és léteztek azok az úgym ond 
visszahúzó, retrográd erők, ame
lyek m egátalkodott ellenségei 
voltak a "születő új világnak", s 
amelyeket az osztályharc szelle
mében föl kellett számolni. Néha 
szó szerint, máskor csak gazda
sági, politikai és ideológiai vo
n a tk o z á sb an . A p á r t vo lt a 
gazdánk, ő határozta meg, pon
tosabban határolta be cselekvési 
és mozgási területünket. A szer
kesztőség élére állított aktivistái 
a lehető legszolgalelkűbb alázat
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tál igyekeztek teljesíteni, sőt néha 
a "jó pont"-szerzés reményében 
túlhajszolni a kapott utasításokat 
egy - úgymond - állandóan gaz
dagodó, szigorúan rögzített mű
sorterv útján, mely hétről hétre 
fölment a Propagandaosztályra 
és a Központi Irányító szervhez. 
De ha mondjuk nem is lett volna 
annyira szolgalelkű a szerkesztő
ségi vezér, hogy mindenféle me
szes dogm ának bedőljön, sőt 
esetleg  szabadabb vagy leg
alábbis önállóbb elveket próbált 
volna pengetni, akkor sem lett 
volna semmi esélye, mert min
den nap és minden órában ott 
voltak mellette (vagy fölötte) a 
cenzorok, akik árgus szemekkel 
figyelték, hogy mi mehet adásba

tevékenységünket, hogy a pártos 
szerepnek ellentmondani akkori
ban nem lehetett; még az is nagy 
kockázattal járt, ha valaki itt-ott, 
a lényegtelenebb pontokban  
megkerülni vagy kijátszani akar
ta. Nem tehettél mást, mint amit 
a párt, a sajtó és rádió egyedural
kodója, harcos kiskatonái útján, 
eléd szabott és engedélyezett.

Mert akkoriban m indenki, 
akinek bármi csekély beleszólása 
lehetett a társadalmi haladásba, 
az vagy a szocialista elmélet, 
vagy a szocialista gazdaság, vagy 
a szocialista kultúra élharcosa 
volt, mégpedig "a nagy energiá
kat átvevő hazai gondolatiság, a 
pártos szerep következetes", és 
némiképp autochton sajátságai

és mi nem. És nem csak hogy nem 
tűrték az eszmei irányítást sem
mibe vevő, vagy a direktíváktól 
elbogarádzó "szólóénekeseket", 
hanem engedélyező pecsétjüket 
a legjelentéktelenebb híranyagra, 
sőt zenem űsorra is ráütötték; 
anélkül egyetlen hangszalag sem 
kerülhetett adásba. Márpedig ak
koriban élőben csak a híreket és a 
zeneszámokat m ondhattuk be, 
m inden műsor töbszörösen el
lenőrzött hangszalagról ment. A 
cenzúra hálója olyan sűrű volt, 
hogy abból kitömi nem lehetett. 
A kenyérféltő szolgahad kis buz- 
gómócsingjai olyan kérlelhetet
len  sz ig o rra l e llenő riz ték

val. Mert már akkor is léteztek 
"konkrét viszonyok" és "nemzeti 
sajátosságok", amelyeknek köze
pette a szocialista építés általános 
törvényszerűségeit alkalmazni 
kellett. Ezekre a konkrétságokra 
és sajátosságokra, valamint az 
ideológiai-politikai elkötelezett
ségre, a deviáns nézetek kiszűré
sére vigyáztak a legjobban a 
cenzúra válogatott, jól fizetett, 
buzgómócsing káderei, akiknek 
helyi képviselőivel időnként még 
ma is álmodom, s a meddő viták 
m iatt nevük kitörölhetetlenül 
bennem él: Balázs, Bálint, Mészá
ros, Mihalcea, Somai, ó k  képvi
selték ellenünkben a hivatalos

szellem et, a p á rto sság o t, az 
irányvonalat. Hogy aztán a má
sodik világfordulat után ezt az 
utóbbi elvtársat az újjászervező
dő EMKE m int kiváló rádióst 
tüntesse ki. Bizonyára azért, mert 
cenzori szerepét komolyan vette, 
szűrőmunkájában következetes 
és komba ttív volt, később pedig 
m int belm unkatárs igen-igen 
görcsült merevséggel készítette 
azokat a tematikai terveket, ame
lyek egész tevékenységünket 
szánalmas sablonokra silányítot- 
ták. Nem Kovács Ferenc, nem 
Muzsnay Magda, nem Sebesi Im
re érdemelt ldtüntetést, akik tet
tek is va lam it azért, hogy a 
kolozsvári Rádió fennmaradjon 
és hallgatható is legyen, hanem a 
cenzor és a kisvezér, aki ugyan
úgy, m int m itugrász felettese, 
egyetlen adásképes mondatot le 
nem írt tizenöt év alatt, míg volt 
szerencsém részt venni a rádiós 
munkában. Ki érti ezt meg? Mifé
le érdekek húzódnak meg a régi 
rendszertől örökölt üyesféle hát
téri fekete munka mögött, amely 
ma is érvényben tartja az antisze- 
lekdót, s azoknak oszt elisme
rést, akik a legkevésbé érdemlik 
meg? Javasolom az EMKE-nek, 
hogy a legközelebbi kerek évfor
duló alkalmával tüntesse ki a 
nemzetközi identitású, főideoló
gus Roth-Rácz-Ratiu Ludovic 
elvtársat, mert legalább negye
dévszázadig a lehető legalázato
sabb szolgalelkűséggel ő vezette 
a kolozsvári Rádiót. Úgy, ahogy. 
Nem épp színvonalasan, csak vo
nalasán, az utasításoknak megfe
lelő  sz ig o rú an  rö g z íte tt 

•séma-téma-terv szerint, egy cen
timéterre sem hajolva el a kapott 
irányvonaltól. Hiszen Somai Fe
renc elvtárs is csak ezt tette: bólo- 
g a to tt a vezérnek , szája íze 
szerint a kezére dolgozott, irtóza
tos buzgalommal ellenőrzött és 
sablon-terveket rögzített, és ti
zenöt esztendeig, akárcsak a pél
dak ép én ek , nek i sem  volt 
egyetlen adásképes m ondata. 
Voltak káderek akkoriban, akik 
kizárólag vezetőnek születtek. 
Mihelyt kiszottyantak az anyjuk
ból, már fel voltak vértezve a 
mindentudás és semmihez sem 
értés kvalitásaival. Ha az EMKE 
tervbe vette ezek utólagos kitün
tetését, a régi káderek közül élet
ben talál még egy-két plecsnire 
érdemes elvtársat, aki a kontár 
lelkesedésben, a tervek túlszár
nyalásában, a dogmák terjeszté
sében kitüntette magát. Ha jól 
megbolhássza tevékenységemet, 
egy kis jóindulattal tán még en
gem is érdemesíthetne egy-egy 
olcsóbb, harm ad-negyedrangú 
elismerő oklevélre, amiért hajda
nán olyan híreket is hárfáztam, 
amelyekre most egy csöppet sem 
vagyok büszke.
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HOL-__________
A kolozsvári Báthory Líceum 1994. február 

1-én a líceum dísztermében közönségtalálko
zót szervezett a Duna TV vezetőségével.

M e  gjelent a Korunk 12-es száma. Tarta
lom: Visky András Reggeli csendesség. A Logo- 
di-utca; Simone Weil A mindenseg értelme 
(Asztalos Ildikó fordítása); Kukorefly Endre 
Van, aki csöndes, Állt egy a... (versek); Silvina 
Ocampo A háló (novella, Csép Attila fordítá
sa); Cs. Gyímesi Éva Egy Ágoston-témára; Paul 
Beauchamps Kezdetben volt a-beszéd, avagy a 
teremtés há napja (Asztalos Ildikó fordítása); 
Kovács András Ferenc Kicsiny keresmény trip
tichon (versek); George Steiner A hit átformáló 
ereje (Tóth Sára fordítása); Selyem Zsuzsa Ar
caink és kudarcaink; Vasadi Péter Egy tény elótt; 
Kisgyörgy Réka Az elhagyottak (novella); 
Lászlóífy Aladár "Itt az írás; Hans Küng Ke
resztény és zsidó hagyomány (Dávid Tünde for

dítása); Egyed Emese Szent Ferenc fohásza, Ti
zenkét válasz (versek); Kálmán Szabolcs Sebes
ségváltós teológia; Madaras Péter A bohóc 
papucsa (novella); Ana Barsan Gondolatok a 
nyelvről (Berszán István fordítása); KotyorAni- 
ca imádsága (Tánczos Vilmos gyűjtése); Ber
szán István Ima és identitás; Bálint Tibor Az 
ördög fizetóoendége; Mircea Eliade Művészet, 
mágia, tánc (Mihály Enikő fordítása); Egyed 
Péter Az önállóság és a dágvány; Kereskenyi 
Sándor A harag hiábavalósága. Bibó István Jézus 
szelídségének hatalmáról; Balassa Péter A nevet
séges ember menyegzője. Textus és kontextus 
Dosztojevszkij végső álmában.

A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé
nyek 2. számának tartalmából: Karol Tomis 
Petőfi költeményeinek szlovák fordításai; Irene 
Wienmann Petőfi költészete Finnországban a 19. 
században; Piret Norvik Petőfi észtül; Demény 
István Pál A déli-osztják hősi epika; Murádin 
László A tővégi ny:n váltakozás a romániai ma
gyar nyelvjárásokban. A Kisebb közleményekben 
Berszán István Egy értelmezésfolyamat forgató
könyve, Kosa Ferenc Baráti Szabó Dávidra em
lékezvén és Kötő József Forgách Sándor szellemi 
hagyatéka, című írása. Az Adattár szerzői: Mó
zes Huba, Ferenczi Géza, Sántha Tibor és 
Tánczos Olga. A Szemle recenzióit Gaal 
György, Szabó Zoltán, Zsemlyéi János és Kosa 
Ferenc jegyzik.

A göteboigi Körösi Csorna Sándor Ifjúsági 
Kör a Kolozsvárról New Yorkba származott 
fotóművész, Deák Ferenc munkáiból rende
zett kiállítást Tamás György szervezésében. 
Megnyitóbeszédet Jordáky Béla mondott.

Január 27-én töltötte be 85. életévét Pétre 
Pascu bukaresti költő, Kassák Lajos levelező- 
társa, a magyar irodalom fordítója és barátja.

A kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár 
galériájában január 18-án nyűt meg Valovits 
László festészeti és grafikai kiállítása.

A kolozsvári Puck Bábszínház román tago
zata január 16-án Horea Badescu dramatizá- 
lásában m utatta be Mihail Sadoveanu 
Dumbrava minunata című művét.

HIBAIGAZÍTÁS: AHelikon 1-es számá
ban megjelent Vigyázó torony című Cseke 
Péter-írás utolsó, a lapban töredékesen ma
radt mondata végül is így hangzik: "Hogy 
nézeteiben mennyire igaza volt, és hogy 
magatartásával mennyire helyesen járt, azt 
meggyőzően mutatták meg a későbbi fejle
mények, s különösen a Vásárhelyi Találko
zó előkészítése körül m inket érintően 
történt események".

I. • -MI

Gondolatok 
a könyvről - 2.

Denis Diderot aforizmáját rejtettük el a 
vízszintes 1., 40. és függőleges 44. számú sor
ban.

VÍZSZINTES: 1. Az aforizma első része 
(zárt betűk: G,K,T,N). 15. Tó, olaszul. 16. 
Plasztikusan elbeszélő. 17. Szívből jövőn 
nevető. 18. Respighi-opera. 20. Az aradi 
vagongyár korábbi neve. 22. Legelő jószág 
déli pihenőt tart. 23. Hatósági úton illető
ségi helyére szállított személy. 25. Román 
származású olasz operaénekesnő. 27. El
gondolás. 28. Csont, latinul. 29. Téma egy
nemű hangzói. 30. Minden! 32 ... culpá. 
33. Ajándékoz. 35. Felfelé mozgatá. 37. Te
nor szerepe a Turandotban. 39. Kétes! 40. 
Az aforizma második része (zárt betűk: L,T). 
42. Szerves -vegyületekben gyakori, egy- 
vegyértékű gyök. 44. Légáramlat. 45. Más
képpen, azaz, igazi nevén. 47. Díjszabás. 
49. Az emberiség történetének legrégibb 
szakasza. 51. Gépkocsitulajdonos. 53. Hir
telen és erőteljes nyomással lenti helyre 
mozdít. 54. Tapasztalatlanul. 56. Elektro
mos távírási rendszer. 58. A jelzett sze
m élynél. 60. Trópusi em lősállat, 
ormányhoz hasonló, lefelé görbülő orra 
van. 63. Annyi mint. 65. Félsziget és hegy 
a Vörös-tengernél. 66. Állok...: nem ijedek 
meg tőle. 67. Régi darab! 68. A szarvas 
nősténye. 70. Ókori görög törzs. 71. Kétje
gyű mássalhangzó. 72 Az antimon vegy- 
jele. 74. Pihentetés végett bevetetlenül 
hagyott szántóföld. 76. Tessék, vedd el! 78. 
Vakbuzgó, türelmetlen ember. 81. Kitartó
an keresgél. 83. Liszttisztító eszköz. 85.

Antilopbőr. 86. Világrekorder amerikai tá
volugró. 88. Pontosan a kért órára.'90. A 
dinár századrésze.

FÜGGŐLEGES: 1. Alacsonyabb ran
gú. 2  Francia zeneszerző (Édouard, 1823- 
92). 3. Beszéd közben hadonászó. 4. Mai 
olasz zeneszerző (Luigi). 5. Tova. 6. Női 
név, március 21-én köszöntik. 7. Titok, rej
tély. 8. Tisztán hallom. 9.... reggel: hajnal
ban. 10. EEE. 11. Féktelen. 12. Savanyú 
folyádék. 13. Indiai város. 14. Község Ko- 
lozs megyében. 19. Aranymondás, rövid 
bölcselő epigramma. 21. Francia védnök
ség alatt álló császárság volt Hátsó-Indiá- 
ban. 24. Államvédelmi bizottság volt 1917 
után a Szovjetunióban. 26. Sűrű pamutvá
szon. 31. Brazíliai város. 34. Az 1514. évi 
parasztháború vezére. 35. Fogat jelzője. 
36. ... Montez: spanyol táncosnő, I. Lajos 
bajor király kedvese. 38. Olaszországi vá
ros. 41. Kimosott vászonféléket égszínű 
vegyszeres oldatban öblít. 43. Ibolyaszí- 
nűen. 44. Az aforizma befejező része (zárt 
betűk: M,Ó,M,G). 46. Megkönnyítik az 
egyenes-sorokban való írást 48. Főként. 
50. Bukaresti labdarúgócsapat. 52. Erő
sebb légmozgás. 55. Idegen női név. 57. 
Teljes. 59. Üzletnek az áruk bemutatására 
való, rendszerint az utcára néző része, né
velővel. 61. Petru...: román fejedelem volt. 
62 Nem abban. 64. Idegen férfinév. 69. 
Tapogatózva keresgél. 71. Rákosi ...: ma
gyar színművésznő volt 73. A fej tréfás 
neve. 75. Keretek, románul. 77. Tűz égését 
elősegíti. 79. Román családnév. 80. Sport
szerű kirándulás. 82. Eszem-iszom. 84. 
Szegény, németül. 87. Tlltószó. 89. Vera 
egynemű hangzói.

RÁMAY TIBOR
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Főszerkesztő; SZILÁGYI ISTVÁN, Főmunkalárs: Szerkesztőség: MÓZES ATTILA: próza, kritika
Főszerkesztő-helyettes; KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LÁSZLÓFFY ALADÁR: világkultúra N AGY MARIA; olvasószerkesztő 
Felelős titkár. 5IGMOND ISTVÁN SZŐCS ISTVÁN K. JAKAB ANTAL vers, irodalomtörténet RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés: NAGY MARJA; nyomtatja a Misztótfalysi Kis Miklós, református sajtóközpont; felelős vezető: TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dme; 3400 Quj-Napoca, str. lasüor nr 14, Postafiók (casuta postúa) 245 Tejefoü; 132309,132096

A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg - kiadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE


	1994 / 3. szám (159.)����������������������������

