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ARANYOK
Most van a kor lemenőben, gye

rünk ki a temetőbe. Egy kis memória
fürdőt venni. Századvégállomás 
következik, ha netalán szalonspicce
sen megint elbóbiskolt volna valaki a 
villamoson... Ady évfordulója kap
csán valakinek emlegetni próbálom 
a félelmetes történelmet mint analó
giát, tanulságot is. Azt mondja: neki 
nem vigasz. Igaza lehet. És mégis... 
"Harcunk a magyar pokollal van" - 
jelenti ki indulatosan Ady egy ké
nyes pillanatban, mikor ugyancsak 
nem babra ment. Azért az ember 
ámul: csak itt, csak ma látható iga
zán, mennyivel jobb helyzetben va
gyunk, mint eddig bármikor, akár a 
hosszúbékében is a "magyar prog
resszió". Iszonyúan távol álltak a po
litikai hatalomtól, a döntésektől. 
Még arra is nagyon halvány volt a 
remény, hogy bárki tisztánlátását 
holmi közvélemény felcsatlakozása 
jutalmazza. Szinte azt gondolja lehaj
tott fejjel az ember kellett a közben 
átélt iszonyú szenvedés, azok ott 
még, túl az óperencián, de innen a 
rézerdőn-doberdőn, elkényeztetet
ten érzéketlenek voltak egy csomó 
dologra, a megint közeledő frontát- 
vonulásoktól felszisszenő Adyk ag
godalm aira. Persze miközben 
szükségszerűen kétfrontos harcba 
keveredtek, Gogák és Tiszák felé, 
akik külön-külön egymás közt is 
még javában osztozkodtak, birkóz
tak szélsőséges hatalomvágyak 
nászágyán, héjanászán -, az Igazi Ag
gódók többnyire épp a halálos ágyon 
szoktak heverni. Mert a világ tulaj
donképpen az egészségeseké, de 
nem mindenben s mindig az egész
ségesek viszik előre. "Ne humanitári
us segélyt, hanem koporsót küld
jenek, ha már halálra tetszett ítélni 
bennünket" - vágja oda keserűen egy 
még épkézláb mai balkáni kortár
sunk. Akkoriban senki nem tüleke
dett segélyezni, csak felfegyverezni 
az egymás ellen uszítottakat. Nem 
mintha kevésbé' képmutatók lettek 
volna a politikusok. Nem volna sza
bad elfelejteni azt az agyalágyult 
nemzedéket, mely az első világhábo
rúba belevitt. Mikszáth és Herczeg 
Ferenc - egyik se az a kimondott hő- 
zöngő nihilista, bolsi agitátor, mégis 
horrorba illő, amint a Tisztelt Ház

ban, Hazában folyó szembekötősdi- 
ről tudósítanak. Pár évtizeden belül 
hány magyar életbe kerültek ezek az 
önhitt, marha marakodások! Persze, 
hallszik máris a nagy-nagy, az örök 
pisszegés, a mindig mindent a sző- 
nyegaláseprés: nem alkalmas a pilla
nat! Ne most, mikor...Hát mikor? 
Mert a pillanat soha, utólag sem al
kalmas, ha az elporladt nagy bohó
cok már ártalm atlanok, nem 
ronthatnak el s nem inthetnek le 
semmit és senkit. Csak az arányok 
éhe-szomja követelőzik. Mint egy ki
éheztetett ostromlott város, egy 
1870-es Párizs, egy 1944-es Buda
pest, egy 1994-es Szarajevó utolsó 
életbenhagyottjai. Hogy nem szabad 
hederíteni a pillanat alkalmatlansá
gára, ha egy kis átkozódás meg
könnyebbít. Ady az eszelős ugye, 
mert folyton cigánynépek vad sihe- 
derjének hibáit ostorozza; és Károlyi 
lett osztályának árulója meg a kom- 
mün szálláscsinálója, nem aki véges
végig agarászott; ahogy később 
Hruscsov őbunkősága lesz a hibás, 
mert nyilvánosságra hozta Sztálin 
elvtárs viselt dolgait s ezzel előidézte 
az 56-okat! Aki szól, az kongatja meg 
a vészt is, a harangot is. Pasteur idézi 
elő a veszettséget s a pásztor hozza 
fejünkre a farkast Nem az eleve té- 
vedők, rá se hibázók, de erőltető, 
nagyképű és nagyhangú gaz
emberek miatt szól mindig a mohá
csok, trianonok, auscnw itzok, 
gulagok, dunacsatornák rekviemje! 
Attól nem lesz kisebb az elmúlt 75 év, 
45 év bűne, ha a lajstromhoz odaszá
mítjuk, hogy a Millenniumot kaca- 
gányban megünnepeltető urak is 
végsősoron, a végeredményt tekint
ve épp olyan nemzetvesztők és haza
árulók voltak: ők vitték vágóhídra 
népünket s tőlük vették el az orszá
got Ady megpróbált szólni. De ki
csoda egy költő, ahol trónok vagy 
demokráciák dúlnak, kis muszájher- 
kulesek döntenek és a történelmi 
analógia nem vigasz nekik. Ma 
mind-mind progresszívek és liberá
lisok. S ugyanúgy leintenek, őket 
nem érdekli, ha végre koronájuk, 
kormányuk, mandátumuk, frakkjuk 
és funkciójuk van. Minek gondol
kodnának időben és térben? Az 
egész nemzet terében és idejében. Az 
arányokra figyelmezni ingerült s 
döglődő Adyk dolga lesz mindig?

LÁSZLÓFFY ALADÁR

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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JÓSLÁSOK MAGYARORSZAGROL
(SZEMELVÉNYEK)

A  N A C IO N A LIZM U S  
ALKONYA.

Nem is kell, hogy Matuzsálem legyen 
valaki: megérhet egy gyönyörű földi dolgot, 
egy örvendetes elmúlást. Öregnek csúfolt, de 
egyre ifjodó Európánk lehesseget végre egy 
utálatos lidércet a melléről: a nacionalizmust.

Lidércnek mondjuk, de több mint lidérc. 
Egyik boldogtalansága az emberiségnek. Va
lami csodálatos élősdi növénye az emberi 
kultúrának, mely gyökereit mélyre ereszti 
hírhedt bagolyvárak földjén, Rómában, Ti- 
betben, Moszkvában, Sztambulban és más 
helyeken. Fojt és öl millióm karjával.

Mennyi históriai gazság történt már álta
la. Népek összeuszítása, világosságoltás, 
szabadságtiprás. Csoda, hogy addig eljutott 
az emberiség, ameddig eljutott.

Beszédes, hatalmas jelek most azt hirde
tik, hogy itt a leszámolás ideje. Ahol csak 
nem frázis a haladás, ott már mindenütt erős 
marokkal készül a lelkében világosulni kez
dő nép, hogy az emberiség herbáriumából 
kitépje ezt a mérges, élősdi növényt.

A nacionalizmus: a dühödt hazafiság. De 
még az sem. A patrióta nevet ugyan sokszor 
komprommitálták már, de még mindig szen- 
tebb fogalom köpenye, hogysem a naciona
lizm ust födhesse. A nacionalizmus nem 
hazafiság. Ahazafiság valami olyan sine qua 
nonja az embernek és a társadalomnak, hogy 
még fogalommá sem kell sűríteni s szót sem 
keresni hozzá. A közös kultúrában s közös 
társadalmi munkában álló becsületes, m un
kás emberek mind azok. Hazafiak, ha úgy 
tetszik. Aki ellensége a haladásnak, a jobbra 
törésnek, az emberi szellem feltétlen szabad
ságának, hazaáruló, ha örökösen nem tesz is 
egyebet, mint a nemzeti himnuszt énekli.

ISMERETLEN
KORVIN-KODEX
MARGÓJÁRA

[...] Néha úgy képzeljük, ebben van a ti élete
tek, véreink, magyarok. Hogy megálltok s ke
mény koponyáitokat előre szegzitek, nem 
csalóka, tarka ideálok befogadására, de- döfésre.

Hiszen álljatok meg, maradjatok meg, tartsá
tok meg koponyáitok kerekségét és keménysé
gét éljetek a magyar glóbus nagyszerűen ostoba 
hitében. De mit csináltok velünk, mi is magyarok 
vagyunk és minket elbolcmdítottatok.

Meséljük el: Európa ámulására ezelőtt 
valami negyven és pár évvel újra felbukkan
tak én véreim. Nem akartátok, hogy Európa 
állattenyésztő legyen miattatok: mert teste 
közepében benneteket tenyészt. Már akkor 
Petőfitek is volt, valami csodálatos kultúr- 
csiklandozás borzongató kéjére emlékezte
tek.

Komp-ország: legképességesebb álmai

ban is csak mászkált két pat 1 között: Kelettől 
Nyugatig, de szívesebben vissza.

Miért hazudták, hogy a komp - híd, - oh 
Potemkin, te kenetes kezű, szent ember, te 
csak Katalin cámőt csaltad meg.

Idealisták és gonosztevők összeálltak, ál- 
ság levegőköveiből várakat csináltak, teleuj
jongták a világot, hogy a Kárpátok alatt 
kiépült Európa.

A Nyugattal szórványosan már régen el- 
mátkázódtak itt lelkek, Magyarország durva 
embermatériájából már kicsillant egy sereg 
differenciálódásra érett és alkalmas moleku
la. A nagy Humbug nem Európának ártott 
meg, a hazugságot itthon hitték el. Miért 
hazudtak már az apáinknak és miért adták a 
hazugságot tovább? ? Minekünk váltig azt 
mondták, hogy itt Európa van, kultúréletre 
készültünk s megfeszített idegekkel rángat
tuk magunkat egyre előbbre. [...]

Óh, hogy keringetem: vércse-e a magyar 
géniusz, vagy ügyetlen szajkómadár, vagy 
Pallas Athéné szent madara, keresem a jele
ket. Sejtelem-ösvények vezetnek keresztül a 
Királyhágón: talán itt. Itt, ahol Bálványos 
vára legtovább kacagta Krisztus gyülevész 
papságát, amely jött a legfrissebb ázsiai csor
dát besorozni Petrus nyájába. Mert az erő 
bizony nem ott van, hol rögtönös a hajlás. Ha 
szabin asszonyok lettek volna a tarkavérű 
lovastörzsek, már mindjárt agyonölelte vol
na a magyart a római férfi, ki jött ölelni két 
urbsból is, Rómából, Bizáncból. A csatango
ló, kancatejivó csak a Nagy Fal tájáról jöhe
tett, de lelkének mégis megkovászoltnak 
kellett lennie ama kovásszal, mely itt Euró
pában csinált mégis a homo sapiensből 
olyan egy kicsit isten, egy kicsit féreg, de 
szép valamit. Mert miért jött volna akkor s 
miért nem engedte idáig kitessékelni vagy 
agyonpréselni magát? Az ám, de lépteim a 
Királyhágó erdőit tapossák s nem érzem ma
gam Julián barátnak, aki vissza vágyik Nagy- 
Magyarországba. Szegény Nagy-Magyar- 
ország, talán sohasem is volt, csak Erdély 
volt mindig, Transsylvánia, Erdőelve, Szi
lágyságon túl. És ha nem nonsens, amit ke
resünk, akkor az innen korrespondeált min
dig a Nyugaton küszködve finomodó ide
gen emberlélekkel. Nagy-Magyarország so
hasem élte a maga életét; volt fajok nászágya, 
vérmedencéje. Akkor, mikor csak eredmé
nyeikben ismert, rejtelmes törvények azt 
szabták ki a népeknek: no, most kell megnő
nötök. Hiszen Erdély is janicsári életet élt, de 
Erdély állam volt, az önmagáé volt ez idő
ben. Miért? szent véletlen jóvoltából? nem, 
de mert csak az erdélyi Magyarországban 
maradhatott meg az, amit keresünk s amit 
talán, oh, ott sem bizonyos, hogy megtalá
lunk.

Erdély adta nekünk a Napkirályt, Erdély 
szerezte a mohácsi veszedelmet, hogy meg
szabaduljon tőlünk. Neki volt Fráter Györ
gye, ki tudta, hogy kell a törökkel bánni s 
távol tartani tarkónktól a simogató német

kezet. És Erdély látott elsőnek mélyen be 
Európába. Jött a nagy égszakadás, jött a pro
testantizm us és Erdély érezte legjobban, 
hogy ez lesz az ötödik, hatodik vagy nem 
tudom hányadik honfoglalás, de az lesz. S 
odakapcsolta magát Európához, leikébe en
gedett mindent, ami jött s produkálta a leg
merészebb s legmagyartalanabb produkciót: 
az egészen újat. A nagy Kulturvolk a Rajna 
mentém még égette a zsidót, a dominikánus 
vérebek csaholtak mindenütt Nyugaton, Er
délyben agg és primitívlelkű magyarok nem 
féltek drcum dsiót kérni kóbor rabbiktól, 
szinte Ázsia szélén egy kis ország akadt, 
mely ki merte mondani, hogy az emberek
nek hite pedig az ő maguk dolguk. Innen 
indul meg magyarok rajzása már, előbb nyu
gati scholákra. Összeszedni én kis memóri
ámból nem tudok mindent, de Shakespeare 
születésének esztendejében itt ír már drámát 
Karádi Pál. Itt szabad Krisztust megtagadni 
unitáriusoknak, Jeremiádok itt képviselik 
először a megfínomodott dalleiket. A lanto
soknak itt van vidám, szabad útjuk, innen 
adják az eseményeket Nagy-Magyarország- 
nak, szegény sanyargatott szomorú földnek. 
Bethlen Gábor itt teremt az oláh pakulárok- 
nak irodalmi nyelvet. Itt siratja az első ma
gyar kultúrember, Szend Molnár Albert, 
hogy ő magyar, de nem lenne más egy világ
ért sem. Itt terem az első asszonyíró, azután 
az erdélyi Mikes Kelemen példája annak, 
hogy nekünk futni kell a germántól s nyuga
tabbra menni eszmeházasodások céljából és 
ugyanő az, aki megmenti tisztaságát, becsü
letét a kemény, szegény, de szűz és erős ma
gyar nyelvnek századokra. Descartes Erdély 
révén jut Keletre, Comenius Amost erdélyi 
asszony veszi észre. A székely balladák ve
tekednek ez időből a skótokkal, Rákóczi Ver- 
sailles-ban is becsült nagyúr, Bogdán, 
Mányoki, Kupedd már festhetnek Erdély
ben. Kell a zene s nem udvari bolond a költő, 
Brillat-Savarin előtt már művészete van itt a 
konyhának. Itt születik Wesselényi, Kölcsey 
s itt keresi a megvigasztaló, kultúrára legal
kalmasabb magyart nagy magyar agitátora 
a dvilizádónak: Kazinczy Ferenc. És mennyi 
minden nem jut az eszembe: egy kicsit Ka- 
zinczyak vagyunk mind, akik itt gondolko
zunk és szomorkodunk. Kanton, Peking s a 
kínai városok jutnak az eszünkbe, ahol haj
nalonként a kapukat lármás harsonaszóval 
nyitják meg, de őrködnek, hogy ne lopódzék 
be valaki, aki újat hoz a kulik népének. A 
vérkeresztezésben is szerencsétlenek vol
tunk. Akiket kaptunk szlávtól, svábtól, azok 
szinte tatárabbak a tatároknál. Ideafalóbb 
fajtát nem képzelek a magaménál; hiszen 
Kínában már Montesquieut olvassák s a sár
ga faj olyan renaissance-ra készül, milyen 
sohasem volt. Mi pedig, ha megyünk, visz- 
szafelé megyünk. Mit keressünk? - hol keres
sünk? -úgy gondolom, meg kellene próbálni 
Kazinczyval Erdélyből kiásni, ha élt s meg
termékenyíteni, megszaporítani azt a ma
gyar típ u s t, m ely nem  m edve, ho lo tt 
Érdélyben több a medve. Ha száz évekkel 
hátrább cammogunk és csak cammogunk és 
újat nem tudunk adni, hacsak ha nem anti- 
kulturálisat, mi lesz velünk? Nem elég, ha 
vannak Apácai Csere Jánosok, ha nem mély



a népiélek, hiába dobjuk bele a métermázsás 
követ is, nem fröccsen fel a víz egy méternyi
re sem. Csakugyan mi vagyunk azok, akik
nek nem jutott a nemesebb fajok szükséges 
szenzibilitásából? Erdély mást bizonyít, pró
báljuk Erdélyt folytatni, hátha lehet.

Nemes és csodálatosan nagy királyom, 
Hollós Mátyás, úgy-e zsémbes, úgy-e na
gyon keserű, úgy-e nagyon hitetlen késői 
íródeákod? Nem tudja: ír-e valamibe, nem 
tudja: ír-e valamiért, nem tudja: van-e itt va
lami. Néha vannak következő gondolatai: 
Idejött régen egy vad, lehetetlen, bizonyta
lan, de erősvérű fajta. Eleddig ereje volt ros- 
kadva is élni s nemes idegeneket vérébe 
befolyatni. Mért nem lett belőle mégis sem
mi? Csakugyan kifelejtődött idegrendszeré
ből az a néhány szükséges idegszál? Miért 
iszik kancatejet ma is még, holott nektárt 
ihatna a magyar? Miért nem képes reagálni 
és megnyergelni önmagát, mikor már úgy
sem lehet lovas nemzet? Miért? Miért? De 
szép volna hinni, hogy ideküldettünk kibőj- 
tölni - az árját. Mikor az árja belefúl önmaga 
piszkába, mi helyébe ülünk s intünk Ázsiá
nak: küldj új csapatokat, megtanítunk ben
neteket arra, hogy kell egy különb kultúrát 
csinálni. De óh, rovom, rovom a fekete betű
ket és a keserűségeket Korvinád nemlétező 
exemplárjának margójára és - nem hiszek. Én 
meddő vagyok s aligha azonképpen nem 
halok meg. De akiknek gyermekei vannak. 
És gondolkozunk. És Apácai Csere Jánosok 
vagyunk. Német lesz-e, szláv-e, mi lesz a 
messze unoka? Rossz gondolat, bűnbe vivő, 
de becsületes. Oh, Napkirály, nincs igazam, 
de feléd fordulok. Én, aki szilágyi vagyok, 
mint ahogy Szilágyi és szilágyi volt nagy 
asszonyanyád. És taposom, áthágom a Ki
rályhágót s míg ebben az országban alig te
szi* cselekszi valaki azt, amit cselekednie 
kellene s ami eltemetné azt, hogy a Nagy Fal 
mellől jöttünk, én, a te késői íródeákod s mi 
mind keservesen, szerencsére, még csak ott 
tartunk, hogy: talán. Talán - higyjünk. És 
keressünk. Valahol. Akárhol, Erdélyben? Er
délyben. Akárhol.

M AGYAR  
ÉS R O M Á N

[...] De azt tudom, hogy fájunk, hogy vér- 
zünk s ez alatt nemcsak a te magyarországi 
román testvéreid, de a romániaiak is a bele- 
szakadásig nyögnek és libegnek. Megéri-e 
egy távoli lóméra, hogy kiszolgáltassátok né
peteket és a demokráciát a legalacsonyabb és 
legbrutálisabb úri uralomnak?

Beszélik, hogy a kitűnő Maniut,- kit, saj
nos, nem ismerek személyesen, a minap így 
köszöntötted:

- No, pajtás, hát eladjuk a paraszt gúnyá
ját?

A paraszt, a magyar is, a román is, nem 
várta be a te társaidnak szép politikáját: el
hal, mielőtt megszületne, vagy halálra pis- 
lantó, édes, éhes szemmel fölnő és kiván
dorol. Mindehhez, ami csak rabság, ember
hez nem méltó, éhséges, gyötrelmes és halá
los, intézményesen segíti hozzá az a kor
mányzat, mellyel ti most (akármi okból) bé- 
kültök. Jöjjenek, jöhet már ide akármi, ha 
csoda nem esik, ha ez az ellenforradalom 
nem csupán az igazi forradalomnak ördögi, 
de buta fűtője, jöhetnek segítségükre a ma
gyar kalandor feudalizmusnak a feudaliz

mus étkétől a történelemben elesett, fölcse
peredett, új román urak. Jöjjenek, segítsenek 
a mai Bécsnek, de önmagukért szolgáló pri
békeknek népet ölni, hiszen így lesz szabad
ság, jómód és kultúra, főképpen rengeteg 
katonaság egy kissé rettegő dinasztia szá
mára.

Nem tudom, nem akarom elhinni, tisz
telt barátom, Goga Octávián, hogy meg ne 
értsd az én riongó beszédemet, te, ki tudod, 
hogy szeretek minden népeket s utálni csak 
az aljasságot tudom. Ezt is Ézsaiás próféta 
mondja: »Mindenestül megromol a föld, 
mindenestül megpusztul a föld, mindenes
tül meghanyatlik a föld.« Te biztosan úgy 
hajtod le pátrióta fejed, most, olyan búsan, 
mint én, Goga Octávián s szeretnéd, ha a 
dolgokat nem kellene megoldani, mert ez 
nem poétának dolga.

Hidd el, hogy szeretlek, szeretem érzel
mes, gyönyörű népedet, szeretem úgy, mint a

Bálint Endre: Fölszállott a páva

magamét s még valamit hadd írjak ide. Jan
óit, ezt a ragyogó, poétás, forró, nemes tri
bünt, élete vége felé tébolyította meg élete 
zátonya, szörnyű csalódása. Vigyázzatok: 
hátha most olyan valakivel köttök kötést, ki 
soha még nem rajongott s akinek a psycho- 
pathia törvénye szerint sem lehet már soha 
módja se csalódni, se vezekelni s pláne meg
őrülni?

S H A  ERDÉLY 
ELVESZIK?

[...] Tudják, akik egy kicsit ismernek, 
hogy magamról a buta sovinizmust régen 
letörültem s a nacionalizmusom: kétségbee
sett alkudozás sorsom és a között, ami már a 
legtöbb internacionalizmusnak is fölötte jár. 
Román barátaimnak, testvéreimnek, szere
tettjeimnek már szinte unalmasan s kedvet
len kedvességgel, de majdnem egész hittel 
mondogatom el régi, komoly tréfámat:

- Hiszen én nektek adom Erdélyt, ha kell 
Aradig és Máramarosszigetig is, a magam 
külön hazácskáját szintén, de nem hal-e 
majd ebbe Románia, akit én szeretek, s aki
nek én önzetlenül s már régen álmodom a 
legfényesebb jövendőt?

HELIKON

És mégis, Erdélyre gondolván, el kell lá
gyulnom, ha nem is mint egy sipuluszi refor- 
m átu s  p ap n a k , de  egy em lékekkel s 
szabadító vágyakkal egyképpen eltelt, kul
túrás eklektikusnak.

Alig nyolc évvel ezelőtt, amikor éppen a 
Huszadik Század s a Társadalomtudományi 
Társaság embereitől várhattam mindent, 
ami megértésben kapható s nekem okvetle
nül, halálosan kellett, gyóntam már le vala
mit ebből. Árván, üldözötten, évszázadok 
keserű-sötét mélyébe hasztalan tekintve, ba
bonára szorulva jajgattam, sőt hitetlenül: 
csak Erdély! Azóta egyre jobban tudom és 
hiszem ennek a babonának a miértjét: való
ban az európai nemzettársadalmak legpa- 
rancsolóbban fejlődéses korszakában Erdély 
volt: Magyarország. Erdély néhányszor or
szág volt, társadalom, muszájból is a Nyu
gattal szövetkező, pro testáns és a kor 
engedelme szerint haladó is s Magyarország 
pedig - nem volt. Úri bűnei talán Erdélynek 
is szörnyűek voltak, Werbőczy-szelleműek, 
mint a Habsburgok magyarországi, kegyelt 
és törökmentes nagyurainál, de igaz, saját 
kultúrára az az Erdély iparkodott, melynek 
románjai például bibliafordítást magyar fe
jedelmek által kaptak. S talán az új s ma már 
könnyen érthető Amerikán kívül, ha a régi, 
keresztény Kelet Rómaellenes s csoportos 
lázadásait leszámítjuk, sehol a szektáknak, 
tehát a lelkek forradalmának bujább talaja 
Erdélynél nem volt. És Erdélynek, a kicsi 
Erdélynek a magyarországi török hódoltság 
idején több lakosa volt, mint az úgynevezett 
s nem volt Nagy—Magyarországnak.

Elpirulok a magam, látszó, romantikájá
tól, de leírom, hogy Erdélynek külön lelke 
van s fenyegető, brutális, de vajmi lehető 
térképváltoztatások két emlőről szakítaná
nak le két ikergyermeket, a magyart és a 
románt. A szász megél vagy elpusztul magá
tól is, eddig se csinált mást s az ő ügyük 
hasonlatos volna az oroszországi német ko
lóniákéhoz. De mi, magyarok s az erdélyi 
románok gyökereinkkel lennénk kiszakítva, 
mihelyst ez az őrült militáris világ melyet 
ma még a szociáldemokrácia legáncsolni 
képtelen, diplom aták diagnózisa szerint 
kezd gyógyítni bennünket.

Rongyolt és csaknem reménytelen fajtá
nak tartom a magyart, pláne hogy demokra
tizáló forradalmába beleordított, tiport a 
nagykultúrájú rontás, a háború. Mai, barbár 
csodák idején el tudom képzelni azt is, hogy 
Erdély hamaros megvalósulása lehet tüzes, 
vad álmoknak, mik nem minden alap nélkül 
kísértenek az alsó Kárpátok alatt De a dilem- 
más Erdéllyel évszázadok marasztaló szelle
mét lazítja föl a vad hazapolitika s hazátlanná 
tenne két szerencsétlen s minden más, nemes 
fölszabadulásra joggal váró nációt.

Beszéljünk-e a Romániába olvasztandó 
magyarságról, melynek, ha lehet, rosszabb, 
embertelenebb s főképpen otthontalanabb 
sorsa volna a mai erdélyi románokénál? 
Minden további kérdést és választ átenge
dek azoknak, akik nem olyan nagy sovinisz
ták és politidenek, m int én, kinek csak 
Erdély-babonája túlnagy talán, de kinek Er
dély egyetemes nyomorúsága fáj.

Hogy múljanak el, óh, már a srapneles 
igazságok s hogy engedjenek bennünket a 
magunk srapneleivel, emberszerető és föl
szabadító munkánkkal, tovább munkálkod
ni nemzettelen népboldogságokért.
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A KOLTO UTOLSO KARÁCSONYA
"1918. december. Ady Endre haldoklik egy 

egész magyar nemzedék helyett, amely beteg
ségét a régi Magyarországon szerezte, az új 
Magyarországgal tehát szükségszerűen el kell

Etisztulnia" - körülbelül ez a tartalma annak a 
ívéinek, amelyet egy jóbolond fiatalembertől 

kaptam ez idő tájt, a fiatalember hajdan, mikor 
még a költők különböző kocsmákban gyüle
keztek, volt ajtónálló, kukta, unalmas íróknak 
mulattatója, éjszakai hírnök és kocsirendelő... A 
költők környezetében a fiatalember tehát meg
tanulta, hogyan kell levelet írni.

Litániakék délután indulok el a Belváros 
felé. A zajló Dunán temérdek vadkacsa, sirály, 
téli madár még a Margit hídon innen is, amed
dig pedig a vadmadarak nem szoktak merész
kedni; - a Duna fölött varjúcsapatok szállnak, 
mintha az elnéptelenedett frontokról a városba 
követték volna a kiszemelt, de megugrott kato
nákat.

Ady fölemeli a fejét egy nem egészen kifo
gástalan párnáról és rekedten, de némileg nye
rítve, mint mindig, valahányszor meglátott, így 
szólt;

- Te értesz mindenféle babonás dolgokhoz, 
így az álomfejtéshez is. Mondd meg nekem, mit 
jelent az, hogy éjjel álmomban veszettül táncol
tam, mint soha a nagyváradi bodega óta. Én 
kálvinista és szabadgondolkodó ember létem
re: nem hiszek az álmokban. De ettől az álomtól 
félek.

Felelem:
- Ö regasszonyok m agyarázata szerint 

álomban táncolni semmire se jó.
Ady nem válaszol; kitágult, másvilági sze

mével egy pókhálót néz a szoba plafonján. A 
pókhálót lebegteti valamely levegőáramlat, ta
lán a költő fulladozó lehelete.

Az ágy alatt pintes üveg azzal az étvágyri
asztó savanyú borral, amelyet Ady ravaszság
ból ivott a nehéz borok és a pálinkák helyett. 
Amikor ezt a keserves vinkót itta: magában azt 
gondolta, hogy ettől még nem halt meg senki, 
legalábbis nem annyian, mint a pálinkától.

Miután legutoljára a még talpon álló beteg 
költővel vendéglőben találkoztam, Ady ott 
folytatta a beszélgetést, mintha tegnap állot
tunk volna fel a vacsora-asztaltól, pedig akkor 
még tavasz volt, Csinszka vezette karján a köl
tőt, más oldalról a hű Révész Béla támogatta...

- Szeretnék még egyszer kocsmába járni: ez 
az asszony úgyse törődik velem - kezdte fátyol
borított hangon, mintha valamely nagy titokról 
kezdene beszélni. - Tudom én, hogy most is 
vannak még olyan vendéglők Pesten, amelye
ket a vidéki emberek látogatnak, akik hajnalban 
érkeznek meg a vonattal, ilyenformán már far
kaséhesek reggel kilenc óra tájban. Ezek a vidé
kiek tudják legjobban, hogy hol és mikor kell 
gábelfrüstököt enni, a mellényzsebükből elő
vont penicihisok hegyével nézik meg a sertés
vagy borjúpörkölt puhaságát, kanállal eszik a 
savanyútüdőt, piros lesz a bajszuk a paprikás 
létől. Ilyen helyen szeretnék még egyszer ven
dég lenni.

Elgondolkozott és mentegetőzve folytatta:
- Ugyanis jól tudom, hogy már olyan egész

séges nem lehetek többé, hogy éjféli vendég 
legyek a kocsmákban, kávéházakban, amilyen 
azelőtt voltam. Meg kell elégedni a nyárspolgá
rok kocsmajárásának idejével: a délelőttel, a 
délutánnal. Sokszor elgondolom magamban itt 
az agyban, hogy milyen jó lehet délután vala
mely csendes kocsmazugban ülni, amikor az 
ebédlő vendégek már kitolták a széket maguk 
alól, ügyesen kiseperte a szálát valamely mezít

lábas parasztlány, a kopasz pincér bóbiskol a 
lóversenyújság felett, és csak arrafelé ég egy 
lámpa, amerre a konyhába vagy a pincébe men
nek. Ilyenkor meghúzódni egy csendes, meleg 
sarokban és ott egy jóbaráttal halkan elbeszél
getni: ez ér valamit az életben. Nem menni a 
kávéházba, mert ott most az asztalt verdesik: 
lévén mindenki forradalmár, keresztények és 
zsidók egyformán. Nem lépni ki az utcára, mert 
ott a legnagyobb gazemberek is a forradalmat 
éltetik. Főleg ezek a gyanús múltú, srófra járó, 
görbe észjárású emberek lettek a legnagyobb 
forradalmárok, akik engem is árulónak monda
nak, mert nem táncolok közöttük ... Azért, ha 
még egyszer felkelek: megígérem mindenki
nek, aldt érdekel, hogy szálútok a lump élettel, 
soha be nem teszem a lábamat a Hollóba, dél
után járok valamely előkelő, csendes fogadóba, 
ahol úri agglegények szívják elgondolkozva a 
szivarjukat, vagy pedig olyan urak üldögélnek, 
akiknek a doktoruk megtiltotta a vérmes, dél
utáni alvást. Ezeknek az embereknek sohasem 
mocskos a kabátjuk a szivarhamutól és az éjsza
kázás egyéb tisztátalanságaitól. Sohasem ég a 
homlokuk, a halántékuk, feszülnek az idegeik, 
jajgat a szívük az elmúlt éjszaka részegségéért. 
Jól kialusszák magukat és üdén, frissen, étvá- 
gyasan mennek el megint a délutáni korcsmá
jukba.

A költőtől már máskor is hallottam ilyen 
áhítatos vágyakozásokat a polgári élet felé - 
különösen olyankor, ha bortól, betegségtől, ál
matlanságtól, lelki gyötrelmektől szenvedett. 
Mire azonban vissza-visszatéregetett régi 
egészsége: felejtve volt a vágy a nyárspolgári 
élet látszólagos örömei iránt. Akkor betegedett 
volna meg igazán, ha egészséges korában el 
nem mehetett volna megszokott tanyáira, meg
szeretett kocsmaasztalaihoz és társaságához, 
amelyet hol megcsalatkozva, kiábrándulva 
gyűlölt, mint valamely női személyiséget, aki 
rosszul viselte magát - hol meg szeretett, mint 
az utazó a hozzátartozóit, akiket régen nem 
látott. Nagyon nehezen volt elképzelhető az 
elmúlt években, hogy Ady pesti tartózkodási 
idején éjféltájban be ne kukkantott volna a Hol
lóba, legalábbis azt megnézni, hogy mit csinál 
a púpos Löffelmann, a sörmérő. Es ha már itt 
ült a megszokott légkörben: nem mozdulhatott 
el addig, amíg vad cigányszaggal, olcsó par
fümmel, hagymák, heringek, pörköltek, régi 
hordók avas szagával tele ne szívta volna ma
gát, akármint hívogatta is az ágy, kergette volna 
a tagjaiban este jelentkező láz... De most mégis 
komolyan beszélt arról, hogy életét megváltoz
tatja, amint ismét egészséges lesz.

- Már csak azért is a polgári életmódra fo
gom adni magamat, mert nagyot változtam be
lülről is - folytatta suttogó hangon. Mintha attól 
félt volna, hogy szavait a szomszéd szobában 
meghallják. - Én csak addig voltam forradal
már, amíg a tíz ujjunkon megszámlálhattuk, 
hogy hányán vannak a városban forradalmá
rok. Ismertük egymást személy szerint, de név

szerint is minden bizonnyal. Akkor is egyet 
gondoltunk, amikor hetekig nem láttuk egy
mást. A nézeteink, a felfogásaink találkoztak, 
akármilyen messzire voltunk egymástól. Má- 
ria-Grünben, Csúcsán, vagy akármerre a vilá
gon jártam: nem volt titok egy percig sem 
előttem, hogy mit gondolnak, mit beszélnek, 
min tanakodnak Pesten forradalmár barátaim. 
Pedig néha nem is leveleztünk, mégse csalat
kozhattunk egymásban. Te nagyon jól tudod, 
hogy kik voltak Pesten a régi forradalmi gyerekek!

Az üveg kotyogott, a költő belső fájdalom
mal felkiáltott:

- Ma minden suszter forradalmár, miránk 
többé nincs szükség. Október végén ugyanis 
kiderült egész Magyarországról, hogy itt min
denki régi pacifista, kezdettől fogva mindenki 
ellene volt a háborúnak, a lánckereskedők és a 
bankárok is. A sajtosok és hadiszállítók, a ba
kancsosok és az aranyművesek, a legöregebb 
tolvajok és a legrégibb hamispénzverők egy
szerre ráeszméltek, hogy ők mindig ellenségei 
voltak a háborúnak; a békéért, a szabadságért, 
a nemzeti eszmékért és a szabad gondolatért 
rajongtak. Nagyobb forradalmár lett itt egy nap 
alatt mindenki, mint mi valaha voltunk, nyol- 
can-tízen Pesten. Sietett mindenki a Nemzeti 
Tanács védelme alatt elhelyezkedni, tudtom
mal egyetlen hang sem szólalt föl a forradalom 
ellen. Hát majd most felszólalok én!

Ebben az időben már nemigen volt valami 
jelentősebb emberi formája Ady Endrének.

A betegség csúnyán elbánt vele, összeros- 
kasztotta a testét: leginkább valamely rokkant 
bakához hasonlított, akit most hoztak az Isonzó 
mellől. Én úgy néztem, hogy már nincs lába, 
nincs térde, nincs dereka a "matrác-sírban". A 
feje még élt a takaró fölött - de ez az élet már 
csak olyan volt, mint a poklokra jutottak kín- 
szenvedése. Ismeretlen, földöntúli fájdalmak 
torzították el a nemrégiben még csinosnak, tet
szetősnek mondott férfiarcot. A szederjes ajka 
akkor is mozogott, amikor nem beszélt, mint 
azoké az öreg balerináké, akik valamely taktust 
dúdolnak magukban hátul a színpadon, amíg 
a tánclépés reájuk került. Az álla leesett volt, 
mintha már nagyon keresné azt a támasztékot, 
amelyet majd a felkötött zsebkendő fog nyújta
ni. Vagy talán a földet kereste, amelyen majd 
megingathatatlan elhelyezkedik ahhoz a nagy 
kiáltáshoz, amely halálakor hangzik fel, hogy 
évekig visszhangozzék Magyarországon. A 
homloka elbújt a gazos, dudvás, ápolatlan haj
zat alatt, mintha leghamarabb halt volna meg 
testéből: elrejtőzött a gizgazban koszorú és csók 
elől, a halál dermedt érintését várta, mint a 
mozdulatlan falevél. Az orra, amely alakjánál 
fogva nem volt nevezetesebbnek mondható so
ha, sem szenvedélyességéről, sem ravaszságá
ról, sem erőszakosságáról: most is közömbös 
orr volt. Vidéki-fi alázatos orra, amely mosoly
gott hölgyekre és urakra és kis dicsőségekre, 
amelyek az emberek kegyességei folytán útjába 
akadtak. Ez az orr sohasem látszott tudni, hogy 
neki milyen önérzetesnek kell lenni a gazdája 
révén. Megmaradott olyannak, mint Debrecen
ben, mikor a Darabos utcában a dvák kenyér
sütésére felfigyelt, vagy Péter Pál kocsmája 
körül a zsírjában sistergő, fokhagymás kolbász
ra ügyelt. Még csak a nagyváradi cukrászda 
édesded vaníliás szagaihoz és az itteni nők par- 
fümös púdereihez sem alakult át ennek a kuruc 
legénynek az orra; arról tán nem is beszélve, 
hogy nem tanulta meg Párizsnak sem kaná
lisszagait, sem nagyvilági odőrjeit...
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- Most majd én szólalok fel a forradalom 
ellen, mert a suszterek előbb-utóbb elrontják azt 
- ismételte a költő, és olyan suttogva beszélt, 
mintha összeesküvést szőne, amelyet a szom
széd szobában tartózkodó feleségének nem 
szabad meghallani. - Az a baj, hogy ezek a mi 
forradalmi vezéreink olyan naivak, mintha teg
nap szöktek volna meg a Sacré Coeurből. Min
denkinek hisznek, mert jólesik nekik hinni, 
mint a bakfisoknak. Készpénznek veszik a bir
tokosok és a haszonbérlők udvarlásait, akik 
olyan hangosan helyeselnek a földbirtokre
formra, hogy a gazdaminiszter alig győzi őket 
visszatartani attól, hogy földjeiket nyomban föl 
ne osszák a nincstelenek között. Pedig az ilyen 
dolog már Dózsa György idejében se ment si
mán... Tárt karokkal fogadnak keresztényt és 
zsidót, pedig kellene valami olyan állami hiva
talnak is lenni, ahol megnéznék, hogy kinek mi 
van a füle mögött. A forradalomnak elsősorban 
egy nagy mérleget kellett volna felállítani, ami

lyen a vidéki cédulaházak környékén látható, 
ahová a Vásárra vitt barmokat viszik. Meg kel
lene mérni minden embert, mielőtt telemérték 
a kupáját a forradalom vívmányaival. Mert nin
csen olyan bolond, aki most nem szaladna a 
kútra, amikor ingyen mérnek mindent. Hát 
még a papok!... Hock Jánosnak tudnia kellene, 
hogy a papok általában nem szerették őt világ
életében. Nem szerették a szónoklataiért, azt 
mondták, hogy ezek a szónoklatok, valamint a 
Hock-féle imakönyvek azoknak a pesti zsidó 
asszonyoknak készülnek, akik kacérkodnak a 
keresztény vallással... Károlyi Mihálynak is le
hetne annyi esze, hogy pontosan tudja, misze
rint a Nemzeti Kaszinóban nem szeretik őt. Sok 
irigye volt mindig a gazdagsága miatt - nem 
lehet büntetlenül valakinek akkora földbirtoka 
-, m ost még több irigye van a népszerűség mi
att. Egy grófnak nem szabad népszerűnek len
ni, mert abból csak baj lesz, pláne, ha nem is tud 
szónokolni. Meglátod, hogy Magyarországon 
előbb-utóbb elsikkasztják a forradalmat, mert 
igen nagy zsákkal jön mindenki. A papír-forra
dalmárokat háttérbe nyomják a forradalom 
praktikusai. Tudni kellene azt, mint valami 
mesterséget, amelyet éveken át tanult a legény. 
Nem lehet minden hajdú harangöntő.

- Szoktál írni? - kérdeztem.
A költő a bénuló, kaszáló, másvilág felé in

tegető karjával a párnája alá mutatott. Valóban 
volt ott egy kis darab ceruza, amilyenekkel a 
nők szokták fölími a mosásba adott ruhát - vagy 
talán amilyen kis, rongyos ceruzavégeket a kis
városi szabók használnak a mértékvételnél. 
Volt ott valami papiros is, rajta mindenféle 
ákombákomok, amelyek korántsem hasonlítot

tak a költőnek ama régi, szép, folyamatos, resz
ketős nélküli írásához, amelyről föltehető, hogy 
a betűk leírója valaha maga is gyönyörködött 
azok formájában, bajszában, farkában, üstöké
ben. Ezt az írást majd valahol a másvilágon 
olvassa el egy szárnyas betűszedő.

... Miután ez az írás nem szép költői hazugság 
akart lenni már kezdettől fogva sem Ady Endre 
mennybemeneteléről: meg kell még említeni, 
hogy a beteg szobájában meglehetős rendetlen
ség volt, a székek számából sem lehetett megál
lapítani, hogy itt a vendégek egymásnak adták 
a kilincset, a költő fekvőhelye se volt olyan 
állapotban, hogy abban örömét lelte volna a 
finnyásabb látogató. Valóban a véget jelentette 
ez az élettelen környezet is a beteg költő körül, 
aki életében meglehetősen ügyesen intézte min
dig, hogy kisebb betegségeiben is tiszta szana
tórium okban, kellem etes ápolás alatt, jó 
doktorok felügyelete alatt pihenje ki magából a 
jajokat. Holott a költő barátai ez idő tájt nagy

hatalmú urak voltak, könnyen segítségére le
hettek volna, ha új olajat akar önteni az élete 
pislákoló mécsesébe. Nem ezen a helyen, egy 
szomorú és rossz szagú, vidéki szoba jutott 
eszembe, ahol hajdanában egy nyugalmazott 
színészt láttam haldokolni, akihez a szomszé
dok már csak azért nézegettek be néhanapján, 
vajon nem vitte még el az ördög? Úgy látszik, a 
kivénült színészek és a nemzet ünnepelt költői 
egyformák lesznek, amikor a végső stáció felé 
közelednek. Sohasem felejtem a penzionált ko
médiás kék csíkos dunyháját, amely alól akara- 
toskodva kidugta halál-lábát, amidőn méze
spálinkát követelt abból a sommácskából, ame
lyet a szomszédasszonyra bízott. "Reggelig 
úgyis meghalok. Mért sajnálják tőlem?" - érvelt 
a maga igaza mellett Dálnoki Gaál Gyula, az 
egykori színigazgató.

A nemzet ünnepelt költője csaknem ilyen 
szavakat mondott, amikor kifogyóban levő 
fiaskója megtöltését követelte.

Úgy emlékszem, megtöltötték.

Az ablakhoz álltam, ahonnan a pesti utcát 
nézegettem, amíg a költő a maga pókhálójával 
bíbelődött

Akkoriban már nem voltak "giltek" azok a 
szent esküvések, amelyeket a magyar urak 
részben L Ferenc József, részben IV. Károly ki
rály kezébe elhelyeztek: - Hock János főtiszte
lendő úr előtt lerakott fogadalmak számítottak 
valamit ebben a rongyos életben. (Ki gondolta 
volna, hogy mennyi mindenféle fogadalmat 
kell majd még kellő helyen elhelyezni a magyar 
uraknak, amint az idők változnak?) Nos, és 
miután fogadalmaikat letétbe helyezték a mind 
hallgatagabbá válott, mind kevesebbet beszélő

és szónokló egyházatyánál (mintha az ő lelkiis
meretét nyomta voln az a sok hiábavaló eskü!) 
- megnyugodtak a magyar urak, mint akik 
legdrágább kincsüket, becsületüket a legmeg
bízhatóbb páncélszekrényben tudják.

1918. december. Pest kezdi élvezni a jól si
került vér nélküli forradalom örömeit: vado
natúj kékbankók kerülnek forgalomba, ame
lyeket valahol, valamerre bizonyára a háború 
továbbfolytatásához őriztek. Azt lehetne mon
dani, hogy a karácsony szent ünnepe évek óta 
nem ismert derűvel közelgett az októberi Pest 
felé: - itthon volt jóformán mindenki, aki idáig 
a lövészárkokban töltötte a Jézuska estéjét

A Belváros, ahol a költő lakott: déltájban 
már békebeli külsejét öltötte magára e december
ben.

A költő javában haldoklóit - mint mondják: 
igen csúnya és többé gyógyíthatatlan sebekkel 
volt telve a teste, mint ama bibliai bélpoklosé -, 
az ablakhoz csak ritkán mehetett, hogy szem
ügyre vegye az úgynevezett pesti utcát, amely
nek nagy jelentőséget volt szokás tulajdonítani 
az elmúlt forradalmi napokban. - Nos, a pesti 
utca a Belvárosban nagyon is kitett magáért. - A 
huszártiszti uniformisok még divatban van
nak, de a tiszt urak kitalálnak amolyan hófehér 
gallért, amellyel rangjelzésüket eltakarják. 
Igen, vászondarab alá rejtették a gyönyörű fő
hadnagyi páros csillagokat, a kapitányi sarzsi- 
kat, sőt az aranygallérokat is. Nem kell izgatni 
a közvéleményt, mondták, és kardot sem kötöt
tek, amikor a Váci utcába mentek sétálni.

Más katonatisztek, akik lelkiismeretüknél 
és gondolkodásuknál fogva kevésbé érezték 
magukat felelőseknek a háború kitalálásában 
(különösen a tartalékosok között akadt ilyen), 
a zavaros időkben inkább előléptették magu
kat: mindenféle csillagokat varrattak fel a sza
bóval, a főhadnagyok lehetőleg századosok 
lettek, hogy emígy is tekintélyt szerezzenek 
pesti hölgyismerőseiknél. De ezek mégis keve
sebben voltak: - a legtöbb katonatiszt lenyírott, 
levágott csillagokkal szá llo tt fel a villa- 
mosvasútra, amit azelőtt csak várfogság esetén 
vállaltak volna.

És a nők?
Decemberben már nem volt divat a kokár

da a szív fölött - már rég visszaadták szolgáló
iknak, házmesternéiknek azokat a kopottas 
ruhákat az úrhölgyek, amelyekbe a forradalom 
első napjaiban elrejtőztek, különösen azoknak 
az exponált uraknak nejei, amely uraknak még 
nem volt idejük letehetni az esküt. Párizs járta 
már a maga nemzetközi divatjával, selymek, 
parfümök, kalapok jelennek meg, amelyek va
lamely csodálatos úton jutnak hirtelen a nők 
birtokába. Ködmönt, rövid bundácskát csak 
azok a nők viselnek Pesten, akik a Felvidék 
vagy Erdély felől menekültek; a vérbeli pesti nő 
már olyan pontosan tudja a párizsi divatot, 
mintha nem is lett volna világháború. Az urak 
szájában egyiptomi cigaretta.

A költő abbahagyja révedezését, felül az 
ágyban, titokteljesen magához int, mintha va
lami nagy titkot akarna a lelkemre kötni és a 
fülembe súgja:

- Mondd meg a barátaimnak - tudod, hogy 
kiknek -, karácsony este ne hagyjanak itt egye
dül. Hozzanak bort magukkal.

A diadalmas forradalom, amelynek egyik elő
idézője a költő is volt: ennyivel jutalmazta meg 
1918 karácsony estéjén elárvult gyermekét. Az 
újesztendő harmadik hetében a legnagyobb 
szívbéli és hivatalos ünnepélyességgel eltemet
ték a Nemzeti Múzeum előcsarnokából.

(Részlet Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái
című kötetéből. Helikon Kiadó. Budapest, 
1989. Sajtó alá rendezte Fábri Anna.)
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Száz sor a magány
tagadására
Kedves Ali!

Felkérésedre (száz sort a magány
ról), amint ezt nehezményezted is, 
valóban késve válaszolok. Kézírá
sod ismerős jegyei, akárcsak tág lé
legzetű verseid, különös serkentő 
örömet jelentenek számomra min
denkor. És mégis most nem sarkall
tak m unkára, nem adták meg a 
kezdő lökést a magány barlangkuta
tásához.
Lehet, hogy időzavar volt az oka - 
az RMGEcsapatmunkája, utazá
sok, szakmai és szervezői feladatok 
foglaltak el - lehet, hogy ez az idült 
betegség, az idő (a meg hátralevő 
élet!) rövidségének és az elvégzésre 
váró feladatok tömegének ellentété
ből fakadó állandó krízis a magya
rázata, de nem értem rá válaszolni. 
Azaz megkíséreltem ezt szóban, ke
restelek a szerkesztőségben, de 
nem voltál bent. Fájdalom, de az 
utóbbi időben Érted is aggódnunk 
kellett.
Mindez azonban nem érinti a kér
dés magvát, a magányról szóló val- 
lomást.Tudom, hogy századunk 
(századok?) iömegbetegségéről és 
főleg az öregség legnagyobb bünte
téséről kellene itt szólnom, a ma
gam kertjének keserűfüveit kellene 
osszegyuitenem és felmutatnom.
De az én kertem jövő-menők lába 
nyom át őrzi, inkább az idők átjáró
háza, mint termő ugar, így benne a 
m agány keserűfüve, még az ösvény 
szélen sem foganhatott meg.
Szegény édesapám bölcs mondását 
egyetértőén idezem: az ember egy 
életen át küzd az egyedüllét ellen, 
hogy egyszer majd megállapíthas
sa: m inden hiába, a végén minden
ki magára marad. Idézem ezt az 
igazságként kapott örökséget és ér
zem, más mint a rámhagyott télika
bát, nem illik rám. Talán mert az 
egyedüllét nem ugyanaz, mint a

magány? Hogy az egyik pusztán fi
zikai tény, a másik pedig a lélek 
számkivetettsége? De lenet-e ma lel
kileg számkivetett a társainak bajait 
átérző, gondjait felvállaló, a támasz
tó rudakat markolókhoz csatlako
zó, erdélyi magyar értelmiségi? A 
roppanó tetőt dúcolók között, ki 
nem érzi az összetartozás, eme utol
só vigasz, felemelő erejét?
Ne haragudj, hogy akaratom ellené
re, szónokolni kezdtem. íme meg
volt bennem a jó szándék, hiszen 
felkérésed kihívás volt, a költőnek 
szánt "hálás téma" felkínálása. 
Nosza rajta, hirtelen (jó harmadát a 
száznak teljesítve) összeírtam a ma-

tány érzékeltetésére a következő
ét:

az idegen utas -  

a liftben rekedt - 
a hosszútávfutó - 
a hajótörött magánya, 
a világítótorony őrének - 
a búvár - 
az első űrhajós - 
a jégmező foglyának magánya, 
a farkasverem vadjának -  

a sötétzárka rabjának -  

a siralomházban virrasztó elítéltnek a 
magánya,
az intenzív osztályon fekvő - 
a fuldokló  -  

'a haldokló magánya, 
a kamikadzét végző - 
az öngyilkos -
az akasztott ember magánya, 
a meg nem értett költő- 
az elhagyott szerelmes - 
az özvegyek magánya, 
a karthauzi szerzetes -  

az oszlopos remete - 
az útmenti Krisztus - 
a szentimrei templom magánya, 
a madárijesztó - 
az éjféli Kísértet - 
a toronyámyék - 
a kerengő falevél magánya,

a hulló meteor - 
az esthajnalcsillag -  

a szivárvány magánya, 
az elveszett pénz  -  

a kiolvasott könyv - 
a néma telefon -  

a vetetlen ágy magánya, 
az üres fészek - 
a kiégett ház - 
az atomsivatag - 
az utolsó szó magánya.
Kevés agytornaval - bár nem ez 
volt a feladat - teljesítettem volna a 
százat is. Csakhogy míg egy-egy 
képből lehetett volna még vers, az 
összesből csak laza tömeg állt ösz- 
sze, nem születet meg a kívánt vers
helyzet. Mert ez a helyzet mindig 
belső és nem szóképek függvénye. 
Márpedig a történelem minden 
más verest ránk mért csak a közös
ségi sors fájdalmas örömét nem ve
hette el tőlünk.
Mikor e sorokat írom, a tizenötmil
lió magyar testvériségét valló és azt 
szolgáló államférfit temetik. Vajon 
Ő volt-e, lehetett-e valaha is magá
nyos? Még halálában sem. Mert ak
kor is megmarad nekünk ősi hitünk 
legelsője: az Isten.
E gondolatokkal köszönt Téged 
és minden olvasót az új év küszö
bén
a béke és a barátság jelével

CSÁVOSSY GYÖRGY

U.i. Nem tudom, hogy a fenti sorok 
érdekelnek-e így benneteket. Míg a 
magány metaforáin gondolkoztam, 
eszembe jutott, hogy írtam már va
lami hasonlót. Előkerestem a verset 
és megnyugvással állapítottam 
meg, hogy közösséget érintő írás.
Itt küldöm, nem értékéért, csak pél- ' 
dának.
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SZOCS ISTVÁN

SZELsőséges JEGYZETEK
Kritikus
kritikátlanság
Jó három éve meleg szavakkal 

emlékeztem meg egy erotikus (va
lójában talán: pornó) folyóiratról, 
amiért az igyekszik néha egy-egy 
kis irodalmat is becsempészni a 
malacságok közé: ha mást nem, 
egy-egy jobb szerelm es verset; 
m ert milyen érdekes is az iám, 
hogy valaha éppen fordítva, irodal
mi értékű szövegek közé próbálták 
belopni a disznóságokat.

Ez a folyóirat azóta megbukott; 
nem  akarom  azt állítani, hogy 
azért, mert volt a szerkesztőiben 
némi igény is, illetve: "nosztalgikus 
maradványok az igényesség nyo
mai iránt". Buktak meg azóta olyan 
szennylapok is, amelyek nem ka
cérkodtak irodalom m al, m űvé
szettel, sőt, m intha Sade márki 
regényhőseinek a hitvallását kö
vették volna: elkövetni minden le
h e tség es ro ssza t és e lkerü ln i 
mindent, amiből valami jó szár- 
mazhatik.

A folyóirat-szerkesztéssel is az 
a helyzet, m int a kávéfőzéssel. 
Ahogy Széchenyi mondotta: nem 
elég hozzá jó szándék, tisztesség, 
sőt még zsenialitás sem: tudni kell jó 
kávét főzni, azaz pontosan azt kell 
tudni, hogy mitől lesz jó a kávé. 
Szépirodalmi folyóiratok megbuk
hatnak akkor is, ha semmi mást 
nem  tesznek, m int jó szépiro
dalmat közölnek; és szennylapok is 
megbukhatnak; akkor is, ha szaka
datlanul elegyítetlen mocsok jele
nik meg bennük.

Mindennek megvannak a ma
ga műfogásai, mint ahogy a giccs- 
nek is. Sokszor nagy hangosan 
kimondjuk valamire, hogy - giccs! 
És azt hisszük, hogy ezzel már azt 
is megmondtuk, miért kelendő az 
illető portéka. Holott a giccsben is 
különbség van a menós giccs és a 
senkinek sem kelló giccs között. Szo
morú személyes tapasztalatok ta
n íto ttak  erre. Valaha ugyanis, 
megirigyelvén a giccsfestők jöve
delmeit, én is festettem vagy hatot: 
szabályosat, vérbeli giccset, s ki- 
küldtem az ószerre: nemcsak hogy 
nem adódtak el, de még bár senki 
meg sem kérdezte, mennyibe ke
rülnek. Három alkalom után az 
ószeres bácsi sem volt hajlandó ki
cipelni őket a vásárba.

Még nagyobb baj volt, hogy 
egy festő ismerősöm meglátta őket 
s felismerte rajtuk a "stílusomat"; 
emiatt aztán kénytelen voltam ma
gyarázkodni, írásban is: hogy "csak 
egy bizonyos esztétikai kísérlet ér
dekében" stb. Viszont ezt a magya
rázatot felhasználták kiskatedrás 
irodalomtörténészek, hogy leszö- 

ezzék: "festőként sem" arattam sí
ért. Holott: csak giccsfestőként 

nem.
Sok valódi festő is járt még így, 

mint ahogy ugyancsak valódi festők 
is dögre keresték magukat giccske- 
reskedők közvetítésével. (Egy na

gyon modern festőt egyszer tetten 
értem: éppen egy kíváncsi, riadt 
őzikét feste tt. M iután becsü
letszavamat adtam, sohsem áru
lom el, ki volt, elmesélte: nem 
tudná művészi értékű ultramodern 
képeit beküldeni a rangos tárlatok
ra, ha festék, vászon, keret árát nem 
keresnék ki neki ezek a kedves őzi
kék és méla hattyak).

Szóval mindenhez érteni - ké
ne. A pornóhoz is, ezek szerint. 
Mégsem így van. A kritikusok hi
bája-e ez?

Aluliság
(Öv és kritika terén)

Jelentek meg a közeli években 
olyan könyvek - regények és novel- 
láskötetek -, amelyek soha sehol 
meg nem jelennének ha - nincsenek 
tele disznóságokkal. Nem a por
nográf tartalom lett volna akadálya 
megjelenésüknek, hanem a fantázi
átlanság, az ötlettelen meseszövés, 
a szegényes nyelvezet, a kezdetle
ges ábrázolás. De mivel trágárak, 
szennyesek, így nemcsak hogy 
megjelennek kezdetlegességük el
lenére, hanem rangos Gegalábbis 
nemrég még rangosnak vélt) köny
vészeti jegyzékek s folyóiratok ro
vataiban az Irodalom, vagy netán 
éppenséggel Szépirodalom dm  alatt 
hirdetik őket

Egy ideig volt még külön rova
tuk: Szórakoztató irodalom. Ez azt je
lentette: detektívregény, erotikus 
vagy szerelmes ponyva, hasonló.

Ám aztán fölmerült mindkét 
oldalról az Okos Szempont. Hogy
hogy? A könyvkereskedelem hogy 
jön ahhoz, hggy előzetes kritikát 
gyakoroljon? - vinnyogtak a pony
vaírók. Ez már előzetes cenzúra! 
Ma, amikor a tetten ért gyilkost 
sem szabad gyilkosnak nevezni, 
csak "emberölés elkövetésével erő
sen gyanúsítható" személynek, 
hogy jön ahhoz egy könyvkereske
delmi ügynökség, hogy termékeit 
minőségileg osztályozza?

S jött a vinnyogás a másik ol
dalról is: Hogyhogy szórakoztató 
irodalom? Miért mondjuk ki előre 
és eleve, hogy a szépiroídalom nem 
lehet szórakoztató? Miért sugall- 
juk, hogy van szórakoztató és van 
unalmas irodalom?

Ebben a kifogásban azonban 
van valami. Éppen a kritika, iroda
lomelmélet és esztétika törekedett 
arra, hogy a "szórakoztató" jelzőt 
csak becsmérlésként alkalmazza, 
az ”olvasmányos”-t és a ”kelendő”-t 
(lektűr és bestseller) ugyanúgy.

Ez a finnyáskodás együttjárt a 
kritika halálával. Mert a kritika 
ezentúl nemcsak azt igyekezett 
megkerülni, hogy egy irodalmi al
kotás unalmas-e vagy sem, hanem 
azt is, hogy egyáltalán - jó-e? Ez 
szükségszerűen következett abból, 
hogy már előbb lemondtak a leg
fontosabb kérdésről: szép-e? És egy 
idő után természetesen azt is illet
lenség kutatni, hogy: igaz-e?

Egy ideig azt hittem, ez csak a

szocialista országok kritikájának 
az érdugulása, hiszen az Igaz fogal
ma itt volt a legjobban elködösítve, 
noha a Valóság volt a bálvány, még
is az Igazság és Valóság terén min
denekelőtt az volt az érdekes: "ti
pikus-e", "előre mutató-e", satöbbi.

Mostanság azonban, egy ame
rikai kritikus kerülvén fél évszáza
dos késéssel kezembe (Malcolm 
Cowley) összeomolva veszem tu
domásul, hogy jóval azelőtt; mielőtt 
nálunk a pártos műelemzés, majd az 
ezt felváltó múközpontúság általá
nossá vált, a nyugati (amerikai) kri
tikában is az volt már az uralkodó 
gyakorlat, hogy egy verssel kap
csolatban lehet, kell, írni a költő 
hangtani struktúráiról, gyerekkori 
legkínosabb és legmagánabb - el
képzelhető - élményeiről; a táj me
tafizikus vonatkozásairól, bár
miről; akár egy könyvet is lehet írni 
egyetlen versről; de kezdetleges, 
lapos, banális, vidékies, elmaradott 
dolog azt firtatni: jó az a vers vagy 
sem?

Mi az, hogy Jó? Mármint kinek? 
Milyen ízlés számára? Az ízlés - 
szubjektív dolog. A kritika tehát a 
szubjektivizmus mocsarába süly- 
lyedne, ha ízléstől függő kérdésre 
keresne feleletet, mondják.

Csakhogy: csakis az ízlések kü
lönböznek. A jóízlés - az mindenütt, 
mindég jóízlés marad. Az ízléste
lenség és a rossz ízlés is.

Az irodalom és művészet eseté
ben nem használható a válasz, 
hogy -"ízlés dolga"; csakis fodrász
nál, szabónál, vagy konyhában. A 
művészi ízlés és a jóízlés ugyanis 
nem ízlés dolga.

A legrettenetesebb azonban az, 
hogy ezt úgyszólván lehetetlen 
megmagyarázni.

Egy versről, egy novelláról 
megérezni, hogy - művészi-e vagy 
Sem. Ám hogy ez m in múlik? 
Nincs az a műközpontú elemzés, 
amelynek a határozmányai ne len
nének érvényesíthetők pocsék, la
pos, lelketlen alkotásokra is; mint 
ahogy remekművekről ki lehet mu
tatni, mélyreható elemzések segít
ségével, hogy legalábbis - 
"rendhagyóak"...

A jóízlést, ha egyszer nincs meg 
valakiben, nehezebb megmagya
rázni, mint a vaknak a színeket. 
Mert azáltal, hogy megadom egy 
virágszirom színtartományainak 
frekvencia-szám ait, legfennebb 
egy vaknak mondtam valamit...

Azzal is, ha egy metafora struktú
rájának lehetséges inkongruenciáit 
elemzem.

Rangot adás?
Annakidején (rendszeresen gya

korló) kritikus koromban, a legke
ményebb és a legélesebb ellenve
téseket - igaz, csak élőszóban, vagy 
magánlevélben - Székely Jánostól kap
tam.

Mindég ott támadsz, mondta 6, 
ahol valami nyoma mégis csak fel
lelhető a művészetnek; mindég azt 
a teljesítményt kifogásolod, ame
lyikben legalább az igény él művé
szi megoldások iránt.

Természetesen, csak eggyel vé
dekezhettem: Nyilván! Mert a kri
tika csakis olyan produktumokra 
irányulhat, amelyeknek valami kö
zük még van a művészethez. Ép
pen az fejezi ki a megbecsülést, 
hogy egy műhöz úgy közeledek, 
mint művészi alkotáshoz, mégha 
ki is derítem  róla, hogy annak 
rossz. "A kritika rangot ad!"

Egy frászt ad! - tiltakozott Szé
kely János. Egyszerűen igazat szol
gáltat a művészet ellenségeinek, s a 
művészet iránt közömböseknek. 
Hiszen ők hivatkozhatnak a kriti
kára: lám, úgysem érdemes ezt 
vagy azt a költőt olvasni, mert 
annyi rossz verset ír; és ebből az 
lesz, hogy egyáltalán nem érdemes 
verset olvasni... És különben is: azt 
a verset elolvassa nehányszáz, leg
fennebb egy-két ezer ember, mint 
ahogy a novellákat is. Ám ott van a 
tömegfogyasztású vers: a könnyű
zene dal szövegei, tíz- és százezrek 
fújják kívülről. Ott miért nem érvé
nyesíted a kritika igényeit? Vagy a 
teljesen irodalommentes ponyva
vagy sajtóproduktumoknál? Vagy 
az ostoba filmeknél?

Nem fogadta el az érvelést, azo
kon nemcsak hogy nincs mit szá
mon kérni, hanem  céltalan és 
haszontalan is. Azoknak a fogyasz
tói úgysem olvasnak kritikát, ter
melői még kevésbé.

Pedig, mondta ő, a kritikának 
csak egyetlen feladata lehet harcol
ni minden ellen, ami nem művé
szet, és támogatni mindent, ami az.

(Megjegyzem: ezt az érvelését 
később megpróbáltam zenekriti
kusok ellen felhasználni... Hogy
hogy, kérdeztem tőlük, tanulmányt 
írsz arról, ami legfennebb száz- 
százhúsz zenerajongót érdekel, de 
szótlanul mész el amellett, amit 
százmilliók kornyikálnak?... Nos, a 
válasz, amit ilyenkor kaptam, több
nyire az állati pornográfia birodal
mába tartozik...)

Szóval, szerintem is, noha lé
nyegileg nem adok soha igazat e 
dologban Székelynek, egyszer el 
kellene legalább kísérletileg kezde
ni: kritikát írni bűnügyi, pornó, ér
zelgős vackokról s a könnyűze
ne-együttesek szövegeiről. Még
hozzá nem összefoglaló esszéket, 
hanem konkrét "egyedi" kritikákat.

Miért épp ezzel ne kísérletez
nénk? Még na előre is tudjuk az 
eredményt? A magam részéről pá
lyázatot hirdetek erre, egy év tarta
m ára . A n y erte sek et kom oly 
meglepetésben részesítem..
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ffftfllW  MÚMIA
fin majd minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

szerkeszti: 
Fekete Vince

6
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BOER GÉZA HAGYATÉKÁBÓL
1. grim asz—gödör

ELőtt

sikOLT A BÁNATfék 

MARADnék

nálad
még

tiszta
tájnak

a VÁGYAD 
maradhat 

utánad

beTELJESült HIÁNYNAK

2. KÉT RESZEG sor

rókákatetetekéjfélután
fehéraBrOnGSmenekvésemabÁNAT

6. mi?marad

térképünkből nem marad t
más
csak

— a hiány klasszikus formája !

nem rajzolhatok meg 
mert nincsenek 
vonalak

ami van még 
metaforák szigeteire 
száműzve

kimarad

kimarad

o tt ahol csak-------
sza v a k -  
szemerkélnek 
és ritkul a kincs 

mert
hova?tovább 
n i n c s  — 

és mi 
sem
vágyhatunk

3. T-alliterációk

törékeny tükrök tündére 
tébolyult táncban

támogass tűlevél 
találjak távolok tavára
talán tűz tobzódik 
terebélyes tájon

tajga-teringette!

tisztelgő titokként 
tünékeny templom
törpül túlvilágom
tilto tt tiszta tértől 
tévedten tengődünk

túlélő tőröm 
támadó támaszom
teremtve tagadj 
terjedő tunya tengert

tűnődünk tétlen 
takarékos tollal
türelem túszai 
tanácstalan tölgyek
tente tájam... 
tárni tikmony —
támalétbe törve

táv aszódva télen 
testamentum taksál:
tönkremegyünk T-étlen 
tétovázó társam

4. semmítés

bomlik a szféra 
szonettre vágyik 

megcsalt magadról 
léted leválik

cselezni próbálsz 
mondani m it is 

vert zászlót lengetsz 
tartója fity isz

szavad széllel cseveg 
hallgat kakasszóra 
dögöljön az óra

manó-mánust csenek 
zeng a néma-nóta: 

szonettek nincsenek...

5. sorskukac

a költő  haír 
csakvétkezik

végtelen
tvámol
kétség
beesik
alig vanszava

hallgatását
lehallgatják
aztántőle
mégiselveszik

nemis
káromkodikmár 

azistenit !

7. tértöredék

a töredékek hatalma! 
törpe torzók támadása 
megmagyaráz valam it

?hogyan élünk

kiki maga nyomorát szépelgeti 
menti legalább 
ez maradjon

vo lt zászló fo szlo tt terein 
imbolyognak az egymásmellettélők

valaki semlegesen igyekszik
átevickélni
súrlódások nélkül

? szám ít ez valam it

félbemaradok és félek 
nem lehet élet 
et újrakezdeni 
és mind en befejezés 
kétségbeesett 
minden folytatás  
valami

más
közhelykatonák jönnek 
kivasalt sorokban 
szélhámos történelem 
földjén félelem robban

ez az

se tájad 
se hazád 
se szavad

se boldog 
se fájó  
se szabad 
( ?

A z  1989-es fordulat után az írói hagyatékból ed
dig közzétett versek összesen mintegy 740 sort tesz
nek ki. Boér-verseket tettem közzé a Korunkban (199. 
5.), Jelenlétben (1990. 25.; 1991. 2.), Látóban (1990. 7.; 
1991. 7.), valamint a Kézdivásárhelyen megjelent 
Székely Újságban (1990. jan. 20.; márc. 31.).

BORCSA JÁNOS
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KERESKÉNYI SÁNDOR

Ki halt meg értünk?
MÓZES ATTILA

Boér Géza — 
hiányok

Két mondat között a hallga
tás. Két hallgatás között egy 
mondat. Két hallgatás között a 
csend.

Két kerékbetört szintagma 
között üres lapfelület. Két üres 
lapfelület között egy kerékbetört 
szintagma. Két üres lap között 
üres lapfelület.

Körülbelül ezek voltak az 
ember és költő Boér Géza életút
jának stádiumai, amint azt kevés 
barátja s egyetlen karcsú verses
füzete tanúsítja. "Hallgató em
ber" volt, szigorú táj szülötte. 
G őgös-büszke, szófukar, egy 
tömbből faragott ember, vonása
it a virrasztásokkal együttjáró 
szeszek sem lágyították, nyelvét 
nem oldták szószátyár vallomá
sokra, s úgy lehet, sosem ki-, 
mindig csak befelé tárulkozott. 
Azt hiszem, mindenekelőtt sze
mérmes volt, fölöttébb szemér
mes, s ezt bizonyítják versei is, 
amelyek a tárgyias-intellektuális 
líra erőtereiben keletkeztek, s 
amelyekben úgy vall, hogy val
lomásait szemérmes szóképek 
lepleibe öltöztetve teszi köz
szemlére, és csak egy-egy utalás
sal sejteti meg, hogy várja, sőt 
elvárja: a türelmes olvasó födje 
fel m indazt, amit ő alkatából 
adódóan nem állít pőrén közön
sége elé. "Csukott jelentések”, a 
"kulcsrazárt végtelen" sejdül föl 
ebben a lírában, míg ő  "megsem- 
misülten, minden versből kivil
lan" a látszat-létre; "áldassanak a 
látszatok melyekben még látsz
hatok" — mondja a kevéssel be
érő  em ber csöndes 
belenyugvásával, hiszen a Hiá
nyok térképe dm ű  verseskönyv
ből kihallható, hogy ez a szigorú 
ember és költő mégis-mégis meg 
akar mutatni magából valamit, 
akkor, amikor a "kivégzés előtti 
lehetőségben" az egyetlen esélyt 
a vers jelenti ahhoz, hogy a szün

telen befelé fordulás ne hajoljon 
v ég k ép p  önm eghason lásba , 
amikor a hiányok világatlasza 
már-már egyetlen fehér folttá ké
szü l összeálln i szem e előtt. 
Könyvéből nemigen lehet idéz
ni, mert ez a grafikailag is feltör- 
d e lt k ö lté sz e t egyetlen  
szűkszavú mondaton belül min
dig öt-hat szó variációját mutatja 
föl, öt-hat szervesen kapcsolódó 
és hordozó alakzatban; a gondo
san tördelt szintagm ák előbb 
csak grafikai, majd gondolati 
alakzatokat rajzolnak elénk: koc
kajáték ez az induló költészet, s 
a kockák éppúgy mutatják a já
ték elméletileg végtelen számú 
lehetőségeit egyetlen egységen 
belül, mint egy "sorsjáték" előre 
sosem kiszámítható, szeszélyes 
perdületeit — hatra, vakra, hat
ra, vakra... Sorvégről letört tol
dalékok társulnak a következő 
sor gondolati egységéhez, egy
szerre kapcsolván össze s vá
lasztván szét a gondolatsorokat 
a mellérendelésekben és áthajlí- 
tásokban, aszerint, hogy ho
gyan, honnan figyeljük szavak 
és szótöredékek gram m atikai 
rendeződését a különféle grafi
kai alakzatokon belül s a jelen
tésm ezők érin tkeztetésében . 
Szintesedés és tömbösödés szün
telen alakváltozásainak lehet ta
núja a türelmes olvasó, s mert 
mindenekelőtt vizuális élményt 
akar nyújtani a költő, e verseket 
nem lehet mondani. A látvány s 
a csönd költészete ez, a hallgatá
sé és az elmélyedésé, s ha Vásár
helyi Gézáról le lehetett írni, 
hogy költészete a szilánkjait vil
lantó egység,' úgy Boér Gézáról 
éppenhogy az ellenkezőjét: köl
tészete a végérvényesen széthul
lo tt sz ilánkok  sóvárgása az 
egységre, a megnyugtatóan ke
rek és egyértelmű, egyetlen és 
örökérvényű entitársra, mely 
azonban számára végképpen el
veszett. Forrás-kötetének fülszö
vege nyomán is csak sejthető, 
hogyan folytatódott volna Boér 
Géza irodalmi tevékenysége, mi
lyen lett volna az a nyitás, ame
lyet ő talán jól körvonalazott 
önmagának, de amelyet előttünk 
már föl nem fedhet. Az elveszett 
lehetőségeken túl m ost m ár 
egyetlen HA az az irány, mely 
meghatározhatta volna a költő 
további életútját, a már mind
örökre m eghatározhata tlan t, 
megismerhetetlent. Boér Géza 
újabb hiány a költészet térképén, 
s m ert emberként talán senki 
sem volt képes egészen megis
merni, így hát örökre kiismerhe
te tlen  m arad . Vele sem 
találkozunk immár soha többé 
egy pohár italra, de ezután egy 
kicsit ott lesz ő  is minden pohár 
italunkban, ó  is bekerült a Nem 
Túlságosan Vidám Cimborák 
Házába. Újabb betelt sors a hiá
nyok térképén.

Van egy k e re ttö rtén e tem . 
Nem túl vidám történet, de hát 
ahogy mondják, ilyen az élet. Egy 
odakint elárvult amerikás ma
gyar levelet írt a bácsikájának 
vagy öcsikéjének. A levélben per
sze szó sincs árvaságról, arról van 
benne szó, hogy ilyen az élet, ir
galmatlan, komisz sőt pimasz, ám 
küzdeni kell, hősiesen harcolni, 
százszor, ezerszer is. Az öcsi vagy 
inkább a bácsi pedig töprengve 
elolvasta a levelet, és közben oly
annyira feldobódott, hogy rögtön 
írt egy verset, mivelhogy ez volt a 
mestersége. Azonnal megírta hát, 
nehogy az ihlet meg a téma kárba 
vesszen. Sikerült is írnia egy 
bölcs, könnyed, sanzonszerű szö
veget a la Prévert. "Ilyen az élet, 
ez az élet, arasznyi élet..." vala- 
hogy így kezdődik. Korosabb ol
vasóim  m ost tán a fejükhöz 
kapnak, s éppen alaptalanul. A 
szöveg ugyanis Bágya István ze
néjévé karöltve szép karriert fu
to tt be, m egnyert egy 
táncdalfesztivált, franciára, olasz
ra is lefordították, többek között 
Gigliola Cinquetti is énekelte (az 
ám, hazám!), énekelték Ameriká
ban is, igaz csak magyarul, de az 
am erikai m agyarok annál na
gyobb örömére. Kicsivel azután, 
hogy levélírónk, emlékezetes és 
ihlető bizakodása, harcos eltökélt
sége ellenére, úgyszólván a siker- 
sorozat előestéjén (s meglehet, 
hogy a maga számára is váratla
nul) öngyilkos lett.

Ha valaki azt hiszi, hogy né
hány évvel ezelőtt Amerikába re
pült, akkor azt hiszem, ebben nem 
tud tévedni. Éppúgy, ha valaki azt 
mondja, hogy most az asztalnál ül 
és ír.

"De ha ilyen esetben nem is 
tévedhetek — az nem lehetséges, 
hogy narkózisban vagyok?" Ha 
abban vagyok, és ha a narkózis 
megfoszt öntudatom tól, akkor 
valójában most nem beszélek és 
gondolkodom. Nem tételezhetem 
föl komolyan, hogy most álmo
dom . Ha valaki álm ában azt 
mondja, hogy "Álmodom", még 
ha közbai hallhatóan is beszél, 
éppoly kevéssé van igaza, mint ha 
álmában azt mondaná, hogy "Esik 
az eső", miközben tényleg esik. 
Még ha álma ténylegesen össze
függ is az eső neszével.

(Ludwig Wittgenstein, A bizo
nyosságról. Európa, Bp. 1989.
178-179)

M int egy reggeli repülőtér, 
ahol alattomos köd szitál a kifutó
pályára, s fel kell szállni mégis. 
Meg kell próbálni, mégha közben 
már sejthető, helyetted más hatá

roz. Mégha közben már más van 
benned-helyetted is. És néhány 
jobban induló mondatod is — mi
nek az az egész, megadod magad 
— abbahagyod.

Vajon milyen annak fentről e 
táj, aki a Hiányok térképe alapján 
keres teret a leszálláshoz? Aki, bár 
még szárnya ép, tudja, hogy ahol 
azelőtt az angyal állt a karddal, most 
senki sincs?

Poétika. És — főleg — politi
ka. (így írt Bibó a Sem emlék, sem 
varázslatról, telve az esztétikum 
mindenhatóságáról való lemon
dás á llam polgári alázatával.) 
Vagy inkább, amilyen egyszerű
en csak lehet J'écoute, á demi 
transporté, Le bruit des ailes du 
silance Qui vole dans l'obscurité. 
Ahogy mint álomban hallgatom a 
hallgatás szárnyainak suhogását, 
melyek a sötétben szállnak. Sötét
ben? A sötét itt megleli a maga 
költői sorsát, lényeggé válott 
(minden logika ellenére, de az éj
szaka titkának igazsága szerint), s 
mennyire tapasztalhatóan! Költői 
evidencia, egy szó a némaság pe
remén.

Költészet.
A nagyonis jogosult törekvés 

voltaképpen állandóan kudarc
hoz vezet. A sikeresség és az 
erény azonosításának korában é- 
lünk, nem rosszkor, dehát költői- 
leg távolról sem tökéletes. A lát
szatok világa azonban m egte
remtette a látszat hőseit; a sikeres 
ember fair, és nem őszinte. Cso
portsportban él — mindig tekin
te tte l van m ásra . A m ásik  
azonban nem individualitás, ha
nem pusztán csoporttárs. Ezért az 
új moralitás emberének még min
dig inkább az egészhez van köze, 
és nem a részhez. Az egész pedig 
a részhez viszonyítva csupán 
csak nagyvonalú látszat.

Boér Géza sem bírta elviselni 
költői csalódását a látszatban.

A katarzisról készült monog
ráfiát írni, és egyszerre rádöbbent 
arra, hogy nincsen egyén, csak 
közösség. S a történetfilozófia he
geli-m arx i p e rsp ek tív á jáv a l 
szemben nem állíthatott mást, 
csak a kifejezés tagadását.

Más történet 1988 tavaszán a 
bőkezű Kántor Lajos néhány "di
vatja múlt" francia nyelvű könyv
vel ajándékozott meg. Az egyik 
ismerősnek tűnt, nyomasztóan is- 
merősnak. Lajos elmondta, hogy 
Molnár Gusztitól kapta, aki vi
szont Aradi Jocótól örökölte. Hm. 
1971 egy ködös november estéjén
» »  folytatás a 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról

Géza ezt a könyvet húzta elő a 
párnája alól, az utolsó oldalt tel
jes egészében felolvasta a 87-es 
szoba legénységének.

Mais dire que sa faqon de con- 
cevoir la philosophic á cette der- 
n iére  période  résu lte  de son 
opposition á la suprématie de la 
science ne représente encore qu' 
une partié de 1' axe conceptuel de 
cette pensée. Un röle d ' une égale 
importance doit revenir á la con
ception naturaliste du  langage.

Ces deux tendances, 1' une an- 
tipositiviste et 1' autre d ' une sor
té de positivisme subtil, ne sont 
pás totalement contradictoires.

(David Pears, Wittgenstein. 
Seghers, Paris, 1970, 240.)

Szóval az utolsó korszak filo
zófiafelfogása. A tudomány fel- 
sősége mint ama fogalmi tengely 
töredéke. S a nyelv naturalista el
képzelése. Antipozitivizmus és 
"egyfajta kifinomult pozitiviz
m us"— nem is zárják ki egymást. 
Ez a derék bizonytalanság az, 
ami annyira időszerű. Ilyen az 
élet stb. A jelenvoltak közül — 
nyelvi okokból — csupán Markó 
Béla méltatta a szöveg sokatmon
dó üzenetét. A jelenlétből mi ma
radt? M aradt az emlék, az, hogy 
a nyelv hallgatásáról kell beszél
ni. Beszélni kell egyfajta, "finom 
pozitiv izm ussal", a nyelvben 
nem a kultúra mítoszát, hanem a 
tény logikáját tisztelve. Beszélni 
kell talán még a tragikum fogal
mának hiábavalóságáról. Arról, 
hogy ha a lét tragikumát meg
vonják tőle, az emberrel mi le
gyen. Ki legyen az ember, ha már 
nem "tragikus lény", csupán a 
tá rsa d a lm i tények  kény
szerházasságának szülötte? Nem 
a Geneinwesené, hanem a Geme
inschaft és a Gesellschaft korai ket- 
tészakadtságának infantilis — 
szkizoid megtestesítője.

Az áruló. Az árulóra pedig 
visszaszáll minden értelmetlen 
halál. Halál az árulóra?

Mert nincs vitorla. Nincs uno
kahúg, nics semmi rejtett értelme 
az elképzelt szeretetnek. Nincs 
megértő bácsika vagy öcsike. A 
szülő-szerep véget ér a dolog bi
ológiájánál. A testvér csak vér 
szerint az, szellemtestében telje
sen idegen. Testvérietlenül titok- 
talan  a k iu talt végtelen. Van 
lámpa és lugas, de nincs haj- éj
szaka, a vágy pedig hajnalra vé
gétén

"A kitárt ajtók némasága".

Le vierge, le vivace, et le bel au- 
jourd’ hűi. Mallarmé persze nem 
járt Kézdivásárhelyen. Nem taní
tott felváltva magyart és franciát 
a jó székelyeknek. Nem volt 
munkatársa romániai magyar la
poknak, azaz nem őt nem vették 
fel az Ifjúmunkáshoz, az Igaz Szó
hoz, az Utunkhoz. Nem neki volt 
családja, családja egy olyan társa
dalom ban, amely nem ismert 
védhető és védő meghittséget. 
Különben is, Mallarmé fasza fiú 
volt, francia költő, szerencsétlen
ségében is szerencsés alkotói 
órák szülötte. (Aki leírhatta: Vic- 
torieusement fűit le suicide beau. És 
élhetett tovább.)

— Mi mindannyian sokat vá
runk tőled!

— Köszönöm, bár még nem 
igazán tapasztaltam.

Szárny a sötétben. Kezet fog
tunk, eleresztettük egymás kezét, 
visszahúztam a kezemet. Túrták 
az utat, ezért elég nehezen tudott 
átmenni a másik oldalra. De azért 
mégis, bár személytelen-szigorú- 
an, visszanézett.

Szeretnék így m eghalni. S 
tudva tudom, majdnem lehet. Az 
árulóé egészen más halál.

Bartha Árpád: Gpók poézise

Februári
évfordulók
1 -  60 éve született Nicolae Breban román író 

20 éve halt meg Győry Dezső magyar költő
120 éve született Hugo von Hofmannstahl osztrák író

2 -  80 éve született Constantin Prisnea román író 
40 éve halt meg Hella Wuolijoki finn írónő

3 -  30 éve halt meg Ion Marin Sadoveanu román író 
40 éve halt meg Ionéi Teodoreanu román író

4 -  70 éve halt meg Szabó Endre magyar író
5 -  30 éve halt meg Csathó Kálmán magyar író 

20 éve halt meg Gáldi László magyar nyelvész 
10 éve halt meg Megyeri Sári franciaországi 
magyar írónő

6 - 330 éve halt meg Benicky Péter magyar költő
430 éve született Christopher Marlowe angol drámaíró

7 - 400 éve halt meg Csöng Cshol koreai költő
8 -  60 éve halt meg Móra Ferenc magyar író 

175 éve született John Ruskin angol író
120 éve halt meg David Friedrich Strauss német 
filozófus

9 -  70 éve született Teodor Bals román költő
120 éve született Amy Lowell amerikai költőnő 
120 éve halt meg Jules Michelet francia történész 
70 éve született Tompa István romániai magyar író

11 - 130 éve született Balassa József magyar nyelvész
70 éve halt meg Olav Nygard norvég költő

12 - 100 éve született Otília Cazimir román írónő 
190 éve halt meg Immanuel Kant német filozófus 
60 éve született Ladányi Mihály magyar költő 
160 éve halt meg Friedrich Daniel Schleiermacher 
német filozófus

13 - 225 éve született Ivan Andrejevics Krilov orosz költő
14 - 230 éve született Nicasio Álvarez de Cienfuegos 

spanyol költő
1125 éve halt meg Cirill szláv hittérítő

15 - 430 éve született Galileo Galüei olasz filozófus
16 - 330 éve született Gian Vincenzo Gravina olasz

jogtudós
17 - 10 éve halt meg Kacsó Sándor romániai magyar író 
18- 590 éve született Leon Battista Alberti olasz humanista

430 éve halt meg Michelangelo Buonarotti olasz költő 
20 éve halt meg Cicerone Theodorescu román költő

19 - 130 éve született Artúr Gorovei román folklorista 
110 éve született Leo Kiacseli grúz író
240 éve született Vincenzo Monti olasz költő

20 - 670 éve halt meg Dino Compagni olasz író
10 éve halt meg Földes Mihály magyar író

21 - 490 éve született Bemardo Segni olasz humanista 
22- 130 éve született Jules Renard francia író
23 - 90 éve született Nagy István romániai magyar író
24 — 75 éve született Stelian Pcíun román költő
25 - 160 éve született Alexandria Deparateanu román költő

40 éve halt meg Herczeg Ferenc magyar író 
90 éve született Török Sándor magyar író

26 - 25 éve halt meg Karl Jaspers német filozófus
75 éve született Constantin Tonegaru román költő 

27- 130 éve született Eemil Nestor Setälä finn filológus 
160 éve született Vasile A. Urechia román író

28 - 170 éve született Kertbeny Károly magyar műfordító 
125 éve halt meg Alphonse de Lamartine francia költő 
240 éve született Gheorghe £>incai román tudós
130 éve született Szomaházy István magyar író

29 - 170 éve született Stevan Mitrov Ljubisa szerb író 
? - 400 éve halt meg William Painter angol író
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TAMÁSI
ÁRON

Tamási Áron (Farkaslaka, 1897.9.20. - Buda
pest, 1966. 5.26.) novellista, regény- és drámaí
ró. Székely parasztcsaládból származik. Korán 
munkára fogják, csaknem 13 éves koráig éli szü
lőfalujában sorstársainak küzdelmes életét. Bal
eset következtében elveszti egyik hüvelykujját, 
s ez segíti hozzá a kiemelkedéshez a paraszti 
sorból. Mint kétkezi munkára alkalmatlant, ro
koni közbenjárásra fölveszik ingyenes növen
dék n ek  a szék ely u d v arh e ly i ka to likus 
gimnáziumba. Besorozzák katonának, hadi
érettségit tesz, tiszti iskolát végez Gyulafehér
várt. Karpaszományos őrvezetőként az olasz 
frontra kerül, a piavei támadás során kitünteti 
magát, nagy ezüst vitézségi érmet kap, és hadap- 
ródjelöltté léptetik elő. 1919-1920-ban a kolozs
vári egyetem jogi karának hallgatója, majd 
átiratkozik a Kereskedelmi Akadémiára, ahol 
oklevelet szerez. 1923-ban Amerikába hajózik, 
különféle munkákat vállal, végül banktisztvise
lő lesz. Első novelláskötetében, a Lélekindulásb an 
(1925) mesei realizmussal, elapadhatatlan mó
kázó kedvvel mutatja be a székely falut és sze
gény sorsú, de életrevaló lakóit. 1926-ig marad 
az Egyesült Államokban, hazatérve Kolozsvá
ron telepszik le. Önéletrajzi fogantatású regé
n y ét, a Szűzmáriás királyfit (1928) saját 
messianizmusa, valamint látomásos, balladás 
romantika hatja át. A Címeresekben (1931) az er
délyi magyar arisztokráciát kívánja kipellengé
rezni. Bánffy Miklós, aki természetesen belülről 
ismerte e réteg életét, a regény olvastán felhor
kan: "Nem úgy volt az!" - és nekikezd nagy 
regényciklusához, az Erdélyi történethez (Meg- 
számldltattál, I., II; És hijjával találtattál, 1., U; Da
rabokra szaggattatol). Tamási leghíresebb műve, 
az ÁM-trilógia (Ábel a rengetegben, 1932; Ábel az 
országban; Ábel Amerikában, 1934) klasszikus né
pi hőst állít elénk, aki erkölcsi tisztaságát, forté-

lyos eszét, munkabírását szegezi szembe a szű- 
kölködéssel és minden megpróbáltatással. Ta
mási írásaiban ettől fogva elszaporodnak a 
csodás fordulatok, természetfeletti elemek. 
Újabb regényei közül a Jégtörő Mátyás (1936) a 
népi hiedelemkincset ötvözi költőien a lélekván
dorlás tanával, a folytatáson pedig, a Ragyog egy 
csillagon (1937) a keresztény misztika és mitoló
gia hatása is érződik. Színművei, például az 
Énekes madár (1934) vagy a Tündöklő Jeromos 
(1936) a népi misztérium, a mesejáték, a vígjáték 
és a középfajú dráma elegyei. A közéletben a 
népi mozgalomhoz csatlakozik. 1937-ben ő az 
erdélyi magyar ifjúság Vásárhelyi Találkozójá
nak elnöke, s az ő szellemében és közreműködé
sével született a különféle csoportok közös

Hitvallás a a kisebbségi teendőkről. "Az új népi 
írók - vallja korábban - a népi szellemet a legmű
vészibb és legmodernebb formában fejezik ki. 
Nincs szükségük magyarkodásra, a magyarsá
got az emberen keresztül látják, éppen ezért ők 
a legeurópaibbak." 1942-ben kiadják (addigi) 
összes novelláját. Két évvel később végleg Buda
pestre költözik. 1945 és 1947 között a parlament 
tiszteletből meghívott képviselője, érdemben 
nem politizál. 1948 után csöndesen félreállítják, 
és csak 1953-ban jelenhetik meg következő két 
könyve, a Bölcső és bagoly meg a Hazai tükör; 
előbbiben gyermekkorát, utóbbiban az 1848-as 
forradalmat idézi föl. A továbbiakban, ritka fel
szikrázásoktól eltekintve, alkotóereje lankad. A 
"magyar rege" alcímet viselő regény, a Szirom és 
Boly (1960) a mezőgazdaság "szocialista átalakí
tásának" eposza, s az író igen sérelmesnek érzi, 
hogy a kritika nem méltányolja igyekezetét. 
"Eleitől fogva utolsó leheletéig Farkaslaka írója 
maradt - mondja az igazi Tamásiról Féja Géza 
termése mégsem helyi jellegű. Jelentőségét azzal 
sem merítjük ki, hogy szülőföldje költői újjáte- 
remtésével a székely népegyéniséget mutatta 
fel. Lényegesen többről van szó: Farkaslaka hű
séges fia az ófalu utolsó nagy költői summázója. 
[...] Ennek az ófalunak a lelkét aranyozta az 
egyetemes emberihez, és mentette a most vajú
dó világkorszakba. [...] Világa zártabb, mint 
szépprózánk nagy klasszikusaié. De a Tamási
világ magasan fekszik, messzire ellátott onnét, 
és mély, akár a tengerszem. Életérzése egészen a 
"tengerfenékig”, az emberiség őstájáig ért, Ta
mási mindig a mélyből felmorajló üzenetekre 
figyelt. [...] Kortársai közül senki sem merített 
annyit a tájnyelvből, mint Tamási Áron. Mégis a 
zeniten járó író mértéktartással, csupán fűszer
nek használta a tájszavakat, inkább a székely 
észjárást és beszédmodort hozta irodalmunkba: 
a tömény,kevés szóval sokat mondó, mindig lé
nyeget közlő s lényegre tapintó beszédet, az 
érzéki képek keleti finomságú varázsát, a vil
lámló szellemiséget, a szavak fűzésében és a 
mondatok építésében megnyilatkozó esztétikai 
kedvet, egyszóval: az emberi beszédnek eredeti 
s immár feledésbe menő természetes bűbáját."

KÉT TAMASI ÁRON NOVELLA
tördöstek, s belőlük az édes nedv, 
mint drága, idétlen remény, kicsor-Tüzet vegyenek!

Énlaka felett, a Firtos lova há
tán, lehajtott fejjel elaludt a Gond
viselés.

A havasi faluk háta mögött az 
égnek egy zord gondolata beléhul- 
lott az erdők méhébe, s rá felzúgott 
a csend. S felébredtek a fák, a víz és 
minden ékessége a földnek.

A hegy alatti kicsi falut az álom 
kezéből ldszakasztotta a szél, s a 
Száraz Boda Izsákné háza fedele a 
nyugalommal együtt megimboly- 
gott.

Kesergő szellemek jeget sírtak a 
fellegek hátán, s így hoza jégesőt a 
zivatar.

A Boda Izsákné kicsi háza, mint 
reszkető, rongyos gyermek, a föld 
keblére borulva irgalomért esdett. 
A jegenyefák nagy alázattal kegye
lemért hajlongtak, s a maguk vesze
delme mellett a föld könyörgését s 
a megriadt élet sírását is belezúgták 
a sötétbe. Az anyamadár felijedt 
fészkében, s csóré fiait, kiknek a ha
sa alól elillant már a meleg, melen

getve bátorította.
Ilyenkor tűznek, víznek, virág

nak s mindennek könnyű testvérré 
lenni. Hiszen ijedtében a sas is meg
ölelte az ágat.

Szúette fenyőfa ágyában még 
aludt Száraz Boda Izsákné, s bár 
vénsége már halállal cimboráit, őr
angyala mégis oltalmát kívánta, mi 
okból az Úr könyörületességébe fo
gódzott.

És az erő akaratának nem vala 
ellentmondója sehol.

A rozoga ablak hirtelen kisza
kadt, s csörrenve darabokra törött, 
mire Száraz Boda Izsákné felsikol- 
tott, s már tele lett istenfélelemmel.

- Hatalmad nagy, s legyen ir
galmad is végtelen.

Künn a fák tetejéig nyújtotta tü
zes ujjait a villám, s övezte szikrázó 
fénnyel az őserő homlokát. Fű kö
zötti bogárnak menekülés közben 
jégre tapadt az élete, s a pillangót 
virágon elkábulva érte a halál. A 
fejet hányó búzaszárak, derékba

dúlt.
A Boda Izsákné házmelletti két- 

köblös búzaföldje is a pusztulás kü
szöbén állott, mert a szegényebb 
ember számára sem vala még e vi
lágon enyhébb törvény sohasem.

Azért ágya mellett mégis térdé
re ereszkedett, s megaszott kezeit 
összefogta:

- Nézz le, Jézus, s könyörülj 
meg!

- Szent Szűz, kinek mennyben 
szavad vagyon.

Az ablak talpán, rozoga fa tokjá
ban, egy kijáró lámpás időnként 
erőtlenül hunyorgott, mint a halál 
színe előtt az egykedvű lélek.

A falon szentkép lógott s rajta 
ábrázolva az Úristen, amint felíe- 
gek között térdepel a világon. Sze
szélyes időközökben az ablakon 
vihar szele csapott be, s kíméletle
nül falhoz verte a képet

Száraz Boda Izsákné kinyújtott 
karokkal a szent ábrázolás felé buk
dácsolt, de útközven megbotlott al
vó legényfiában, ki posztóujjasával

betakarva feküdt a földön.
- Mi baj jőve reánk? - ijedt fel 

Száraz Boda Ferus.
Az asszony tápászkodás köz

ben siralmasan nyöszörgötfc
- Jaj, a búzánk, ami szikra vót 

is...
- Tán veri a jég? - szólott a le

gény, és nagy fejét az ablak felé 
emelte, mintha egyenesen ki akart 
volna ugrani, hogy rendelkezzen 
odakünn.

Boda Izsákné a képre omlott, s 
rajta sírva ébresztette a hatalmas 
jóakaratot, de a Mindenható örök 
egyformasággal csak térdepelt to
vább a világon, s a kesergő gondját 
csodával meg nem váltotta.

És a vihar ereje nem lankadott, 
s földi lények alázatán zúgva napi
rendre tért.

Csak a Boda Ferus ösztöne for
rott fel a vérben, s haraggal tele 
leve, mint a vad, ha eleségét hirte
len elemészti az idő. A harisnyáját 
húzván, a félsötétben megvillant a 
szeme, s beérte azt a pillanatot, 
amikor az érdemtelenül megbán
tott szegény ember még a pusztu
lásban  m eg m arad t m aradék  
búzáját is visszavetné az Istennek.

Az asszony szentségim ádó 
» »  folytatás a 12., 13. oldalon
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HELIKON
folytatás a IT. oldalról

könyvét s a képet magához ölelve, 
az ajtó felé botorkált.

- Hová bódogtalankodik? - vág
ta hozzá fia a szót

- Könyörülj mirajtunk! - ván- 
szorgott búzaföldje felé Száraz Bo- 
da Izsákné.

- No lám, mire menyen? - vi
gyorgott keserűn Boda Ferus.

Látszott rajta, hogy mostani ál
lapotában neki meghalásnál nehe
zebb a könyörgés. Száján, vérében 
s minden valójában feltámadott a 
lázadó gondolat

- Szegény embernek még Istene 
sincsen.

Új szelek jöttek, s a megkínzott 
virágok utolsó csepp illatát is kitép
ték. A víz sötét medrében ijesztő 
sereggé gyűltek a kárvallott embe
rek gondolatai, s kesergőjükkel 
egyetem ben, mint a végképpen 
pusztuló siralmas élet utolsó ak
kordja, a viharba belezúgott a víz 
halotti éneke.

Boda Ferus fejét kidugta az ab
lakon, hogy valamiképpen kive
gye: merre vergődik az anyja. S e 
pillanatban földig le villámlott, 
mintha egy fellegekbe elrejtőzött, 
rombolásra felesküdött óriás a fejét 
akarta volna levágni szikrát hányó, 
rémítő késsel.

- Jót pillanta - vette csak így a 
legény, s a fejét visszahúzta. A kese
rű tréfa nem*javított a valón, de 
megrázkódva ráeszmélt a pusztu
lásra, s hirtelenében megfagyott 
minden gondolata.

Láthatatlan, szomorú fából ke
reszt épült a feje felett, meg is moz
dult, s rá is telepedett erős vállaira. 
Utána az élet értelme alakot öltött, 
s mint kedve vesztett fekete madár, 
ráült a keresztre, ami nehéz volt így 
mindenestül cudarul.

- Vigyed, s hetvenkedjél!
Emígy állott Boda Ferus a ház

közepén, s a verejték kiverődött a 
homlokára.

Megrázta magát, a kicsi lámpás 
drótfogóját az ujjába akasztotta s az 
anyja után indult. A ház bütüjénél, 
amíg baljával odakaphatott volna, 
a kalapját a szél hirtelen kisirítette 
a fejéből: ahogy keresgélte a burján 
között, a lámpást is ki a kezéből, s 
szeszélyesen a földhöz vágta, mint
ha versenyre kelne s mondaná:

- Vagyok olyan legény, mint te.
Boda Fernst elfutotta az indu

la t
- Hej, a keservit!
Felegyenesedett, nem mozdult,

csak a fejét szegte bele a setéibe, s 
dölyfösen szemébe vágta a zivatar
nak:

- Hadd lám, engemet!
Jó ideig így állott merészen, 

mint a konok sas, amelyik azon tu- 
sakodik a sziklafokon, hogy merre 
szálljon ragadozni. Azután megin
dult a búzaföld felé, s keserű gyö
nyörűséggel szalasztotta végig 
magán a szó t

- Micsodás kedve vagyon az 
Úristennek!

Már nem is a termést, csak az 
édesanyját féltette. Észak felé belé- 
kiáltott a setétbe:

- Hol van, anyám, él-e még?

Száraz Boda Izsákné a halálra- 
vert búzája között mezítláb térde
pelt a lehullott jégen. Visszatérő 
kicsi erejével hol maga elé, hol a feje 
fölé emelte a szentképet, de rémü
letében, olyan mozdulásokkal, 
mintha ijeszteni akarná véle az 
időt, vagy mintha a képnek erő
szakkal is mutatni akarná az Isten 
haragját s pusztulását minden élte
tő jónak. A szentségimádó könyv 
mellette feküdt a leszaggatott búza
fejeken, s leveleit sebesen és kímé
letlenül ide-oda forgatta a szél, 
mintha sürgősen imádkozni akar
na, s mégsem találná a magának 
való textust. Mellette mindenfelől 
millió rejtelmes, kicsi sírja feküdt az 
életnek, felette gomolygott s gyá
moltalanságán kajánul kacagott az 
őserő.

De az imádság félelem nélkül 
élt s szaporodott remegő ajakán, és 
minden romlás között is szelíden és

győzhetetlenül ég felé szállott az 
Ige:

- Mindenható, ki tenyereden 
hordod a világot!

- Vérrel keresztelő, fájdalmas, 
édes Krisztus!

És a felhők zúduló terhe alatt 
így hirdetődött, hogy a teremtéskor 
mégis magához forrasztotta az em
ber szívét az Úr.

- Tégy igazságot, örök Atyais
ten!

Földnek fázódó kérgéről, halált 
szenvedő madárszájból, megfosz
tott fák ágairól és mindenünnét 
nyersen tárta elé az örök hatalom a 
valót:

- Te ember: nyomorúságnak 
példaképe.

- Te ember síró játéka az örök 
Erőnek.

- Te ember pusztulás az ékessé
ged.

Az elemek hangja közé most új
ra beléhullott a Boda Ferus kiáltása:

- Hol van, anyám, él-e még?
Csák ott térdepelt, és sírt né

hány lépésnyire.
Akkor a felhők megint villám- 

lottak: megmutatták a gyermeknek 
az anyát, kinek könnyei bőségén 
kívül már csak az imádkozó szíve 
maradt.

- Sokfájdalmú, hívséges Szűz- 
mária!

A legény odalépett:
- Szüntesse bé, no! - keményítet

te keserűségében a szót, s meghaj- 
lott, s jobbjával felállást 
indítványozott az anyjának, ballal

pedig az imádságos könyvet fel
emelte.

- Hiszen látja, hogy már a veréb
nek sincs - toldotta meg lemondás
sal.

Boda Izsákné meg sem moz
dult, tán az ereje sem futotta már. 
Egy-két szó között értelme s gondo
lata ide-oda vergődött.

- Istenem, téged esd a szolgád!
Hanem Boda Ferus konokul le

rázott magáról minden emberi 
megalázkodást, s talán kevélyen és 
csúfondárosan még kacagni is tu
dott volna, ha leborultából felemel
kedik az anyja, s az ég felé nézve, 
véle együtt elereszti felazon:

- Szép dógot műveltél!
Érzéseit rabságba hajtotta, de

szólni nem tudott. Ellenben ha szól 
is, bizonyosan nem dicséri a szegé
nyeknek gondját viselő Istent. Im
már oda érkezett, hogy a 
pusztulásnál jobban bántotta gyá

moltalan anyjának földig gömye- 
dése, és az alázatosság, amiből még 
a hajszála sem látszott. Tudta, hogy 
nemigen lehet innen megtéríteni, 
de meg nem állotta, hogy vissza
menőben oda ne vesse:

- Bezzeg sok haszna vala belőle!
Alig botlott egyet-kettőt, új fu

tama jött a viharnak. És egy bor
zasztó pillanatban az űrvilágon 
keresztül út nyílott az égi fényes
ségből, vakítóan lecsapódott a föl
dig, s Száraz Boda Izsákné jaj 
nélkül és kiengesztelve arcájára 
dőlt ez isteni csókra.

És olyan szag terjengett utána, 
mintha erős lélek égett volna el a 
légben...

A legény egy pillanatig meg
dermedve ölelte a földet, aztán 
megtámogatta magát két kezével, 
felkelt, támolyogni kezdett az anyja 
felé, s torkán akadoztak a szavak:

- Hol van, anyám, él-e még?
Nem felelt senki. Nem is imád

kozott senki. De a halál az eredmé
nyen ülve teregette gondosan a 
szárnyát.

Boda Ferus a vak földre lehaj
tott, tapogatni kezdett maga körül, 
de szörnyű hideg volt minden kö
rülötte, mint a horpadt síron meg
rekedt tél hava.

És embernek a nyugodalma 
mindenütt s panaszos hang sehol, 
hogy egyebet nem lehetett vélni, 
mint hogy az élet magát megadta 
örökre már.

A Boda Izsákné öreg teste lekö
szönt, s hajdani hét magzatnak ez a

trónusa rozogán s színt váltón fe
küdt, mint körülötte az áldás.

Kézit rátette Boda Ferus, a hi
deg végigfutott rajta, értelme ho
mályba hullt. Mikor magához tért, 
csak a szívét s a fájdalmát érezte 
már, s akár egy leányka-gyermek 
megcsendesedett a mogorva le
gény.

- Meghalt... Nem más halt meg, 
mint az édesanyám...

Azután gondolkodás nélkül vé
gigtapogatta a testet; a fejnél meg
állapodott, s ahogy odavitte a 
másik kezét is, útjába esett a szent
kép, ami villámtól megégetve ha
son feküdt a fej mellett. Felemelte, 
de a szél csak megfuvintotta, s már 
mint a hamu, apróra töredezve, 
visszahullott a földre. Eszébe jutott 
a kép ábrázolása: a világon térdelő 
Isten, s mintha új halottal találko
zott volna, olyan fájdalommal 
mondta a szegény, szomorú, árván 
maradt Boda Ferus:

- Se Isten, se ember...
Sokáig elgondolkozott: keserű 

sorsa immár bizonyos volt, árvasá
ga végleges. Mi lesz?! Mi jön még a 
bún s bánaton kívül? Nem is késza
karva, de hogy valakije mégis le
gyen, megnyugodott az erőnek 
Lelkén újra.

- Az önmaga képét is elégette az 
Úr.

- Bizony: igazságos az Úr!
2
Még csak gyengén virradt, ami

kor Boda Ferus tisztes ruházatát 
felöltötte. Lesz, ahogy lesz, hagyta 
rá aggodalmait, s elindult, hogy a 
jegyzőnek tudására hozza a csapást 
s gondjait.

- Ébredjen a zúr! - zörgetett az 
ajtón.

Belül felszuszogott rá valaki, az 
ágy is megroppant

A legény a kalapját levette.
Összegyűrött ábrázattal s csak 

ahogy kelt: még nem erősen műkö
dő ésszel, magából meleget sugá
rozva, s szőrös mellét villogtatva, 
az ajtóhoz csoszogott a jegyző, s 
fejét kidugta rajta.

- No mi baj van ilyen jókor? - 
kérdezte hunyorgó szemekkel.

- Anyám meghala - mondta 
egyszerűen a legény.

- Csak nem?!
- Vagy igen, biza.
- Sosztán?!
- Hát pénz nincs a háznál, egy 

pengő nem sok, annyi sem, s el ké
ne temetni.

- Hm! - sóhajtott a jegyző kény
telenül.

- Koporsó kéne, szemfedő kéne, 
gyertya is kéne, papot, kántort fi
zetni, a sírt szorultságból magam is 
megásnám.

A jegyző megvakargatta a füle 
tövit.

- Majtég kitalálok valamit - 
mondta végül.

S elválottak hidegen.
Árva Boda Ferus egyre fehére- 

dő színében haza mendegélt, s 
emésztő fájdalommal állott meg az 
ágy mellett, miben az anyja feküdt: 
feje lábtól téve, nyilván jeléül, hogy 
ellenkező irányt vett élete útja. Az 
ágy is temérdek szolgálat után erőt
len, hogy meg sem is bírná, aki
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most benne fekszik, ha lélek is vol
na abban.

Halott anyját gonddal bétakar- 
gatta árva Boda Ferus, hogy utolsó 
napján is ne érje a hideg. Megren
dült a jóságtól, úgy szeretett volna 
sok szépet és illendőt tenni, lábát 
megsimogatta, feje alját elegyen
gette, ráncokat kisimított, keszke
nőjével körös-körül a port letörülte, 
ó, csakhogy vissza tudná adni bár 
egy cseppet azt az áldott gondo
zást, amiben nevekedett!

Odaborult, s nem állta meg, 
hogy ne szóljon:

- Ne búsujjon... eltemetjük szé
pen...

Egy olvasót, minek a szemei ja
varészben már lefoszlottak, a halott 
feje fölé akasztott. Füttőben a sze
net kihúzta, s néhány szál rozma
ringot tett rá, hogy a heves nap s az 
áldott halott tiszteletire olyan illat 
legyen, mint az asszonyi lélekben.

Aztán hátrament a kertbe, egy 
fiatal cserefát a vállára vett, a favá
gó csutakhoz vitte, arra szépen rá
fektette, s faragni kezdte.

A kapu előtt egy vénember ha
ladt el, meglassított, s beszólt a lé
cek között:

-Milesz abból,hé?
Árva Boda Ferus méltósággal 

felelte:
- Kereszt kéne...
A vénember meghökkent:
- Kinek, te?!
- Biza édesanyámnak - mondta 

a legény, és csapás közben egy pil
lanatra megállította a fejszét, mert a 
szeme előtt mélysötét gyászba bo
rult valamiért a világ.

Délfelé megkémlelték a holtat. 
Elhozták a koporsót is. Megjött a 
nyújtogató is.

Mindenki körülvizsgálta Boda 
Izsáknét, s egyformán azt mondta 
egyik is, másik is, hogy: megholt.

- Olyan igaz, mint a nap, hogy 
megholt.

Hanem az egész házban nem 
akadt egy krajcár, mit a halott sze
mére tegyenek. Végre egy találé
kony székely azt javasolta, hogy 
kenyérből kerekítsenek kettőt, s te
gyék azt reá. Kerekítettek s reátet
ték.

Aztán, ahogy jöttek, el is men
tek.

Árva Boda Ferus délebédre tót
répát ásott a földből, s a keresztfá
ján ülve azt ellegette.

Egyébként a nap is bújkálni 
kezdett, mint az erdő között henge- 
rített tüzes kerék. A felhők szemlá
tomást füstölögtek és olvadtak a 
hátán, s a Boda Ferus lábainál 
egyenként megkunkorodott a for
gács. A faragószerszám pedig forró 
lett közötte, mint a szegény ember 
szíve a bajban.

Nemsokára egymásba rótta 
már a kereszt fáit. Közben megsér
tett kezéből rácsoigott a vére is, s 
csak alig tudta rávenni magát, hogy 
ezt lefaragja.

- A szívemből eredett, érzem.
Aztán mégis lefaragta, neki-

bútt, s belevéste az erős szavakat: 
Itt nyugszik Száraz Boda 

Izsákné.
A villám ütötte meg

HELIKON

Szent István napjára virjadó- 
lag-

Nyugugyék békével. Ámen. 
írta s faragta árva fia Ferus.

Kicsivel azután, ahogy kivéste 
az utolsót, vén Csókás künn az 
úton verte a dobot, papirost sem 
vett elé, csak bétanulásból szavalta, 
mintha prédikálna:

- Közhírré adatik, hogy Száraz 
Boda Izsáknénak a háza, benvalós- 
tul, még a holnapi napon, a kösség- 
háza nagytermében, a falu kezéből 
árverésre kerül.

Szegény Boda Ferusnak csak 
ütést kapott a szíve, s megtántoro- 
dott.

- Mit hallék! Mit hallék! Ó, ki az 
égben vagy!

Feldúlt arcával eldobogott le az 
úton.

A jegyző szűzdohányt vágott, 
mikor a legény megindultan, de 
ünnepélyesen elejébe állott.

- Ezt a kitalálást nem 
helyeslem  - m ondta 
egyenesen.

- Márpedig eladjuk.
Boda Ferus szembe

szállóit:
- Márpedig, ha élek, 

nem adjuk!
- Hát akkor fizesd ki 

magad a drága koporsót, 
papot, kántort s egyéb 
nya vaját.

- Ha nincs honnét?
- Ez a, látod-é! Ezért 

árverezzük el a házat.
Mert a barátok ki nem jő- 
nek a városból, hogy el
temessék, a magos égből 
sem szotyognak a forin
tok még ez ideig.

- Én minden költsé
get ledolgozok a falunak, 
egy esztendeig is nap
számba járok,üa kell.

- Ma élünk s holnap nem. Amit 
markolunk, az az igaz s egyéb nem.

A legénynek könny szökött a 
szemébe.

- Úgy, hát mégsem gondolja 
meg a dolgot?!

- így van s nem másképp.
Boda Ferus nyelt egy keserűt,

arra megfordult, s mentiből, hogy 
tikkadott meg majdnem a tóduló 
vértől, visszamondta:

- Osztán lássa!
A madár egész háztojástul sírva 

fakad, ha pusztulásra ítélik a fész
két. De megmaradt kedvével mási
kat épít, mert az ereje neki a pénze, 
s mert az Isten lába alá készíti az 
anyagot.

Hanem az ember? Annak láza
dóbb a vére, keservében hirtelen 
megfut az esze, s legfőképpen: a 
példaképet szívéből veszi. Más is 
így, de mértéken jóval túl a székely.

Árva Boda Ferus is maga elé 
tette a szívét, hogy igazodjék utána.

Járt az idő, mint egy örök életű 
bolyongó, aki mentiben hol tarolja, 
hol ülteti a virágot. Most nagy 
kedvvel tarolta errefelé.

Gyötrelmek közé esve, szembe 
a nyújtópaddal, a küszöbön ült a 
legény, és a fejét meghajtotta önma
ga előtt. Talán könnyei is megered
tek volna, ha még előbb vérének a

tüzén el nem gőzölögnek. Szeme 
égett, szája kemény vonásban 
összeforrt.

És miként a madárnak: neki is 
ereje lett a pénze.

És szörnyű nagy dolog történt.
Mert ezen a csendes estén rá

esett egy szikra a világ szívére.
Csillagok jövésekor áldott szel

lemek kezdettek lebegni a föld fe
lett, és igazságok hirdettek:

- Fényes trónusra emeljük, aki 
szenved és jót cselekszik!

Gonoszak is támadtak a sötét
ben, s nagy kövekkel hajigálni 
kezdték a jókat, s a lábaikat szépen 
el is törték, hogy mint a sánta ku
tyák, úgy menekültek a falun ke
resztül.

Boda Ferus a fejéhez kapott:
- Valaki gyötör engemet ször

nyen, vagy a világ megzajdult.
Felállt, nem látott senkit, talpát 

a föld megsütötte, fejét forró levegő

lehelte, ujjasát lerázta magáról, s 
könnyes szemekkel, feje fölé emelt 
karokkal ijesztően felkacagott:

- A ház! A ház!
Körülfordult, s kihirdette a 

csendbe:
- Ne félj világ!: az enyim a ház 

örökre!
S ítélt a maga elevenjei és holtjai 

felett.
A ház melletti kicsi kertben, 

négy bokor tüzesliliom között, két 
ület hosszában s egy ület szélesség
ben lemért a földre. A temetési négy 
szál gyertyát meggyújtotta, jelnek 
odaszúrta, kalapját a liliomok közi 
bévetette, s a földet ásni kezdte.

Szél se lebbent.
Csak az éjszaka virrasztóit gon

dosan: mérhetetlen fekete szemét 
szelíden a legényre emelte, ki az 
erőtől s a fájdalomtól kigyúlva ásta 
a sírt, nem is a sírt, hanem templo
mot épített le a földre az édesanyjá
nak.

Négy gyertya lobogott, fényét 
pillangók mohón körülszállták, s 
néha nagy elszánással belérepül- 
tek, mintha e rezgő világosságot 
megenni akarták volna.

Ünnepélyes mozdulásokkal 
ásott a legény. Árnyéka hosszan 
nyúlt a kerten, s ahogy hajladozott, 
tisztára úgy látszott, hogy kaszálja 
a virágokat.

Az idő pedig járt, akár az örö
kös vándor, ki már azt sem pana
szolja, hogy súlyos gondolatot 
viszen a hátán.

Boda Ferus már derékig ásta 
magát. Majd csak a feje látszott. Ak
kor aztán kijött, bement a házba, s 
verejtékesen és kigyúlva megállott 
a ravatal előtt.

Künt csend és holdvilág. Bent 
csend, gyertyavilág, egy halott és 
annak a fia. Egyszerű, ösztönszerű, 
kegyeletes és megdöbbentő volt 
minden.

Erős fejét anyjára ejtette a le
gény, háláját és világi gondjait mel
léje fektette , az tán  a koporsó t 
leszegezte.

Kínjában elvigyorodott:
- Ezermester a te fiad, anyám! 

Egy személyben: ács, sírásó sze
génylegény, pap és kántor, temeté
sen sokada lom , e lsira tó , 
búcsúztató, édesgyermek és min
den, egyedül minden.

A koporsót vállra vette, a meg
ásott sírhoz vitte, abban elhelyezte.

- Vajon látlak-é többet?! - re
megte fehéren a búcsúszót.

Végül a keresztet is felütötte.
Akkor a csillagokban feredő 

háznak köszönve, megingatta fejét
- Most téged is eltemetlek!
Ölét telerakta forgáccsal, a ház

négy sarkán elszórta, a gyertyákat 
égve odadobta, és egyszerre négy 
helyen tüzet lehelt a föld.

A tűz gyönyörétől megrándult 
a teste, kacagva hadonászott, és ki
áltotta rekedten:

- Ki ad többet érte?!
Mintha szép piros ruha lenne, 

úgy húzta magára a ház a lángot, és 
recsegett, akárcsak a halálba táncol
ná magát.

Boda Ferus kiállott az út köze- 
. pére, ruháit szaggatta magáról, és 

árverezett torkaszakadtából:
- Tüzet vegyenek!!! Először!... 

M ásodszori-
Harmadikra félreverték a ha

rangot, s a falu népe kártyákkal és 
fejszékkel ijedten tódult a ház felé.

Boda Ferus a bicskáját marokra 
fogta, és eltorzult arccal az emberek 
elé ugrott:

- Akinek istene van, ide ne! Mert 
megölöm helyben, aki oltani meri!

Egyszerre megtorpant a nép, de 
a következő pillanatban egy hatal
mas hang kiszakadt a tömeg közül:

- Fogjátok le, mert elég a falu!
A lányok sírva és kitárt karok

kal közrefogták:
- Ferus! Ferus! Minket szeretsz, 

s nem bántasz, ügyé?
Boda Ferus elvetette a bicskát:
- Szeretlek, jertek ide!
A férfiak oltani kezdték a házat
A leányok sírtak keservesen:
- Ó, be szép legény voltál! Hogy 

adá az Isten, hogy megháborodtál?! 
Ó, be szép legény voltál!

Boda Ferus két leányt remegve 
átölelt, s még mindig lobogó hajjal 
árverezett:

- Ki veszi meg a tüzet?! Nézzé
tek, be szép!

Hirtelen zokogni kezdett.
- El sem adom különben. Senki

nek soha, soha a tüzet!
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•  •

Ordögváltozás Csíkban
---------------------- HELIKON--------------------------------

Valamelyik farsangon Csík- 
szentmihályon megfricskázták az 
ördögöt: meghalt azonmódulag s 
angyal lett belőle.

így aztán egész Csík ördög 
nélkül maradt, ami mégis suta 
állapot egy ilyen híres országban.

Jám bor atyám fiai tudván , 
hogy sötétszínű dolgokban min
dig gondja van az Urnák a Kü- 
küllő s az Olt vidékire, a pót
lásban nagyon hittek, s nemhiá
ba. Mert történt, hogy egy havas 
vihar után magához rendelte a 
Gondviselő Szent Habakukot, s 
így szólt neki hidegen:

- Állítsd elém Durumót!
Durumó a leghíresebb ördög

volt, s szerfelett eleven vérű, hi
szen híre járt az egész pokolban, 
hogy szép feleségét, ki rútul egy 
vámossal megcsalta, csóréra vet
keztette, s beléölte a Szent Anna- 
tóba.

- Szolgálatra béosztottalak, s 
Csíkországban leszel halálig - 
rendelte neki az Úr.

- Nagyon jól van - mondta az 
ördög, s nyomban belészökött az 
űrbe, s mint egy fekete macska, 
felső Csíkban talpra esett a föl
dön. Vette az irányt mindjárt Ma
daras felé, s ahogyan jóreggelre a 
végibe ért, hát csontos ábrázatú 
székely jő szembe véle. Szúrósan 
egymásra néztek s továbbmen
tek, hanem igen feltűntek egy
másnak, s nem tudták megállani, 
hogy néhány lépésről vissza ne 
nézzenek.

Az ördög elvigyorodott, a 
székely csúfságnak vette, s belé- 
kötött.

- Jere visszábbacska, te rus
nya béka!

- Hehe - kacagott Durumó, s 
már tellegette szőrös lábait arra
felé.

- Ember vagy-é, vaj mi a kecs
kebéka? - kérdezte a székely.

- Örmén vagyok - hazudott a 
csúf.

- Bizonyosan a füstről jősz -

csúfondároskodott a másik.
- Én jövök, s te hova mész 

ilyen ékesen? - felelt tömötten az 
ördög.

- Gyónni indulók, s neked 
sem ártana, ha belsőd is ilyen 
ijesztő.

- Jere hát! - állott rá a ravasz, s 
már aprítottak a csikorgó havon.

A székely csak pislogtatott ar
ra hunyori fél szemével s mondo
gatta magában: no, nézz oda, ez 
az örmén eppen olyan, mint egy 
kan-ördög.

- Hiszed-é az idvességet? - 
kérdezte a templom előtt az ör
dög.

- Hogy a békába ne hinném, 
tán awégből romlottam ide.

Ä» ÍjWv

Uf n  I* *•*}»■* ff, ^  í U jíí, _

-‘AW **k-V/

f * £ / L * * t  «  A /J J »  ,

fA -ify f $  fef'Jr 

» >r t , *****&/&/■ t1*̂ iuyj+ß*.
)r* Vf** ■* ■

4. f t  ,  «A w  ü l  e l } l  A » / « * /

■ ■ • tel /«a

- Én nem hiszem - ellenkezett 
a másik.

- Heába is hinnéd, úgysem id- 
vezülsz.

- Ha akarnám, igen.
- Biza nem, mert ha üyenekkel 

töltenék meg a mennyországot, 
akkor nem hínák úgy.

- Hát hogy?
- Éjország.
Az ördög már látta, hogy ba

jos dolga lesz ezzel a székellyel, 
azért bolondul rázni kezdte a fe
jét, hogy frissüljön az esze.

- Mit csinálsz? - kérdezte 
ámulva a madarasi.

- Meleget fejlesztek.
- Bolond is vagy, látom.
- Hát te mi vagy?
- Én székely vagyok.
- Hunn-eredék, ügyé? - kaca

gott tudománya mellett az ördög.
- Nem meredék, hanem em

ber, te bolond.
A szenteltvíznél megmártotta 

az ujját a csíki ember.
- Üsd belé te is! - tanácsolta 

társának.
-  Én nem tudok úszni - hú

zódozott a gonosz.
- Monddsza a papnak, mert ő 

egyszeribe megtanít.
A gyóntatószék előtt egyez

kedni kezdtek.

- Menj te előbb! - mondta a
székely.

- M ennék, de vizsgálatlan 
még a lelkem.

- Nohát láss neki! - biztatta az 
atyafi, s azzal bément a szentilla
tú fülkébe. Sokáig suttogtak. Az 
ördög hegyezte a füleit, s hallotta 
jól, amikor a pap korholja a szé
kelyt, s a lelkére köti, hogy a fe
leségin kívül a többi asszony
embertől férhessen el.

- Fogadom a jobbulást - fejez
te bé végre, áhítatosan jött, de 
nem tudta m egtagadni magát, s 
az ördög mellett hátrafelé biccen
tett a fejével:

- Éppen jókedviben kapod.
Durumó is bésompolygott,

de óvatosságból arcát tenyerével, 
hol tehette, fedezte, nehogy ráis
merjen a pap.

- Nem tudok gyónni - kezdte 
kereken.

- Mit beszél? - lepődött meg a 
madarasi pap, s átkukkintott a 
rácson. így is nézte, úgy is nézte 
a furcsa embert: valami vén szén
égető, gondolta, s már szelídebb 
lett.

- Káromkodott-é? - kezdte.
- Nem én.
- Böjtölt-é?
- Igen én.
- Fajtalan volt-é?
- Vén vagyok.
- Valamit csak vétett?
Az ördög lesütötte a fejét, 

mintha nagy bűne volna.
- Tán valakit megöle kend?!
- Szegény örmény vagyok, 

embert nem ölök - hárította el a 
nehéz kérdést.

- Ha nem bűnös, mért jött ide?
- Az angyalokat bosszantot

tam sokszor.
- Ezt nem értem.
- Akkor nincs egyéb.
Végre kiegyeztek, s így eresz

tette el a pap:
- Kend az első angyal Csík

ban, menjen Isten hírivei! De va
lamit mondok: máskor mosdjék 
meg, ha gyónni jő.

Vígan jött az ördög, hiszen 
m ár tudta, mivel kell kísérteni a 
m adarasi embert: csupa fejémép
pel, s nem  egyébbel.

Megállt a székely előtt, s di
csekedni kezdett:

- Kérdezd meg a papot, mi 
vagyok én.

- Hát mi vagy?
- Hát én vagyok az első an

gyal Csíkban.
- Ragyogsz is azonmódulag.
- Nem üsmerek mókát! - uras- 

kodott tovább.
- Jere s ne ágálj, hanem le

gyünk el szeretetvel.
Kijöttek a templomból, s a 

Nemere szembecsapta velük a 
havat. A madarasi ember führe
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húzta sapkáját, s mentek szóta- 
lan.

Végül mégsem tudta megáll
ni a székely, hogy egyetmást szó
vá ne tegyen.

- Milyen szőrös vagy! - kezd
te.

- Jól fog a hidegben.
- így jöttél a vüágra?
-így-
- Borzasztó.
- Beretválni tégedet.
Aztán újra:
- Szarvad is van, mint nálunk 

a bihalnak.
- Neked is van, csak befelé 

nőtt a fejedben.
- Beszédnek megjár.
- Ha nem hiszed, nézesd meg 

a doktorokkal.
- Okos vagy, mint a hengere

dé kő.
Tovább megint kezdte a szé

kely:
- Farkad is van, mint a bak

nyúlnak.
- Ez nálam a barométer.
- Akkor csalás, mert az nincs 

egy méter.
- Te megháborodtál.
- Hol ész van, ott a háborodás.
Immár kezdettek összemele

gedni. Az ördögnek igen tetszett 
ez a székely, s feltette magában, 
hogy addig nem tágít mellőle, 
amíg meg nem kísérti, s ki nem 
tanulja egészen.

A szörnyű hidegben sűrűn 
fújta markát a székely s dörzsölte 
össze ujjait.

- Még úgy járok mint a karcz- 
falvi legén - magyarázta közben.

- Megint költesz, látszik, hogy 
székely vagy.

- Ez tiszta igaz.
- Mi igaz?
- Hát az, hogy a karczfalvi le

gén összefagyott volt valakivel.
- Kivel?
- Ne vétkezzél no! Mert csak 

az ujjai fagyának kezeihez.
(Pedig csakugyan költött a 

székely, mert úgy történt, hogy 
csípős éjjel a szeretője hóna alá 
dugta két kezét a legény, szépen 
ottfelejtette, s ami ujjahegyeiből 
túlfelől kilátszott, azt vette el csu
pán a hideg.)

Amint javában mentek, az ör-



HELIKON
dög egyszer megállt egy kocsma 
előtt.

- Én ide bémegyek melegítő
re.

- Kezd eszed lenni - helyeselte 
a székely, s befordultak serényen.

Bent szép menyecske fogad
ta: valahogy volt, de már a látása 
is kívánság volt.

- Hojzál fodormintást! - ren
delkezett a székely.

Az ördög addig fondorko- 
dott, míg gyónótársát helyben kí
sértésre szánta, s valam it tett 
látatlanul, de égni kezdett az 
asszony is, mint az eleven szén, 
fúrt a székelyt kerülte, valami 
úgy gyötörte. Egyszer aztán oda
súgta:

- Jöjjönsze utánam!
- Forgósatta... - csodálkozott 

az ember, de ment sebesen, s ahol 
eltűntek, a szoba ajtaját magukra 
is húzták.

Hamar odaugrott az ördög, s 
fél szemét a kulcslyukhoz talál
tatta, hogy lásson is mindent.

- Szűvem-lelkem emberem! - 
kezdte melegen a menyecske.

A székely tempózott, mintha 
nem értené a dolgot!

- Ha beteg vagy, főtt burján
nak levit idd...

A menyecske vállára esett:
- Bár ne fogná még ilyen hely

zetben is a csúfság... Édes egy- 
gyem!

- Erős üdő! - pöffeszkedett a 
csíki ember, de érezte, hogy vala
mi lesz, mert nem nyughatik az ő 
vére sem már.

Az asszony kerülgette tovább 
kigyúlt arccal:

- Jaj, nem tudom, mi lele, de 
szeressen kend, ahogy győzi!...

S kezdte győzni a székely.

Az ördög lázasan izgett-moz- 
gott a kulcslyuknál, s felindultan 
szidta magát, hogy odaadá ezt a 
drága asszonyt, s tehetetlen izga
lommal mondogatta:

- Mégiscsak több esze van a 
madarasi székelynek...

Mikor az atyafi visszajött az 
asztalhoz, erős pír égett az arcán, 
és som olygott édesen, m int a 
gyerm ek, aki titokban m ézet 
evett.

- Lángol az orcád! - célzott az 
ördög.

- Tüzet ettem - költött a másik.
- Jere, mert meggyűl a ház.
Kijöttek, s mendegéltek szót

lanul.
A madarasi ember megállott 

háza kapuja előtt.
- Hazajövénk, örmén testvér.
- Módos házad vagyon, hal- 

lod-é?!
- Miből s hol lehetett, ügye- 

keztem.
Az ördög emelgette helyben a 

lábait szaporán:
- A hideg m indjárt megve

szem
- Gyere bé, s füttözzél meg, 

barátságval mondom.

- Köszönettel fogadom - állott 
rá a csalfa, mert éppen ezt akarta.

Mikor beléptek, az asszony 
egy könyvet kínozott, de amint 
m eg lá tta  a ru sn y a  ö rdögöt, 
nyomban leejtette saját áliával 
együtt.

- Az örmén cimborám, együtt 
tisztulánk - ajánlta bé az ura.

Az ördög elevenen viselke
dett, kacagott is folyton az asz- 
szo n y ra , ki m ár á llh a tta  őt 
egészen.

Fejémépnek való ember ez az 
örmén - gondolta a székely, s me
leg arcvonásokkal ült.

- Fogyogat-é magiknál a kost? 
- érdeklődött az asszony.

- Szépvizen még jócskán van, 
egyik odrom nekem is teli még - 
felelgette az ördög olyan ponto
san, mintha Csíknak minden sze- 
gelikát ismerné.

A hangulat ham ar melege
dett. Az ördög megölelte a szé
kelyt, m intha nagy szeretetre 
gyulladt volna iránta, s addig 
súrlódott kenetesen hozzá, amíg 
pénzeszacskaját kiemelte.

Később az asszony félreszólí
totta az urát, s javasolta, hogy jó
ízű vendégüket ne eresszék el 
szárazon.

- Biza úgy van, s vársza: itt a 
pénz, s hozz két éveg bort! - de 
amint pénze után nyúlt, a szava 
megállott.

- Mi találá kendet?
- Elszédülék e nagy meleg

ben... Levegőre!... levegőre!... 
Hozom a bort is... - iramodott el 
a székely, s futtában mondogatta:

- Hét tízes bankó vala... vagy 
tán nyolc is. A menyecske lopott 
meg nyilván...

Közben az ördög kézhezvette 
otthon az asszonyt. (Aki üyen 
csúnya, legyen akár földi ember 
is, érti ennek a módját.)

A kocsmában sími kezdett a 
menyecske, hogy ő így nem látta, 
s úgy nem látta a pénzt s szedte a 
sok átkot magára.

- Nem tiszta dolog - pusmo
gott a székely, s hitelbe két üveg 
bort vett, mivel megindult kár- 
vallottan vissza.

- Vagy az örmén csúfola meg 
- futott erre az esze, s amint házát 
elérte, lopva az ablak alá csúszta
tott, hogy vajon nem számolja-é 
dugva a pénzt a tolvaj.

Ó, Krisztus, hát hagyod ezt! - 
meresztette két hunyori szemét, 
de hiába minden, mert csak azt 
látta mégis, amit a hitestársa s az 
örmény elég szégyentelenül foly
tattak bent.

-,M ajd m egorvoslom  őket 
egyenkint - tervezte hirtelen, s az 
ajtó előtt supogtatni kezdte lába

it, hogy vegyék észre, s öltsenek 
ártatlan ábrázatot.

Öltöttek is egész hibátlanul.
Aztán itták a bort, gyűlt a 

kedvük, s köszöngettek egymás
ra.

- Segítsen a Jézus, örmén só
gor!

- H ázad tisztelője vagyok, 
testvér.

Bár némi gúnnyal, de a felesé
gét is biztatta a székely:

- Igyál, szép vijolaszál!
A vége felé szólt a székely:
- Átütöm magamot a szom

széd faluba.
Akkor az ördöghöz fordult:
- Jere velem, sógor!
- Hogyne mennék!
Elindultak a fénylő havon.
- Szeretted-é nálunk? - kér

dezte egyszer a csíki ember.
- Meleg, tiszta háztáj - ájtatos- 

kodott a másik.
- Jó, hogy hozék egy kis bort.
- Míg oda voltál, egyet dicsért 

a feleséged.
Erre már a méreg elfutotta a 

székelyt: lábait széjjelvetette, s 
mejbekapta az ördögöt.

- Meghótál! - mondta szikrá
zó szemekkel.

- Jóízű ember vagy - csillapí
totta az ördög.

- Kell-é még a más felesége?! -

s vette a bicskáját.
- S hát neked az enyém?
- Nem is láttam, te példa ör

mén.
- Hát a kocsmában?!
- S az a tiéd vót?
- Éppen az enyém, s ne tedd 

magad!
- Akkor visszaadtad, suvadj 

meg... - csendesedett el a székely.
Megindultak ismét békével.
H anem  a m adarasi ember 

mégsem tudta elviselni a szé
gyent: hogy ő a másét, az szinte 
rendjin van, de hogy az övét, s 
éppen egy csúf állat! Valami az 
eszébe futott: m egbosszulom  
"észvel", mondta magában.

Mikor az Olt hídjához értek, 
egyszerre megállott a székely.

- így nem megyek veled em
berek közi, m ert megöl a szé
gyen.

- S miféle szégyen?
- Hát a te csórén-léted, mert a 

szőrgúnya, a semmi.
- Megint megháborodtál.
- Csakugyan meg, mert tiszta 

ingyen adok egy nadrágot.
Nagy zsebéből elé is húzott 

egy rongyosat.
- Még felhúzni sem tudom.
- Ne búsulj, felhújzuk ketten.
- S hogy gondolod?
- Kurtaeszű vagy, sógor! Hát 

én tartom a híd alatt, s te belészö- 
köl a karfáról.

Végre megegyeztek.
Az ördög a híd karjára állott, 

s az atyafi alól tartotta a nadrá
got, mint egy zsákot.

- Szökjél, sógor! - vezényelte a 
székely.

- Hopp! - lendült az ördög, s 
nyomban megnyekkent a jégen, 
mert félreugrott a madarasi.

- Láddeg, a direkciót nem ve- 
véd jól - vigasztalta a székely.

Durumó törött lábát tapogat
ta kínos vigyorgással:

- Jaj, be sajog, s be hideg a 
jég!...

- Hideg biza, mert azt az Isten 
úgy atta vót - bölcsködött a szé
kely, közben megindult, s hide
gen és tem pósan  tanácso t 
mondott:

- Légy csak nyugton, majd 
meggyógyulsz, amíg elolvad a 
jég alólad.

Az ördögnek még annyi ereje 
volt, hogy a partra mászott. S éjjel 
odafagyott, m int a csutak, s a 
kedves Nemere szele csak hintet
te szeme közé a szép fehér havat

Azóta is ott kuporog az Olt 
hídja mellett.

S beszélik, hogy holdvilágos 
éjjeleken sűrűn suhognak körü
lötte a szoknyák, nyughatatlan 
nők gyönyörű szépre vetkezve 
heverésznek előtte a havon, s 
szüntelenül szép kezek simogat
ják, s szerelemre buzdítják.

Pedig, Isten látja, még egy 
fokkal csúnyább is immár, mint 
az ördög.
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Jónéhány évvel ezelőtt előke

restük a papunkkal, Dénessel az 
anyakönyvben a családi adato
kat, onnan jegyeztem ki süketné
ma papánk halálának és teme
tésének pontos dátumát: 1953. 
szeptember 12-én halt meg, 14-én 
temették; életkora "69 év" volt, 
halálának okául ott állt, hogy 
"Csűr-polcról leesett, koponya
alapi törést szenvedett", amit 
még kiegészített az a jegyzés, 
hogy "Gyerek kora óta süket-né
ma". Az akkori papunk, Lőrinczy 
Géza írta be családunk első ha
lottjának a nevét a halálozási 
"nyilvántartásba",csaknem negy
ven évvel azelőtt, hogy mi Sanyi
nak a m inap leírttik Lőrinczy 
tiszteletes tévébemondónő uno
kájának a nevét, elménk legfélre- 
esőbb zugában sem gondolva 
arra, hogy kereken két hét múlva 
viszik Sanyit is "negyedik halot
tunkkén t"  papó  m ellé. Ezzel 
m ost m ár véglegesen eldőlt, 
hogy ki lesz az ötödik, de az még 
nem dőlt el, "mikor lesz", s így 
még lehet "számolni" sok min
dent a "holt időben". Papónk ha
lálának négy évtizeddel ezelőtti 
anyakönyvi jegyzése jóvoltából 
pontosabban be tudom tájolni azt 
a két hetet is, amikor új tanévkez
dés előtt álló egyetemistaként je
les kolozsvári folkloristákkal a 
csángóknál vidékeltem  Bákó 
környékén 1953 szeptemberé
ben, s azzal a szép moldvai vidé
keléssel "félig" elkerültem csalá
dunk első halálesetének, házunk 
első gyászlobogóinak "sokkját". 
Úgy kerültem el félig, hogy a tá
voli otthon taglózó halálhíre ott 
ért a bákói kaszámyakapuban, 
miután az egyik közeli csángó fa
luból egy nap bementem a ka
szárnyához a Daradics Sanyi ka
tonai címével, hogy legjobb gyer
m ekkori barátomat - a mi Sa
ny ink  m elle tt sz in te  "testvé
remet", velem egyidős játszótár
samat - meglepetésszerűen felke
ressem , öröm et szerezzek az 
"idegen vüágban" a látogatásom
mal az almási katonalegénynek. 
Nagyon meglepett akkor engem, 
hogy Daradics csak fél szájú ö- 
römmel jött felém az udvaron a 
kapuhoz, őt is meglephette, hogy 
én már távolról egész szájjal su
gároztam elébe az odatoppaná- 
som  öröm szerző "csínyének" 
sikerét, és csak akkor változott 
minden borúra, amikor ő meg
tudta, hogy nem "most” érkeztem 
otthonról oda. Megértette abból, 
hogy én miért vagyok olyan nagy 
örömben, s én is megértettem 
csakhamar, hogy ő miért örül a 
vártnál kisebb mértékben a talál
k o z á su n k n a k , m ert m on d ta  
mindjárt, hogy éppen levelet ka
pott hazulról, s írják, hogy "meg
halt papó", leesett a csűrben, 
ahogy ürítették Sanyival a szeke
ret... Most már tudom, hogy egy 
nappal a huszonhármadik szüle

tésnapom után sújtotta első csa
pásával házunkat a halál, s utána 
talán egy héttel "ért utol" engem 
a halálhír a bákói kaszámyaka
puban, mintha kímélni akartak 
volna a "párkák" a kíméletlen hir- 
telenségű halál hírével.

Én jártam a csángó élet felfe
dezésének nagy élményével a 
Szeret mellékének szép, szőlős 
őszi lankáit, s Almáson azalatt el
temették nagy részvéttel papót. 
Gyászoltak egy papót, aki a való
ságban senkinek nem volt papó- 
ja-nagyapja, élettárs és gyermek 
nélkül élte köztünk a családi éle
tet, de személye "papósan" köz
kedvelt volt mindazok körében, 
akik közelebbről ismerték a min
denki iránt segítőkész, szeretetre 
méltó, a csüngő bajuszával külön

vonzó Szabó Mihályt. Meghalt 
papó, s hiánya nem olyan volt, 
mint amikor "elnémul" egy élet, 
de életének végeszakadásával 
mégis "kihalt" külön még egy 
nyelv is a családi életünkből. Jó
részt az ő egyéni alkotása volt az 
a nyelv, amelyen "beszéltünk" 
egymással, s ennek a nyelvnek a 
jóvoltából tudom  máig, hogy 
m ennyi időre m entem  akkor 
ősszel meséket gyűjteni a csángó 
vidékre - Tunkra, Forrófalvára, 
Bogdáni alvása -, mert megragadt 
emlékezetemben, hogy az indu
lásom napján, amint "fenn" a ház
ban készülődtem , ő bejött el
búcsúzni, mielőtt egy szál gereb- 
lyével a mezőre ment volna "for
gatni", s szokása szerint "meg
kérdezte", mennyi ideig leszek 
távol, ami úgy esett, hogy jobb 
kezével megfogta balkarján az 
ingujjat, s hozzá a kéz ujjait szá- 
molólag mutatta, így fejezve ki, 
hogy hány hétre megyek el (az 
ing azért jelentette a hetet, mert 
otthon hetenként-vasárnapon
ként váltottunk inget), és én fele
letül két ujjat m utattam  neki, 
mire ő örömmel ment el a gereb- 
lyéjével, hogy az nem sok, ha már 
két hét múlva viszontlátjuk egy
mást. Ez lett aztán az ő utolsó 
"képe" rólam, s az enyém róla. A 
vizet ő a maga nyelvén nem tudta 
árnyalni "színes" és "fehér" sze
rint, de éppa Daradiccsal való bá
kói találkozás eszünkbe juttatta, 
hogy az ő "vízjelének" két jelen
tése is volt, mert ha a markából 
pohár formát öblösített, és azt 
ivásutánzásként a szájához vitte, 
az elsődlegesen a vizet jelentette, 
de m ásodlagosan ugyanakkor 
"családnévvé" is vált: Daradicsé- 
kat ’keresztelte" ő meg azzal a

vízzel, mivel ők alig három ház
zal odább tőlünk már egy másik 
utcában laktak, amely a hídtól 
befelé a Homoród mentén - s an
nak is közelebbről a malomárkát 
követve - a Farkasék faluvégi 
malmához vezetett, úgyhogy ha 
tőlünk valamelyik átment Dara- 
dicsékhoz - főként anyám, aki
nek Daradicsné keresztanyám a 
legjobb komaasszonya volt, és 
én, akit Daradics Sanyival néme
lyek ikertestvérnek gondoltak, 
m ert örökös együttlétünkben 
még a posztókabátunk bélése is 
"egy végből valóan" mutatta a 
gyermeki barátságot -, akkor azt 
papónak úgy "jelentettük be", 
hogy vízivó m ozdulatunkkal 
"Daradicsot mondtunk" neki.

Otthon nagyon gyászos han

gulatban "várt" a házunk, s haza
érkezésem  ú jra fakasz to tta  a 
könnyeket. Különösen anyám 
egészen meg volt törve a hirtelen 
csapástól: nagyon szívszorító lát
vány volt a fekete ruhába bújt 
szomorúsága. A gyászeset után 
csaknem négy évvel, 1957 máju
sában egy újabb halállal ijesztő 
riadalom - amikor az újszülött 
Manyika vált volt halálra húsvét 
előestéjén - úgy fakasztotta ki a- 
nyám  "tem etési" vallom ását, 
hogy azzal látni lehetett a "levet- 
hetetlen" belső bánatot, aminek a 
gyászruha csak külső "kivetülé- 
se” volt: "10 napja, hogy az á- 
gyam nincs megvetve, de világ
ért sem a szövés ártott meg, in
kább a nagypénteki és szombati 
sok munka és az, hogy azon a két 
nap ki voltunk téve hogy teme
tünk és az én szívem azóta fáj, 
amióta egyszer hirtelen temet
tünk". Valóban fájt, többé soha 
nem lett ő az a könnyen vidám
ságra derülő lény, aki azelőtt 
volt... A papónk "hirtelen" teme
tésének még egy olyan "néma je
le" is ott maradt az életünkben, 
hogy nem lévén papónak a rava- 
talosan "ünnepi" öltöztetéshez 
megfelelő fekete lájbija, a hirte
lenség miatt az apám ünnepi láj- 
biját adták rá, abban temették el, 
és apám - aki így egy ruhadarab
jával oda "temetkezett" papóval a 
sárgaagyagos oldalba - itt maradt 
"ünneplő lájbi" nélkül, ami nélkül 
szegényes dolog volt temetések
re, templomba s más "ünnepi" al
kalmakra felöltözni. Ebből aztán 
mind- járt egy "beszédes jel" is 
lett, mert miután megkezdődött 
nekem Kolozsváron az új egyete
mi év, anyám a levelében tőlem 
kérte az akkori igen szegény éle

tükben, hogy vásároljak a "pon
tos könyvemre" - az egyetemis
ták  szegényes ö ltö zk ö d ésé t 
biztosító kedvezm ényes jegy
könyvre - lájbiszínnek való anya
got: "egyéb szükségünkéi igazán 
nem fordulok hozzád, ha esetleg 
apádnak tudnál venni pontra láj
bi színt, valami feketét, ugyanis 
papóval el temettük az ünneplő 
lájbiját apádnak"... Ezek a sorok 
most szinte külön válva szöknek 
szembe a kereken húsz esztendő
vel ezelőtt írt könyvnek a lapjai
ról, és így válik ki a többi betű 
közül az 1958 májusában írt né
hány szó is: "sokkal nehezebb a 
kapálás nekem, mint a múlt nyá
ron, ki vagyok merülve, de csak 
temetni ne kelljen, mindent meg
csinálunk egyebet”... El kellett te

metni a lájbit, de "megcsináltuk" 
helyette a másikat, s éppen 1958 
évi jegyzéssel olyan kép is tanús
kodik az apám új "ünneplő lájbi- 
járól", mint Márkos Andrásnak a 
páros portréja az íróasztal felett, 
megörökítve azokat a kivételes 
ünnepi napokat, amikor apám s 
anyám egyszerre jöhetett Kolozs
várra, az alkalomhoz "illően" tal
pig ünneplőben, amiben apámat 
csak az zavarta, hogy járásaink
ban igen sok bámész pillantás 
övezte fehér székelyharisnyáját s 
fekete csizmáját, fehér ingét s fe
kete lájbiját.

De temetni azután is kellett. 
Papó halála után alig világoso
dott valamennyit anyámon a fe
kete gyászruha, m ár ismét "ki 
volt téve” a temetésnek, m ert 
meghalt a szeretett testvérbátyja, 
Sándor András, és így a fényké
pen, amely a házépítésünk fel
emelő m ozzanatainak egyikét 
örökítette meg 1959 kora tava
szán, anyám megint olyen feke
tében van, hogy alig látszik ki az 
arca a mély gyász árnyából. Építő 
tavaszi lendület pillanatát örökí
tette meg a fénykép, az elindított 
falak épülő házművén ott látható 
a fél család az építőkkel - meste
rekkel és aprómunkásokkal -, de 
most már nem is tudom, melyik 
"halottunkra" fordítsam a tekin- 
tetem, ha a képet nézem. Most 
már Sanyit is úgy látom ott Bóka 
G áborral együtt, m intha egy 
"írás" lenne a fénykép, amely "be
teljesedik" harmincnégy év múl
va, amikor "együtt" mennek el az 
élők közül... Anyámon egy balla
da "teljesedett be" alig három év
vel a házépítés fényképezése 
után. Még nincs elkészítve egé
szen az új ház a Szabók utcájá-
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ban, amikor az egy lakható szo
bában anyánk az utolsó gyászru
hát már a maga ravatalán "viseli", 
s Bencző Dénes, a Lőrinczy Géza 
tiszteletes helyébe lépett új almá- 
si pap úgy "avatja fel" a félkész új 
házat halottas házzá, hogy ami
kor a koporsó felett a beszédet 
mondja a templomban, Kőmíves 
Kelemenné balladai feláldozásá
ról beszél, arról a várépítésről, 
am elynek épülő-leom ló falait 
csak akkor lehetett megállókká 
tenni, amikor az építő kőműve
sek egyiküknek a feleségét bele
rakták a falba.

Anyámnak többé nem kellett 
félnie attól, hogy temetni kell. Mi, 
a maradók, félhettünk tovább. S 
temettünk is megint az ő halála 
után hét évvel, amikor apánknak 
jött el a sora. Ott a sokkhatás ke
gyetlenebb éle engem ért, mert 
akkor én voltam az, aki hazavit
tem apámat Kolozsvárról a szí
vinfarktusból való "felgyógyu
lása" után egy húsvét utáni hétvé
gén, 1969. április 13-án, abban a 
reményben, hogy jóra fordult az 
állapota, és hajnalban úgy "távo
zott az életből", hogy felkelve ál
mából az újabb szívrohamával, a 
konyhán át - ahol én aludtam - a 
készítetten fürdőszobába ment, 
olyan "szorgosan", hogy mire én 
utánasiettem, az éjjelin el is vé
gezte a dolgát, én pedig látva, 
hogy csak ül leroskadva a pádon, 
vittem hamar neki a "mentő" tab
lettát, s nem akarván még vízért 
való szaladással is vesztegetni az 
időt, kérdeztem, víz nélkül bé 
tudja-e venni, mire ő mondta, 
hogy "bé", és aztán az lett az utol
só szava, ő  nem kért semmüyen 
vizet, a mentő gyógyszert is be
vette s lenyelte víz nélkül, én még 
támogattam a konyhában az ágy 
felé, ahonnan pár perccel azelőtt 
hirtelen félelemmel felkeltem, de 
m ielőtt odafektethettem volna, 
már menet közben éreztem, hogy 
egész testsúlya rám nehezedik, 
mint aki elájult, s annál nagyobb 
sietséggel nyújtóztatva végig az 
ágyon - "nyugvó pozícióba" 
még mindig bíztam, hogy túléli 
az újabb krízist is, de pár pillanat
tal később, amint feküdt az ágyon 
"elaludva", hab buggyant ki a 
száján, mintha az "élet vizének" 
utolsó hulláma vetette volna... 
Apámon a saját "utolsó vacsorái" 
szava "teljesedett be”. Előző este 
három hónapi téli viszontagság 
után érkezett megnyugodva ha
za a hajlékába, miután két fiához 
"irányuló" telelésre indulva előbb 
Sanyiékhoz ment be a "regátba", 
a Cimpina melletti építőtelepre, 
ahol huzamos betegség után vé
gül kórházba került Plojestre, s 
amikor ott a hosszas infarktuskrí
zisből annyira lábra állították, 
folytatta nálunk a kórházolást az 
újabb krízisivei, és így érte meg 
végül április második hetében, 
hogy újból otthon lehetett a Sza

bók utcájában. H ideg volt az 
egész télen fűtetlen lakás, de jó 
tüzet rakott a hátsó kis szobában, 
körülültük hárman az asztallá 
rögtönzött széket, faltuk vacsora
ként a hideg útravalót mint úti 
célba megérkezett utasok, s ami
kor apám elsőként végezve az 
evéssel becsukta a bicskáját, Mik
lós bácsi - ő volt a harmadik, az 
Utunk sofőrje mint alkalmi "szál
lító cég" - biztatta apámat, hogy 
egyék még: "A testet táplálni kell, 
Szabó bácsi, mert ha nem, a lélek 
hamar elszáll belőle", mondta a 
m aga .jó kedélyével, és apám 
ugyanolyan jó kedéllyel legyin
tett egy gondtalant, szinte hánya- 
vetin felelve Miklós bácsinak: 
"Belőlem immán elszállhat, volt 
bennem eleget." Beteljesedett az 
"ige" hamar, a reggeli virradást 
sem láthaffa már meg. Akkorra a 
két első szoba is készen volt, úgy
hogy apánkat immár ott lehetett 
felravatalozni a verandáról nyíló 
első szobában, és Dénes jöhetett 
már másodszor az új házba, mert 
"kellett" temetni ismét.

Négy év telt el azután, míg 
"eljutottam" oda, hogy írásban is 
kifejezzem: "Szülőföld - immár 
szülők nélkül. Kedvetört jelen
tésváltozása a szónak: a szülők 
eggyéváltak a földdel." Almás 
már csak így volt szülőföld: elho
mályosulván az a jelentése a szó
nak, hogy Almás földje "szült" a 
v ilág ra , beállt az a jelen
tésváltozás, hogy magába nyelte 
a szülőket az aímási föld. Most 
legújabban, kerti munkánk ápri
lis végi "pihenő napján" ismét e- 
lővettem ezeket a "szülőtemető" 
szavakat, hogy összevessem a ro
mán fordítás szövegével, kíván
csian aziránt, hogy a szavak ma
gyar értelmének "áttételességét" 
ki lehetett-e más nyelven is fejez
ni: "Pamíht natal, vatra párinteas- 
ca - fara paring de-acum. Tristá 
mutatie de sens a expresiei: pa
rin Jii s-au identificat cu huma." 
Nem  tökéletes a "szójáték", a 
nyelvek nem forognak egyfor
mán. A csángóknál is úgy forgott 
a papó halála idején Kőmíves Ke
lem enné tö rténete  m agyarul,

hogy a befalazó "játékot", a ke
gyeden "tréfát" a fal román szó- 
h a szn á la tá v a l énekelték , és 
legvégén, az utolsó két sorban a 
fal szorítását és az élet kialvását 
végképp rom ánul keseregték: 
"Felvitte e zidra, Létévé e zidra. 
Tréfálni akarunk, Bé akarunk rak
ni. Felrakták őt térgyig, Felrakták 
őt térgyig. Tréfa-je, vagy való, Ti
zenegy kőmijes?... Felrakták hó- 
nyaljig , Felrakták hónyaljig. 
Tréfa-je, vagy való, Tizenegy kő
mijes?... Mestere Manóié, Meste
re Manóié, Zidul ca ma stnnge, 
Viata mi se stinge." Pihenő na
punk előtt még csak ilyen "stiláris 
kíváncsiság" vezetett az almási 
temető sírjában pihenő szülők 
emlékidézéséhez. Másnap úgy 
esett le Sanyi a "szülőföldre", 
mintha csűrben esett volna polc
magasságból a csűr földjére. "Es
tek" végül mind a ketten, mintha 
az is valami beteljesedő végzet 
lett volna azért, mert Sanyi a régi 
időkben - még öt tagú család-ko
runkban - mindig mérges volt ar
ra a szóra, hogy "Sanyi s papó", 
ami úgy fordult elő gyakran az 
életünkben, hogy apánk regge
lenként! "munkakiosztó" szavá
ban a legtöbbször együtt hang
zott el a kettő: "Sanyi s papó". Ez 
azt jelentette, hogy amikor a csa
ládnak kétfelé kellett válnia a me
zei tennivalókban, ők ketten  
majdnem mindig együtt mentek 
a munka külön pászmájába, mint 
a járomban a jól összeszokott 
"Szilaj" és "Jámbor", vagy "Piros" 
és "Fakó". Sanyi sokszor morgott- 
zúgolódott a párosítás ellen, mert 
a maga beszédes-tréfálkozó ter
mészetével büntetésnek érezte a 
papó süketnéma társaságát fél 
napok s napok hosszán, de lám, 
most is valami hasonló "párosí
tás" jött ki: kiestek az ötből né
gyen a negyven esztendő alatt, s 
ahogy papó kezdte és Sanyi vé
gezte, úgy vetette nekem a "sors
kocka" azt a vakot, hogy a "Sanyi 
s papó" temetésén ne tehessem a 
"végtisztességet", m ivel m ost 
már nagyjából az én szívemre is 
"áll", amit anyám a nagypénteki 
munka és a hirtelen temetés ártal
máról vallott volt a levelében. Azt 
sem láttam sehol találóbban leír
va, mint az ő levelében, hogy 
"mindent megcsinálunk egyebet, 
csak temetni ne kelljen", de akár
milyen találóan írta, most is é p  
pen temetni kell. Ma reggel - 
nagypéntek után három héttel - 
ismét a mi házunknak szól a ha
rang Almáson, a Kurta Sanyi ha
lálát szaggatják. Ilyenkor a ha
rangszóval jut el a halálhír a nagy 
faluban azokhoz is, akik addig 
nem hallották, a harang szava ve
rőd ik  szájról szájra: "Ki halt 
meg?" - kérdi, aki nem tudja; 
"Kur ta Sanyi" - feleli, aki tudja. A 
Sanyi neve kong a harangütés 
minden szavában, az ő "két ne
vét" mondja a két harang nyelve.

Anyám énekszavát is úgy hallot
tam sokszor, mintha falunk ha
ran g já t h ú z ták  volna, am int 
énekelte csengő hangján a nagy
pénteki éneket, Krisztus Golgo
táját, ami neki akkor is ének volt, 
ha nem a templomban énekelték 
az orgonaszóval: "Bús harangszó 
hirdeti, Szaggatón az fáj neki, Az 
igazság odalett" ... Nem lehetne 
ennél ütőbben találó szóval mon
dani: "szaggatón fáj”... "kinek 
szaggatnak?"... Ilyenkor nincs 
semmi "egyéb", csak ez a "szagga
tás".

S Dénes pontosan két órakor 
megjelenik, bevonul a fekete pa
lástjával harmadszor is az "új” 
házunkba. Nem mondta senki, 
de látom, hogy Sanyi ugyanott 
fekszik, ahol apám, a verandáról 
nyíló szobában, a kisebbik "első 
házban". S engem itt "szorít a kő
fal" Kolozsváron. Itt csak ketten 
ülünk Irmával, gunnyasztunk. 
Itt is "temetni kell". Ketten va
gyunk egy "halotti gyülekezet", s 
"két keserves" is egyben... Üti az 
előszobában a rozoga falióra a 
kettőt. Most ez az, ami a legjob
ban szaggat. Az óra súlyzói alatt 
hajolva húztam rá a zipzárt a Sa
nyi táskájára. A tojásokra, zsákra, 
borra. Csupa tervezés, jövendő 
találkozás voltunk. Nem gondol
hattunk arra, hogy a zipzár húzá
sa a táskán hasonlít a koporsó 
leszegezéséhez. Akkor az óra 
ütéseiből sem hallottunk egyet 
sem, pedig ütött akkor is. Ütötte 
az egyet, kettőt, hármat, "repült 
az idő" a csengő ütésekkel, de 
nem volt fülünk arra, járt a nyel
vünk egyfolytában, azt hallgat
tuk , sem m i "egyebet" nem  
hallottunk...

Most azt is hallom, ahogy a 
zenésztársai muzsikálnak keser
vesen a halottunknak, aki nekik 
is keserves halottjuk: együtt jár
ták be fél Erdélyt hosszú eszten
dőkön  á t, te le fú jták  sok 
vidám-táncoltató-énekeltető ze
neszóval lakodalmak sokaságát 
Brassótól Bánffyhunyadig, s a ri
koltó klarinétot Sanyi fújta köz
tük. Életünk benső részévé vált 
az is: ahogy állandó "megbízatá
sunk" volt B-nádat szerezni a 
"klánétába", s ahogy betoppan
tak mindegyre ide a "kultúrba", s 
egy koccintás mellett mesélték, 
hogy mennyi büntetést fizettek 
az úton, mivel az autó száma sze
rint épp azon a vasárnap tilos lett 
volna járni... Legalább arra az 
egyetlen "sokkoló" pillanatra le
hetnék ott, amikor legeslegutol
jára még látni lehet az arcot, a 
koporsószegek kegyetlen "ütése" 
előtt... Kitör belőlem a zokszó, 
mint egy fennszóval síró gyer
mekből: "Egy rakás szar az ilyen 
testvér... félti a tyúkszaros éle
tét... Nem lett volna nekem sem
mi bajom... Azt kellett volna
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mondjam, mikor ment el, hogy 
úgy gondolkozzál a halálodról, 
Sanyi, hogy reám a temetésen ne 
számíts?"... Nem Irmának szólt a 
kérdés, de Irma volt ott, ketten 
emlegettük azt is, amikor ütötte 
az óra a kettőt, hogy kereken két 
héttel azelőtt ugyanígy ültünk itt 
A Sanyi társaságában, akinek 
most kezdődik a temetése Almá
son. Irma próbált "felelni" a zok
szó v a l k ifa k a d t k é rd ésre , s 
mondogatta, hogy milyen nagy 
ajándék volt az a találkozás, mert 
Sanyi most már annak a találko
zásnak a szép emlékével m arad 
meg bennünk, de bennem kétfelé 
"szaggatódott" a kérdés: Isten 
ajándéka volt-e az, vagy Isten ve
rése, hogy annak  a pár órai 
együttlétnek a jó hangulata után 
alig tizenkét nappal annál fájdal
masabb legyen a tagló?... Nem 
segített az "ajándék'-magyará- 
zat, nem enyhített semmit már az 
sem, hogy tegnap legalább a "bú
csúzásom" eljutott telefonon a 
paphoz. Csak az volt "biztos" az 
egészben, hogy "holtomig meg
siratom”. Egészen lenyomott ez a 
holtig való sirató érzés. S akkor 
egyszerre azt vettem észre, hogy 
ő, a halott Sanyi "vigasztal" en
gem. Előjöttek a végben a kezde
tek, előjött az emlék, hogy kinn 
az utcai gyermekjátékunkban Sa
nyi valamiért megharagudt re
ám, meg is "kujakolt", én a verést 
túlhangosító bőgőssel indultam 
haza "árulkodni" apáméknak, és 
Sanyi futott utánam szeppenten, 
hogy "ne sírj, kicsi Gyula", töröl- 
gette a könnyeimet, én lassan 
megenyhültem, szipogásba csen
desedtem, jólesett, hogy a verő 
kéz simogat, a kapunkhoz érve 
már egészen kész volt a béke, de 
Sanyi még akkor is engesztelt to
vább, kísért hátra az udvaron a 
tyúkvályúhoz - apánk faragta 
volt kőből -, s mosdatott a tyúkok 
kőitatójának poshadt vizében, 
hogy a sírás "árulkodó" maszatját 
is eltüntesse az arcomról. Nem 
égyszeri eset volt az ilyen han
goskodó bőgés és csendesítő bé- 
kítés, és "számítások" is voltak 
mindig az ilyen érzelmi jelene- 
Jekben, mert én a felerősített sírá
sommal a szülőkhöz próbáltam 
az erősebb testvértől elszenve
dett tes ti "sérelmemmel" fordul
ni, ő pedig igyekezett úgy le
szerelni a gyengébbnek ezt a 
"fegyverét”, hogy békítésével el
hallgattassa a panasztevő szót, 
ami legtöbbször sikerült is, de 
most, amikor őt éppen indították 
ki a kapun a szüléinkhez a teme
tőbe, a gyermeki számításoknak 
jóform án emléke sem m aradt 
amellett az érzés mellett, hogy 
amikor megvert is, így tudott bé- 
kíteni Sanyi, s békítései úgy mos
ták  bele "perp a tv a ru n k at"  a 
tyúkok vályújának vizébe, hogy

az csaknem mind "örök titok" 
maradt a szüléink előtt a "sírig": 
mostanig, amikor Sanyit is viszik 
egy nagy templomi kitérővel a 
Szabók utcájából a szüléink sírja 
mellé ásott sírgödörbe.

Elmúlt - eltelt - valahogy a 
temetés óráinak ez a tyúkvályús 
"keserű pohara"...

Estefelé jött Mihály. Én az 
"együttműködésünk" hagyomá
nya szerint jelentettem az észlelé
semet: mondtam, hogy hatvan a 
pulzusom, soha üyen kevés nem 
volt, mióta számolom. Nálam 
esztendők óta jól be van "rendez
ve" a pulzusszámolás, mert ami
óta a gyógyszeres beállítás 
mérsékeltre állandósította a szív
ritmust, az olyan jól "sikerült", 
hogy a percenkénti hetvennyolc 
dobbanás hajszálpontosan meg
egyezik aZ előszobából széthan- 
gosodó óraketyegés ütemével, 
úgyhogy ha a lakás bármelyik 
sarkában pillanatra odaillesztem 
hüvelykemet a csuklómra, há
rom -négy pulzusverésből tu
dom , hogy hetvennyo lc-e  a 
szám, vagy valamivel több-keve
sebb... Mihály tudomásul véve a 
közlést, újból "nagyvizitet" tart, s 
csökkenti a megemelt gyógy
szeradagot. Én ’hálából" rá ön- 
töm ki a "pohárból" azt a keserűt, 
ami "nem múlt el". Szemére há
nyom, hogy ilyen "kegyetlen" 
dolgot még nem éltem meg éle
temben, mint ezt a "távolból" va
ló temetést. Erősítgetem ismét, 
hogy mi milyen testvérek vol
tunk, s kesergem, hogy én a "vé
reim" közül Sanyival éltem le 
életem leghosszabb idejét, mert 
születésemtől tegnapelőttig tar
tott ez az idő, idestova hatvanhá
rom  esztendő, s ennek m ost 
egyszerre vége szakadt, s azzal 
együtt vége annak is, hogy amíg 
Sanyi élt, velünk kettőnkkel a ha- 
lottaink is elevenebbek voltak; 
most ez az egész mind meghalt 
Sanyival, ez most mind kihalt be
lőlem, ez a sok "rész": nekem 
m ost egyszerre négy halottat 
"kell temetni" Sanyival, és akkor 
ezeridegenek ott lehettek a teme
tésén százával, csak éppen én 
nem, az egy testvér, akinek ő eb
ben a hosszú közös időben öröm
nél egyebet nem szerzett, még 
akkor sem, ha a gyermekkori 
gyerm ekes viszályokat ideve
szem, s aki most is éppen örömet 
akart szerezni, amikor a búzán
kat őrlető útjára indult...

Mihály türelemmel, megértő
én hallgatta a kifakadásomat, 
amely már-már "vádolta" őt a te
metéstől való "távoltartásért", de 
egyetértő bólogatása mellett vé
gül csak a "magáét" mondta ő is 
megint: "Nem baj, jobb volt ez így 
neked"...

Nem vigasztalt ez a "jobb 
volt" sem, s nem enyhültem. Már 
Irmával is úgy voltam, hogy iri
gyeltem tőle azt a másfél órányi

időt, amennyit a Sanyi utolsó ko
lozsvári útján a testvéremmel töl
tött nálam nélkül. Úgy éreztem, 
hogy azt is "elvették" tőlem, azzal 
a nekem járó testvéri résszel is 
m egrövidítettek: Irm ának "élt 
többet" másfél órával Sanyi, nem 
nekem. Ha nincsenek akkor is a 
"távoltartó" akadályok, ott ülhet
tem volna én is a buszon a város
ba bem enet, am iko r Irm a 
bemutatta Sanyit a barátnőjének, 
Damó Böskének a buszban, és 
Böske mondta, hogy nem szük
séges bemutatni, mert nagyon 
hasonlítunk egymáshoz, látja, 
hogy ő "a Gyula öccse"... Ezt csak 
a temetés napján elevenítette fel 
nekem Irma a Sanyival töltött 
másfél órájából; mind ilyen "ele- 
venítésekkel" ütöttük agyon a te
metés óráinak nyomasztó idejét. 
Lehet, igaza volt M ihálynak, 
"jobb volt így", mert így nem za
varta senki és semmi a mi "teme
tésünket", ahogy ültünk ketten 
naphosszat a házban. Távol a ha
lott Sanyitól, a koporsójától, az 
utolsó útjára egybegyűlt tömeg
től mi tudtuk azt is eleveníteni a 
Böske szavai mellé, hogy amikor 
Zsuzsa évekkel ezelőtt meglátta 
Sanyit, nekiszaladt, hogy "Pá- 
pé!", a nyakába szökött, olyan 
megtévesztő hasonlóságot látott 
köztünk, s csak azután torpant 
meg, hogy az nem az ő nagyapja, 
"Pápéja", és öröméből egy szikrát 
veszítve, kijavította magát: "Szin
te Pápé." Akkor még ez a "név" is 
ráragad t volt Kurta Sanyira: 
"Szinte Pápé." U gyanezen a 
"szinte"-szálon elevenítettük a 
Zsuzsánál jóval nagyobbaknak, a 
felnőtteknek azt az általános "vé- 
tését", amellyel az életkorunkat 
közelebbről nem ismerők leg
többször engem néztek az ő báty
jának, és őt az én öcsémnek. Néha 
űztük az eszünket ezzel is. "Nyil
ván ész után ítélnek", mondtam 
én, s magyaráztam, hogy olvas
sák tőlem azt a rengeteg okos be
tűt, aminek az alapján elképzelni 
sem tudják, hogy ő lenne a bá
tyám nekem, és én az öccse neki. 
"ítélnek abból, amit látnak", vá
gott vissza Sanyi, s hetykélkedve 
"igazított" a képén, hogy mutas
sa, ő "néz ki" fiatalabbnak. Lehet, 
hogy én valóban korosabbnak 
látszottam az idegenebbek sze
mében, én azonban ezen a fordí- 
tottságon mindig fennakadtam, 
mert az én szememben Sanyi már 
fiatal korában idősebbet mutatott 
az éveméi, és.az akkori "csaló lát
szatra" is lehetett volna mondani 
minden éle nélkül, hogy az esze, 
az okossága, az értelmessége a 
"megtévesztő" a korában. Mert 
esze neki is volt legalább annyi, 
mint nekem, s amíg még kiseb
bek voltunk - míg engem a sze
rencsésebb történelm i kö rü l
mény és idő el nem vitt otthonról 
az eszemmel és "tehetségemmel" 
a gimnáziumba, a "felsőbb isko

lába" -, a négy esztendős korkü
lönbség annyira az ő eszének a 
nagyságát emelte ki az enyém 
mellett, hogy ő nemcsak testi nö
vésben, de szellemi fölényben is 
kétszeresen a bátyám volt nekem 
hosszú éveken át.

Amikor a temetése előtt két 
héttel itt ült a kisasztal mellett 
velünk a "kultúrban", a családi 
"kegytárgyak" témakörében kér
dezte azt is, hogy a Történelmi arc
képcsarnok itt van-e nálam, meg
van-e. Én mondtam, hogy meg
van, itt van nálam, de nem vesz
tegettem akkor a "drága perce
ket" arra, hogy azt is előkotorjam 
a szobámban lévő halomból. Pe
dig könnyen elővehettem volna, 
mert egy idő óta - amióta az újabb 
"családi számvetés" megírásának 
terve foglalkoztatni kezdett - a 
"kéz alá" előkészített dokumen
tum ok  k u p acáb an  h ev ert a 
könyv, s minden keresés nélkül 
vihettem volna, hogy együtt néz
zük m egint hosszú évtizedek 
m últán  a becses gyermekkori 
könyvünket az oldalanként sű
rűn teletűzdelt magyar történel
mi arccal. A világháború utolsó 
éveiben jelenhetett meg az "arc- 
képcsarnok", a Monarchia utolsó 
pillanatában, s azon a becsén túl, 
hogy apánk kőfaragó-iskolás 
diákságának az emléke volt, szá
munkra azért jelentett kivételes 
értéket, mert mi mind a ketten 
abból a könyvből forgattuk ma
gunkba első és alapvető élmé
n y ü n k k é n t a m agyar tö rté 
nelmet. A "300 képpel” és sok rö
vid magyarázó szöveggel meg
elevenített történelem Attilától 
Károlyi Mihályig töltötte be a 
"csarnokot", és a mi testvéri arc
formánk még attól is "hasonulha
tott" egymáshoz, hogy sokszor 
együtt bújtuk a könyvet, addig, 
hogy a történelmi arcok sokasága 
valósággal "családi ismerősünk" 
lett nekünk... A temetés nehéz 
óráiban - amikor már megtörtént 
az "utolsó őrletés” - egyszerre 
eszembe jutott a Sanyi kérdése, 
mellyel az "arcképcsarnok" felől 
érdeklődött, de nem úgy, mint 
egy családi "kegytárgy" vagy 
mint egy gyermekkori "történel
mi emlék”, hanem úgy, mint vé
geérhetetlen malmozó játékunk 
eleven em lékű eszköze! Most 
már szedtem elő sietve, hogy lás
sam a könyv hátlapján a "mal
munkat". Tudtam, hogy ott van, 
de most egyszeriben más ’képe" 
lett a kemény fedél hátulján házi
lag "kivitelezett" malomjáték-áb- 
rának, a ceruzával húzott vo
nalak hármas "keretének", a sar
kok, vonaltalálkozások pontjai
nak, ahova annyit raktuk hajdani 
m alm ozásaink  óráiban a pa- 
szuly- és törökbúzaszem eket, 
hogy a pontok helyén jórészt fe
héres váslások pettyei vannak, 
mintha paszuly- és törökbúza- 
szemek ültetéséhez vájtunk vol-
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na fészkeket a könyvtáb lán . 
Agyon van koptatva a kemény 
vászonfedélnek ez a malmos hát
só oldala, úgy őrzi a sok "csatázá
sunk" em lékét, a m alm ozó  
küzdelmet a terményszemekkel 
az ujjaink között, amely küzde
lemben a győzelem örökké Sa
nyinak "őrlődött". Egy idő után 
unalmassá is válhatott volna a já
ték, miután mindig Sanyi nyert - 
nem emlékszem, hogy egyszer is 
én győztem volna -, én azonban 
nem untam az örökös vesztést, 
nem is bosszankodtam, mert a 
játékkezdések vékony reménye 
mellett is tisztában voltam azzal, 
hogy a végére a nagyobb eszű 
nagyobb játszótársnak a három
három szemmel "működő" mal
m ai fogják az én szem eim et 
"leőrölni" a pontokról. Nem vált 
unalom m á a vereséges játék 
azért sem, m ert Sanyi mindig 
szépen játszott. Nem csak ko
m oly figyeléssel és "szemes" 
eszességgel, hanem "becsületes" 
viselkedéssel is: nem hencegett a 
győzelmeivel, nem fölényeske
dett, nem nézte le a kisebb test
vért, egyenrangú félnek tartotta. 
Még a kezdés előnyét is olykor 
soron kívül nekem engedte, hogy 
nagyobb kedvet csináljon a játék
hoz, azt hiszem, szívesen vette 
volna, ha néha legyőzöm őt, de 
azon túl a játékban nem kedve
zett, nem vétett "akarattal", és így 
én bosszankodás helyett az ő 
szemfelrakásainak leleményes
ségét, lépéseinek  eszességét, 
"málomcsinálásainak" bravúrja
it, malomnyitásainak s -csukása
inak ügyességét bám ulhattam  
addig, míg utolsó malomcsuká
sával az én utolsó szememet is le 
nem tisztította az ábra vonal
rendszerének pontjairól. Győzel
m eit k ed v es  fé lm oso llyal, 
vállának-fejének kis mozdulatá
val könyvelte el, annak kifejezé
seként, hogy nem tehet róla, ha 
ismét megvert. És kezdtük ismét 
felrakni "éléstárunk" szemeit. Én 
felnéztem rá, ő nem nézett le, és 
folyt a játék ugyanúgy alkalom
ról alkalomra, évről évre: ő győ
zött mindig, s én reméltem, hogy 
egyszer én is győzök.

A győzelem végül is elma
radt, s én most egyszerre attól 
érzem  végképp vesztettnek a 
játszmát, hogy most, mikor Sanyi 
már nincs, addig nézem malmo
zó játékunk holt tábláját, míg las
san szemembe dereng, hogy a 
malomábra belső kockájában, a 
legkisebb vonalkeretben oda van 
írva a Sanyi neve. Nem emlék
szem, "hogy valaha láttam volna 
az írást, pedig valamikor bizo
nyára jól olvashatóan is látszott, 
s most egyszerre felfedezem, an
nak ellenére, hogy a ceruzával írt 
betűk csaknem egészen láthatat
lanokká koptak. Ha Sanyi élne, 
lehet, végképp eltűnt volna a "ho
mályba" a kopott betűm arad
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dűlt nép, miközben a koporsót a 
gödörbe eresztik, és lapátolni 
kezdik a kemény agyagos földet 
szívszorító dobbanásokkal az 
örökre "elültetett" életre: 'Tovább 
m ár nem kísérhetünk, Tilt és 
visszahív életünk, N yugodni 
fogsz alant, magán, Hosszú síri 
nagy éjszakán"... Három nappal 
ezdőtt még a megnyugvás lelki 
békéje vett körü l a kertben, 
ahogy vágtam a kapával az utol
só fészkeket a földben, és úgy lé
pegettünk odább-odább: Irma 
bélényúlt előbb az egyik fazékba, 
és bedobott a fészekbe egy fél 
marék fuszulykát, belenyúlt a 
m ásik m ozdulatával a másik 
edénybe, és beledobott a fészek

be két szem törökbúzát, s én a 
kapával ráhúztam a földet az el
vetett magokra, "betemettem" a 
szemeket. Három nap telt el utá
na, s most mind csak a malomáb
ra h á rm as  v o n a lza tán ak  a 
hárm as pontozásait nézem, a 
pontok vászonig elkopott "fész
keit", ahova paszuly- és kukori
caszemeinket raktuk-tologattuk, 
s a Sanyi neve mellett látom a 
Sanyi kezét, amint utolsó malom
csukásával leveszi az utolsó ma
lom szem et, és jól ism ert 
félm osolyával rám  emeli kék 
szemét... Befejeztük, elvégezte
tett.

Este telefon ver fel egész na
pos süppedtségünkből. Ági tele
fonál U dvarhe ly rő l, Sándor 
Almoséktól. Elmondja Irmának, 
hogy Almosékkal volt Almáson, 
ők vitték-hozták. Rengetegen

voltak a temetésen, a pap  el
mondta a templomban a telefo
non k a p o tt  b ú csú ü zen e te t, 
megrázó volt az egész, a pap be
széde, a Sándor Almos búcsúzá
sa a sírnál...

Most már végleg vége, a. holt 
arcát sem láthatnám most már a 
"testvérbátyámnak".

Este lefekvés előtt húzom a 
sötétítő függönyt a holnap regge
li nap ellen az ablakon, de megáll 
a kezem a rándításban. Szemben 
velem, a Szamos vize felett teljes 
fényben lángol a hold, s olyan 
földön túli magány fog el, mintha 
holdkóros lennék. Az almási te
metőben vagyok, a temetői csend 
otthoni holdfényében, egyedül a 
halo tta im m al. O tt fekszenek 
mind a négyen együtt a ragyogó 
holdvilágon. H árm an - papó, 
anyám, apám - a régi sírban, mel
lettük a koszorúkkal borított új
ban Sanyi. "Megérkezett" ő is, 
négyen az ötből már ott vannak. 
Közös sírdátumként fel lehetne 
írni: "1953-1993". Ott van a negy
ven esztendő, két sírhalom a Kur
ta-"királyság", a "birodalmunk". 
Mintha csak álomban látnám ezt 
is: megy papó a gereblyével a vál
lán ki a kapun, s többé nem látom 
a b iro d a lm u n k b a n ; fekszik  
anyám a kórházi ágyon, kéri a 
"fehér vizet", búcsúzóul mondja, 
hogy még egyszer haza kell men
jünk a temetésére, s utána már 
csak halott arcát látom; apám 
mondja, hogy "bé" tudja venni a 
pilulát víz nélkül, cipelem őt át a 
konyhán, s utána látom, hogy 
szemem láttára elorozza életét a 
h a lá l egy h ab b u g g y an ássa l; 
megy Sanyi a garázson túl, lépte
ire hullámzik a kalapja, s többet 
nem látom sem élve, sem halva. 
Leléptek sorra mind. Az ötből, a 
hajdani szép királyságunk "szent 
jobbjából" megmaradt még a ké
zen a legkisebb ujj. ő k  már ál
mukban sem láthatnak engem, 
én még láthatom őket álmomban. 
Ki a legjobb ötünk közül? Maga
mat tartom a legjobbnak - ez most 
a "vigaszom" -, mert én egyikük
nek sem okoztam fájdalmat a ha
lálommal. ő k  mind a négyen rám 
sújtották haláluk fájdalmas tag
lóját. Négyszer a negyven év 
alatt. S mind úgy, hogy halálra 
még anyám s apám betegségében 
sem gondoltam, ő k  "készültek" 
rá, de én utolsó pillanatig hittem 
a felgyógyulásukban, s biztosra 
vettem, hogy még hosszú eszten
dőket fognak élni. Nem "fogtam fel", 
hogy van egy "Kurta-törvény": hat
van s hetven között "takarodniuk” 
kell mind a négyüknek, egyikük sem 
tölti be még a hetvent sem. Anyám 
még a hatvant is csak három héttel a 
halála után töltötte volna, Péter-Pál- 
kor, a búzaaratás kezdésének nap
ján.

Részlet a Kegyetlen kegyelet című 
könyvből, mely a Soros Alapítvány 
támogatásával készül

meglőtték volna valami halálos 
fuszulykaszemmel vagy török- 
búzamaggal... Olyan hihetetlen 
minden, hogy ez is hihető. Há
rom nappal ezelőtt még jó han
gulatban dudorászgattam egész 
nap a kertben, hogy 'Mennyben 
lakó én Istenem", s már szinte 
"hálaének" volt az is, amikor a fő 
munkák befejezésének "jó vége" 
került a munkanapló utolsó sora
iba: "szőlőkötözés befejezése Qu- 
gas k ivéte lével), tö rökbúza- 
fuszulyka ültetés befejezése (a 
szőlőtől az almafáig"... Az ég felé 
állt egész nap a "dicséret" és a 
'köszönés", most meg Sanyi is ott 
van már a "mennyben", mindjárt 
másnap "mennyben lakó" lett ő 
is, csak a teste 'költözik" hátra 
maradva a mai napon. Lehet, ép
pen ezekben a percekben énekeli 
az almási temetőben a megren-

vány, de most az egész hármas 
keretű malomrajzban 'legtisztáb
ban" azt látom, hogy ott a név a 
közepén: "Szabó Sándor". Erő
sebb szemüveggel nézve mintha 
még azt is látni lehetne a név 
alatt, hogy "tulajdona"... Mint 
egy régi sírkövön az írás, a halott 
neve. Égy hősi halott "emléktáb
lája" a sok száz történelmi névvel 
telerakott "történelm i arckép- 
csarnok" legvégén, a külső tábla
o ldalon . M egnyert m inden  
malmozó játékot Sanyi, győzött 
mindegyik malomcsatánkban, s 
végül úgy esett el egy "malmo- 
zásban", amikor a sokszor legyő
zött öccsének őrlette a lisztet a 
Kurta Jóska malmában, mintha

Nagy Imre: Noé bárkája felé
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FEKETE VINCE

PARK HOTEL
"v.az iszákosság, könnyen be

látható, szertartás, szótlan, magá
nyos ima."

(Hajnóczy Péter:
jézus menyasszonya)

Kulcscsörgés, léptek erősödő 
kopogása, a nehéz, barna ajtó éles 
n y ik o rd u lá ssa l k inyílik . Két 
nagydarab váll koszos kék kö
penyben, és megjelenik a Nagy 
Vörös. "Papír van?" Hangja öblös, 
mintha hordóból beszélne, moz
dulatai nehézkesek. ("Nem lehet 
a fickó a legjobb formában!") E- 
lőreenged, utánunk bezárja az aj
tót. A kopott lépcsőkön az első 
em eletre m ennek. Csend van 
mindenütt és émelyítő szarszag, 
befordulnak a kezelő elé.

"Üljön ide le! Maga még volt 
itt, nem?" Nem vár választ, belép 
a kezelőbe. A műbőr bevonatú 
pádon elkent, nyúlós valami mel
lé, kicsit odébb leülnek. ("Ajtók, 
kulcsok!" M indig csak fölfelé: 
lépcsők, emelkedők. A következő 
stáció az Úristen lesz! És milyen 
kosz mindenütt! Amúltkor barát
ságosabbnak tűnt az egész. Barát
ságos egy diliház!") Alig egy 
hónapja voltak itt utoljára, akkor 
az apja "három hetet kapott" a 
rögtönítélő orvostól. ("Mintha 
három  évet je len te tt volna - 
ahogy ő emlegette - a börtönben, 
magánzárkában!") Nem bírta ki, 
egy hét elektrosokk, injekciók, 
"különleges bánásmód", meg az 
újból feltámadó alkoholéhség ha
tására "kikérezett". Telefonáltak, 
az anyja beteg, halálos ágyán van. 
Azt mondta. Szeretné még egy
szer élve látni, s intézkedni kell, 
ha meghal. Nála nélkül pedig ne
héz lenne az otthoniaknak. Mind
ebből persze csak annyi volt igaz, 
hogy az öregasszony tényleg 
m egbetegedett, tényleg ágyba 
került a tavaszi hónapok idején. 
Azonban a sors szomorú tréfája 
talán, hogy fiát még két hónappal 
túlélte, s mikor megtudta, hogy 
az mit tett magával, egy hétig 
egyfolytában - kisebb szünetek
kel - jajgatott, könnyek nélkül, 
monoton, száraz hangon, mint 
aki így búcsúzik tehetetlenül, 
ágyhoz kötötten legkisebb fiától. 
Addig még pörölt, harcolt az Is
tennel, hogy az lassan, módszere
sen csontjára szárítja a bőrt, testét 
teljesen elszikkasztja, annyira, 
hogy vigyázni kellett, ha ráültet
ték a kivágott ülőkéjű székre, 
hogy egy óvatlan pillanatban, ne
hézkesen összecsukódva, mint 
egy régi bicska, nehogy bele- 
csusszanjon az alatta levő vödör
be. Attól a pillanattól azonban 
megtöretett, fennhangon imád
kozott a halálért, egy nappal a 
vég előtt pedig, immár teljesen 
megmerevedve és majdnem ki

hűlve, boldogan odasuttogta a 
rettenetes bűztől orrát, száját 
kendővel elkötött, föléje hajoló 
menyének: "Jön, most már jön..."

A N agy Vörös v isszajö tt. 
'Menjen be!" - szólt rá az apára. 
Utána besurrant ő is. Bent két fe
hérköpenyes ápoló ült, épp ká
véztak . M egálltak  az ajtótól 
jobbra. A mozaikpadlón egy csu
pasz bőrdívány, gyógyszeres 
szekrény, a sarokban, háttal az 
ablaknak íróasztal, két szék, egy 
tolóasztalkán pedig nyitott fede
lű fémdobozban kifőzött tűk és 
fecskendők.

A szabiiban békésen zümmögött 
egy légy.

("Ezek észre se vettek. Vagy 
ha ez meg is történt, bizonyára 
megfeledkeztek rólunk. Már van 
öt perce, hogy itt állunk. Tán szól
ni kellene: »Nővérke, legyen szí
ves, ro sszu l van...«  esetleg  
odamenni: »Tudják maguk, hogy 
kikkel dolgoznak? Egy szegény 
beteg embert itt«...»Máskor igyék 
kevesebbet!" - ezt válaszolnák, 
vagy »Ne püpüljön annyit, s nem 
kerül ide!« Talán támadásba len
dülnének: »Különben magának 
semmi keresnivalója itt, hogy
hogy bejön a kezelőbe? Ki enged
te m agát id e  be?« S rög tön  
kikiáltanának a Nagy Vörösért, 
hogy »András!« vagy »Palika!«, 
esetleg »Főgondnok úr!« Nem, 
mégis csak-állni kell és várni tü
relmesen és illedelmesen")

Az apa döntött, közelebb lé
pett, s leereszkedett a bőrdívány 
szélére. A csoszogó léptek zajára 
felfigyelt a barna, negyvenes for
ma, durva arcú, s egy figymáló 
pillantást vetett feléje!" Mi van, 
öreg, már megint itt vagyunk?" 
"Nővérke, nagyon rosszul va
gyok, egy injekciót, ha lehetne?" 
— hebegte szerencsétlenül, meg
szaggatva a szavakat az apa. A 
"Nővérke" hátrarúgta a széket, 
megropogtatta a derekát, ásított, 
majd a gyógyszeres szekrényhez 
lépett, keresgélni kezdett az 
üvegcsék között. "Ezeket, ha tő
lem telne, m ind munkára ten
ném, dolgozzanak, az anyjuk 
istenit, mert inni, azt tudnak!" - 
m ond ta  lá tha tó lag  dühösen , 
hogy megzavartatott a délutáni 
sziesztában. "Az kellene nekik, s 
jól elnáspángolni, mint a taknyos 
kölykeket. Veszel-e többet poha
rat a kezedbe? Nesze! Hanem 
ezek nem tudnak parancsolni 
maguknak. Még az állatban is 
van annyi megállás, ha érzi, hogy 
nem jó neki, nem issza meg." ("IG 
kellene kérjem magamnak ... de 
csak apámnak ártok vele, ha én 
elmegyek...")

"Na, forduljon béfelé! Ejszen 
nem tudja, hogy máskor hova 
szoktuk adni? En húzzam-e le a 
nadrágját?" ("Másra kell most 
gondolni, másra, egyébre, a gyer
mekkorra, mikor 0  még fiatal 
volt, a vasárnap délutánokra a 
futballpályán, mikor rezesbanda 
játszotta a termésünnepen az in
dulókat, friss házikenyeret, flek
ként árultak a rögtönzött laci
konyhákban, s Ofelnémetke, akit 
a m ásodik világháború idején 
egy német katona csinált, míg ap
ját a sarokba állítva géppisztolyá
val sakkban tartotta, s aki kü
lönben örökölt valamit a német 
elméncségből, beoltva a székely 
észjárásba, mert terepjáró után 
kötött lóekével szántott, s fukar
ságában a legyet cukrosdobozba 
zárta, mert úgy vélte, hogy míg ő 
nincs odahaza, módfelett fogy a 
drága édesítőszer; ő volt az, aki 
óriási cirkuszt csapott feleségével 
egy-egy levágott majorságért, s 
pénzét a kertbe ásott bunkerben 
rejtegette a nehezebb napokra 
tartogatva. Am akkor, ott a fékte
len mulatozás közepette rendkí
vü li h an g u la tb an  volt, m ert 
Fukszi Ferci, akinek rekordidőn 
belül sikeredett hullarészegre le- 
innia magát, éppen akkor készü
lődött a "bodega" előtt háton 
fekvő állapotában a vizelés meg
könnyebbítő műveletét végrehaj
tani, s éppen buzgón matatott 
sliccénél jobbkezével, de sehogy 
sem akart sikeredni neki, s akkor 
a nagyszerűen mulató társaság
ból kilépett Ofelnémetke, s egy 
elegáns mozdulattal "segített" az 
ügyetlenkedő kéznek, s máris itt 
imbolygott Férd tekintélyes férfi
assága a maga leplezetlen valósá
gában. Néhány arra vetődött nő 
is volt a röhögő, térdét, csapkodó 
tömegben, akik szemérmesen, uj
jaik rácsa mögül szemlélték apró 
sikkantásokkal fűszerezve a fejle
ményeket. Férd már megköny- 
nyebbülten nyögött, kipréselve a 
bizonytalanul düledező "szökő-

kútból" az utolsó cseppeket is. 
"Pénz a házhoz! Pénz a házhoz! - 
ujjongott Ofelnémetke újból utat 
törve magának, a háttérben köz
ben fogadott valakivel, hogy 
másfélméteres létére hazadpeli a 
félkilométemyi távon kétszázért 
a lucskos, tehetetlen Ferdt...")

Az ápoló jött be, a Nagy Vö
rös, megfogta egyik oldalon a 
már féfig álomba kábult apát, s 
ketten átvezették a szarszagú fo
lyosón. Alig néhány mélyvörös 
köpenyes ápolt lézengett, dga- 
re ttá z o tt, fu rcsa tek in te tü k  
hosszan követte az új betegtárs 
esetlen, alig botorkáló alakját, 
akit már két oldalról szinte teljes 
erőből kellett tartani, hogy el ne 
essék. Aztán megálltak egy ajtó 
előtt, benyitottak. "Ez lesz az 
ágy!", mondta a Nagy Vörös, s 
egy koszos matracra mutatott. 
"Lepedőt s egyebeket később 
kap!" Sikerült valahogy kettes
ben levetkőzni, egy félrecsúszott 
parókájú szobatárs pokrócával 
betakarta apját, aki már rég vala
hol egy másik parton járt. ("Úgy 
fekszik itt, mint egy halott!”)

Szólni kellett az ápolónak, 
hogy az ajtót kinyissa, hogy tá
vozni lehessen. "Nem ébred az fel 
holnapig se" - mondta az ápoló 
cinkosan, s kacsintott, mintha azt 
mondaná: "Nyugi, nyugi, itt az
tán jó kezekben van!"

Nagyot döndült a hatalmas 
faajtó. Könnyedén lélegzett fel a 
friss levegőn. Atellenbe, a park 
fái irányába irányította lépteit. 
Majd megállt s visszanézett. Az 
óriási, fehér ablakok, a hatalmas 
épület a rekkenő, nyári melegben 
olyannak tűnt, m int egy exp- 
ressz-ajánlott koporsó, melynek 
ablakaiban jaurtok, parizer, nej
lonzacskóba csomagolt élelem 
társaságában a túlvilágra vona
toznak a lakók.

Az olcsó lebuj^ nem  vo lt 
messze a parktól. Átvágott az 
úton, és jó kétszáz méter után be
tért jobbra, a kerthelyiségbe. Le
ült az asztalhoz. Kevesen voltak. 
A sörfoltos abroszon dohány- 
morzsalék és elmaszatolt dgaret- 
tah am u  d ísz e lg e tt, a h a n g 
szóróból ped ig  egy hatvanas 
évekbeli slágert játszottak. ("Va
jon ismerhette apám ezt a zene
szám ot? Táncolhatott is erre 
talán!...”) Különben a vendéglő 
ismerős volt. Ide jártak apjával 
gyerekkorában a szokásos felül
vizsgálatok után. ('Talán ott, va
lamelyik sarokasztalnál ültünk... 
A fa alatt... Akkor jóval véko
nyabb volt, azóta terebélyesedett, 
s az asztal fölé borul ágaival...")

"Mit parancsol, uram?" A pin
cér állt az asztalnál, bal karján 
átvetve koszos, fehér kendő. Fel 
se nézett rá, csak bemondta a fa 
irányába, a levegőbe: "Két ded  
vodkát! Egyelőre!"
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SIMONFY JÓZSEF VERSEI

Mindegy

Akarjon ne akarjon 
mindegy — 
minden lehetséges 
történjen akármi is 
kibírja —
tehát sétáljon aludjon 
kínlódjon örüljön 
éhezzen igyon szeretkezzen 
hóhéra még meg 
sem született

Ma

Alig hallani manapság 
a becsületről a szerétéiről 
az öröm magára hagy ottan 
kóborol nem leli a társát 
a közös nótázásnak vége 
a megértés egyszemélyes 
vállalkozás 
az ember ma 
válogatás nélkül 
mindennel telitömi 
hörcsögpofáját

Helyét keresi 
minden létező 
a zöld megbúvik 
a füvekben levelekben 
az állatokban is 
rángatózik 
a hovatartozás 
gyűrűzik a giliszta  
az oroszlán beássa 
magát a homokba 
a halállal van 
ha egyedül maradt 
csak az ember az 
aki maga előtt is 
az ajtót kulcsra zárja 
fura módon mozgunk 
önmagunkba zárva 
m int kis leprás szigetek

Feleségemhez

Ültem dermedten 
m integy halász 
a botja mellett 
csak néztem az életet 
nem sok minden történt 
velem ezért nincs 
m it róla beszéljek 
sok mindent megunva 
néztem az életet 
minden másokkal történt 
meg nem velem 
azon kívül hogy 
háromszor betörték a fejem  
és állandóan hiányzott 
a szerelem — 
csak akkor tudok szeretni 
ha szeretnek 
ha ordítom hogy 
már a dobhártyám  
szakad be
hogy szeretlek nagyon 
és nem lenne nyugtom  
többé soha 
ha elmennél 
szerelmem

Figyeljük

A  párzó macskákat figyeljük 
csillagszóróként fénylik  
rajtuk a szőrzet 
a kandúr végül elnyúlik 
a meleg cserepen 
a szuka még megrázza magát 
s belebámul az égbe 
a tyúk is megnyugszik 
karicsál vígan 
mindent ami párzik 
megnézünk
milyen szépek milyen gyönyörűek 
pár zás után megnyugszik 
minden
s olyan barátságos 
lesz a világ

Dér

Mintha tömbház- 
fűtéses lenne 
bennem a meleg 
fájó hideg van 
bőröm ala tt reszketek 
asszonyom a falra mászik 
mészként ivódik be a falba 
látom én és hiába kiáltok  
örömből váj fészket 
magának a bánat 
számat dér tömi be

Szilágyi Zsolt: Szerelem

A kutya

A z erdőben kóborolva 
éreztük valami követ 
miféle vad lehet 
aztán megláttuk 
egy nagy rozsdabarna eb 
a feleségem beszélgetni kezdett 
vele "hát mi van kóbori 
gazda nélkül maradtál 
de sovány de csúnya vagy 
szemed szomorú m int aki 
nem szereti egyedül 
szívesen lennék a gazdád 
de egyszobás tömblakásunkban 
szűkön vagyunk mi is" 
hármasban megszalonnáztunk 
a hagymát is megette 
s elégedetten dörzsölte 
hozzáAk nagy fejét 
vígan voltunk sötétedésig 
az erdő szélén ahogy 
kocsiba ültünk 
nem akart beülni 
csak nyüszített úgy nyüszített 
a feleségem szeme benedvesedett 
megígérte mindennap el fog jönni 
biztosan megértette 
ugatott valam it

M ost

M ost egyre jobban 
utáljuk egymást 
kinézzük egymás 
szájából az utolsó 
fa la to t—
hagyd m ost az emlékezést
a mának élj
m int bármelyik állat
s ha nincs más
hát fald fö l
elhullt társad
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GELU PATEANU 
Post scriptum ciklusból

Szerelemszonett-torzó

Hatalmasan dörömbölsz bennem mégis. 
Elhallgattassalak? Minek is tenném?! 
Kannibál vagy: holtodban is megennél, 
mert sosem tudtad, mi is az, hogy "tévhit

Káoszul is sokkal több vagy a rendnél. 
Ezért is szerettelek mindig - részint.
De másrészt azért, mert Belőled még int 
a fájdalom: a több-a-szerelemnél.

Húzd fel finom harisnyád, comb középig. 
Kezed csak ott tudja meg: tétovázik.
(Aki seholsem tud elmenni végig, 
ne csodálkozzék, ha azt érzi: fázik!)
Bp., 92. XII. 28.

***

Kiírok rendre magamból mindent. 
Melleid, csípőd, öled kiszállnak 
belőlem - apró vonításod is - 
a combok közül, s minden hazugság 
amely más felé hajtott. De akkor 
jaj, mi marad nekem Belőled?

Kiírok rendre magamból mindent. 
Álmokat, hitet, vakságot, erőt, 
tisztánlátást és kétségbeesést, 
vágyat és akarást: az életet. 
Felmentettelek ezzel. De akkor 
jaj, mi marad Neked belőlem?
Bp., 93. II. 2.

#**

Ma postáztam magamnak obsitot.
Mert nem mozgattam semmit sem, soha. 
(Minden amit teszünk, csupán ruha 
s nem szolgál mást, csak éppen divatot, 
bármennyire volna lelkünk ura 
szép tenniakarás: egy replika 
még nem szült soha más állapotot.)

Gürcöljük hitünk tiszta mívelését, 
fájjuk az elmaradt tegnapokat 
és görnyedünk a teher alatt hétrét. 
Megjárjuk keményen a poklokat 
(hátha már csak ott kushadt meg a szépség 
- bár tudjuk jól: ez a legnagyobb vétség...)

Ma postáztam obsitot magamnak.

Bp., 93 .1.13.

***

A vadászkésem levélbontó lett.
De amit felbontani érdemes 
(amiben rám öröm vagy bánat les), 
ki küld már nekem olyan levelet?

Bp., 93.1.12.

KÖZÖS TEREMTÉS
Néhány száz svédországi s mintegy száz dániai, finnországi, norvé- 

giai, németországi, svájci stb. magyar családot, összesen több mint ezer 
személyt átfogó kulturális mozgalom az EKE - az 1990 ószén Stockholm
ban alakult Erdélyi Könyv Egylet (Transsylvanska Bokvänner). Tagjai 
eddig három könyvet jelentettek meg, alapszabályuk értelmében otthon 
élő erdélyi magyar írók munkáit, az egyetemes magyar irodalom szerves 
részét alkotó erdélyi magyar irodalom támogatására. E kötetek felelős 
kiadója Veress T. Magda, a stockholmi városi könyvtár tisztviselője, 
akivel az interjút készítettük.

- Mi az EKE tulajdonképpen? Meghatá
rozása benne van a nevében, de érdekelne 
bennünket, hogy ezt te magad miképpen ér
telmezed.

- Szerintünk, a kuratórium tagjai sze
rint, az EKE olyan egyesület, amelynek 
első és legfontosabb célja a kapcsolatte
remtés, a szakadék áthidalása eltávozot
tak és otthonmaradottak között. Annak a 
felismertetése, hogy egyazon "áldozati 
nemzedékhez” tartozunk mi itt és ők ott, 
akiket elsősorban a nyelv köt össze, mint 
legbensőbb sajátunk. Annak a felismerte
tése, hogy felelősek vagyunk egymásért: 
mi az otthonhagyottakért, ők pedig ér
tünk, a nagyvilágba sodródottakért.

- Belefér ebbe az értelmezésbe az is, hogy 
az EKE segélyszervezet? Ugyanis legtöbben 
annak tekintik.

- Belefér, de nem a szó megszokott 
értelmében, és a segély fogalma külön
ben is az utóbbi időben mintha kissé de
valválódott volna. Az EKE esetében két 
irányú segélyről beszélhetünk: segélyről 
hazafelé, hiszen a mi összefogásunk er
délyi magyar írókat segít nyilvánosság
hoz - és segélyről önmagunk felé, hiszen 
ez a közös teremtés némi hasznosságtu
datot ad mindnyájunknak. Ami a hazafe
lé irányuló segély gyakorlati részét illeti: 
a tagdíjból az aktuális könyvnek lega
lább három példányát állíttattja elő min
den EKE-tag, s ebből legalább két pél
dány Erdélybe megy.

- Inkább csak erdélyiek a tagok?
- Többnyire igen. De szép számmal 

vannak közöttünk Magyarországról el
származottak is, sőt néhány ott élő is, s be 
kell vallanom: külön öröm számunkra 
minden anyaországi és minden más ki
sebbségi helyzetből jövő tagunk. Ré
szükről ehhez több tudatosság kell, mint 
a mi részünkről. Mi erdélyiek, hogy úgy 
mondjam, a lelkűnkből tesszük, amit te
szünk, minket emlékek kötnek oda, ne

künk abba a földbe beleszakadtak a gyö
kereink; a többiek viszont az értelmükkel 
mérik fel - hiszen tudják, ki volt Mikes 
Kelemen, Körösi Csorna Sándor, a Bolya- 
iak -, hogyan segítette elő az erdélyi ma
gyar m űvelődés elszigetelődését, az 
egyetemes magyar kultúrától való elsza
kadását a kommunista rendszer iskola- 
és művelődéspolitikája.

- Negyedik könyvetek kiadásán dolgoz
tok. Milyen távlati terveitek vannak, meny
nyire tekint előre az EKE?

- Tervekben nincs hiány, de termé
szetesen minden az anyagiaktól függ. Az 
idén az előállítás és szétküldés egyre nö
vekvő költségei miatt a tagdíjat 120 koro
náról 150-re emelte a kuratórium , és 
belátható időn belül ezen már nem vál
toztathatunk. Vannak, akik befizetéskor 
megtoldják, felkerekítik a tagdíj össze
gét, amit nem általánosíthatunk, hiszen 
manapság elég tehertétel 150 korona ki
adása is. Csak abban reménykedhetünk, 
hogy egyre többen leszünk.

- Hogyan terjeszkedik az EKE? Nemigen 
találkozunk hirdetéseitekkel, felhívásaitok
kal...

- Elsősorban a személyes kapcsolato
kat vesszük igénybe. Az induláskor köz
zétettük felhívásunkat a Magyar Ház, 
illetve a SMOSZ híradójában is (az Új 
Kéve akkor még nem létezett), de az em
berek ritkán figyelnek fel ilyen felhívá
sokra. Baráti, rokoni szálak m entén 
kapcsolódnak be a legtöbben, s nagy 
öröm, amikor azzal fordulnak hozzánk: 
"Én nem tudtam erről, szeretnék részt 
venni, hogyan kell?"

- Valóban: hogyan? Mit tegyen például 
az, aki ebből az interjúból szerez tudomást az 
EKE létezéséről, munkájáról, s részt akar 
venni benne?

- írjon a Transsylvanska Bokvänner 
Ekenbergsvägen 110/1, 117 69 STOCK
HOLM címre vagy hívja fel a 08-744 09 
91 telefonszámot, és mi részletes tájékoz
tatást küldünk neki.

- Végül hadd kérdezzük meg: mi lesz leg
újabb, hajói tudjuk, jövő tavasszal megjelenő 
könyvetek?

- Címe: Kövek egy siratófalhoz, és a 
kommunista évek erdélyi áldozatairól 
szól. Szerzői igaz történeteket idéznek 
fel, amelyek a posztkommunista rend
szerbe is átnyúlnak. Megrendítő olvas
m ány. T eh e te tlen ü l lá tju k , m ilyen  
tudatossággal kuszálják össze, semmisí
tik meg ma is a hatóságok az igazságke
resés szálait
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A z avantgarde a modernizálás inverze. A név először 1794 
körül bukkant fel: így nevezték a forradalmi francia katonaság 
sokkoló, elit alakulatait. Az elnevezést 1830 körül vették maguk
ra utópista szocialisták, mint a jövő társadalom látnokai. Az 
esztétikában az 1870-es évektől használatos az elnevezés; Rim
baud és Lautréamont írásai adtak ehhez indítékot, majd a korai 
impresszionisták, köztük Manet újításaira alkalmazták. Száza
dunk második és harmadik évtizedében szorosan összekapcso
lódott az "avantgarde" szóban a művészeti újításnak és a 
társadalmi radikalizmusnak a jelentése, a 68 utáni neoavantgar- 
de-ban (ez a kifejezés a 60-as években, Olaszországban vált 
először használatossá) viszont a társadalmiságnak már csak az 
árnya kísért, az avantgarde maga intézményesül benne művé
szetté.

444

A  modernizálás a Modem erőltetése ott és akkor, ahol és 
amikor magától már, még vagy egyáltalán nem megy. A moder
nizálás a Modem cselekménye, művel tető módban. Külön szán
dék, terv, program formájában határozzák meg, hogy mit és 
hogyan kell modernné tenni.

444

A z aranyozott hatvanas években, mielőtt a hatvannyolcas 
események meg nem vakították fényeit, a legtöbb amerikai 
szemében dvilizátoros diadalmenetnek látszott az ember törté
nelmi útja. A mikroelektronika, az információelmélet, a kiberne
tika, a molekuláris biológia vívmányai, a nukleáris energia 
békés felhasználásnak korlátlan perspektívája és az egyre töké
letesedő technológiák új, boldog korszak hajnalát jelezték.

444

A  kulturális Modem megelőzi a társadalmit, melynek maga 
is része lesz, majd ellene fordul, miután sokáig része volt. Az 
ésszerűségre törekvés, az egyéni tudatra és lelküsmeretre hivat
kozás, a "tudás a tudás kedvéért" elve már a XII.-XIII. században, 
a vallás keretei között megjelent, érvényesült (...) Párizs püspö
ke 1277-ben ünnepélyesen bejelentette, hogy sok világ lehetsé
ges, és az égi szférák összessége egyenes vonalú pályán 
mozoghat. Ha egy évszámhoz ragaszkodunk kezdőpontként, 
akkor erre az évre tehetjük a modem tudomány keletkezésének 
időpontját, állapítja meg Pierre Duhem nyomán Benjamin Nel
son.

A középkorban a természetet Isten nyomdokának (vestigia 
Dei) tekintették, Francis Bacon viszont már úgy gondolta, hogy 
a nyomtatott szöveg a természet új, javított kiadása lehet. A 
könyv mint első tömegcikk, mint tanulási gép, mint a kereske
delem előmozdítója, mint az áruk használatától elvonatkoztató, 
csak csereértékükre összpontosító nyilvántartás eszköze - s még 
sorolhatnánk tovább: ezek mind a tipográfia médiumának leal- 
kudhatatlan szerepét bizonyítják. Önmagukban azonban a tech
nológiai médiumok tehetetlenek; bármilyen nagy könyvkiadás 
és könyvtár sem változtat a dolgokon, ha nincs, aki változtasson 
rajtuk. Egymás mellé sorakoztatva - beszéd, szám, ruha, írás, 
pénz, nyomtatás, kerékpár, írógép, kereskedelmi hirdetés stb. - 
nem a mindenhatóságukat bizonyítják, mint a felismerés örö
mében és túlzásában (és a progresszió igazi hatvanas évekbeli 
mámorában) McLuhan vélte, hanem a társadalmi médiumok
kal való kapcsolódásuk szükségességére ébresztenek rá.

444

Képzeljük el, hogy a Posztmodem "visszatüremkedés" a 
Modemben. Képzeljük el továbbá - bár itt a képzelet lemarad, 
és pusztán intellektuális célzás lesz belőle -, hogy ez a háromdi
menziós M odem/Posztm odem  képlet úgy hajlik vissza önma
gába a négydim enziós térben, m in t a M öbius-szalag a 
háromdimenziós térben...

Vay Tamás: A POSTMODERN AMERIKÁBAN, Platon Ki
adó, Bp. 1991. (részletek)

SZÍNEK ÉS VONALAK KÖZÖTT 7. 

Makovecz Imre 
Bartók-trilógiája

Csodálatos mandarin témájáért! 
Egyáltalán nem túl merész ötlet 
azt feltételezni, hogy a bartóki 
zene egyben Bartók-önarckép. 
Ezzel nincs ellentmondásban a 
Makovecz-i felfogás Ady — Cso
dálatos mandarin p á rh u zam a, 
mert magában foglalja egy Ady- 
Bartók szintézis felmerülő lehe
tőségét. Az utókor mindig többet 
lát meg a közös vonásokból, mint 
a nagy alkotó egyéniségeket el
választó egyéni jegyekből.

A közös vonások keresése 
ösztönözte Makovecz Imrét ab
ban az eszméjében, hogy a három 
bartóki színpadi vüágot egyetlen 
színpadképbe tömörítse: a HÉT 
TORONY zárt, de kapui révén 
mindig újra kinyíló, mindig vál
tozó, de lényegét tekintve min
d ig  ugyanannak  m aradó  v i
lágába. A bűvös hetes számnak a 
Bartók-trilógiában betöltött de
termináló szerepére is ezzel a hét 
toronnyal kívánta felhívni a fi
gyelmet. Számunkra, muzsiku
sok szám ára is felfedezésként 
hatott a hetes szám uralma. Kék
szakállú: hét ajtó: Fából faragott ki
rályfi: királykisasszony, királyfi, 
jóságos tűn- dérkirály, váracska, 
kerek erdő, kiömlő patakocska, 
no meg maga a fából faragott 
pszeudo-én és a Csodálatos manda
rin: leány, három csavargó, két ga
vallér és m aga a csodálatos 
Mandarin. A he- tes szám belső 
energiamezői, — öt-kettes osztás, a 
három — négyes feszültség-arány 
—, a három plusz-mínusz kettes 
fel- fogóképesség-limeszt túllépő 
feszültségfokozása nagyon alkal
massá teszik különleges művészi 
mindanivalók hordozására.

Nem véletlen, hogy M ako
vecz Imre a sevillai magyar pavi
lont hét tomyúvá formálta. Ez az 
épü le t(szerkeze t)m űrem ek  a 
bartóki trilógia hetesszám-bűvö- 
letének építészeti kivetítése: hét 
kapu-hét torony, hét személy 
(Csodálatos m andarin) — hét 
maszk és az épület belsejében ott 
van a kerek fa-kerek erdő, a ki- 
ömlő patak— a tükörüvegpadló, 
és az elvarázsolt látogatók, ők 
járják végig a királykisasszony és 
királyfi "kalandos" útját.

Makovecz Imre Bartók-zenét 
illusztráló díszleteihez lehetsé
ges volna MAI zenét írni, annyira 
önértékűek és oly messzemenő
en inspirativ hatásúak formában 
és színben egyaránt. Mert e dísz
let kettős tükör: fókuszában fogja 
fel a bartóki zene világát és átsu
gározza azt a XXI-ik századba.

TERÉNYI EDE

Különös előadásra kaptam  
meghívást Budapesten: Mako
vecz Imre mutatta be Bartók há
rom színpadi művéhez készült 
díszleteit, a Magyar Művészeti 
Akadémia 1993. nov. 11-i klub
délutánján.

Már régóta vártam a találko
zást Makovecz Imrével. Szelle
m iségét m űvei nyom án m ár 
régebbről ismertem. Alakját ké
pekről próbáltam meg felidézni, 
így tudtam róla, hogy ahhoz az 
embertípushoz tartozik, amelyik 
mindig, újra és újra megpróbálja 
szebbé, jobbá, újjáformálni a vüá
got. Sohasem elégedett önmagá
val, a vüággal sem, mert mindig 
többre vágyik. És ez a többrevá- 
gyás egy, a világot magához ölelő 
SZERETET belülről fakadó, ki
apadhatatlan  forrásából árad 
szét közvetlen környezetére és 
ezen a szűk körön túl, a nagyvi
lágba.

A szeretném ha szeretnének, 
a szeretném magamat megmu
tatni, hogy látva lássanak, a min
den titkok, a Góg és Magóg fia 
vagyok én embereinek világából 
való. Annyira valós ez a világ(a), 
hogy már nem is tűmé el magán 
az Ady-versek vüágára visszajel
ző idézőjelek használatát. Szava
inak értelme, hangjának csen
gése, mozdulatainak rebbenés- • 
nyi hirtelenségű apró vibrációi, 
joviális szóhasználattal letakart 
végtelen belső lelki mélysége, 
belső vulkánkitöréseket leplező 
külső nyugodtsága szinte Ady 
személyére utal vissza. Nem vé
letlen, hogy előadásának első 
mondataiban is már utalt a száza
delő adys légkörére. És az sem 
véletlen, hogy Bartók Csodálatos 
mandarinjának alakja m ögö tt 
Ady alakját fedezte fel önmaga 
számára. Pedig mennyivel ké
zenfekvőbb lett volna, ha magá
val Bartókkal hozza összefüg
gésbe ezt a drámai alakot, hiszen 
tudva levő, hogy Bartók mennyi
re lelkesedett a témáért és hogy 
az eredetüeg Stravinsky felé ori
entálódó Lengyel Menyhért-i lib
rettónak megszerezte a megze- 
nésítési jogát. Bartók rajongott a
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HOL-
FÖLHÍVÁS: A Lakitelek Alapítvány és 

Népfőiskola, a Lakiteleki Általános Iskola, Ti- 
szasas Önkormányzata, az Anyanyelvi Konfe
rencia, v a la m in t a Pitypang Humán 
Szolgáltató Egyesület és Alapítvány, meghir
detjük a Tiszamenti Gyermekszínjátszók II. 
Találkozóját, melyet 1994. április 29-én, 30- 
án és május 1-én rendezünk Uszasason és 
Lakiteleken. Várjuk a határokon túli ma
gyar gyermekszínjátszók jelentkezését. A 
rendezvényre hazai gyermekszínjátszó 
csoportokatismeghívunk. Részt lehet ven
ni az általános iskolás korúak érdeklődésé- 
nek m egfelelő színjátékkal m űfaji és 
tematikus megkötés nélkül. A műsoridő 
nem haladhatja meg a huszonöt percet 
(ajánlott csoportlétszám max. 20-25 fő). Je
lentkezési határidő: 1994. február 15. Je-. 
lentkezni lehet: Általános Iskola, Lakitelek, 
Kiss J. u. 1. (6065). Tájékoztatás: Lakitelek 
Általános Iskola, Harmatos Áronné igaz
gató asszony. Levélcím: 6065 Lakitelek Pf. 
2. Tdefontfax): (76)-342-077.

M egjelent a Látó 12. száma, amelyben 
verset olvashatunk Bállá Zsófiától, Egyed 
Emesétől, Dobozi Esztertől, Káli Istvántól 
és Veress Gerzsontól. Prózai írást, drámát

hoz a lap Pusztai Jánostól (önéletrajz), Ku- 
korelly Endrétől (Négy arckép), Papp Sán
dor Zsigmondtól (Anapesztus) és Slavomir 
Mrozektől (Vatzlav - József Péter fordítása). 
A Fórumban Szilágyi Júlia Egy földközeli köl
tő - Bállá Zsófia című esszéje. Áz Irodalom és 
iskolában Murvai Béla értekezik Kós Károly 
történelemszemléletéről (Pán dicsfénye - 
Kadmosz vetése). AKis lírai antológiában Jánk 
Károly ír bevezetőt Nemes Nagy Ágnes 
Mindent tudunk; Között; Ekhnáton jegyzetei
ből; Dalszöveg; Futóeső; Egy város című ver
sei elé. A Szemlében Ion Negoitescu és 
Nagy Pál írása. A szám képzőművésze 
Muhi Sándor. Hadikötő: Kuti Márta.

A  Tiszatáj januári számában Kovács 
András Ferenc "teszi közzé" Lázáry René 
Sándor költeményét. A számban Márkus 
Béla "A helyzet szüli a szöveget...” dm  alatt 
értekezik szlovákiai és romániai magyar 
regényekről, Szilágyi Júlia pedig Bállá Zsó
fia verseit elemzi.

Megjelent a Művelődés 10. száma. A tar
talomból: Szabó Zsolt Ünnepek és hétközna
pok; Sütő András A Művelődés szerkesz
tőihez; Nagy Olga Visszapillantás - tanulsá
gokkal; Horváth Andor A tragikomédia élmé
nye; Nagy Jenő Közművelődésünkért, önis
meretünkért; Méhes György Valamikor szer
kesztő is voltam; Horváth Arany Oltárkép; 
Andrásfalvy Bertalan Ellentét és harmónia;

Borbándi Gyula A nemzet és nyugati szórvá
nyai; Faragó József Bartók Béla a román nép
zene hírnevéért; Imreh István A puskapor
gyártó esztelneki ferencesek; Márton László 
Az erdélyi szabadkőművesség rövid története.

A z Alföld januári száma Bállá Zsófia 
Képeslap Dubrovnikből című versét, vala
mint Borcsa János Szövegek párbeszéde című 
elemzését közli Bállá Zsófia Egy pohár fű 
dm ű verseskötetéről.

D er Soldat mit der Blume dm m el jelen
tette meg a berlini Verlags GmbH Kiadó Edi
tion ej. sorozata Gion Nándor Virágos katona 
dm ű regényét. A fordítás Hans Skirecki 
munkája, az utószót Kurucz Gyula írta.

Sylvania-vándordíjban részesült a hatá
ron túli magyar színjátszásban a múlt év
ben elért teljesítményéért Romhányi Ibi és 
Magyar Attila. Romhányi Ibi Ibsen Kísérte
tek, Magyar Attila pedig Faragó Attila A 
lappangó dm ű drámájában nyújtott teljesít
ményéért érdemelte ki az elismerést. Az 
Erzsébet és Henry Speter Alapítvány díját a 
Csordás Mihály (elnök), Gerold László, Gi
on Nándor, Keszég Károly és Klemm Jó
zsef összetételű zsűri ítélte oda az újvidéki 
színészeknek.

m  i
Gondolatok 
a könyvről -1

Fáy András aforizmáját rejti a vízszin
tes 4., 10. és függőleges 1. számú sor.

VÍZSZINTES: 1. Román női név. 4. 
Az aforizma első része (zá rt betűk: 
M,0,I,Z). 8. Folytonossági hiány. 10. Az 
aforizma második része (zá rt betűk: 
M,0,I,Z). 13. Afelázott út üyen. 14. Egy
nél eggyel kevesebb. 16. Kis ház. 17. 
Veri az eső. 18. Folyékonnyabbá tesz.
19. Kosztolányi-vérs dme. 20. Mely sze
mélyek? 21. Női név. 22. M ennyd. 23.... 
Bienkopp: Strittmatter-regény. 24. Bór 
és kén vegyjele. 25. Huszár (két szó). 28. 
Kedd közepe! 29. Magyar író, szerkesz
tő (Imre, 1820-79). 30. Fokozatosan idő
sebbé váló. 31. Az alsó kréta időszak 
alsó emelete. 33. Cselszövés. 34. Alig 
egynemű hangzói. 35. Egykiterjedésű 
térbeli alakzat. 36. Nagy magyar költő 
(Endre). 37. Kettétört Karika! 38. Erdd 
gyümölcs. 39. Előkdő, valaminek a szí- 
ne-java.jll. Gardner: filmszínésznő. 
43. Lelkes pártolója. 44. Részben tanít!
45. Fél tucat. 47. Emésztőnedv. 48. Indu
latos lelkiállapot. 49. Félpont! 50. Kana
dai város. 52. Város Frandaországban.
53. A villamos dődje. 54. Kitartóan ke
resgél. 55. Nem fő. 57. Egyesületben új 
vezetőség választása. 59. Csapadék. 60. 
Kis sziget az ír-tengerben. 62. Vörös, 
németül. 63. Franda férfinév. 64. Hím

állat. 65. Csattanós vidám történetek. 
66. Csodálkozó kifejezés. 67. Kard-dísz.
68. Forrasztó fém. 69. Munkatárs. 70.É1- 
jenzés. 71. Ehelyütt. 72. Fdzsák!

FÜGGŐLEGES: 1. Az aforizma befeje
ző része (zárt betűk: A,I,S,T). 2. Bővizű 
forrás körül fekvő sivatagi tdepülés. 3. 
Férfinév. 4. Holland úszóbajnoknő volt.
5. Szintén. 6. Légnemű anyagot belehel- 
tet. 7. Dacára, annak ellenére. 8. Nagyon 
csúnya. 9. Kötőszó. 11. Függőleges irá
nyú. 12. Folyó Németországban. 15. 
"Áz a szép, az a szép, ... szeme kék" - 
nótaszöveg. 18. Invitálom. 19. Az egyes 
hangok leheletfinom, a művész egyéni 
képességétől függő színezésének és 
ilyen dőadásának tana. 21. Lihegve si
et. 22. Mennyd. 25. Függőzár. 26. Mű
vészet, franciául. 27. A függőleges 4. 
személyneve. 29. Panaszos hangot hal
lat a kutya. 32. A földtörténeti harmad
kor rétegéből származó kovadarab. 33. 
Ennek a hegynek pásztorairól írt drá
mát Áprily Lajos. 34. Paripái. 38. Meg
könnyez. 40. Kis értékű régi pénz
darabok. 42. Öreg bácsi. 43. Ilyen tó is 
van. 45. Kora tavaszi erdei növény. 46. 
Pohárköszöntő. 48. Befolyásolás. 50. 
Szlovák, elavult szóval. 51. Horony. 52. 
Doboz, románul. 54. Szélesre tár. 56. 
Lapos fenekű csónak. 58. Észak-ameri
kai. 59. Buzdító kiáltás. 61. De mennyi
re! 64. Sörtés szőrű éjjeli ragadozó állat. 
66. Nem azt. 67. Szomorú. 69. Csendes 
este! 70. A hélium vegyjde.

RÁ MAY TIBOR

A HELIKON 1. számában közölt, Epilógus dm ű  rejt
vény megfejtése: Ezt nem találtam, gyáván és erőtlen, / 
Világok harcán pajzsom összetörtem. / Kik bízva, győzve 
tovább énekeltek, / Egy sóhajt küldjétek az elesettnek!
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A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg - kiadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE
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