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Sokféleképpen lehet megközelíteni. Te
veháton, túrista buszon, tankon, attól függ. 
Hogy csupán kis kedvcsináló kell kibírni 
még kétezer ilyen évet egy ilyen történe
lemből? Mert akkor akár jöhet uraságtól 
levetett videokazettákról egy kis nótázás, 
az is elég. Ahelyett hogy!... Már a hangsúly 
is számít. Megvolt a karácsony, s igazán 
jobb volt, mint Szarajevóban, most jöhet a 
vízkereszt, vagy amit akartok. Heródes 
sem első, sem utolsó nem volt abban a sor
ban. Mint ahogy itt vannak velünk a hiva
tásos pesszimisták és optimisták is. Megint 
nyitva az idő zsinórpadlása, jól járjuk körül 
a terepet, repüljük körbe és kocogjunk sza
márháton Egyiptom felé, vagy Egyiptom 
felől dzsippel, netalán keletközépeurópai 
pegazussal, cím ersassal, csalogánnyal 
é s /v a g y  pacsirtával. N ézzünk farkas
szemet Isten szemével ökörszemmel, min
d e n k é p p e n  előbb m ad á rtá v la tb ó l 
válasszunk kort, házat s hazát, csak azután 
érkezzünk meg a jászolba, hálózsákba, 
mennyezetes nyoszolyára, fogdái emeletes 
ágyikóba. Reggel, ébredés után úgyis kez
dődik az új év, új hecc. Az újjászületés. De 
csak annak, aki máig kibírta... Kamaszko
runkban koraesti horda-sétáinkon, han
goskodó  ko rzózások  közepette  néha 
olyasmik kerültek felszínre, hogy mit is ért 
volna Mohácsnál egy tank. Vagy legalább 
egy géppisztoly. Boldog negatív sdfi. Hogy 
a Mikulás harckocsit vezet a török ellen. 
Angyali vagy baromi naivsága még egy 
nemzedéknek, akit át lehetett verni, be le
hetett fogni, felfüggesztve a tíz, helyettesít
ve a száz parancsolatot, egyáltalán le 
lehetett életni vele az életet, pár megrendü
lés, sok csalódás, fojtott felhördülés köze
pette. A világ ma méginkább telítve a 
borzalmak iránt. Ártatlan gyermekeket is 
ítélnek látatlanban golyóáltalira. Jó napot, 
Hacsek! Rossz napot, Sajó! Maga nem a 
maszkabálból hazatántorgó spicces dene
vér s ez nem a tévedések vígjátéka. Egysze
rű e n  b e z á rtá k  ebbe a test h a tá rán á l 
kezdődő börtönbe, beleszülték ebbe a bet
lehembe: az emberbe. Úgyhogy van egy jó 
hírem s egy még jobb...

A nagyszalontai Csonka torony kopogtatója ( Csomafáy Ferenc felvétele)
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Anakreóni levél

Kaolinból keveset, 
fél marékkai gipszből is, 
sót a tóból, bányából, 
tüzet lidérctanyáról, 
vizet könyvek hamuján, 
rovást mohos kő lapján, 
lejtőn ördögszekeret, 
macskatalpat, ha lelek, 
kenetet békanyálból, 
cseresznyét közös tálból, 
csigaháznak elejét, 
pimpós bornak velejét, 
végét bal szerelemnek, 
sötétségét veremnek: 
fogadd tőlem szívesen! 
Transszilváni ajándék.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Méliusz József 85 éves
Amíg csak él — a műnél százszor inkább az 

íróra illik emlékezni. Az alkotók életidőben ekko
ra pályaív-darabjait már rendszerint úgyis csak az 
utókor madártávlata fogja át tisztességesen. Kö
zelről m aradnak a felfújt körülrajongás vagy a 
hallgatás végletei, kinek-kinek körülményei s sze
rencséje szerint. Méliusz ahhoz a nemzedékhez 
tartozik, aki sosem szabadulhatott egészen a kor 
hadifogságából, de összes bebörtönzései és beil
leszkedési kísérletei közepette a költői, írói létet 
nem tagadta meg soha. Akkoriban m ár/m ég újra 
szabadúszó  volt, annyi idős lehetett, m int 
amennyit mára mi is megértünk, amikor járni 
kezdtünk hozzá, Szilágyi Dom okossal, Balogh Jó
zseffel, alig néhányan, nem összeesküdni, nem is 
világot-megváltani, csak egyszerűen szótérteni, 
megérteni és megértetni, vagyis észrevétlenül 
folytatni ama örökre befejezhetetlen szakmai vi
lágegyetemünket. Méliusz lelki műhelye, az a 
szellemi közeg, mely az előttünk járó s még élő 
"kétvilágháborúköztiségből" főleg, ha nem egye
dül őt lengte akkor körül, kitörölhetetlen hatással 
volt a másoktól még inkább csak váddal, vádas
kodással és szemrehányással fogadott dacos mo
dernkedésünkre. Befalazott alagutak, kiherélt 
könyvtárak és megbélyegzett zsákutcák labirin
tusnak álcázott igazi domborzatán ő volt a fix 
földrajzi pont: egy élő anakronizmus — az a jobb
ról is, balról is elátkozott avantgárd testesült meg 
benne, az újítás szabadságának joga és szelleme, 
amit azóta se felejtünk, tagadunk meg, csupán 
másként értelmezünk. Minden különc külsőség 
lekopván s minden tartalmi rejtjelzés vagy kény
szeraktualizálás érvényét vesztvén, mára már 
szomorúan korán lezárt vagy még pislákoló élet
műveinkről e Mélisz-holdfényben is igazolódik, 
hogy egyik formája volt az a halálos játék az akkor 
fogalomként sem ismert másként gondolkodás
nak. Az ő műhelye aztán ezekben az évtizedekben 
asztalra tette a "non-kincstárizmus" enciklopédiá
ját, a Kávéház-sorozatot, mely minden bizonnyal 
a Romániában élő magyar értelmiség életrajzának 
egyik "sors-és-jelkép" értelmű és értékű monu
mentuma marad. Am amíg él, a művénél százszor 
inkább az élő alkotót kellene tisztelni és szeretni.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

MÉLIUSZ JÓZSEF

A  jitgadal elégia
— Kaddis —

(részlet)
(Allen Ginsberg Kaddish Poems 
dm ű műve 1960-ban jelent meg 

az Amerikai Egyesült Államokban.)

1
Ne Allen Ginsberg 
ne a hatalmas és bosszúálló Jáhvé 
és ne az ő ötezeréves népe 
hanem ti körül nem metéltek

hallgassátok meg kaddisomat
itten
Európában —

én a körül nem metélt
az ezer éve megkereszteltek gyermekeinek gyermeke 
szemetek láttára növelem gyász-szakállam  
és szemetek láttára betépem ruhámat — 
én az egész emberi fa j kétségbeesett leszármazottja 
fekete kalappal főmön kilenc tarkón lő tt fekete kalapos férfiú 

társaságában fületek hallatára mondom a kaddist 
itt
Európában
és vértől nem szennyezett két tenyerembe temetem a század 

hazugságainak látásától gyulladásos szemem 
két tenyerembe temetem szégyentől lángoló szakállas öreg arcomat— 
és feljajdulok:
— JITGADAL...
és újfent feljajdulok:
—  JITGADAL VEJITKADDAS...
hogy gyászkiáltásom benneteket körül nem metéltek emlékezni
idézzen

Európában —
emlékezzetek
— JITGADAL...

2
emlékezzetek
hogy vannak körülöttünk és közöttünk számlálhatatlan bűntelenek

akik a bűnt nem vették tudomásul
és elhallgatták a bűnösöket 
valam int a bűnösök társait
és amikor vallani kellett hallgattak m int a kőszikla  
m int a v íz  vagy a hamu — 
elhallgattak és hallgattak
de ők a bűn és a bűnösök feldicsérésével nem vádolhatok 
és békében élnek
mert a bűn elbírhatatlan súlya nem nyomja lelkiismeretük bádogfalát— 
holott elhallgattak 
és hallgattak 
és hallgatnak —
s ekként ők rejtőzni segítettek a bűnt
és a bűnösöket
és a bűnösök cinkosait
és lehetővé tették bűn és bűnös és cinkosság feltám adását— 
pedig ők csak elhallgattak 
és hallgattak 
és hallgatnak 
és bűntelenek
—  JITGADAL...

3
ám ti akik körülöttünk és közöttünk bűntől terheletlenül emígy 
cselekesztek

mivé lettetek mégis Európában? —
nem rebbenő szemetekbe kiáltom a nagy Jitgadallal:
a bűn néma
és láthatatlan letagadói vagytok mindahányon 
akik hallgattatok Európában
—  JITGADAL VEJITKADDAS SÖMÁ RAB A...

Jitgadal — más ejtés szerint Jisz- 
kadasz — a zsidó halotti ima, a Kad
dis első szava. A Kaddist a gyászoló 
fiúgyermek a halál eseményétől szá
mított tizenegy hónapig naponta há
rom szor m ondja el, valam int a 
haláleset minden évfordulóján. A 
szertartáshoz az imádkozóval együtt 
legkevesebb tíz férfi jelenléte szüksé
ges. Ha a halott után nem marad fér
fiutód, közeli barát is mondhat 
Kaddist. A Jitgadal elégiában előbb 
az első, később az utolsó mondatok 
hangzanak el héberül.

2
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GÁLL ERNŐ

Végzet és/vagy kihívás?
A kérdésben jelentkező dilemma egy

részt tudomásul vételre, illetve belenyug
vásra, másrészt tiltakozásra, még inkább 
erőfeszítésre késztet. A válaszok azonban 
nem mindig, nem feltétlenül vagylago
sak. Elképzelhető a két alternatíva "békés 
együttélése", érintkezése, egymásba való 
átcsapása. A magam opciója, az a válasz, 
amely a zsigerek szintjéről és a tudat ma
gaslatáról kiinduló’választás eredménye, 
már jó ideje a kihívás elfogadása felé haj
lik. Egyelőre nem tudok, nem is akarok a 
fátumba beletörődni. Nem vagyok haj
landó önfeladó módon, vagy még inkább 
a folyamatba besegítve, a visszafordítha
tatlan magánynak kiszolgáltatni magam. 
Kapálódzom, protestálok és gyakran szi- 
sziphoszi buzgalommal — toldozom, fol
tozom a gyengülő, megszakadó kapcso
latokat. Leveleket írok, telefonálok konok 
kitartással. Nem egyszer dohogva, duz
zogva számon kérek. Másoknak is panasz
kodom, majd — sokszor objektív aka
dályokat, félreértéseket tudomásul véve 
— a hűtlennek, árulónak vélt tanítvány és 
barát kebelére borulok. Minden meg van 
bocsátva, ne is beszéljünk a kínos ügyről. 
Én vagyok a türelmetlen, az oktalanul kö
vetelődző. Nekem kell valóban elnézést 
kémem; hogyan is lehettem ilyen bizal
matlan és kishitű?

Másnap aztán kezdődik az egész elöl
ről: da capo al (in)fine. Ugyanazokkal, 
esetleg más tegnapi munkatársakkal, teg
napelőtti közelállókkal kapcsolatban is
métlődik az eset. Ismétlődnek a stációk, s 
én— valaminő átmeneti megváltás remé
nyében — ezen a kálvárián bandukolok 
tovább.

Két stáció között azonban elkerülhe
tetlenül felmerül a kérdés: nem volna 
mégis jobb a sorsba belenyugodni? Le
gyünk erősek, magunknak valók s az au- 
tárkiában kiteljesedők. Ne várjunk sen
kitől sem többet, mint amennyit nyújtani 
képes. Elégedjünk meg annyival, ameny- 
nyit kapunk.

Hol a sztoikusoktól megtanult lecke? 
Miért lennék éppen én kivétel nemzedé
kek kínkeserves megpróbáltatásai alól? 
Tudhatom, végül is mindenki egyedül 
hal meg. Talán nem ártana egy kicsit előre 
trenírozni...

Az akaratlanul is már javában folyó 
edzés során gyűlnek a tapasztalatok. 
Mindkét korral együtt halmozódnak az 
élmények. Egyfelől ama korra gondolok, 
amely a meszesedő erekben, a sorra meg- 
hibásodó szervekben halad "előre”, más
felől arra a másik folyamatra utalok, a- 
melyet— Klió ihletésére — oly szorgosan 
regisztrálnak és értelmeznek. Az előbbi 
menetben a régi játszó- és iskolatársak 
hagynak itt, az utóbbi zajlásában viszont 
egyre lehangolóbb "meglepetések" érnek. 
Nagyon nem jó, ha a két folyamat egybe
esik, ha következményeik egymást erősí
tik fel.

Lesújtó és szinte a játszma feladására 
kényszerít, ha a történelem kerekének

hirtelen fordulatára régi munkatársak és 
szövetségesek hagynak cserben, ha bizo
nyos telefonok elhallgatnak, s onnan, 
ahonnan nem várnád, övön aluli támadá
sok érnek. Persze, ezek a jelenségek évti
zedek óta ismertek e tájon, csak te éppen 
most ütközöl beléjük.

A magány, a te különbejáratú magá
nyod mégis új dimenziókkal gazdagodott. 
Bővül és mélyül. Válogathatsz a magya
rázatok és legitimációk között. A pokol 
mindig a másikban lakozik — hallod a

távolból, az egzisztencializmusból is me
rítő eszmélkedések éveiből. Szabadságra, 
tehát szorongásra ítéltettünk — hallat
szik augy an erről a forrásvidékről, ám fé
lelmeink leggyakoribb kiváltója és tá p  
látója, a magány ettől még nem elviselhe
tőbb. Nem lesz kellemesebb. Ez a félelem 
ösztönző erővé is válhat, arra sarkallhat, 
hogy (bármi áron is) menekülj az egye
dülléttől. Abenne megnyilvánuló kihívás 
új kapcsolatok, új közösség keresésére 
buzdít. M ind erősebben visszhangzik 
benned Martin Buber igéje, az Én s a Te 
egymásra utaltságának, a nélkülözhetet
len párbeszédnek a categoricus imperatí- 
vusa.

Ha csalódnod kellett számos eszmé
nyedben, ha bizonyos várakozásaid öná
mításoknak bizonyultak, s arra kellett

rádöbbenned, hogy délibábokat kerget
tél, nem muszáj a világból kivonulnod. 
Senki sem kárhoztathat puszta vegetálás
ra. Az elvtelenség, a cinizmus sem vált 
kötelező normává. Nem ítéltek — felleb
bezés nélkül — társ nélküli zárkára. Per
sze, elengedhetetlen az önrevízió, nem 
kerülheted el a csalfa reményekkel való 
leszámolást és visszavonhatatlan szakí
tást, ám mindez nem száműzhet remete
ségbe. Ama — m ostanság  gyakran  
emlegetett — damaszkuszi úton mások
kal haladhatsz együtt, és menet közben 
eszmetágító véleménycserékre, vitákra 
kerülhet sor. Ha az út göröngyei és éles 
barázdái felsebzik a lábad, társaidtól eny
hítő írt kaphatsz, s az együttes meditáció, 
a felsejlő kiút (bizonytalan) távlata gyó

gyító hatású lehet. Érdemes 
kipróbálni.

De ne feledd azt sem, 
hogy van alkotó magány. 
Jártál Stószon, voltál Fábry 
Zoltán könyvtárában, amely 
összekötötte őt a nagyvilág 
szellemiségével, és szünte
len termékeny gondolkozás- 
ra , írá s ra  se rk e n te tte . 
"Nekünk nincs jövőnk, csak 
múltunk van"— mondotta a 
bölccsé vált barát, de ebből a 
rezignált m egállapításból 
nem a kvietálást igazoló kö
vetkeztetést vont le. Ellenke
zőleg. Ez a bevallott múlt 
súlyos obligádót jelent. Arra 
kötelez, hogy egyre mélyeb
ben s egyre kritikusabban 
szembesüljünk vele, s a ta
nulságokat publikussá is te
gyük. Ez a mi dolgunk s nem 
is kevés.

Ilyeténképp a m últidé
zés s az öneszmélés közössé
gi tetté válik. Kivezethet a 
végzetként fenyegető ma
gányból. A kihívásként fo
gadott egyedüllét önmaga 
meghaladására bátorít. Ez a 
"provokáció" még gyü
mölcsözőbbé válik attól, hogy 
néha olyan kortanúk is jelent

keznek, akiknek ép maradt a memóriája, 
sőt bátorságuk is van ahhoz, hogy a 
múlt(ád) naposabb oldaláról vallomást 
tegyenek. Előfordulhat még az is, hogy 
régi/új barátok, tanítványok tűnnek fel 

Már úgysem tudsz bőrödből kibújni. 
Nem is kell. A valamikori elkényeztetett 
egykéből közösségi lénnyé formálódtál. 
A lágerek világában is. Véreddé vált az 
önzetlen eszmények jegyében alakított 
életnek tartalm at kölcsönző együttes 
küszködés kényszere. Viszolyogsz a teg
napi, a mai s az előreláthatóan még foko
zódó atomizálódástól. Nem lelkesít a 
csupán a dzsungel törvényei szerint mű
ködő társadalom perspektívája.

Haladj, amíg tart, a magad, mostan
ság lefitymált, sőt anatémával sújtott, kö
zösségi célok felé m utató útján
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F Ö LD E S JU D IT  VERSEI

Héjasfalva után

Zubbonya foltos. Izzadság 
tűzte fel érmét
szűk mellében kihagyó szívére.
Botlott, kap ta to tt fölfelé 
a kukoricásban.
Gondolatában a cél — 
s lelket nem o lt ki a lándzsadöfés.

Szerelmes, krónikás, világjavító:
Költő, jussa az ország.
Föld röge ő,
fö ltörő  mag szívós fekete ágya, 
zsarnoka eszejtő Szilveszter, János Vitéz, 
tündérhont hódító földi tiszta hit.

Cifra koporsó födelének gyilkos acél
szögétől holtában is megóvta szívét. 
Agóniája nem a trikolort

szaggatta ronggyá, 
nem u t o l s ó  szava vo lt "hazám!"
Jelkép jeltelen sírban a test, 
de a lezáró-kezdő pillanat 
honból-világból összeívelő 
diadalúton indította el.

Hazával s emberiséggel kufárkodók hiába 
vá lto tták vasgarasokra szavát, 
mert jöhetett, jö tt  is utódja — 
bölcsődalt dúdolt a csecsemőnek s vezetett 
tollforgató, kalapácsmarkoló vagy kaszát 
egyenessé élező kezet.

Utódja le tt a század, 
mely betűt szűz alakra vésett 
és értő-értető törvénnyel üttetett 
országnyi mesgyékbe földosztó karót. 
Költőarc kivésett vonása 
a győztes hadrakelőké, 
márványba-ércbe nem szorítható: 
Őr-nagyunk, Petőfi, századok szirtjén, 
szabadság rendjében társunk, 
kísértő tudatunk, lelkiismeret.

Névjegy egy másolónak

Hajózni óhajtasz Fogd hát 
ügyeskedd össze a vitorlád 
guberáld göncöd Ó keccsel 
csipkézzed írásjelekkel 
idegen toll pacáival 
habozd föl apró csalásod 
ravasz (magadmutogatásod) 
és várd hogy ama köztudott 
kacér edényben orkánt kavar

Holttengeri tekercs

... de a z t ami a forgásba lendült
fogaskerekeken fennakadt
amiért éltek érleltek elvesztek
évezredek
amiért a szívet
körülfolyó kék koszorúkban
dagadt folyammá a
kiapadt égről lecsorgó
lávafekete nap
és ami végül egyetlen
egyszerű szóban...

A kékszakállú becsapott...

Hittél neki, de szódra nem felel, 
kellesz, de magányát nem adta fel: 
a csízt befogta és dalt követel.

Judit, mi kell: tündöklő koronád, 
bár talmi, de irigyli, aki lá t— 
vagy kedvesebb régi, kopott ruhád?

Csak pár kulcs, m it öveire aggatott. 
Vélted, több jár, m int m it ő m egadott- 
Judit, a Kékszakállút untatod.

Becsapott, kifosztott, ne is tagadd.
A  vár ura egyedül ő maradt —
Judit, becsaptad te magadat.

Fasors

K ihajtott a vessző— 
ostor lesz fa  törzse-e? 
Kérgét nem hántották  
gallyait megfogták 
gyökere fonatban

Minden világ ellen 
osztott maga ellen 
sereghajtó sorban 
magányos akolban 
szikaszón zöldárban

Ö t világ havában 
öt pokol nyarában 
szél szántja v íz  vágja 
levelét virágát 
vihar válogatja

Ö t határba hordja 
szélvész söpri vissza 
humusznak pontja  
mire — szikkadt ö t ujj ■ 
földjére visszahull

Hamu hull a hóra

Megrakják a tüzet 
Nefelejcs nefelejcs 
Rózsaágból rakják

Nyöszörög a tüske 
Tüze ködöt köhög 
Megrekken a füstje

Árnyék ül az égre 
Küszöböd nyikordul 
Árnyékba borultan

Nefelejcs nefelejcs 
Siratóasszonyok 
Állnak az ajtóban

"Tükröd vakulóban 
Takaród foszlóban 
Házad föloszlóban"

"Hajnalod meghasadt 
Delelőd megszakad 
Estéd dirib-darab"

Torpan a tükörlap 
Ágaznak az árnyak 
Retten a rőzsetűz

Fagyot fia l füstje  
Árny alszik az ágon 
Pilinkél a pernye

Kialuszik a tűz  
Nefelejcs nefelejcs 
Hamu hull a hóra

Georg Muhe: Piros könyörgés



HELIKON

PALOCSAY Z SI GMOND

TŰZHÍNÁROK
NEM JÓ A LÓ SZEME! — sustogta Cerbu, a kalahajda móc 

legény, és kihurcolta a festődéből az almásszürke hintalovakat. Mor- 
tu  — az idősebbik segédmunkás — vigyorogva pumpált; levegőt 
sűrített Negrescu Fag szórópisztolyába. Ázájer édes volt, dukkósza-
gú, sű rű , és p iros -----------------------------------------------------------
' Szám az anyád pászkdját... húsvétjút... tömjénjét... és gyertyatartóját. Lökd 
a pumpát! Alszol, Mortu?'.

Mortu nem aludt. Gyönyörögve nyeggette a pumpát; mezítláb- 
ujja rákoncsorodott a szerkentyű fülére. Ha netán rászóltak, attól 
megrezzent, s menten olyan lett, mint a törött ágról földreszottyant, 
'jedtében megőszült májon.

Erősen sárgatag — tökvirágsárga ez a Mortu. Negrescu Fag 
orcája vajszínűbb — haloványabb. Másodéves évfolyamtársa — a 
Dávid nevű sasorrú grafikus — túlérett banánszínt visel, és kerekes 
mozgójátékot tervez gyűrött pakolópapíron, vékony mókusszőr 
ecsettel. Verzotti — a végzős szobrász — Szőke Tündért pingál 
nekem egy tenyérnyi pléhskatulya belső felére. Síri hangon súgom 
neki: Szőkébb és hosszabb legyen a haja... Tengerzöld... Türkiz a szeme... 
Hebridák ködét hessegesse-lehegje... Bomlasztó bájai omladozzanak... Csín
nal kitakart keblei bimbadzanakl Lenge fátylak, síkos selymek közt rengjenek 
— súlyosbodjanak.

A festődében — e kápolnányi ódon hodályban — aznap minden
ki mást csinált. Herr Mildner — az öreg szász — pléhcsajkát smirg
lizett. Engrich Jancsi — a sváb gyerek — nyeles falepkéket gittéit. A 
kákabélű Unisor maradék fél tökét fájlalta-siratta; erősen sajnálta — 
sóhajtozott. Ádám barátom— kiskorú sorstársam — medvészett, meg
málnászgatott erdőcsendben------------------------------------------A kurta
lejtőn lépegető furnér-kacsák szemét a szabványtól eltérően festette, 
és közben — azt hiszem — nyári havon (lankás dombon) síléc nélkül 
is síelgetett.

Káncó, kráticá, káncárollál — ragoztam dúdolva, majd valamiért 
kisiettem. Cerbu húzott el mellettem. Megint haliám — de most már 
sziszegve—: NEM JÓ A LÓ SZEME!

Nem a szöszt! A nénéd csepsze... Jó az a szem az almásszürke 
pirosnyergeseknek. Zörrent, rezzent vagy, Cerbu! — ez a helyzet
--------------------------------------- Mi a fene pislog benned?!---------------
--------------------------------------- Igaz, hogy téged túl sokat potyoltak-
v e rtek . C iu lea , a m ag u ra i m esélte  nekem  
------------------------------------------ puliszkát meg szállást adtál pász
tor korodban egy kulákféle hegynekneszült, kiéhezett vénember
nek. Jó, hogy csak magamban szövegeltem; semmit sem mondtam 
neked. Visszatértél jókora szemétlapáttal, ami tele van élő, zsémbelő 
parázzsal.

Térülök-fordulok én is. Magam csiszolta-likasztotta marhacsont- 
tűmet a folyosón megtaláltam. A festöde küszöbén hirtelen megál
lók, mert látom, hogy Cerbu a deszkapadlóra térdepelt. A parázs 
már benn hunyorog a döhe dobkályhában — üres a szemétlapát. 
Fosznidarabot repeszt, lécet tör a térdén (nagy recsegve, nagy csat
togva) a lócsontú legény, és eszelősen mömmög hozzá valamit.
Sejtem, hogy mit —---------------------------------------Most előredől,
belefúj a kályhába. Újra meg újra — fenemód pustolva — egyre 
viharosabban azt teszi. A füst végre kigomolyog az ajtón. Jó darabig 
szerénykedik, fehérkedik— tévetegen ámolyog, oszt Cerbu fejét (jóaka
rón) lenturbánba bugyolálja. Prüszköl, köhög, átkozódik — öklével 
a szemét nyomkodja a móc. Aztán felpattan és lekap egy hosszúnya
kú benzines tulumbát a kisasztalról. A tartály pissan, a lángkígyó 
hussan— ropog a deszka! Pokol dubog a dobkályhában. Cerbu ökle 
s a fehér ingujj már lángloboncos. Mozdulni nem tudok. Szólni sem 
tudok. Mindenki VIZET! VIZETORDÍT, és rohan mellettem kifelé.

Cerbu a tartályt most a padlóhoz csapja, és öklével veri— püföli. 
A tűz ettől nem döglik meg. Nagyon élénk, élelmes lángerecskék 
futkosnak a padlón. Körben, a fal mentén, plafonig érő lécpolcok — 
tömve száradó játékokkal. A hátsó sarokban fumérlemezzel spanyol
falazott festékraktár------------------------------------------------------Több
ezer liter dukkó, email, olajfesték, benzin, szeszes oldószer; és a 
legserényebb, legfodrosabb lángerecskétől két méterre fekszik a ko- 
polyakútnyigrundos túl. Tartalma: kb. húsz liter bensőn, öt kilogramm 
vasoxiddal — olajfestékkel elegyítve.^

VIDD KI! VIDD KI A TULUMBÁT! — üvölt Cerbura Engrich 
Jancsi, és zakóját letépve (összegyűrve) a gönccel a tűzkígyó útját 
állja.

Ruhánk táskás. A rászáradt festéktől megreped — törik------------
----------------------------- Fellángol, füstölög, serceg a Jancsi segge —
és ettől megébredek. Két extinctor, vadonatúj tűzoltókészülék lóg 
jobbról és balról (fejmagasságban) az ajtófélfán. Nem értek hezzuk. 
Működésüket nem ismerem. Csak azt tudom, hogy annak onnét le 
kell jönni, mert ropog a jancsi seggel

A z  egyiket — alul-felül — két kézzel megragadom, és kétségbe
esetten megrántom. Rámszakad az ajtótok — a stakatur. A  földön
fekszem ---------------------------------------------Az extinctort ölelem —
-------------------------------------------------------------------------Bőven hab
zik — pazarló szappanreklám a Jancsi segge.

Némi füst, itt-ott megfekedett padlódeszka — azon kívül: semmi. 
Fapapucsom elrepült, egy tölgydeszkából kivicsorgó szegsor a nya
kam baggatja-kóstolgatja. Jancsi felsegít — szuszog. Fejét csóválja 
hitetlenkedve, majd leguggol. Kezét tördeli, tenyerét palija, és csö
pög -------------------------------------------- csöpög. Majd hirtelen kedv
vel — csukladozva, hadarva — a szerkentyű működési elvét 
ismerteti-magyarázza. — Hagyd a francba! — mondom neki. VI
ZET! VIZET! Azt ordította mindenki. A tűzoltókészüléket — AK
KOR — nem tudta meglátni senki.

Jönnek. Sokan jönnek. Semmit sem hallanak — mit sem látnak. 
QOBB LESZ ÍGY MINDENKINEK'.) Hallom, hogy Cerbut kötözik. 
Mortu hozzámszól vigyorogva: Kapsz egy veder árpakását'. Kenyeret 
vagy tíz porciót! Szuplimentet! Fanyalogva bólintok, lagymatagon 
billegetem az alkarom, és kioldalgok a folyosóra. Apám, a hajdani 
tűzoltóparancsnok-helyettes, meg Nagyapám, a díszbaltás, díszsi- 
sakos, lampaszos, réztrombitás tűzoltó-őrparancsnok jut eszembe. 
Egyszer — szolgálat közben — besétált az öreg az Aidába, mert az 
új rendező meghosszabbította hátul a színpadot, ő , szabadságról 
érkezve — máshoz szokva — ezt nem tudhatta. Máskor meg... 
minden születésnapján kiballagott a temetőbe, és ott siratta-dallatta
— búcsúztatta magát a hóstáti dalárdával, meg a Lajcsi-féle cigány
bandával ---------------------------------------------- Bolháspálinkát sokat
ivott. Ült a pádon cseperegve — sajnálta, (el)múlatta magát. A sírkőre 
•— már nyugdíj előtt - fel volt vésve: Itt nyugszik Palocsay Sándor 
nyugalmazott tűzoltó-őrparancsnok. Született: 1872 M eghalt:.... (pont 
pont pont pont).

Nem esik messze az alma a fájától! Rámjön a nyihogás — elfog a
röhögés. Rázkódik, ugrál a vállam ----------------------------------- ------
-------------- Mija, kölyök? Vihogsz, kölyök? A dutyiban heherészelV. Na,
gyér' csak ide!... 'Szám az anyád pászkdját, húsvétját, krisztusát, tömjénjét, 
gyertyatartóját'.... HÁROM NAP KÁRCSER'. INDULÁS!

Negyvenszer negyven centiméteres az álljfeljancsíként sudárló 
szamosújvári deszkakoporsó — a kárcser. A vállad araszos, MEDVE-
DANTE---------------------- :--------------- te, KURTATOLDI!-------------
------------------------------- Á tlóban, fe lta rto tt kézzel állok. Rég
elzsibbadt, elsasult mindenem. Apránként, rendszeresen — fokoza
tosan dagadok. A tűzhínárok élelmesek — időnként általjámak.

Éjjel? Nappal van? Ég a villany. Az őrmesterem, meg egy másik
őr, diskurál--------------------------------------- — — -------------------------
---------Még a kő is megolvadt volna a rózsasándor-hodályban------------
--------------------------------------------- Csak ez ne köpjön
-----------------------------------------;—  Eddig sem m i------------------------
— ------------------ A bolondot kórházba kéne vinni-------------------------
---------------- I g e n ---------------------------------------------  Igen
---------------------------------------------mindkét szeme-------------------------
------------------------------------------------NEM JÓ A LÓ SZEME.

Kvárt, 1993. szept 1.

Radu Maien Kompozírió
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SZŐCS ISTVÁN

SZÉLsőséges JEGYZETEK
Valóban minden  
meg fog változni!
Ha jól emlékszem, 1505-ben 

mondta ki a lengyel nemesség, 
hogy Nihil nóvum! Semmi újat! 
Semmi változást! És azóta is sze
gény lengyeleknek egyre inkább 
csak újdonságban és változásban 
van részük.

(Igen, mondják egyesek, mert 
állítólag, akkor mozdultak ki he
lyükből a Föld mágneses sarkai 
és kezdték meg közeledésüket 
egymás felé, ami azóta is tart, 
még egy kis ideig.)

Mert akkor zökkent ki helyé
ből az idő, és kárhozat, hogy 
semmiképpen sem lehet helyre
tolni azt.

A változást nem lehet megál
lítani — lehet akadályozni, lehet 
neki keresztbe tenni főleg, és leg
inkább: lehet torzítani rajta, de ha 
egyszer elkezdte, akkor végbe
megy.

A változással nemcsak a je
lenről készült kép változik meg s 
nemcsak az elképzelések a jövő
ről: leginkább változik a múlt 
megítélése.

A huszadik század első har
m adában megkezdődött az ős
történet átértékelése. Természe
tesen  nem  az elism ert tudo
m ányos körökben kezdődött 
meg; az elismert tudományos 
körök mindég a lehető legkésőb
ben csatlakoznak csak a változá
sokhoz; persze, olyankor aztán a 
legnagyobb garral.

M indegyre elhangzott: az 
emberiség történetét nemcsak té
vesen jegyezték le, de szándéko
san m egham isították. N álunk 
Csontváry már az első világhá
bo rú  e lő tt a rró l röp ira tozik , 
hogy: titkos társaságok alakultak 
az emberiség történetének meg
hamisítására.

Föltámadtak újra a romanti
kusok származásregéi. Melyik 
volt a legrégebbi, melyik a legdi
csőségesebb nemzet, melyik a 
legméltóbb az emberiség vezeté
sére?

Nemcsak a pángermán elmé
let született századunkban, min
den népcsoport megpróbálkozik 
az ősm últ totalitarizálásával. 
Csak a németek elsiették a dolgu
kat: megkezdték átvinni őstörté
neti koncepcióikat az újtörténeti 
gyakorlatba. Igen, mert akkor 
m ég nem  váltak  ism eretessé 
M urphy törvényei. Át lehet vinni 
minden elméletet a gyakorlatba, 
d e — kár. Köszönet ugyanis nem 
lesz benne!... Nem ismerték a leg- 
fo n to sab b  M u rp h y -tö rv én y t 
sem: sikeres kísérletet nem sza
bad m egismételni. Különösen 
történelmi kísérletet nem.

Az újjászületés -  
restauráció?
Pedig minden változtatáskor 

— akár értik a változást, akár 
nem — az emberiség az új helyett 
valami régire hivatkozik. Illetve 
sokszor, anélkül, hogy tudná: 
amiben az újat látja, az nagyon 
ősi dolog.

Sokszor vádolták és vádolják 
a nem hivatalos, azaz a romanti
kus, vagyis a délibábos magyar 
őstörténetírást, hogy az egész vi
lágot magyarrá akarja tenni, és 
igyekeztek különböző alapítvá
nyok útján belevemi az egész 
nemzetközi köztudatba, hogy a 
magyarok féktelen és végtelen, 
éktelen és képtelen sovinizmu
sukban azt szeretnék elhitetni, 
hogy...

Nosza, serkenjünk fel, és néz
zük meg más népek őstörténete
it! Például, az orosz szupremáda 
ötleteit a közelmúltból! Vagy — 
akármelyiket! Legutóbb egy kel
ta ősideológus műve került a ke
zembe (románul egészen frissen 
jelent meg: Robert Charroux Elfe
lejtett világok könyve 1993, fordí
totta Silviu Lambrino, kiadta az 
Editura Elit Comentator, Buc.).

Való igaz: a keltákkal elbánt a 
történelem. Írországtól Kisázsiá- 
ig terjedt valaha a kelta civilizá
ció, de a gallokból franciák lettek, 
a bouorakból bajorok, a boémek- 
ből csehek, többekből gorálok, 
galíciaiak, avasiak és galadak, és 
még rengetegen mások. A római 
birodalom felemelte a fejét és be
leverte a birodalommal párhuza
mos kelta övezetbe. A kelták 
valamilyen bámulatos gyorsa
sággal elhagyták nemzeti nyel
veiket, csak az írek, bretonok és 
környékükön m ás töredékek 
őriztek meg belőle valamit és 
kezdik századunkban újjáélesz
teni.

Nemcsak a rómaiak, de a ger
mánok és egyáltalán mindenki 
gyalázatosán bánt az írekkel, van 
tehát okuk a történelmi sértő
döttségre.

Csakhogy, mivel éppen min
den változik, és a lefutott tanítá
sok alól mint az dvonult árvíz 
után az iszapból, fölbukkannak 
elfeledett, letagadott, meghami
sított, eltorzított emlékei az ősvi
lágnak, természetes, hogy a kelta 
őstörténész, amikor a saját ős
múltját keresi, szembetalálkozva 
az emberiség ez idáig gazdátlan 
őshagyatékával— magáénak vé
li ismerni. Az én ősmúltam elve
szett, em ennek m eg im itten 
nincsen gazdája, ez csak egyet 
jelenthet.

És megszületik a pánkelta, 
pángall ősvilág.

Arra már nem emlékszem, 
hogy Führerék az európai, iráni, 
óind és kün-csón-gő dvilizádó- 
kon kívül germánnak vindikál
ták-e Atlantiszt is, de Charroux 
biztos benne, hogy Atlantiszt is 
kelták lakták, akárcsak a Csen- 
des-óceánbeli társ-veszőkonti
nenst, Mut, — oly biztos ebben, 
mint Cserép József abban, hogy 
magyarok és kelták hozták létre 
a maja, aymara, inka művdtsé- 
geket, a tihuanad napkaput, kel
ták építették a piramisokat, a 
Marshall- és Karolina-szigetek 
környékén a titokzatos, víz alá 
sü llyedt küklopsz-városokat, 
kelták faragták a Húsvét szigeti 
szobrokat, kelták voltak a föní- 
daiak és eredetileg még a zsidók 
is, lévén ez utóbbiak valaha sző
kék, kék szeműek és árják, és vé
gül kelta volt maga a boldog- 
ságos Szűzanya is, Eva-Maja, egy 
sor kimondhatatlan kelta névben 
megtestesülve.

A kelták őskultúráját ugyan 
elpusztították, de annak a legmé
lyebb, legtisztább elemei tovább 
éltek a titkos druida vallásban, 
amely a legtisztább, legszelí
debb, legjámborabb vallás volt... 
igaz, hogy emberáldozatokat is 
végeztek, de ez már csak a vallás 
megromlott, elfajzott, degenerá
lódott helyi változatainál volt

így, és igaz, hogy az eredetileg 
kelta fenicd és őszsidó népek is 
végeztek véres emberáldozatot, 
de ez is csak azt bizonyítja, hogy 
ez már csak szórványos és elfaj
zott jelenség volt.(?)

Nincs egész világosan ki
mondva, de úgy tűnik, hogy a 
titokzatos eredeti, valódi Krisz
tus, akit a Biblia M elkisadek 
(papkirály) néven emleget, s aki
nek kilétéről csak nehány százan 
tudnak ma, akik olvasták a legtit
kosabb Holt-tengeri tekercseket 
— szintén kd...

A legfontosabb mozzanata 
azonban e gall restaurádónak a 
kereszténység hitelének kétség
be vonása. Aki új istent akar, an
nak m eg kell ölnie a régit, s 
ahhoz, hogy azt megtehesse, a 
még régebbihez kell folyamod
nia. S nemcsak keltáéknál, ha
nem  m in d e n ü tt e lőáll az a 
helyzet, hogy aki túl akar lépni a 
kereszténységen, az megidézi az 
őspogányságot.

Itt van május elseje, 
elseje

Tizenkét évvel ezelőtt Szé
k e ly u d v a rh e ly en , a szabad- 
egyetem meghívására tanévzáró 
előadást tartottam. Hogy egé
szen pontosan miről, arról már 
nem tudnék beszámolni, viszont 
arra határozottan emlékszem, 
hogy az akkori viszonyokhoz ké
pest túlzottan elvetdtem a suly
kot. Olyanokat mondtam, hogy a 
közeljövőben minden a feje id e 
jére fog állani; persze, ezt elsősor
ban a tudom ány eszm éire és 
fogalmaira értettem. Nemcsak a 
fizikában volt forradalom, ha
nem, bár még nem ismerik el, a 
biológiában is, és nem a majom a 
legközdebbi rokona az emberek
nek, hanem a disznó, és a majom
nál okosabb még a delfin, meg a 
polip is, és finomabb lelkű a ma
dár is, és egyáltalán, történelem, 
tudomány, hitek és hiedelmek, 
rövidesen tdjesen más lesznek.

Mellettem ült a városi pártbi
zottság propaganda titkára, de 
nehány óvatos oldalpillantás 
meggyőzött, hogy egyetértőleg, 
lojálisán hallgat.

S akkor jött a meglepetés: a 
hozzászólásoknál feláll egy fia
ta lem ber és sú lyosan  elíté li 
mindazt, amit mondtam: a vallás 
oldaláról. Az isteni örök igazsá
gok nevében nem tudta elviselni 
a gondolatot, hogy - m inden 
másképp lesz. És hogy minden 
másképpen van. És hogy minden 
másképp volt. Akkor csodálkoz
tam rajta, belém rekedt a szó, 
mert nem számítottam rá. Most 
megértem: ez a fiatalember azon
nal felismerte, hogy a Nagy Vál
tozás és a N agy R estaurádó  
legnagyobb vesztese a vallás 
lesz, vagyis az Egyház.

Miveí majd két évezreden át 
az egyház volt a letéteményese 
az állandóságnak és az igazság
nak, minden változás rajta fog 
ütni, minden történdemhamisí- 
tást rajta fognak számon kérni.

Amin viszont ma hasonló
képpen  m eg lepődöm , hogy 
most, amikor a változások már 
lav inaom lás-szérűén  rajtunk  
vannak, legalábbis nálunk, az 
egyházak tdjes érdektelenséget 
mutatnak a kérdéskörrel szem
ben. Külörszági egyházi kiadvá-

» » » »
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nyolcban találkozni még a NEW 
AGE rohamai elleni kiállásokkal, 
akár a pompéji katona módjára is, 
de a mi egyházi lapjainkban ilyes
minek nyoma sincs. Vagy ha van 
is, már nem jut el az emberhez; a 
fáradt, üresjáratú retorika miatt 
én is leszoktam róla, mint mások, 
hogy e kiadványokat olvassam.

Legutóbb mégis eljutott hoz
zám egy ilyen egyházi szó: elámul- 
va tapaszta ltam  benne, hogy 
bulvárszerzőket felvettek a szent 
doktorok rendjébe, a katolikus 
egyháznagyok közé: .a szerzők 
többet idézték, mint Szent Ágos
tont!

Nem lepne meg, ha egyes ke
resztény lapok Boszorkányok két 
oldala, avagy A  kis satanista címen 
indítanának mellékleteket!

A nnál kevésbé, m ert m ost 
tudtam  meg őskeltámtól, hogy a 
Walpurgis-éj, május elseje előéj- 
szakája, amikor tudvalevőleg a 
nagy boszorkány-találkozókat 
rendezik, tulajdonképpen őskelta 
istennők ünnepe, mint ahogy a 
nem zetközi m unkásm ozgalom  
napját is azért tették május 1-re, 
mert az már Nagy Alfréd idejé
ben a Kelta Egyetemesség Ün
nepnapja volt. Amit aztán az 
ókori hipitanítványok nyomán 
létrehozott, megszervezett egy
ház egy időre az alvilág jeles nap
jai közé taszított le.

Arról már nem is beszélek, 
hogy Charroux szerint, m int ak
koriban, előfordulhat, hogy a jö
vő században  is a h ip iket és 
Cohn-Benditéket, úgy fogják em
legetni, mint mi az apostolokat. 
Hiszen hosszú hajuk volt, mezít
láb jártak és a vizet csak ritka 
nagy ünnepeken használták. An
nál is inkább, mert azóta kiderült 
— Charroux írja, hogy ő utána is 
járt — hogy 1968-ban nemcsak a 
művészek, csavargók, csehek és 
diákok voltak nyugtalanok, ha
nem az állatok is. Sőt, a növények 
is...

Igen, m ert akkor léptünk a 
Halakból a Vízöntő világkorsza
kába. Az inkubációs idő első hu
szonnégy éve letelt, de — még 
sok van hátra belőle.

Hogy napjaink változásait 
nem kis politikusok, hanem koz
mikus erők idézik elő, arra saját 
tapasztalatomból is mondhatok 
példát. Annak idején, 1989. de
cember 16., vagyis a temesvári 
események kezdete előtt két nap
pal, úgy vettem észre, hogy a le
vegőben van valami szokatlan 
frissesség. M indenki jókedvű 
volt, az autóbuszban a máskor 
mord, vaddisznót játszó emberek 
egymásra mosolyogtak, és idege
nek együtt dúdoltak. S emlék
szem , K osztolányi nevezetes 
sorai jutottak akkor eszembe 

Valami van 
A változás

LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR

Partra szállottam...
Viharvitorlám bévonom.
Nem hajszol, iíz a deamonom —
Szép volt Ulysses lenni, Szindbád...
S mi még maradt: mind semmi, mind vád.
Tengert nem kerget émelyem:
Somostetóm lesz, Trébelyem,
Marosszéken rút karosszékem...
Na, szerbusz, Kossuth Lajos! Végem.
Ha hullám-ugratást unok,
Hajótörések, táfjunok 
Múltán merengek majd a parton,
S magamra morgok: Marha! Pardon.

Hasadt vitorlák versenyi!
Horácz! Középszer! Bersenyi!
Ember valék, nem nyelvzseni:
Éltem, nyüzsögtem nemzeni...

Álmodtam — ám nem eszme ez se,
Mert vivere non est nevesse.
Maros-Vásárhelyt, 1892 októberében

Rögtönzés A. R. két sorára
Kastélyok! Kínok! Évadok!
Lelkem salakja én vagyok.

Kezdetben lelkem kastély volt Chaumont 
Árnyak tűnődtek benne sorsomon 
Sötét bűnökkel lón rakott utóbb 
Csak én lakom már átkozott utód
Ha kastély volna lelkem Loches vagy Angers 
Nem lennék tán ügyetlen ócska pancser 
Beszínám álmok pinczék óborát 
Első Ferencczel innék jókorát

Ha lelkem orma kastély volna Chambord 
Vedelném benne vétkem hogyha van bor 
Bár volna inkább Amboise Blois 
Szálljon fohász ha van fohász hová
Ha van fohász ha van bor még ha van szó 
Lehetne lelkem költemény Chenonceaux 
Verslábként szökne át a kis Cheren 
Titkos szobáit most sem ismerem
Kongó termekkel terhes czifra ódon 
Lelkem ha volna kastély volna Versailles 
Nagy semmi lakná napkirályi módon 
Ó ifjúságom mért hagytam hogy elszállj
Maros-Vásárhelyt, 1893 májusában

Tizenhét párvers — 
farsangra
1. Hajdan szívembe harsant,

De múlik már a farsang —
2. A gyertyaszúit kioltják, 

Gyérülnek báli portyák,

3. Nyelvek botlanak, tánczok, 
Mint gyúrt ruhán a ránczok,

4. Megfonnyadt frajla, dáma:
Fárasztja kajla fáma...

5. Garassá vált a tallér, 
Hamissá fád gavallér,

6. Eczetté bor s a pezsgő:
Nem víg a szó, csak es dó.

7. Nem bólét — böjti hóiét 
Hömpölyget földi jólét...

8. Füzekben sánta bábok:
Nem ráng a tánczra lábok...

9. Danolhat új dalárda,
Ha böllér búj talárba...

10. Nincs több babér, se girland: 
Vitéz, ki verset írand!

11. Lecsúszhat sárba aztán, 
Lehullhat árván maszkám...

12. Valóm hiába födte:
M i sem maradt mögötte.

13. Nem csalt, magát csalatta: 
Már senki sincs alatta...

Ubi sunt?
Hol van szegény Catullus,
Homér, Tibull, Horácz,
Anacreon s a többi 
Bor dalba fúlt borász?

Propertius mivé lón,
Mivé Prudentius —
Bár zenge mindörökkön,
Hogy fény a fenti juss?

S hol vannak földi latrok:
A vágáns Góliás 
Deáki víg hadával,
Ki vágytól glóriás?

Hol nő Provence virága,
Sok pajzán trubadúr?
Kezük nyomán ha pendül,
Örülni tud a húr...

Hol Cavalcanti Gujdó,
Hol Villon Francoys —
Ki tudja, merre bújt, ó,
Hová suhant, hová?
Hová tűnt Dante, Sappho,
Szent Abélard vele,

Hová régvolt poéták 
Poros sereglete?
Hol vannak? Fölsorolni 
Botor nyelvem se bírja...
És hol van, azki róluk 
Épp most e verset írja?

Maros-Vásárhelyt, 1893 februárjában

14. Két puszta szem világot:
A semmiből kilángol,

15. Akárha volna fáklya,
Hívságnak égi máglya...

16. Lobogj az úrsötétnek,
Bolyongó tűz, szövétnek,

17. S te ösmeretlen orcza:
Magam torzója, torza!

Maros-Vásárhelyt, 1892 deczemberében

LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR 1859-ben született Kolozsvárott. La
tin és francia szakos tanár volt, kiváló romanista hírében állott, de 
hosszabb ideig hivatalnokként is működött. 1890-tól Marosvásár
helyen élt — ott hunyt el 1927-ben. Töredékes önéletrajza, harminc
hat verse valamint három (Babits Mihályhoz, Molter Károlyhoz és 
Osvát Kálmánhoz intézett) levele 1992 augusztusában került elő a 
marosvásárhelyi Molter-hagyatékból. A felfedezést követő filoló
giai kutatómunka, illetve életrajzi nyomozás eredményeképpen 
további tizenkilenc költeményre, jónéhány levélre és elegyes föl
jegyzésre bukkantunk a költő élettársának, Vajdaréthy Júliának 
mindeddig lappangó hagyatékában. (Dr. Vajdaréthy Rábán szíves 
hozzájárulásával közzéteszi: Kovács András Ferenc.)
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ÍB Ü É N V  M Ú M IA
ha ma jd m inden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerkeszti: 
Fekete Vince

5
'94

CSEH KATALIN

Ködselyem
Állsz egy domboldalon 
te vagy nem te vagy?
— ritka pillanat— 
árnyékod mögé húzódsz 
s becsukod önmagad 
lelked: ködselyem, 
ünnepi változat

A semmi üzenete
Mint mikor 
a semmi sistereg 
fűtetlen szobában 
vénasszony didereg 
magánya arcáról 
pattogzik lepereg 
a semmi mögött 
egy másik semmi 
előtte látvány, látomás 
maszkjainkat nehéz levenni 
súgólyukban a megszokás 
mint mikor a semmi hunyorog 
s mögötte sok kicsi semmi 
előtte a mozgalmas látszatok 
asztalon ropogós vekni 
kancsóban bor, kosárban alma 
vérehulló süldő alatt 
ficánkoló szalma
— s mindez kit zavarna? — 
mint mikor lötyög a léten a semmi 
be kell belőle venni
s a semmi ágára már
nem merjük szívünket kitenni
a semmi ágát is kisemmizték
s a csillagok sem
hajlandók közeledni
a semmi hazalátogat
nem kell felkeresni
a semmi mögött a költő bujdokol
nem lehet megkeresni
— lehet nem megkeresni? —

LÁSZLÓ NOÉMI 
K vartett
Térből kibúvó féktelen mezőket 
talált az álmatlan csatangoló. 
Szótlanná változott, ki látta őket. 
Bohócnak fény, bolondnak bú való.

Tükörbe nézett hajnaltájt a szajha, 
míg rátaláltak, édesen aludt.
Valami kóbor szellő kitakarta. 
Vaktában aki indul, hazajut.

Utolsó álmom, gondolta a jósnő, 
perc múltán minden titkot megtudott. 
Fekhelyén halomban hever a sós kő: 
a sors-fonálra nem köthetsz bogot.

Csapszékben ül, míg nő a rejtező hold, 
kulacsát kérdi kábán a csaló: 
enyém a hang, vagy jókedvében ő szólt? 
Bohócnak fény, bolondnak bú való.

KIRÁLY LÁSZLÓ

A zsoldosok

Nem vagyunk jók már semmire, 
Trónra se már, se bilire.
Téptük szánkat szar koron át,
S nem érünk egy cseh koronát.

Eladtuk apánk és anyánk,
A szeretőnk s a szilvafánk. 
Eladtuk Istvánt, a királyt,
S kinyaltuk Sztálint s Bériját.

S kinyaltuk, bárha jö tt a sitt, 
Csauseszkut és Rákosit, 
Zsivkovot, dereket s még sokat, 
....a kurva anyátokat!

De most már jön a hadnagyúr,
Ki újra magyarul tanul,
Szemre veszi a karokat, 
Kicsicsázza a szarokat------ .

Nincsen már olyan sok időnk — 
Ásítozik a temetőnk.
S hiába várunk — nincs mire. 
Nem vagyunk jók már semmire?

CONNIE ILLAFELD

Az otthon melege
Úgy érezte, hazaérkezett. Átugrott az 

akácfákkal szegélyezett sáncon, s megállt 
a fáradt gázolajjal jó barnára és ragacsosra 
mázolt fakapu előtt "Ez az?" — villant fel 
agyában a kétség. "Ez az!" — mondta fél
hangosan maga elé, egyúttal konstatálva 
az ugrás sikerességét is. Rátette a kezét a 
kapukilincsre, de m intha áram ütésre 
vissza is rántotta, gyorsan nadrágjához 
dörzsölte, majd hirtelen zsebébe dugta. 
Fagyponton jóval túl lehetett, mert a ki
lincs a rátelepedett zúzmarától s a hidegtől 
hozzáragadt a kezéhez. "Bemegyek!" —

8

gondolta. "Ha már hazajöttem" — tette 
hozzá magát is meggyőzve. "Itt az ideje 
éppen, hogy lefeküdjek a jó meleg ágyikó- 
ba..." Kabátujjával nyitotta ki a kaput, rá
csimpaszkodott a kilincsre, s megnyomta 
bal vállával. Nehezen engedett, recsegett- 
ropogott, de egyszercsak belendült, hátra
csapódott, majd ugyanattól a lendülettől 
vissza. A rajta kapaszkodóval együtt.

'Na, végre!" — mormogta magában. 
"Az otthon melege, ez amit ér! S ha még 
várnának is itthon, az lenne mindennek a 
teteje." Lassan, komótosan nekifogott vet
kőzni. "Bizony, bizony itt sincs valami 
nagy hőség. Még szerencse hogy néhány 
kupicával felhajtottam! Meglehet, hogy 
ma be sem volt gyújtva itthon. De hát ki is

gyújtana be? Ha csak nem én!" Hátratánto- 
rodott, de még idejében odakapta kezét 
'Még nekiesek a falnak, vagy a kályhának; 
legalább megtalálom ebben a kurva sötét
ben, hogy hol van." Valami nyúlós ragacsot 
érzett a kezén, de nem érdekelte. Folytatta 
a vetkőzést. "Ez vagyok én. Hazajövök, a 
kutya se vár, hidegben fekszem, hidegben 
kelek!" Már a nadrágot is lehúzta, vastag 
alsóban és melegítőben maradt. Feje alá 
gyömöszölte a holmit, kabátját magára 
rángatta, s mocorogva elhelyezkedett a 
meglehetősen kemény és hűvös fekhelyen. 
'Nincs valami rendben!" — gondolta. S 
akkor felnézett Csillagokat látott.

FEKETE VINCE fordítása

JACQUES PRÉVERT VERSEI

Szabad negyed 
(Quartier libre)

Betettem katonasapkám a kalitkába 
és kimentem a madárral a fejemen 
Tehát
nem köszönünk többet 
kérdezte a parancsnok 
Nem
nem köszönünk többet 
felelte a madár 
Na jó
bocsásson meg azt hittem, hogy köszönünk 
mondta a parancsnok
Teljesen megbocsátottam mindenki tévedhet 
felelte a madár.

Neked, Szerelmem
(Pour toi mon amour)
Elmentem a madárpiacra 
És madarakat vettem 
Neked 
szerelmem
Elmentem a virágpiacra 
És virágokat vettem 
Neked 
szerelmem
Elmentem az ócskapiacra 
És láncokat vettem 
Nehéz láncokat 
Neked 
szerelmem
És azután elmentem a rabszolgapiacra 
És kerestelek 
De nem találtalak meg 
Szerelmem.

HORVÁTH RÉKA fordításai
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SEM—interjú
Ki vagy te, Vida Gábor?
— Leginkább egy hegymászóhoz 

hasonlítok, aki balszerencséjére az Al
földön lakik és sem ideje, sem pénze 
nincs, hogy azzal foglalkozzék, amit 
szeret.

— Kisjem5 után kisebb kitérővel Kolozs
vár következett. M it jelentett ez számodra? 
Mivel jöttél, mit vártál és mit kaptál?

— Kolozsvár sokat jelentett, egy ma
gasabbnak tűnő létszférát, mozgalmas 
életet, ami szerencsére megszűnt, és 
mindenekelőtt barátokat, akik megvan
nak. Mikor idejöttem, kezdtem már, ha 
nem is megfogalmazni, de érezni az 
alapkérdéseimet: isten, ember, halál, jó, 
rossz, szép, igaz stb. Nem filozófiai 
problémák ezek, nagyon is gyakorlati
ak. Azt vártam, hogy nálamnál olvasot
tabb  em berek  seg ítenek  közelebb 
kerülni a sarkpontokhoz, segítenek 
megérteni a kérdések mibenlétét. Ez hé
zagosra sikerült, autodidaktának tar
tom magam. Ez nem baj. Vagy van az 
emberben annyi, hogy akár mindenek 
ellenére is keresztülvigye a szándékát, 
vagy nincs. A határon érzem magam, 
nagyjából mindig azzal foglalkoztam, 
ami érdekelt, de sok vargabetűt meg 
lehetett volna kerülni... Egyet megta
nultam: nem Nietzschéről kell olvasni, 
hanem Nietzschét, nem a kommentáro
kat, hanem az alapműveket. A fontos 
dolgok kivételes pillanatoktól eltekint
ve közölhetetlenek, senki nem úszhatja 
át helyettem a Dunát.

— Milyen volt az indulásod, hogyan 
fogadták kezdő lépéseidet?

— Jól fogadtak. Nem bántott senki, 
ez persze nem értékelés. Igazán alapos, 
mélyreható kritikát, amiből tanulhatok 
is, nem kaptam még. Igaz, erre senkit 
nem is kértem. Azt hiszem, keveset 
publikálok ahhoz, hogy erre igényt tart
hatnék. Meggondolom, hogy mit adok 
ki a kezemből, sok mindent le sem írok.

— Szerkesztőként kapcsolatokat kellett 
teremtened, belekerültél egy vérkeringésbe, 
amit úgy is nevezhetünk, hogy "irodalmi 
élet". Ezt hogyan élted meg? Az, amit csi
náltál, beváltotta-e elképzeléseidet?

— Az irodalmi élet. "Nincseink van
nak" (Visky A.). Tehetetlenség, lepusz- 
tu ltság , kom m unikációs csőd. Újra 
kellene fogalmaznunk magunkat. Ez 
nem a '89 utánra vontkozik, nem is csak 
erdélyi vagy magyar kérdés. Újrafogal
mazás alatt azt értem, hogy tisztázni 
kell az alapfogalmakat, egyeztetni, ha 
van mit. Mindenkinek fel kell tennie a 
kérdést, hogy számára mit jelentenek a 
fennebb már említett szavak, és hogy az 
egyik vagy másik jelentésből mi követ
kezik, és ez hogyan hatja át a személyes

tffi

létét, a megfogalmazások és a gyakorlat 
közötti szakadékot hogyan kísérli meg 
áthidalni.

Szervezői, szerkesztői elképzelése
im nem nagyon valósultak meg. Tud
tam, hogy nehéz, de azt nem, hogy 
ennyire. Számomra nem hasznos dolog 
kiadványokban, intézményekben gon
dolkozni. Nem kudarc. Zsákutca.

— "Magányos ember ", "különc ", de ba
rátai között "tekintély". Hogyan illenek 
ezek Rád?

— Ha valaki átúszhatná helyettem a 
Dunát, nem lennék magányos.

Sajnos oda jutottunk, hogy az írás, a 
gondolkozás, a súlyos kérdések felveté
se különcségnek számít. Nem vagyok 
különc. Megpróbálom azt csinálni, ami 
nekem fontos. A lehetőségek közül a 
magam módján válogatok. Tekintély? 
Szűk baráti körben mindenki tekintély. 
Akit nem tisztelek, azzal nehezen barát
kozom. Gandhi szerint a tolerancia a 
másik igazságának megértését jelenti, 
az igazság felé való fordulást, mert csak 
egy Igazság van, amit ugyan nem birto
kolok, de...

— Prózaköteted megjelenés előtt áll, 
ugyanakkor utolsó éves bölcsészhallgató 
vagy. Hova (hogyan) tovább?

Nem tudom, ötleteket elfogadok.
— Hova sorolnád be írásaidat, kikhez 

kötődsz, kik a példaképeid?
— Példaképem a nagyapám lehet

ne, mert nem méltatlankodott, ha ara
táskor esett az eső, Toldit olvasott, meg 
a Svejket és nem dőlt be a szocializmus
nak. Legtöbbet Vári Attilától tanultam, 
bár személyesen nem ismerem. Más ne
vek: Jack London, Faulkner, Tolsztoj, 
Danilo Kis. Döntő olvasmányélmé
nyem Hamvas.

— M i lenne a magadról írott kritikád 
kulcsmondata

— Több is van.
1. Ha az ember valamit akar, fel

megy a hegyre, s ha van magához való 
esze, csak akkor jön le, ha már nem akar 
semmit.

2. Visszatérő kérdés, hogy a margi
nális, esetleges élethelyzetekből hogyan 
lehet a. nagyobb egészre rátalálni, az 
egységhez felemelkedni, és miért nem 
lehet.

Lejegyezte FEKETE VINCE

VIDA GÁBOR

A zenész halála
nem tudhatom, melyik volt az a nap, mikor a 

karmester kezében egyet döccent a pálca, a trom
biták hangja kimaradt egy pillanatra, az orgoná
ból e lveszett egy szusszanásny i levegő, a 
lemezjátszó tűje elakadt, de aztán tovább futott a 
rovátkában, mindez egyszerre, mindenütt a sóha
jommal átfogható világban

akkor még úgy éltem, hogy az ilyen pillanat
nyi megtántorodásoknak, ezeknek a mozdulatok 
közé ékelt réseknek, időről időre ismétlődő szü
neteknek nincs jelentősége, észre sem lehet őket 
venni vagy nincsenek is, mert a hangokat, a szí
neket, az illatokat nem kell még varázsigékkel 
előcsalogatni és erővel vissza zavarni, ha játékuk
ba elfáradt a valóság

de abban a pillanatnyi szünetben, amüyenhez 
hasonló sok van, de már sosem egyszerre, mert a 
sóhajommal átfogható világból kinőttem, a levegő 
is fogytán, abban a szünetben valami történt, va
lami felfoghatatlan, kitapinthatatlan dolog, amire 
nem emlékszem, csak később olvasott újságok 
hozták a hírt, hogy meghalt a Zenész

az az emlékezni is kevés pillanat, mikor feláll 
a székről, arcát visszafordítja, mint aki maradna 
még, de már elindult, és az ajtó is nyílik; minden 
együtt van, csak még egy szemvillanás, míg a 
dobverő eléri a dntányér felületét és kiszabadítja 
a hangot, de ő  már nincs sehol, félig idetévedt 
hangok szövete leplezi magán a hasadást, fut 
minden tovább, a közönség zaja lassan abbama
rad...

végleg eltűnik felém fordult arca mögött, a 
nyitott ajtó köddé válik, majd rácsukódik a város 
túlméretezett parkjaira; őszi emberek járnak, lépé
seik töredezett ritmusát feltölti a tépett kottalapok 
suttogása, kékből feketébe evező csillogás játszik 
a tavon, sokba tört hanglemez peremén ragadt 
csillag

elment a Zenész, akárha imalomból lett volna 
közöttünk, valami eszébe jutott, egy pillanatra 
kihagyott a gitár, az erősítőben szikrát váltott két 
dióda, a folyó fölött megfordult a szél, valaki 
mondta is, de tudták róla, hogy dadog

gyakran keresem meg a hosszú estéket, lassú 
léptekkel szántom a sétány lombszőnyegét, távoli 
lámpa bogárfénye vonz, emberszabású park, va
laki messze jár a túloldalon, hiába indulnék feléje, 
ki fog kerülni

a pillanatra várok, amit egykor elszalasztot
tam, a rést keresem, aminek a másik oldalán vol
tam, kabátom árnyéka megnyúlik, rozsdás sarkú 
padlásajtó, kinn a tó fölött megszólal egy gitár 

ha meglesed, nincs ott senki, télbejáró embe
rek söprik az utat, taligájuk nagyokat döccen, 
levélből rakott tüzük füstjében imádkoznak

Tordai Attila: ók. Hárman.
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HELIKON

ILLÉS ENDRE

N aptárkorrekció
H am arjában  nem  is tu 

dom , hány karácsonyi törté
netet írt Éhekens — legszebb 
közülük  kétségtelenül a leg
első, a Karácsonyi ének Scroo
g e  ú r  f é le lm e te s  m a g á 
nyosságáról. Leírom az an
gol cím ét is, m ert tanulságos 
útm utatás: Christmas Carol. 
Dickens óta a karácsonyi tör
téneteket javarészt gyertya
fényből, áh íta tbó l, néhány 
c s e p p  k ö n n y b ő l és n a g y  
m égha tódásokból gyúrják— 
ped ig  éppen az angol cím  ca- 
rol-ja m ás alapanyagot is en
g e d é ly e z . A carol ugyanis 
n e m  o ly an  m é ltó sá g o sa n  
h ö m p ö ly g ő  én ek , m in t a 
Mennyből az angyal — az  
éneklő, táncoló, nevető angol 
karácsonyhoz illő vidám kará
csonyi ének. Ez a carol. M ind
ez t — az angol irodalom - 
történet és az angol értelm e
ző  szótár háttere előtt — kis
sé szabály talan  karácsonyi 
tö rténetem  védelm ében ír
tam.

G yerekkorom  egy nagy 
vidéki házban telt. Sok szo
bánk volt, m ég nekem  is ju
to tt egy kisebb szoba. Ö t-hat 
éves lehettem , s hiába tud 
tam , hogy a szom széd szobá
ban anyám  alszik, esténként, 
am ikor a ludni küldtek  és a 
sö té tben  m agam ra m arad 
tam , vacogtam  a szobámban.

— Neked egy telefon kel
lene —  tréfált velem  apám.
—  A m ikor m ár nagyon félsz, 
csak átszólnál hozzánk, m eg
vagyunk-e?

Az ötlet nem  vidított fel, 
igazában nem  is tetszett. De 
apám ra rácsapódott a saját 
tréfája — kim ondta, s azon
tú l nem  tudo tt szabadulni tő
le.

Közeledett a karácsony, s 
ő a pesti nagy áruházak ké
pes ajándékjegyzékeit bújta
—  az egyikben végre m egta
lálta, am it keresett. A házi te
lefont. Rögtön megrendelte.

H am arosan m eg is jött a 
nagy doboz. N em  egészen az 
volt, am i neki kellett. Az áru
ház nem  telefont kü ldött — 
m ást, többet: játékot. Egy bo
nyolult házitelefon-rendszer

alkatrészeit, am it barkácsoló 
ezerm esterként türelem m el 
és leleménnyel telefonná kel
lett összerakni.

Talán a szerkesztési utasí
tás volt homályos, talán egy
két alkatrész h iányzott, és 
talán apám  is ügyetlenkedett 
— az összeszerelő  m unka 
akadozott. Pótrendelést kel
le tt küldeni, újabb dobozt 
várni. Közben szétszedte, új
ra kezdte az egészet, izgatot
tan dolgozott.

M indezt persze a legna
gyobb titokban. H iszen kará
csonyi a jándéknak  szánta, 
csipkelődő, kedves ajándék
nak, nagy m eglepetésnek — 
a gyerektek.

Én nem  is tud tam  semmit 
a te le fo n ró l. T estv é rte len  
g y e re k  v o lta m , n á lu n k  
könnyű volt m inden titkot 
hom ályban lebegtetni. Néha 
mégis érzékeltem  a titkot, a 
lebegtetést, de ilyenkor, ka
rácsony előtt, szem érm esen 
e lfo rd u lta m  a re jte g e te tt  
részletekről

A pám  végre befejezte a 
nagy szerelést. Azon a dél
utánon kiküldött a hóba, a 
hegyoldalra — két szabad 
órát biztosított magának. És 
a telefon, a karácsonyi telefo
nom , m ár az első félórában 
szólt. H ibátlanul form ált em
beri hangból elektromos jele
ket az egyik szobában, majd 
a szom szédban, anyám nál, s

egy távoli szobában, apám 
nál is megismételte a csodát: 
az elektromos hullám ok a te
lefonkagylóban visszavál
toztak élő hanggá, kissé  
recsegő, elm osódó hanggá, 
de  k é tsé g te le n ü l hanggá . 
E gyelőre  a p ám  és an y ám  
hangjává.

Két nappal voltunk kará
csony előtt.

A siker m egrészegítette 
apámat. Boldogan és kábul- 
tan rendelkezett: rögtön d í
szítsétek fel a fát, hozzák elő 
a többi ajándékot, rakjanak ki 
m indent, süssenek és főzze
nek — a mai este lesz a kará
csonyeste. Ó nem  tud  tovább 
várni.

Anyám ellenkezett, hiába.
— A gyerek m ég úgysem  

ismeri a n ap tá rt— torkolta le 
apám. — Ha azt m ondjuk, 
h o g y  a m ai e s te  a k a rá 
csonyeste, elhiszi. M iért ne 
h inné? H ogy  teg n ap  m eg 
tegnapelőtt m ást m ondtunk, 
majd nevetni fogunk... Kará
csony előtt m egtévesztik a 
gyereket.

És hiába volt m inden szó, 
kérlelés, ellenkezés — apám  
nem  engedett. Két nappal 
e lő b b re  h o z ta  a k a rá 
csonyestét, csak hogy be
m u ta th a s s a  a te le fo n já t. 
Amikor hazaértem  a szánkó
val, m ár sistergett az egész 
ház, min " or forró zsírt 
öntenek jósba. Engem

rögtön bezártak  egy távoli 
szobába. A karácsonyeste  
igézete titokzatos és ismerős 
zajokban mégis beszűrődött 
hozzám: valahol díszítették a 
fát, a közelben dobozokat és 
selyem papírt bontogattak, a 
konyhában felhőket dagaszt
va főtt a vacsora— apám  dia
dala teljes volt. Fél nyolcra 
állt a díszlet, égtek a fények, 
szólt a zene. K iengedtek a 
szobából, bevezettek a fához.

Elhittem-e?
M indent.
Ö rültem -e a telefonnak? 

Évek távolából is határozot
tan em lékszem  rá: nem. Nem  
is az én ajándékon volt az 
övé.

H o g y  n a p tá rk o rre k c ió  
történt? N em  is sejtettem

Ennek az előbbre hozott 
k a rácsonynak  a tö rténeté t 
csak húsz-huszonöt év m úl
va tud tam  meg, véletlenül. 
V alam ely ik  n eve tésse l á t
szőtt m élabú és emlékezés 
hozta vissza a régi-régi m últ
ból az egykori tréfát. A pám  
azon a karácsonyestén — ki
szám ítottam  — harm inchá
rom éves volt. Milyen tavaszi 
szél rohanhatta m eg akkor 
este? N em  tu d o m  Hiszen hi
ányzott belőle a könnyedség 
és a könnyelm űség, inkább 
nehézkes m arad t, ham aro
san a m elankóliával kötött 
barátságot.

M eghatódtam .
Ez a naptárkorrekció volt 

gyerekkorom  legszebb kará
csonyi ajándéka, de csak ne
gyedszázad m úlva tu d tam  
meg, m it is kap tam

1970
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s z ö v e g g y ű j  t e m é n y  szerkeszti-, k . j a k a b  a n t a l

KUNCZ
ALADAR

Kuncz Aladár (Arad, 1886.1.1.— Budapest, 
1931.6.24.) regényíró, szerkesztő, kritikus, mű
fordító, tanár. A szülői házból (apja tanár, ké
sőbb tankerületi főigazgató) hozza magával 
műveltségigényét, irodalomszeretetét. A közép
iskolát Kolozsvárott végzi. Budapesten Eötvös- 
kollégistaként latin-magyar szakos tanári 
oklevelet szerez. Fővárosi gimnáziumban kap 
állást. Munkatársa a Nyugatnak, Adynak barát
ja. Habzsolja a francia irodalmat. Többször jár 
tanulmányúton Franciaországban. Itt éri az első 
világháború kitörése is, s mint a franciákkal had
ban álló államok legtöbb polgárát, ellenségnek 
tekintik és internálják. "Éreztem — jegyzi föl e 
számára döntő eseményről —, hogy életem ha
tárvonalhoz jutott. Érdekes, hogy ez az ösztön
szerű sejtelem már Budapesten is élt bennem. 
Az a monoklis, abszintes Párizs-rajongó, mond
juk, dekadens életélvező utolsó párizsi útját 
akarta megtenni. Még egy szippantás a l'heure 
blanche-os mámorból, azután megtérés a mun
kás, józan családi élethez." Az utolsó szippantás 
és öt év raboskodás után hazatérve, ismét Buda
pesten él, tanárként, szerkesztőként 1923-ban 
Kolozsvárra költözik, s az Ellenzék, majd az Er
délyi Helikon szerkesztője, a romániai magyar 
irodalom európai kitekintésű szervezője lesz. 
Tervezett regényciklusának első része, a Felleg a

város felett (1931) halála után jelenik meg. Főmű
vében, a Fekete kolostor c. tényregényben (vagy 
emlékiratban) franciaországi fogságát mutatja 
be. Tíz évig vajúdik a könyvvel, s halálos ágyán 
még elolvashatja róla levonatban Babits elisme
rő cikkét Kunczot és társait a francia hatóságok

annak idején azzal áltatták, hogy az internálás 
csak a mozgósítás befejezéséig tart, s így rávet
ték a gyanútlan külhoniakat, hogy önként utaz
zanak el Párizsból, a perigueux-i állomáson 
aztán letartóztatták őket A perigueux-i "karan
tén" voltaképpen a foglyok megrostálására szol
gált: ki méltó közülük arra, hogy önkéntes 
légióba jelentkezhessék, ki való elviselhetőbb 
"dépőt"-ba, kicsoda kemény büntetőtáborba. 
Kuncz az Atlanti-óceán egyik szigetére kerül, a 
Noirmoutier nevű hírhedt kolostorvárba. A két
százötven embert, akinek csak annyi a bűne, 
hogy Franciaországban tartózkodott, hat sötét, 
nyirkos, dohos kazamatába zsúfolják; az illem
hely árkon átfektetett két szál deszkából áll stb. 
Első parancsnokuk, Guillaume őrmester mégis 
meglepően jóindulatú a foglyokhoz, egy ízben 
le is fényképezted magát velük, ezért hát felet
tesei hamarosan kiküldik a frontra, s elesik, mi
előtt a puskáját elsüthette volna. Hogy milyen 
az új adminisztrátor, az kitűnik egyik szemelvé
nyünkből. Közel két év múltán Kunczékat átvi
szik egy m ásik börtönsziget, Ile d'Yeu 
citadellájába. Itt a viszonyok még rosszabbak. 
Az 1918-as spanyolnátha széles rendet vág a 
legyengült internáltak közé. A fegyverszünet 
megkötésekor a német foglyokat azonnal haza
engedik, a magyarokat csak hónapokkal ké
sőbb. Kuncz 1919 májusának végén érkezik 
Svájcba. Méreteiben, rémségeiben Perigueux, 
Noirmoutier vagy De d'Yeu nem fogható a sztá
lini és hitleri haláltáborokhoz, de már előrevetí
tik utóbbiak árnyát. A Fekete kolostor — írja 
Kosztolányi — "maradandóan tükrözted a kort, 
mely létrehozta, s híven, biztosan őrzi annak a 
nevét, aki írta."

KUNCZ ALADÁR: FEKETE KOLOSTOR (részletek)

Az első temetés
Nagyothalló, rövidlátó öreg bá

csi volt az orvosunk. Minden máso
dik délelőtt bejött és fogadta 
azokat, akik elég hiszékenyek vol
tak, és bíztak az öreg fecsegő falusi 
orvos megállapításaiban.

Egyszer én is voltam nála kon
zultáción. Felvette személyi adatai
mat, és mikor megmondtam, hogy 
magyar vagyok, többször ismétel
te: "Á, magyar, magyar?... Buda
pest, nemde?"..

Megmondtam, hogy betegsé
gemnek milyen tünetei vannak. Le
fektetett a kietlen szobában egye
dülálló vaságyra, s elkezdte nyom
kodni a hasamat. Miközben ezt a 
m űveletet végezte, folyton ezt 
mondogatta:

— Tudja? Bent vannak az oro
szok. Az oroszok vannak bent!...

Ha nincsenek éles fájdalmaim, 
igazán kedvem lett volna felnevet
ni és megjegyezni, hogy nem csoda, 
ha fáj a hasam, mikor az oroszok 
vannak benne. Az öregúr megszűnt 
gyömöszölni, kiegyenesedett, s 
mint végítéletet, tragikus komoly
sággal mondta a következőket:

— Ha nem tudná, uram, meg
mondhatom: Budapest elesett. Az 
oroszok bevonultak az önök fővá
rosába.

Ezzel a diagnózissal távoztam.
November utolsó napjaiban 

volt ez.

U gyanakkor adta le híres orvosi 
prognózisát egyik idősebb német 
fogolytársunknak, aki szívéről pa
naszkodott

— Voyons, maga panaszkodik, 
ezzel a szívvel elélhet még száz 
évig.

Az öreg Jungblut, vagy ahogy 
fogolytársai hívták, a "vén sas", fej
csóválva botorkált le a kis kőlép
csőn, amely az orvosi "rendelő"-ből 
vezetett le, s amint az udvarra ért, 
összeesett

Fogolytársai körülvették, dör- 
zsölgették. Többé nem tért magá
hoz. Megölte szíve, amellyel még 
"száz évig élhetett volna".

Jungblut volt az első halottunk. 
Hirtelen kiszenvedése érthető iz
galmat keltett a fogolytáborban. 
Mindenki tudni akarta, ki volt, mi
lyen betegségben szenvedett. Kide
rült róla, hogy senki sem ismerte, 
beszélgetésbe senkivel sem eresz
kedett, amíg közöttünk tartózko
dott. A "vén sas" nevet Bismarck 
[Bismarcknak csúfolt fogolytársuk] 
adta neki, mert mindig vagy a fal 
romjain vagy egy-egy korhadó fa
törzsön gubbasztott, s fénytelen 
szemével közömbösen bámult ma
ga elé. Arca mindinkább össze
aszott, s így a kiugró, merész 
hajlású orr egybefolyó, tépett sza
kálla s lelógó bajusza felett egyre 
jobban hangsúlyozta hasonlóságát

a ragadozó madarak királyával.
Egyébként tudtuk róla, hogy öt 

évig szolgált a francia idegenlégió
ban, azelőtt pedig a holland légió
ban katonáskodott. Érthetetlen 
volt, hogy ezt az öregedő embert, 
aki végre is öt éven át Franciaorszá
got szolgálta, csakúgy bezárták, 
mint a többi boche-t. Lehet, hogy 
Jungblutnak ez esett rosszul, és 
ezért adta fejét búsulásnak.

Mindössze egy rend foltozott, 
piszkos ruhája volt, abból a jelleg
zetes, nyűhetetlen bársonyféle 
anyagból, amelyből a francia mun
kások ruhája készül. A nadrág a pá
rizsi, bő munkásnadrágok divatja 
szerint volt szabva, ebből arra lehe
tett következtetni, hogy a háború 
kitörése előtt Párizsban dolgozott. 
Semmiféle igazoló papírt nem talál
tak nála. Volt egy katonai bizo
nyítványa, azt még Perigueux-ben 
elvették tőle. Minden értéktárgya 
nagy nikkelőra s hatalmas ezüst 
óralánc, amelynek végén ezüst 
érem fityegett, egyik lecsiszolt ol
dalán ezzel a névvel: Emília.

Cókmókját kis, feketére festett 
faládába tették. Ez a kis katonaláda, 
amelyben néhány fehérneműda
rab, pléhskatulyába gyűjtött gom
bok, csavarok, három kurta szárú 
pipa, egy elmosódott szövegű, né
met nyelvű képeskönyv volt cso
magolva, pecsétet kapott, s ott 
maradt a noirmoutier-i fogolytábor 
adminisztrációjának valamelyik 
polcán, mint hivatalos dossziéja

egy ember ismeretlen életének.
Más hivatalos eljárás jutott ki 

az öreg hadviselt Jungblut tetemé
nek. Kivitték a noirmoutier-i kór
ház halottasházába, tiszta fehér
neműt és egyetlen ruháját feladták 
rá, mellény zsebében otthagyták az 
órát, gyomra felett szépen kitere
getve az ezüst óraláncot, az Emíliás 
éremmel. Volt azonkívül egy telje
sen olvashatatlan írású, elsárgult, 
foszladozó levél a zsebében. Ezt is 
velehagyták.

Ilyen módon tették a "vén sas"-t 
egyszerű, gyalulatlan fakoporsó
ba.

Másnap volt a temetés. A ható
ságok úgy rendelkeztek, hogy a 
szertartást feltűnés nélkül kell elvé
gezni. Attól tartottak, hogy a lakos
ság esetleg tüntet ellenünk.

A fekete kolostorból mindössze 
húszán mentünk ki: a szobafőnö
kök, a német vörös keresztes bizott
ság tagjai, a konyha emberei, akiket 
a faluban már ismertek s én, akinek 
a vén sast el kellett búcsúztatnom.

Elmentünk a kórház halottas 
házába a koporsóért, amelyet feke
te lepelbe takarva négyen a válluk- 
ra emeltek. A koporsóvivők között 
volt Bismarck is, a nagynémet, aki 
immár Jungblutnak megbocsátot
ta, hogy öt éven át szolgált a francia 
hadseregben. Pirospozsgás, gyer
mekes arcán könnyek peregtek vé
gig. Örökösen hordott térdnad
rágja most is rajta volt.
» »  folytatás a 12. Maion
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» »  folytatás a 11. oldalról

A  gyászmenet a falu legfélree- 
sóbb utcáin át ment a kórháztól a 
templomig. Négyes sorokban vo
nultunk, sűrűn körülvéve mindkét 
oldalon fegyveres katonákkal. 
Egyetlen gyászi pompánk a lépé
sek komor üteme, amelyet a szűk 
utcában m egnagyítva vernek 
vissza a házfalak. Vajon ez a külö
nös, zord zaj nem hallatszik-e el 
oda, ahol ennek az árva halottnak 
hozzátartozói vannak? Nem hall- 
ják-e a lépések néma panaszát, s 
nem szorul-e össze a szívük önkén
telenül?

A katonák sietve betuszkolnak 
a templomajtón. Az egész úton 
gyorsított ütemben, szinte lopva 
kellett jönnünk, mintha csak gaz
tettet követnénk el.

Amint belépünk a templomba, 
a kaput döngve becsukják utá
nunk.

Itt azonban már más vüág fo
gad. A nagy ablakokon beszűrődő 
ezüstös fény szelíden világítja meg 
a templom belsejét. A főoltáron kék 
köpenyeges, szelíd mosolyú fa 
Mária-szobor fohászkodik az ég 
felé. Minden oly halk, fényes itt. A 
kinti ellenséges, megalázó légkör 
után szinte úgy isszuk ezt a békés, 
szerető hangulatot, mint a halálo
san szomjazó a forrásvizet.

Jungblut koporsóját katafalkra 
teszik. Ősz hajú pap közeledik, ke
zében szenteltvíz-tartóval, és meg
hinti a koporsót. Nem siet, nem 
kapkod. A szertartás teljes, komor

Kmpáját megadja az idegen, el- 
iséges halottnak. Az ünnepélyes 

hangsúlyban, amelyet áldó és bú
csúzó szavának ad, úgy érzem, 
mintha tüntetés volna a gyatra pol
gári hatóságokkal szemben, ame
lyek a halottban is csak ellenséget 
tudnak látni...

A templomon kívül megint 
közrefognak a katonák, s ugyan
azokon az utcákon át sietve lopóz- 
kodunk vissza a kórház, majd a 
temető felé.

A temető zárt kapuja előtt kato
nák állnak, akik kitárják az ajtó
szárnyakat, amikor odaérünk, 
majd gyors mozdulattal csapják be 
utánunk. Attól félnek talán, hogy a 
lakosság ide is eljön, s , 
megtámad bennünket?

A temető egyik sarká
ban feketéllik a megásott 
gödör, szótlanul sorako
zunk a sír körül. Csak mi 
vagyunk, foglyok és az 
idegen katonák. Harang
szó nem hallatszik, csak 
különös, figyelő, mindent 
magába szívó csönd. A ké
ső ősz ellenére az idő kel
lemes. Az alkonyati ég 
szelíd, zöldeskék színben 
játszik. A fákon még itt-ott 
leveleket látni.

Előlépek a koporsó 
mellé, amely gyászlepe! 
nélkül, kötéllel átcsavarva 
nyugszik egy szál desz 
kán. A sír közelében ma
gas platánfa emelkedik, 
amelynek majdnem egé
szen csupasz, nedvesség

től fekete ágai élesen válnak ki az 
ég szövetén. Abban a pillanatban, 
amikor szólni akarok, a faágon 
megzörren egy levél, és lassú sur- 
ranással, mint áléit, fekete kis ma
dár, leereszkedik a sír fölé, majd 
eltűnik a gödörben, mintha csak 
utat mutatna.

Ebben a különös, meghatódott 
pillanatban elfelejtem azt a pár 
francia szót, amit tanultam. A le
vélre mutatok s azt mondom, hogy 
ez a levél sem halt meg olyan ár
ván, mint Jungblut testvérünk, aki 
pedig mégiscsak ember volt, és 
akihez bizonyára éppen úgy tarto
zik valahol egy ág, egy egész fa, 
mint ahhoz a levélhez, amely a nyi
tott sírba hullt, hogy társuljon a 
halálban elhagyatott embertestvé
rével...

A kísérő katonák csapata ve
lünk szemben állt fel. Nem sora
koztak vigyázzba, hogy 
tisztelegjenek a halott előtt, aki az 
élettel együtt az elválasztó nemze
tiségek határát is túllépte. Vezető
jük azonban, egy hatalmas termetű 
káplár, megindult arccal hallgatta 
a búcsúztató szavakat, s amikor 
azt mondtam, hogy mi foglyok és 
katonák egyformán árvák Va
gyunk, mert az a sorsunk, hogy tá
vol haljunk meg azoktól, akik sze
retnek — széles, piros arcán egy
szerre csak könnyek peregtek le...

Valami kis mozgolódás, a fe
szült hangulatnak enyhülése kö
vetkezett.

A hatalmas termetű káplár 
megfordult, s magával vitte a kato
nákat.

Teljesen magunk maradtunk a 
sír körül. Ekkor Bismarck letérde
pelt, s német nyelven hangosan el
mondta a Miatyánkot.

A német ima mellett eresztet
ték le társaink a koporsót, s azután 
még volt elég időnk, hogy behan- 
toljuk a sírt és halmot emeljünk 
föléje.

Leszállt már az este, amikor ha
zaindultunk. Bomlott sorrendben, 
nyugodtan mehettünk. Sietésre 
nem nógatott senki. Valahogy úgy 
éreztük, hogy az előbb mindnyá
jan nagy terhet vittünk, s most 
könnyű, üres kézzel térünk vissza.

Az Be d'Yeu-i temető

Az új adminisztrátor
uralma

1
1915 január közepe táján megje

lent az az ember, aki most már elle
nőrizni akarta még álmainkat is, 
folyton figyelt és figyeltetett, kém- 
leltette mozdulatainkat és szavain
kat, hivatalos aktacsomagokat 
készíttetett tőlünk írt és hozzánk 
érkezett levelek lemásolt részeiből, 
úgyhogy elrabolta egyetlen gyö
nyörűségünket, a levélolvasást is, 
mert kapott leveleinken mindenütt 
ott éreztük kutató tekintetének 
piszkát, beteges kíváncsiskodásá- 
nak váladékát.

Ch.-nak hívták. Jöttét már hetek 
óta rémhírek előzték meg. Azt 
mondták: jön a rend embere, a vas- 
öklű férfiú.

Szombati nap jött. Magas, kö
vér ember, de lényében volt valami 
szétfolyó határozatlanság, tekinte
tében valami gyáva alattomosság. 
Cseppet sem látszott vasból öntött 
embernek. Inkább leselkedő, buj
káló rendőrkém-típus volt. Azt 
mondják, a prefektúrán ilyenféle 
hivatalt is töltött be. A spicliséggel 
férkőzött a megye urának, Tradif 
prefektusnak kegyébe.

Vörös nadrágot hordott, barna 
blúzt, amelynek vállán vékony 
aranysáv díszelgett. Több volt, 
mint őrmester és kevesebb, mint 
tiszt. Egyáltalán nem katonatípus. 
A feje felül egészen elkeskenyedett, 
az arca lent szétpuífadt. Ha sipkáját 
levette, izzadt, petyhüdt bőrű kör
tearc tűnt elő. Nagyon büszke volt 
erre az elkorcsosult ábrázatára s 
mint minden szájaskodó, "lógós" 
francia, szidta a németek "négy
szögletű fejét". Az, hogy "lógós" 
(vagy amint a franciák mondták, 
embrusqué), mindjárt látszott polt- 
ron lényéből, bárhogy is igyekezett 
erélyes, szigorú és megfélemlíthe- 
tetlen férfit játszani. Soha szembe 
nem nézett, még velünk sem, pedig 
teljesen ki voltunk szolgáltatva ne
ki. Elhízott arcán nem volt semmi 
határozott vonás, csak valamely tit
kolt, letagadott, vörös árnyalat, 
amely gyér hajszálain és különösen 
angolosan nyírt, tömött bajuszán 
azután nyilvánvalóbban kiütkö
zött. Vörös ember volt, de ezt is ta
gadta, gyáva ember volt, de ezt is 
rejtegette, azért jött, hogy gyötörjön 
bennünket, hogy fizikai szenvedé
seinket a lelki fájdalmak válogatott 
fajtáival tetézze, de ezt sem tette 
nyíltan, hanem a rendcsinálás, a fe
gyelem, a higiénia, a parancs, a 
"kölcsönösség", a "jeu de représail- 
le" ürügyei mögül lődözött ránk.

Huszonnégy óra alatt elérte, 
hogy már mindenütt láttuk, sejtet
tük, vagy gyanítottuk őt. Angolba- 
juszos, sárga körtefejével, büszkén 
hordott pocakjával benépesítette 
piszkos zugjainkat. Mintha csak 
mindenüvé az ő portréit akasztot
ták volna ki.

Pedig a "rend embere" lényeges 
változtatásokat nem csinált. A dé

zsamosdók, a patkányos pincében 
a havonkénti hordófündők, az eső
től, hótól áztatott mellékhelyisé
gek, a zsúfolt, poloskás és tetves 
szobák, mindezek megmaradtak. 
De mindennek elviselését nehezeb
bé tette azzal, hogy mindenüvé pa- 
rancsokat függesztett ki. A dohos, 
büdös szobákban nem lehetett ci
garettázni. Reggel hétkor pontosan 
fel kellett kelni. Este kilenckor 
mukkanni sem lehetett a szobák
ban. A bástyaudvarra nem volt sza
bad kimenni és így tovább.

Ezenkívül jöttek az általános in
tézkedések, amelyeket Ch. a pre- 
fektúráról hozott. Úgy látszik, 
kezdték a civil internáltaknak eddi
gi lehetetlen helyzetét a "kölcsö
nösség" alapján rendezni. Az első 
ilyen "humánus" intézkedés volt, 
hogy a levélírást heti egy levélre 
csökkentették, annak sem volt sza
bad harminckét sornál hosszabb
nak lenni. Azt mondták, hogy ez 
kölcsönösség", holott nagyon jól 

tudhatták, hogy Ausztria-Magyar- 
országon a háború kitörésekor ott
rekedt franciák egyáltalában 
nl!?c*enek internálva, tehát köl
csönösségről szó sem lehet. Ezt 
azonban nem akarták tudomásul 
venni. Megvonták levelezésünket, 
elkobozták csomagjainkat, eltiltot
ták ezt vagy azt, mindig arra való 
hivatkozással, hogy ez kölcsönös
ség, a hírhedt jeu de représaille- 
nak, a megtorlási játéknak egyik 
sakkhúzása. Nekünk tűrnünk kel
lett, s ellenvetés nélkül le kellett 
nyelnünk azt is, hogy mindez csak 
viszonzás, csak a nálunk létező bá
násmód visszhangja. El lehet kép
zelni, hogy ez a tudatos, hazug 
beállítás csak növelte szenvedése
inket.

De Ch. adminisztrátor úr általá
nos intézkedései között voltak 
olyanok is, amelyek javunkra szol
gálhattak volna, ha azokat is nem 
fegyelmezési célokra használja ki. 
Kihirdették, hogy ezentúl minden 
két hétben egyszer katonai felügye
let mellett sétálni megyünk. Az ud
varra azonkívül kavicsot, homokot 
hordattak, s utat csináltak, amelyen 
esős időben is lehtett járni. Ch. úr 
később mind a két kedvezményt ar
ra használta fel, hogy büntessen ve
lük.

Egy komoly érdeme volt azon
ban az adminisztrátor úrnak. Az ét- 
k®z.fst' a maga ínséges keretei 
között is, igyekezett megjavítani. A 
hetenkénti kétszeri marhahús meg
maradt, de a szállítótól jobb húst 
kényszerített ki. Utánanézett, hogy 
a főzelékek változatosabbak és job
bak legyenek. Az örökös bab, len- 
<'S®'  ̂ as m arharépa-rendszert 
borsóval, burgonyával élénkítette, 
sőt egy ízben makarónit is szerzett 
be, ami valóban elsőrendű teljesít
mény volt. Büszkélkedett is eleget 
vela °

Ch. úr megjelenése, intézkedé-
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A perigueux-i "Üdvösság kapuja"

sei természetesen felkavarták 
eddigi apatíkus nyugalmun
kat. Minden pillanatban attól 
kellett tar- tanunk, hogy ő, 
vagy valamelyik káplárja be
lép, és patáliát rendez, mert a 
negyvenemberes szobákban 
mindig volt valaki, aki a sok 
tilalom közül valamit meg
szegett. Egész nap folyamán 
sűrűn hangzottak a jeladá
sok: Der Dicke kommt! [Jön a 
Kövér!]. Az alsó szobákból 
felkiáltották a felsőkbe, az 
udvarról az alsó szobákba. 
Mikor megtanulta, hogy mi 
az a "dicke”, akkor jelt változ
tattunk, s felkopogtattunk 
egymáshoz, vagy az udvarról 
kavicsot dobtunk fel.

Emelt fővel, hátratett kéz
zel, hasát előretolva lépett be 
a szobába a nagydarab, puha 
ember. Mindent megnézett, 
mindent kilesett. Ha a fal pe
nészfoltját tettetett figyelem
mel v izsgálta, az annyit 
jelentett, tudni akarja, valaki 
mit ír, mit olvas, mit dolgo
zik, talán, hogy min gondol
kozik is. Kövér háta, barna foltos 
nyaka is látott, szagiáit. Ha valakit 
rajtacsípett valamin, rögtön a kísé
rő káplárnak vagy katonáknak adta 
á t

De néha nem szólt semmit, csak 
titkos büntetést mért az illetőre. 
Visszatartotta csomagját, amíg a 
benne levő holmi megrothadt. Eltil
totta a levelezést, anélkül hogy a 
megbüntetett tudta volna, oly mó
don, hogy a címére érkező leveleket 
nem adta ki, vagy a tőle írottakat 
nem küldte el. Ezt csak azokkal csi
nálta, akik sűrűn kaptak csomagot, 
levelet hazulról. Azután heteken át 
figyelte a hatást, kéjelgett a nyugta
lanságban, gyönyörködött a fél- 
őrült várakozásban.

Délutánonként irodájában dol
gozott Guillaume őrmester roman
tikus fekvésű kis szobáját kicserélte 
egy földszinti helyiséggel, amely 
szemben volt az őrséggel. Ezt a he
lyiséget pár nap alatt renedbeho- 
zatta, azu tán  kartotékjaival, 
iratcsomóival, statisztikáival, az 
egyes szobákról készített térképei
vel ide vonult be. Itt biztonságiján 
érezte magát, mert szemben vele 
állandóan katonák tartózkodtak, s 
a kapun is hamar ki lehetett ugomi.

D élután órákon át tanul
mányozta levelezésünket, a rólunk 
szóló iratcsomókat. Lassanként 
mindent kifürkészett. Kiderítette, 
hogy a szép, kacskaringós bajuszú 
Braggiottinak három francia nő is 
küld pénzt és szerelmes leveleket. 
A nőket feljelentette a párizsi rend
őrségen, ahol azután valamit csi
náltak velük, mert Braggiotti sem

ßnzt, sem levelet nem kapott töb- 
. Müller bácsit elvágta szintén 

szerelmesétől. Szegény hóbortos 
öregúr majd belepusztult, amikor 
egyszer csak azt vette észre, hogy a 
Mademoiselle-től nem jönnek vála
szok rajongó leveleire, amelyekről 
nem tudta, hogy el sem mentek. 
Estefelé végezte ezt a munkát az 
adminisztrátor, azután még egy
szer végigjárt a szobákon, s úgy hét

óra tájban kiment a faluba. Azt 
mondták, ilyenkor a község előke
lőségeivel fogy asz tgatott bort, s 
büszkén tartott előadást arról, ho
gyan sikerült megfegyelmeznie az 
átkozott boche-okat.

Ch.-val egyidőben a kontinens 
közeli civil-fogolytáboraiból többe
ket szállítottak a noirmoutier-i vár
ba. Ezek között volt néhány 
magyar is. Mindjárt közelebbi is
m eretségbe kerültünk velük. 
Bárczy és Weiffert, két budapesti 
Eötvös-kollégista, szintén tanul
mányúton voltak, mint a német 
diákok, s így kerültek fogságba. 
Természetesen nagyon örültem ne
kik, ha másért nem, már azért is, 
mert valamikor én is Eötvös-kollé
gista voltam. Ez az intézmény a pá
rizsi École Normale Supérieure 
mintájára alakult Budapesten, ás je
les végzettségű tanárjelöltek inter- 
nátusa volt. Igazgatónk, a nagyon 
kedves, művelt, áldott emlékű Bar- 
toniek Géza, szerette a franciákat, s 
bizonyára befolyásának is volt tu
lajdonítható, hogy a kollégiumot 
franciabarát érzőiméiről ismerték s 
mi, a növendékei, kiolthatatlan ra
jongással viseltettünk a francia iro
dalom és művészetek iránt. Bi
zonyos kapcsolatok voltak is a pá
rizsi École Normale Supérieure és 
az Eötvös-kollégium között. De 
sem ezek a kapcsolatok, sem isme
retségem az idősebb Tarraud-val, 
aki az Eötvös-kollégiumnak volt 
egykor tanára, nem segítettek fe- 
gyencsorsunkon.

Bárczynak és Weiffertnek némi 
megkülönböztetés jutott osztályré
szül, mert kistermetű, erősen fekete 
hajú budapesti bankárfiúval együtt 
csukták be őket, s ennek a fiatal
embernek párizsi pártfogói némi 
kedvezést eszközöltek ki a prefek- 
túrán. Ez a kedvezés abból állott, 
hogy a bankárfiú a tetőn rendbeho
zathatta az egyik toronyszobát s 
Bárczy és Weiffert ide költözött vele 
együtt. A két Eötvös-kollégista

egész nap olvasgatott, dolgozott. 
Fiatal barátjuk pedig inkább kár
tyázással ütötte el idejét.

Egyik párizsi ismerősöm is, La
katos Imre dr. ezekben a napokban 
érkezett. Idáig ő is családi táborban 
volt, amelyet most, hogy a nők és a 
gyermekek hazamentek, feloszlat
tak. Barátja, Vályi, a Revue Politi
que Internationale szerkesztője, 
akinek nagy összeköttetései révén 
sikerült még Párizsból elmenekül
nie, Svájcban sokat dolgozott érde
kében. Lakatos tudta, hogy csak 
ideiglenesen jött hozzánk, amíg 
számára más megoldást találnak. 
Három katona kíséretében indítot
ták el régi dépöt-jából a világ legbé
késebb emberét. Elmondta, hogy 
mikor Fromantine-ban a hajóra vá
rakoztak, kísérői más katonákkal 
találkoztak, és csakhamar vitatko
zásba ereszkedtek. Ő kissé félrehú
zódva ü lt egy pádon. A vita 
hevesen folyt, amikor egyik katona 
rámutatva, e szavakkal vágta el a 
disputát:

— L'ennemi est derriére vous et 
vous parlez comme, ^a!.. (Az ellen
ség mögöttetek s ti így beszéltek!)

Az "ellenség" már nem ártha
tott. Helyet kapott ő is a fekete ko
lostorban.

A csoportban Bárczyékkal 
együtt jöttek még: Reisner bank- 
tisztviselő, Rubin nevű magántiszt
viselő, Kilár, egy Amerikát megjárt, 
mindig jókedvű, hangos pincér, 
Schneider, Pozsonyból elszakadt 
párizsi pék, Szőke cipész, Pos nevű 
fiatal borbély, Horváth, egy, a leg
jobb mulatóhelyeken is ismert cim
balmos. Aztán még három pincén 
Ambrus, Bajusz és Kopolovits s a 
két Weiner testvér. így a magyarok 
száma harmincon felülre emelke
dett.

A kantinban most már vacsora- 
időben egészen népes magyar asz
talunk volt. Idejártak Soltész, 
Németh, Dudás, Maravics, Neu- 
feld, Reisner, Bárczy és Weiffert. 
Néha a többiek is, Fenyvesi, Laka
tos. Mme Mignale a könnyű, sava
nyú vörösbort hat-hét sou-ért

Kuncz Aladár és Németh Andor, 
Returecki rajzai

mérte, s az ételt sem adta drágán.
A kantinosné étkezések után 

néha odaállt asztalunkhoz beszél
getni. Lágy, muzsikáló hangja volt 
Ha meghajlott hátát, őszülő haját, 
csúnya arcát nem nézte az ember, 
hanem behunyt szemmel hallgatta, 
hangjából kedves, álmodozásra hí
vó melódia csendült ki. Néha ott 
volt kis nyolcéves lánykája is. El
mondta a verset, amit az iskolában 
tanult, elhozta a képet, amelyet a 
Nővérektől kapott

Ételnél, bornál jobban esett az a 
családiasság, ami a két lényből 
áradt. Az adminisztrátor termé
szetesen a kantinba is bedugta or
rát, s m egfenyegette Mme 
Mignale-t, hogy állását elveszíti, ha 
velünk beszédbe ereszkedik.

Néhány osztrák is került hoz
zánk a kontinensi fogolytáborok 
rendezésével kapcsolatosan. Egy 
gráci tanán dr. Herz. Két banktiszt
viselő: a kövér, jóízű Reichsfeld és a 
szelíd Ziffer. Mind a kettő bécsi. 
Egy fiatal, jóképű fél cseh, fél oszt
rák egyetemi hallgató is jött velük, 
akit Seiffertnek hívtak. Azonkívül 
egy Horovitz nevű, Beethoven- 
homlokú vörös m uzsikus, aki 
mindjárt az első napokban zene
kart szervezett, Crombeck órásse
géd, nagy szakértője m inden 
pengető hangszernek és egy nyur
ga, púderes borbélylegény, akit 
Remiingnek hívtak. Nagyobb feltű
nést keltett egy Popper nevű oszt
rák tartalékos tiszt érkezése. Ennek 
a felesége francia nő volt, s "haza" 
ment Ausztriába. Popper s a többi
ek is rettenetes dolgokat mondtak 
el Tardif prefektus eljárásáról s a 
körzetébe tartozó Sable d'Olonne-i, 
lúgom és Fontanay-le-Comte-i fo
golytáborok szomorú sorsáról. Bü
dös májat, rothadt húst, nyüves 
főzeléket étettek a foglyokkal, s mi
kor Tardif látogatása alkalmával 
egy ízben panaszt tettek emiatt, 
egyszerűen annyit mondott, hogy 
"dögöljenek meg a boche-ok”. 
Egyik családi táborban a gyerekek 
között kiütött a tífusz. Az orvos 
nem volt hajlandó a boche-ok gye
rekeit gyógyítani. A prófet nem tett 
ellene semmit A gyermekeknek 
több mint fele odapusztult. Egy 
francia anya kitört a fogolytábor
ból, s megátkozta Franciaorszá
got... Popper francia felesége is 
akkor határozta el, hogy "haza
megy" Ausztriába.

Természetesen az ilyen elbeszé
lések megint felkavarták mindent. 
A szobák hangosak lettek a vitatko
zástól, szidalmaktól. A hangulat 
amúgy is ideges volt, mert az újon
nan jöttéknek helyet kellett szoríta
ni. A rossz hangulatot csak 
növelték az ilyen vériázító dolgok
nak felelevenítései... Meg azután 
lassanként kiderült az is, hogy no
ha Sable d'Olonne-ban, Lucámban 
rossz volt minden, de mégis ké
nyelmesebb fekvőhely jutott, több 
szabadságot élveztek, s általában 
jobban ettek. Egyszóval Noirmou- 
tier rosszabb helynek bizonyult 
mindegyiknél.

A vaskezű Ch.-nak mindennap 

» »  folytatás a 14., 15. oldala
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folytatás a 13. oldalról

két-három fegyelmi esete volt. Be 
kellett állítani két új magánzárkát, 
mert a régi kettő nem bizonyult 
elégnek.

Különösen sok baj volt a 2-ős 
hajómunkásaival s egy Schütter ne
vű osztrákkal, aki szobafestőnek 
mondta magát Az ezekkel való bá
násmódban derült ki először, hogy 
a "vaskezű" Ch. gyáva. Schütter a 
katonák fejéhez vágta a soupe-ot, 
mikor magánzárkájába vitték. Az 
adminisztrátort rossz franciasággal 
szemtől szembe szidta, és gyalázta, 
anélkül hogy ez ellene tenni mert 
volna valamit. Azonkívül levetette 
ruháját, meggyűjtotta, s felette 
meztelenül melengette kezét, mert 
azt mondta, hogy nem bírja ki a 
nedves, penészes hideget. Börtöne 
ajtaját magára zárta. A katonák csak 
úgy tudtak hozzá jutni, hogy geren
dákból alkalmi faltörőkosokat ké
szítettek, s ezzel a vasajtót addig 
döngették, amíg végre betört. 
Schütter cigarettázva, mosolyogva 
fogadta őket ádámkosztümjében, s 
kezeit melengette ruháinak hamva
dó parazsa felett... Ch. nem tudta 
már, mit csináljon vele. Végül is leg
jobbnak találta, ha szépszóval, hí- 
zelkedéssel szelídíti meg a fé- 
kezhetetlen Schlittert. Mindeneke
lőtt ruhát adott neki. Ez volt az 
egyetlen eset, amikor francia ható
ságok valakit közöttünk felöltöztet
tek, elláttak rendes ennivalóval, s 
egyáltalában a legszelídebb és leg
udvariasabb modorban kezeltek. 
Két hétig élvezte Schütter a külön 
bánásmód előnyeit, amíg azután 
egy éjszaka Ch. katonáival rátört, 
megvasaltatta s átküldte az Ile 
d'Yeu-i fogolytáborba. Ezzel a meg
lepetésszerű, titkos deportálással 
állt rajta bosszút.

Az izgatottság azután lassan
ként lecsillapult. Nem az admi
nisztrátor vaskeze tette, hanem a 
megint m eginduló esőzések, a 
szürke napok egymásutánjai, ame
lyek a háborgó kedélyeket vissza
süllyesztették régi, zord egyked
vűségükbe.

2
Február Rözepe táján megyünk 

az első sétára. Nagy eseményszám
ba megy ez a várban. Délelőtt tíz

órakor a kapu előtt négyes sorok
ban felállt két szoba. A többi szobák 
lakói odaállnak bámészkodni. Ch. 
izgatottan jár-kel és parancsokat 
osztogat. Elöl felállítanak négy ka
tonát feltűzött szuronnyal, hátul 
ugyanannyit.01dalt,azoszlophosz- 
szában, sűrűn egymás után szintén 
katonák menetelnek. A banditákat 
sem lehetne jobban őrizni. És az 
adminisztrátor még mindig nincs 
megelégedve. Újabb fegyveres erőt 
rendel. Egyik kecskeszakállas, kis
termetű káplárja súgva ellenvetést 
tesz, hogy akkor nem marad elég őr 
a várban. Csak erre áll el tőle, hogy 
még újabb őröket ne rendeljen.

Indulás. A kapu szárnyai szét
tárulnak, s velünk szemben fölra
gyog a tiszta kék ég egy foltja... 
Mintha csak oda mennénk.

A menetelés jólesik. Termé
szetesen nem a falun át megyünk. 
A templom előtt kifordulunk arra 
az útra, amely a mezők és a tenger
parti erdők felé vezet. Szinte észre
vehetőig közeledünk a melegebb 
és szelídebb éghajlatú vidék felé, 
mert amint az erdőtől nem messzi
re jutunk, a fű zöldebb és sűrűbb 
lesz, az enyhe levegőáram virágok 
illatát hozza. Először rá sem isme
rünk, hogy mi az az édes, bódító a 
levegőben. Csak mohón, szédülé
sig, sápadásig szívjuk.

Csak azután gondolunk rá, 
hogy mindez virág, mindez pom
pás tavasz, amikor az erdő zöld 
lombkoronája felett megpillantjuk 
a mimózák sárga, egybefolyó felhő
zetét.

Amikor azután beértünk az er
dőbe, már alig is tudunk járni. Ijesz
tően, leverően szép és friss itt 
minden. A falevelek cikcakkos szi
táján át ragyogó ég kacag be, az 
erdő illatában porladó levelek ha
lotti szaga mimózák szédítő, méz
édes leheletével keveredik. Lábunk 
alatt mohák bársonya. És az egész 
erdő madarak énekétől csattog... 
Mintha nem is ezen a világon jár
nánk. A sok gyönyörűség egyszerre 
úgy ránk támad, hogy már fáj. Lá
bunk elnehezedik, trikóval, kabát
tal melegen félöltöztetett, rossz 
szagú, sötétségre kárhoztatott 
egész lényünket kínosan érezzük, 
és restelkedve mártjuk be a szín,

fény és illat e gyönyörűséges fürdő
jébe.

Az út egyik kanyarodójánál 
széles kalapú, borotvált arcú, mű
vészi nyakkendős úr tűnik fel. Háta 
mögött gyerek dpeli kosárban a ha
lat. Ő, amikor meglát bennünket, 
kalapját magasra emeli, és bal kezé
vel kimért, színpadokról jól ismert 
kézmozdulatokkal int felénk.

— Jó napot, őrmester úr, jó na
pot, foglyaink! — kiáltja felénk har
sány hangon, s nála már ez a pár 
szó is olyan, mint ária s körülötte az 
ezerhangú és ezerszínű természet 
egyszerre festett színfallá kopik.

Első pillanatban mindnyájan 
tudjuk, hogy színész. Szemünkkel 
szinte felisszuk. Oly rég láttunk 
már békés, civil embert.

Az öreg színész érzi, hogy bá
muljuk. Valamit tehát mondani 
akart.

— Nos, meg vannak elégedve 
főnökükkel? — kérdi, s a kövér ad
minisztrátorra mutat, aki moso
lyogva süti le szemét.

Természetesen azt mondjuk: 
igen.

A színész erre felsóhajt:
— Bezzeg, a mi szegény fiaink

kal maguknál nem bánnak így!

Wiüendorfer rajzai az erődről
Az adminisztrátor nagy kegye

sen megjegyzi:
— Ézek nem tehetnek róla.
— Igaza van! — helyesli a szí

nész. — Én sem mondom. Jól kell 
velük bánni, és majd ha szétmen
nek a világba, legalább elterjesztik 
rólunk, hogy mi franciák milyen 
nemeslelkűek vagyunk!...

Ez már kicsit sok. Popper nem 
is bírja tovább. A hátsó sorokból 
odakiált a lelkesen szavaló színész
nek:

— Tudja mit, uram? Nálunk, 
osztrákoknál és magyaroknál be 
sincsenek zárva a franciák, s velünk 
itt úgy bánnak, mint fegyencekkel!

— Ah! — kiált fel a színész. S 
már azt hisszük, kissé meglepődik, 
talán fejét csóválja. De szó sincs ró
la. Az öreg színész e pillanatban 
fajtájának hiánytalan képviselője. 
Meg sem érti, el sem tudja képzelni, 
hogy gáncsolni akarják. Végtelenül 
kedvesen tér ki a kérdés érdeme 
elől, s vállát felhúzva, a világ legter

mészetesebb hangján folytatja:
— No, igen, osztrákok, magya

rok, csehek. Ez egészen más. Más 
nemzetek. Más nézőpontok...

És még talán tovább is beszélne. 
De Ch. indulásra sürget Az öreg 
színész köszöntését nem is viszo
nozza. Az ottmaradt széttárt karok
kal, mosolyogva. Mögötte a gyer
mek, a halas kosárral...

Ellépdelünk előtte. Azután el
hagyjuk egészen... Néhány pillanat 
múlva halljuk, hogy az erdőben 
Tosca áriája kel versenyre a mada
rak énekével.

Kimerülve, halálsápadtan érke
zünk a várba. Még ki sem pihenhet
tük magunkat, máris híre futott, 
hogy az adminisztrátor elrendelte: 
ezentúl a sétákat a poros ország
úton kell tartani, ahol nincs kilátás 
rá, hogy emberekkel találkozzunk, 
így lettek gyötrelmek a sétából, 
amelyre azután már alig akart vala
ki jelentkezni.

3
Az adminisztrátor, aki maga is 

érezte, hogy tekintélye a német ha
jómunkásokkal és Schlitterrel való 
szelíd bánásmódja miatt némileg 
csorbát szenvedett, azontúl igyeke
zett minden alkalmat megragadni, 
hogy a csorbát kiköszörülje.

Egyik nap Kopolovitscsal, a 
magyar pincérrel gyűlt meg a baja, 
s ebből olyan nagy jelenetet rögtön
zött, hogy a foglyoknak udvarra 
való csődülése, az őrség felvonulta
tása lett belőle, de azért tekintélye 
az ügyből kifolyólag ismét inkább 
vesztett, mint nyert.

Kopolovits hosszú, kellemetlen 
kalandok után került a noirmouti- 
er-i várba. Még novemberben, ami
kor annak a családi tábornak, ahol 
ő is elzárva volt, női tagjai és a fia
talkorúak hazaindultak, éjszaka ki- 
lopózott az állom ásra, s a 
fogolyszállító vonat egyik kocsijá
ban a pad alatt meghúzódott. Négy 
napig tartózkodott így összezsugo
rodva rejtekhelyén, anélkül hogy 
észrevették volna. Végre, amikor 
már úgyis a határon voltak, az éh
séget nem bírta tovább, a pad alól 
kidugta fejét, s a felette ülő osztrák- 
cseh asszonyoktól ennivalót kért. 
Ezek nagyon megijedtek tőle, nem 
merték a felelősséget vállalni, hogy 
tudtukkal maradjon így továbbra is 
a pad alatt, hanem mindjárt felje
lentették a csendőröknek.

Kopolovitsnak azután megkez
dődött szörnyű katabázisa Vendée, 
illetve a noirmoutier-i fogolytábor 
felé. Körülbelül két hónapig hányó
dott, börtönről börtönre. Minde
nü tt m egverték, m egcibálták, 
azután továbbadták. így került 
Sable d'Olonne-ba, majd innen a 
többiekkel együtt Noirmoutier-ba.

Mikor hozzánk jött, csontnál és 
bőrnél alig maradt rajta egyéb. Ru
hája foszlányokban lógott róla. 
Egyetlen ép darab volt rajta, rózsa
színű inge, amelyet egyik fogoly
társától Sable d'Olonne-ban kapott. 
Erre aztán nagyon is büszke volt.

Kopolovits a kedélyes fiúk közé 
tartozott Mulatságosan mesélte el 
szökési kalandját, s budapesti életé
ből is sok furcsaságot tudott elmon-
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dani. A Hazám nevű zugkávéház- 
nak volt éjjeli pincére. Amint ő 
mondta, már pikolóéveit éjjeli nők 
között töltötte. Nyelveket nem be
szélt. Valahogy kivetődött Párizs
ba, s mielőtt még állásba került 
volna, kitört a háború.

Összetűzése az adminisztrátor
ral úgy kezdődött, hogy a fiatal bu
dapesti bankárfiú feljelentette, 
amiért kártyázás közben leszidta, s 
tettlegességgel fenyegette. Kopolo- 
vitsot erre Ch. magához hívta, ala
posan lehordta, s eltiltotta, hogy 
ezentúl az asztalánál kiszolgáljon.

Ez a büntetés jellemző volt ad
minisztrátorunkra. Semmi köze 
sem lehetett ahhoz, ha .egyes inter
náltak közös kiszolgálót tartottak, 
aki tárnyérjaikat, evőeszközeiket 
mosta, felszolgálta az ételt, s mind
ezekért hetenkét pár sou fizetést ka
pott. Az ilyen "állás" tisztára 
bizalmi volt, és személynek szólott. 
Végeredményben azt célozta, hogy 
az illető keressen valamit A korvék 
elvégzéséből meg az ilyen munkák
ból lehetett némi pénzt szerezniük 
azoknak, akik sem szabók, sem ci
pészek, sem borbélyok nem voltak 
s anyagi támogatást sehonnan sem 
kaptak. Erre a pár sou-ra mindenki
nek szüksége volt, hogy táplálkozá
sát kiegészítse, dohányt vegyen, s 
némi fehérneműt szerezzen be, 
mert minderről természetesen a ha
tóságok nem gondoskodtak.

Az adminisztrátor ezt a jövedel
mi forrást tiltotta el Kopolovitstól, 
minden illetékesség nélkül.

Kopolovits erre rögtön az irodá
ban megmondta, hogy a büntetést 
nem fogadja el. Németül beszélt, 
pesti zsidó zsargonban, amiből Ch. 
szót sem értett. Lehívták tehát E- 
douand-t, a fogatlan üvegfúvót tol
mácsnak. Edouard továbbította az 
adminisztrátornak Kopolovits vá
laszát, amire a teljhatalmú úr ékte
lenül dühbe jött, s kijelentette, hogy 
Kopolovitsot két hétre bezáratja.

Kopolovits erre azt mondta:
— Versuch's nur, dicker Schwe

in! [Próbáld csak meg, kövér disz
nó!]

— Qu'est-ce qu'il dit? [Mit 
mond?] — kérdezte mérgesen az 
adminisztrátor.

Edouard fejét vakarva tolmá
csolta:

— II ne désire point aller en pri
son. (Nem óhajt börtönbe menni.)

Ennek a furcsa és cseppet sem 
hű tolmácsolásnak azután még 
folytatása lett az udvaron.

Szép kora tavaszi nap sütött. 
Mindenki kint tartózkodott, amikor 
Kopolovits és Edouard az őrmester 
szobájából kijöttek, s útjukat az 
ebédlő felé irányították.

Ugyanakkor az adminisztrátor 
ajtajába állt, s harsányan az őrség 
után kiabált

Hangjára mindenki felfigyelt
Nyolc katona, feltűzött szu

ronnyal s egy káplár az adminiszt
rátor elé állt, aki kiadta a rendeletet, 
hogy Kopolovitsot azonnal be kell 
zárni.

Kopolovits ekkor már a várépü
let tövében, a vizeshordó előtt állt. 
Innen várta nyugodtan a feléje kö
zeledő őrséget. Mikor azonban kö

rülfogták, s a börtönbe akarták 
tuszkolni, kiszakította magát közü
lük, s mindenre elkészülve, harcia
sán állt velük szemben.

Egy-két pillanat s már a foglyok 
sűrű gyűrűje vette körül a jelenet 
szereplőit.

Az adminisztrátor messziről 
látta ezt, rögtön fegyverbe állította 
az egész őrséget, a kaput bezáratta, 
s maga minden katonájával felvo
nult a donzson elé.

A katonák két kézbe kapott 
fegyverrel eltolták a foglyok foly
ton szaporodó csoportját Az admi
nisztrátor a megtisztított körbe 
ment, s felszólította Kopolovitsot, 
hogy mielőtt erőszakot alkalmazna, 
menjen be békésen a börtönbe.

Kopolovits megint németül ká
romkodott, s az őrmestert nem a 
leghízelgőbb jelzőkkel illette.

Újra hívták Edouard-t, aki Ko- 
polovitsnak ezt a magyar kifejezé
sét "Sülj meg a zsírodban", jóllehet 
magyarul nem tudott, mégis gyors 
átültetésben csak az előbbi udvari
as francia kifejezéssel adta vissza: 
"II ne désire point aller en prison."

A jelenet a tolmácsoló Edouard- 
ralésaz elszánt Kopolovitscsal nevet
tető, de egyébként megrázó is volt

Ez a lesoványodott, lerongyoló
dott pincér, aki gyerekkora óta bu
dapesti zughely lékörében nőtt fel, 
vakmerőén, mindenre eltökélten 
lökte vissza a katonákat, s mikor 
azok szuronyt szegeztek rá, felsza
kította szegény egyetlen rózsaszínű 
ingét, s a mellére csapkodva, úgy 
kiabált magyarul:

— Ide lövess, gyáva disznó! Ide 
lövess, kutya!...

Az adminisztrátor tudni akarta, 
mit mond. Edouard erre bevallotta, 
hogy ezt már ő sem érti, valószínű
leg héberül beszél.

Az adminisztrátor nem mert 
parancsot adni, hogy belészúrja- 
nak, vagy belélőjenek. Tehetetlenül 
állt ott, amíg a kis, kecskeszakállas 
káplár, aki csak pár napja jött, de 
máris megnyerte rokonszenvün- 
ket, oda nem ment Kopolovitshoz, 
és szép szóval, barátságos kézérin
téssel le nem szerelte.

Kopolovits most már tudott egy 
kicsit franciául is:

— Avec vous oui! — kiáltotta, s 
engedte, hogy Bourasso káplár 
egyedül és szép csendesen a ma
gánzárkába vezesse...

Ch. döngő lépésekkel, hátratett 
kézzel távozott a helyszínről. Utána 
mentek kézben tartott szuronyos 
fegyverrel a katonák...

Egyszerre óriási hahota támadt. 
Kopolovits, mielőtt eltűnt volna a 
kis udvarba vezető ajtón, visszafor
dult, és szamárfület mutatott az ad
minisztrátornak.

Az adminisztrátor nem nézett 
hátra. Bizonyára sejtette, miről van 
szó. És azt is tudta, hogy uralmát ő 
már a személyéből kisugárzó tekin
téllyel nem fogja tudni fenntartani. 
Neki továbbra is alattomosan ül
dözni, gyáván bosszút állni kell, 
mindig és mindennap ártani, tőrt 
vetni, settenkedve csapdát felállíta
ni, hogy féljenek, irtózzanak tőle, 
gyűlöljék és megvessék ő t

K étezerszáz éve
született

Cicero
"A balszerencsét nem siratni 

kell, hanem legyűrni"; "Először 
pórul járni bosszúság, másodszor 
balgaság, harmadszor szégyen"; 
"A háború mozgatója a végtelen 
sok pénz"; "Nincs akkora ereje a 
hatalomnak, hogy tartóssá vál
hatna a nyomasztó félelem légkö
rében"; "M indenki szere tné  
megérni az öregséget, de ha elér
te, szidja".

Ezeknek a találó, frappáns és 
művészien megfogalmazott afo- 
risztikus m egállapításoknak a 
szerzője, Marcus Tullius Cicero, 
ezelőtt 2100 évvel, i. e. 106. január 
3-án született. Tanulmányai befe
jeztével az ügyvédi pályára lé
pett. "Homo novus" (új ember) 
volt, ami azt jelentette, hogy csa
ládjából elsőnek viselt magasabb 
közéleti tisztséget. Pályája fontos 
állomása volt a 71. esztendő, ami
kor Szicília lakosai őt kérték fel a 
vád képviseletére korábbi hely
tartójuk, Verres ellen, aki a tarto
mányt gyalázatosán kifosztotta 
(főleg m űkincseket harácsolt). 
Bár az arisztokrata Verresnek ko
moly pártfogói voltak, Cicero el
ső beszéde után jobbnak látta 
önként száműzetésbe vonulni. 
Jellem ző Cicero am bíciójára, 
hogy sikere ellenére közzétette a 
per folytatására kidolgozott to
vábbi beszédek szövegét is.

Nemsokára közeledni kezdett 
az arisztokratákhoz, mert úgy 
látta, hogy csakis ők képesek úrrá 
lenni a zavaros belpolitikai hely
zet fölött. 63-ban már az arisztok
rácia támogatásával választották 
konzullá. Mint államfő, kérlelhe
tetlenül lépett fel minden rend
bon tó  k ísé rle tte l szem ben. 
Nevéhez fűződik Catilina össze
esküvésének leleplezése; érde
m eiért "a haza atyja" (pater 
patriae) címmel tüntették ki. A 
nagyon tehetséges, ugyanakkor 
roppant hiú Cicero több törté
nészt és költőt igyekezett ráven
ni, hogy tetteit — központban a 
Catilina-összeesküvés elfojtásá
val — megörökítsék; amikor az
tán látta , hogy senki sem áll 
kötélnek, maga kezdett eposzt ír
ni "Saját konzulságáról" címmel.

Mikor a hatalmat az I. trium
virátus ragadta magához, Cicerót 
vád alá helyezték, mert Catilina 
cinkosait törvényes eljárás nélkül 
végeztette ki. Egy évi száműzetés 
után hazatért, de a politikai pálya 
egyelőre lezárult előtte, így újra 
ügyvédkedéssel foglalkozott. 
Ugorjunk egyet az évekkel: i. e.
44. március 15-e (Iulius Caesar 
meggyilkolása) után új, fiatal po

litikus lépett színre: Octavianus 
(a későbbi Augustus császár), aki 
Antoni ússzál és Lepidusszal szö
vetkezve megalkotta a II. trium
virátust. Első dolguk az volt, 
hogy szemlét tartsanak: kit kell 
végleg eltávolítani a közéletből, 
vagyis kivégezni. Octavianus két 
napig védte a hozzá közel álló 
Cicerót, (aki korábban tizennégy 
szónoki beszédben támadta An- 
toniust!), de végül is engednie 
kellett, mert Antonius is tulajdon 
nagybátyját áldozta fel, Lepidus 
pedig a testvérét. Cicero mene
külni próbált, de i. e. 43. decem
ber 7-én u to lé rték  A n ton ius 
emberei. Épp kinézett gyaloghin- 
tója ablakából, amikor egy katona 
levágta a fejét Sok évvel később 
az immár egyeduralkodó Octavi
anus meglátogatta egyik unoká
ját, aki — ismerve a család po
litikai kulisszatitkait — hirtelen 
elrejtette a Ciceró-kötetet, amit ol
vasott. Octavianus elvette tőle a 
könyvet, beleolvasott, visszaad
ta, és csak ennyit mondott: ’Tu
dós ember volt, fiam, nagy tudós 
és nagy hazafi.” így szolgáltatott 
utólag igazságot annak, akit felál
dozott politikai érvényesülése ér
dekében.

Cicero halála egy meglehető
sen kanyargós és ellentmondá
soktól nem mentes pályára tett 
pontot — jelleméből sem hiá
nyoztak a fogyatékosságok —, 
viszont az utókortól négy részre 
osztott M ű egyértelműen csodá
latot kelt.

Bölcseleti m unkássága, nem 
számítva nehány erkölcsfilozó
fiái értekezést (Az öregségről, A 
barátságról, A kötelességekről 
stb.) nem eredeti: arra törekedett, 
hogy a görög filozófia eredmé
nyeit közvetítse Róma felé, de a 
görögök gondolatait hazai ta
pasztalatokkal itatta át. Számos 
esetben állást foglalt Epikurosz 
ellen és a sztoidzmus mellett, de
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úgy, hogy a vitázó személyek a 
római m últ eseményeinek és esz
ményeinek beiktatásával eszme- 
futtatásainak új, római színezetet 
adjanak.

Szónoldattani m űveivel saját 
szónoki gyakorlatát kívánta el
méletileg alátámasztani. ír arról, 
hegy milyen kiképzésre van 
szűk- sége a szólóknak; megírja a 
római ékesszólás történetét; népsze
rűsíti saját szónoki módszerét

Szónoki beszédeiben, híven el
méletéhez, ügyesen váltogatja a 
szónoki eljárásokat: a'pátoszt tré
fával és iróniával elegyíti, a szen
vedélyes előadásmódot higgadt 
érveléssel. Legismertebbek a Ca- 
tilina ellen m ondott beszédek: 
"Meddig fogsz még visszaélni tü
relm ünkkel?" (Q uousque tan
dem...) harsogta Catilina felé a 
szenátusban. Nem árt azonban 
m egem líteni, hogy közzétevés 
előtt Gcero átdolgozta beszédeit. 
Állítólag Milo, egy politikai ban
davezér, akit Gcero védett, ami
kor száműzetése alatt elolvasta az 
ő érdekében mondott beszédet, 
megjegyezte: "Ha Gcero ilyen be
széddel védett volna, most nem 
kellene sós halat ennem Marseil- 
le-ben." Egyébként m ind erre, 
mind több más beszédre is jellem
ző, hogy G cero— valóban alapos 
felkészültsége és tárgyismerete 
mellett— sohasem vetette meg az 
apró ügyvédi fogásokat, ravasz- 
kodásokat, értett ahhoz, hogy 
hangulatot keltsen a képviselt 
ügy érdekében.

Leveleiből mintegy 800-at is
merünk, nagyjából ugyanannyi 
v e sz e tt  el. N em csak  fo rrás
értékük nagy, hanem azért is érté
kesek , m ert b e p illa n tá s t en 
gednek Gcero gondjaiba, vívó
dásaiba, mert levelezésében telje
sen őszintén ír mindenről, mivel 
— mint írja — "a levél nem pirul 
el” (Epistula non erubescit). Vi
szont a fogalmazásra, a stílus vá
lasztékosságára szinte akarat
lanul is mindig gondosan vigyá
zott.

Tiro nevű titkára használt a 
világon először a mai gyorsírás 
elődjének tekinthető jelzéseket.

E gészében véve életm űve 
mennyiség és minőség tekinteté
ben egyarán t csodálatot kelt: 
megmentette az utókor számára 
az alig fennmaradt kései görög 
bölcselet tanításait; kialakította a 
filozófia századokon át használt 
latin szaknyelvét; a római szó
noklás történetének megírásával 
le fek te tte  az iro d a lo m -tö rté 
netírás alapjait; soha nem látott 
magasságra emelte a római ékes
szólást. A római és rajta keresztül 
az európai próza kevés írónak kö
szönhet annyit, mint neki.

SZABÓ GYÖRGY

Vakok és világtalanok
N y ílt  le v é l a 
D O C T O R O K N A K

Kedves gyermekek a Hitben, Fráterek és 
Páterek, bizony nem firtatom, mely Docto- 
rok fajához tartozandók vagytok, azokéhoz- 
e, kik az írás tanúságát szaporítják, avagy 
azokéhoz, akik ellen János szájával tanúsá
got tesz az írás. Még ha napnál világosabban 
ütközne mindenki szemébe, akkor se firtat
nám , m ert habozni megítélésemben nem i
gen fogtok, ám  habzani annál inkább. De 
bizony m ondom , sem  villás nyelvek, sem 
angyali pusm ogás nyom át nem  látom  szőrös 
fületekben, s ámbátor ragadozómancsotok 
nap mint nap az írások matatásában avaso- 
dik, hívságot kapok nálatok, ám  enyhületet 
nem.

M ert hivalkodó alázatotok példája a va
kok példája, a vakoké, kik egymásba kapasz
kodva épp átbotorkálnak az árkon, melyen 
néhány másodperccel gyógyulásuk csodája 
u tán  m ár átugrott a Mester. Vakjaink persze 
továbbra sem  látnak, a csoda mégis m ind
ezek ellenére és m indenek fölött: autentikus; 
világuk im m ár m egnyugtatóan teleologizált, 
rendezett, nem  világtalanok többé; a hepciá- 
san egyedi karizma világol nekik, m íg kinyi
latkoztatásának újabb szeleikéit, m orzsáit 
vélik előkapargálni m indenből fényességes 
mankóikkal, akár egymásból is, és nem  kife
jezetten finoman, hogy az örök élet derengé
sére figyelmeznek egyes-egyedül, akár egy 
fasírt belsejéből. K oslatnak össze-vissza, 
úgym ond Őt követve, s közben nem  veszik 
észre, hogy m ár rég o tt függ fejük fölött, 
bükkfa nyélen, m int Kereszt Ur, és kínban és 
rendíthetetlenségben fogant mosolya egy tő
lünk teljesen idegen lét mosolya. Kreatívak a 
mi vakocskáink az egymás körül való futko- 
sás örömében, s m ég véletlenül sem  gondol
nának a Betsánia melletti fügefára, melynek 
egy adott mező idejéhez kötött term ékenysé
ge terrorisztikus nem tetszést váltott ki, mely 
nem tetszésnek  ugyancsak  lön foganatja, 
mellesleg m egoldva ezzel valamely szegény 
ördög fűtési gondjait is.

A M ester ugyanis az ő saját, különös bé
kéjét hozta el nékünk, mely háborúság a ja
v á b ó l, o m n ia  c o n tra  o m n es , h isz  Ó a 
Törvényt megerősíteni, s nem  felfüggeszteni 
jött: ideje nem  a legendás végső H etedik Év, 
a végső elengedések kegyelm éből fogant 
messiás eljövetelének éve, bár gyönyörtelje
sen anarchista, kínhalállal és formás m enny- 
b e m en e te lle l fű sz e reze tt tr ip je  vég ig  a 
messiás-várás jósainak habveréséből építke
zik, ám  maga-magáról soha sem  állítá, hogy 
Messiás volna, hiába is izzadtak a Templom 
ajtónállói vért, hogy ezt rábizonyítsák Nem  
és nem, m ertesszénus-neveltetéséhez képest 
egy miccentést sem  enged, sém a rituális tisz
taságból, sem  a kaporból adandó tizedből, 
m indabból, am it a rabbinikus hagyomány 
kései összegzői a Misnájót észbontóan ész
szerű szabály-dzsungelében le- és kiszögez

tek. A megváltás szabadsága ugyanis csak va
lamihez képest az a m i, a testvériség pedig csak 
egy m ennyeien tiszta hierarchia által, egy 
m ennyeien hierarchizált társadalm on belül 
töltheti be rendeltetését; és így válik a m eg
váltásigény egy perm anens harc forrásává, 
mely harc a Törvény végső, kristályosán 
mozdíthatatlan tisztaságának megvalósulá
sát célozza, kerül am ibe kerül...És ahol a Tör
vény a végső cél, és a végső, rendíthetetlen 
hatalom , o tt nem  m arad hely egyéb ítéletnek, 
ott m ár nincs atya és fiú, ott csak a törvényt 
előlegező karizmák világítanak be a hitek 
plátói éjszakájába (m ade in Saulus).

Ahol ugyanis a Torvény a szabadon föl
vállalt, végső kötelesség, ürességében  is 
egyetlen forma, azaz öncélú esztétikum , a szó 
valódi arisztotelészi értelm ében, ott a cézá
rok saját képükkel díszített pénzekben behaj
to tt adója m indössze siralm as alam izsna, 
mely akár ha nem  is volna. De persze arról 
sem  szabad megfeledkezni, hogy a törvény 
teljes és szisztem atikus hiánya is Torvény, 
m iként a szövet színe és fonákja egy, és itt, 
ebben a fázisban az eredendő bűn  értelm ét 
veszti, azaz m egváltás van, ám  a Messiás 
karizm án túli, iszonyúan személytelen. Ezt 
követni aztán kunszt a javából gyerm ekeim , 
azaz Páterek és Fráterek, e csiílagpályánál 
személytelenebb és pontosabb rendet, m ely
nek — alkotmányunknak által — mi is igen 
csak fontos részét képezzük; és am íg valóban 
képesek nem  leszünk erre, addig  is képzeleg- 
jünk a következő stádium ról, kit T. S. Eliot, 
em e ordináriusan neofita katolikus úgy ne
vezett — m etafora, azaz kép által —, hogy 
Krisztus, a Tigris. M ivel ped ig  óráink — 
akárcsak a tenger fövénye — szám oltatva 
vannak, tegyük m eg azt az egyetlen dolgot, 
amire valóban képesek is vagyunk: kíván
junk Néki jó étvágyat; és term észetesen m a
gunkhoz.

BÍRÓ FERENC

Cseke Tamás grafikája
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FEKETE VINCE

Mélyvíz
Csengetett. A hatalmas, barna ajtó mögül 

nem sok idő múltán lépések zaja, kulcszörgés 
hallatszott, majd egy tagbaszakadt, vöröské
pű, csapzott, vörös hajjal, vörös szemöl
dökkel és bajusszal ékesített ábrázatú alak 
lépett elő, hatalmas testével betöltötte az 
egész bejáratot. Az apa az ajtóval szemközti 
kőfalnak támaszkodott, nehezen, akadozva 
lélegzett, kezében a gyökérkalapot forgatta, 
homlokán és halántékán izzadtságcseppek 
gyöngyöztek a júliusi, kora délutáni hőség
ben. "Mi a helyzet?" -  m ordult rájuk a kék 
köpenyes. A kérdés meglehetősen tömör és 
velős lévén, megpróbálta a lehető legtömö
rebben körülírni, összefoglalni az "esetet". 
"Szóval visszaeső?" — fitymálta a jobb kezé
ben a küldőcédulát, kellőképpen megnyom
va a második szót, csöppet sem tágítva a 
bejárati ajtóból. ("Valószínűleg ápoló vagy 
kidobó, vagy valami hasonló, netán minde
nes?!") — "Orvos nincs, ki kell menni a polik- 
li nikára, ha még ott találják. Különben is az 
ő engedélye nélkül nem engedhetem be az 
atyaúristent sem! Világos?" Azzal nagy dön- 
düléssel becsapta orruk előtt a kapu formájú 
ajtót és kétszer elfordította a kulcsot a zárban. 
Az apjára nézett, még mindig a kőfalnak tá
maszkodott, rettenetesen festett, a kis pihe
nés még jobban kifárasztotta, szája mellett és 
szeme körül az árkok mintha a fáradtságtól 
és a hetekig tartó álmatlanságtól még jobban 
elmélyültek volna. A kétnapos borosta a két 
hónappal későbbi kékeslila arcot előlegez
hette volna, amikor a hidegházban a félkarú 
hallotnyújtogató asszisztálása közben P-vel a 
meztelen, merev testet a cementasztalra he
lyezték, majd külön a levágott, borostás fejet 
a sarokba, a gumicső mellé fektették, előké
szítve a boncolásra. De ezt akkor ő még nem 
tudhatta, s azt sem, hogy az apa, mint egy 
kereszt függőleges szára feszíti magát a vég
telenbe futó sínek vízszintesére Csak sejthet
te akkor valam elyik titkos érzékével a 
bekövetkező véget.

('Mit mondhattam volna a kék köpenyes
nek? Mivel győzhettem volna meg? Hogy ha 
az orvost nem találjuk ott, apám nem bírja ki 
még egyszer hazautazni, hogy nem bírja ki a 
dzenvalahányadik éjszakát alvás nélkül? 
Azt, hogy már két hete is elmúlt, hogy éjsza
kánként hamutartókat tölt meg gyufaszálak
kal, mert szinte percenként követi az idő 
múlását, miközben körülötte békésen szu
szognak. Vagy hogy éjszakánként órákat sé
tál mezítláb a harmatos fűben, mert nem jön 
álom a szemére? Ettől talán megesik a szíve, 
s amíg én kiszaladok az orvoshoz a beutaló
ért, addig beinjekdóznák és lefektetnék? Per
sze a rendszabály az rendszabály, s a parancs 
az parancs. Ezeknél. Legalábbis látszólag.")

Elindultak. Az apa imbolygó léptei a rek- 
kenő meleg, a távoli állomástól való idegya- 
loglás, s a fejében szüntelenül zakatoló 
karekék terhe alatt mintha méginkább elbi
zonytalanodtak volna. Attól tartott, hogy 
mindjárt térdre esik s elvágódik arccal a föld
nek a puha és gyurmaszerű aszfalton. Éppen 
ezt megelőzendő, arra ügyelt, hogy jó közel 
haladjon hozzá, ha megtántorodna, még ide
jében elkaphassa szabadon levő jobb kezével,

a másikban ugyanis sportszatyor volt az apa 
pizsamájával, fogkeféjével, szappannal, s 
egyéb, a befekvéshez szükséges kellékekkel.

("Hányadik ez már, Úristen!")
Lementek a lépcsőkön, majd a felüljáró 

alól jobbra kifordulva lassan, mintha a Gol
gotának, nekivágtak a fokozatosan emelke
dő útnak. Az apa meg-megállt, fojtottan, 
hörgésszerűén mélyeket húzott belülről, tü
dőből. De igyekezni kellett, nem volt idő pi
henésre, hiszen alig néhány perc volt a 
rendelési idő lejártáig. Mintha csak hideg 
vízzel újra és újra felmosta volna a lankadó 
erejű apját. Nem lehetett térdre rogyni, nem 
lehetett pihenni, menni kellett fölfelé, a 
Hegyre.

Szerette és sajnálta apját, akinek fél év 
alatt immár harmadszor kellett lejönnie befe
küdni a kórházba, a "viccesekhez", ahogy ő 
nevezte olykor, jókedvében az elvonókúrát. 
Gyermekkorában öt-hat éves lehetett, mikor 
ugyanezen az útszakaszon az akkor még fia
tal és az egészségtől kicsattanó apjával (mi
kor még "el nem vitte az eszit az ital" — 
ahogy anyja mondaná) hónaponként kiban
dukolt a "doktor bácsihoz", felülvizsgálatra. 
Nem volt alkalom, hogy be ne tértek volna a 
Kolcza-kert terebélyes és jótékony hűvöset 
árasztó fái alá; apja fatányérost rendelt, neki 
pedig nyomtatóul, akár pukkadásig, hűsítőt. 
A rendszeres havi orvosi ellenőrzések után 
(kezdődő szívreumája okán) mindig maradt 
jópár óra a vonat indulásáig. Ezt apja általá
ban úgy "intézte", hogy vagy a Kolczában, 
vagy a Súgásban tölthessék. A fiával együtt 
mulatott, a "bácsikák" pedig, akik asztaluk
hoz jöttek, aprópénzt adtak neki, nápolyit 
vásároltak, s időnként teljesen váratlanul ba
rackot nyomtak a fejére.

Az úton most a kora délutáni rekkenő 
hőségben alig járt ember, néha egy-egy autó 
ereszkedett alá zajtalanul, kikapcsolt motor
ral. Az apa lihegett, megállt, várt egy keveset, 
majd cinkosan, bár nehezére esett a beszéd, 
szólott "Aztán ne mondd, hogy ittam!”. A 
szokásos felszólítás volt. Szégyellte, restellte, 
hogy munkásember létére az italtól legyen 
beteg. Hogy annyit igyék, hogy az "levegye 
a lábáról". Munkatársai szerint az ilyen csak

Kazinczy Gábor: Emlékmű

szimulálás, valami léhűtő szakállas-művész- 
betegség. így hát minden befekvéskor min
denkinek azt mondtuk; "sárgás".

A kocsival két boncolóorvos érkezett, kö
zel húztak a különálló téglaépülethez. Az 
egyik fiatal volt, tán gyakornok lehetett, a 
másik, az idősebb valami Gáde, a főnöke, ő 
töltötte ki a papírokat, miután éppen csak 
hogy rápillantott a cementasztalon fekvő 
hullára, majd beült a kocsiba, rágyújtott, a 
füstöt nagy bodrokban kifújta a nyitott ajtó 
irányába. 'Még ma volt egy hasonló esetem 
— mondta —, ott is ő csinálta magának." 
Társa időközben beöltözött; gumiköpeny, 
kötény, kesztyű, s bement a külső, tágasabb 
helyiségbe, ahonnan a kisebbik fülke nyílott 
egy cement boncolóasztallal, egy roggyant 
lábú faasztallal, s a falból kiálló, árva csapra 
dróttal rákötözött, spriccelő gumicsővel. 
Egyetlen mozdulattal hasította fel a mell
kast, majd mint egy lájbit, szétnyitotta a jobb- 
és baloldali részt, kiszedte sorra a zsigereket, 
szikével kettészelte mindeniket A sávét so
káig nézegette, külön a kamrákat, miközben 
lassan, mint egy ködfátyol, átható szag lepte 
be az augusztusi hőségben bűzös, Ids jég
szekrényhez hasonlító fülkét. Állt. Az iszo
nyattól holtra sápadtan az ajtóból nézte a 
szívet, az apja szívét tartó kezet, s a fehér, 
pipaszár lábakat, a lábakhoz képest túlmére
tezett bronzbama felsőtestet ("Mindig mez
telen felsőtesttel dolgozott!"), s a kopasz fejet 
a kékes-borostás arccal, a kissé baka felhú
zott szájjal, mintha csak egy szúnyog csípé
sére rándult volna fel a szemöldök irányába, 
a fejet, melyet mint holmi kacatot, csak úgy 
beállítottak a sarokba.

Majdnem az emelkedőt keresztező út vé
génél tartottak már, elhagyták jobbról a Kolc- 
za-kertet: a székek-asztalok  egym ásra 
dobálva, a rácsos ajtón óriási lakat, csak a fák 
idézték valamelyest a hajdani, gyerekkori vi
galmak színhelyét Innen már baka kellett 
fordulni, pár száz méter volt még a kórházig; 
most már egyre nagyobb pihenőkkel halad
tak. Nem sokat beszélgettek. ("Valahogy azt 
kellene éreznie, hogy együttérzek vele, hogy 
nem ítélem el, mint majdnem mindenki a 
közelében!") Könnyedén megfogta a karját a 
könyök fölött, mintha csak segítené, mintha 
csak erőt akarna neki adni. "Hagyd csak, már 
odaérek!" — hárította el csöppet sem gyön
géd mozdulattal az apa, majd mint aki hirte
len megbánta: "Úgy kell nekem, ha megint 
nem bktam magammal!"

Eszébe jutott, hogy egyszer, kamaszkorá
ban valamin nagyon összeszólalkoztak, az 
apa jócskán ittas volt, mikor a heves vitát 
"tettek is követték", s néhány asztal körüli 
kör után, a szekrény előtt elébe vágott, s 
beszorította a frissen fumírozott bútordarab 
és a cserépkályha közé, majd egy heves moz
dulattal, kézháttal, utána rögtön tenyérrel 
kétszer arcul ü tö tte  Ekkor lépett le első alka
lommal otthonról, három napig kódorgott, 
nagyapjánál hált, várta, hogy hívják, míg a 
harm adik napon anyja sírva utána nem 
ment, menjen már haza. Apja viszont ma
kacs ember volt, akkoriban nem kért senkitől 
"sem kalácsot, sem tanácsot”, annyit mon
dott — anyja alig merte mondani —: "ha nem 
jön haza, az Isten megbassza, m ondd meg 
neki!"
» »  folytatás a 18. oldalon

17



- HELIKON
folytatás a 17. oldalról

'TÖBBET NEM ISZOM!"
Valamikor ezekben a napokban hangoz

hatott el első alkalommal (s utána még ren
getegszer), egy m ásod-, harm ad-, talán 
negyednapos italozás u tán i délelőttön 
mondta iszonyú betegen. Ezekben a napok
ban "kapcsolt ki először", ahogy anyja mon
daná. Éjszaka pizsam ásán kiszaladt az 
udvarra, fejszét, kést ragadott magához. 
'Megölöm! Megölöm!" — ordította eszeve
szetten. Alig tudták visszahúzni a kőkerítés
től, s kiszedni kezéből a "szerszámokat". 
Óriási fájdalmat érzett akkor. Az apja, mint 
egy kisgyerek, úgy sírt, szál pizsamában a 
ház előtti kőlépcsőn. Akire addig felnézett, 
akire büszke volt, most zokogott és hüppö- 
gött. Ez volt az a pillanat, amikortól végér
vényesen felnőtté vált. Ekkor sírt utoljára: a 
hátsó udvaron, a deszkavécé mögé húzód
va, ott a hajnali csillagok fényében zokogta 
el talán utolsó gyerekkönnyeit. Torkát óriási 
galuskák fojtogatták, vinnyogásként tört ki 
belőle a szánalom, a megaláztatás és a fájda
lom furcsa hangkeveréke.

"Többet nem iszom! 1984. aug. 13. Aláírás" 
rögzítette nem sokkal ezután egy cetlire is 
egy kedd délután. Anyjával ketten asszisz
táltak, sőt indítványozói is maguk voltak a 
műveletnek, s naivan sikerként könyvelték 
el az írott bizonylatot.

A fiatal orvos a lepedőt, amiben a sínek 
mellől felszedték és letakarták a testet, négy
be hasította, majd formaiinnal jól meglocsol
va leszorította vde a mellkasba visszahelyezett 
zsigereket, összecsukta a 'Tájbit" és nagy öltések
kel összevarta a bőrt. Öt százast hajtogatott 
össze, s a boncolást bevégző orvos felső zsebébe 
dugta. "Annyi vér nem maradt benne, hogy 
mintát lehessen venni" — mondta, mialatt a 
spriccelő csőből lemosta magát "Nem volt baj a 
májával, sokáig bírta volna!" Miután elmentek, 
P-vel a fejet formalinos rongyba csavarták, egy 
reklámszatyorba tették, jól bekötözve a nyílását. 
Nyár van, hamar szagosodik.

A kezelőorvos, valami P. nevű, szerencsé
re még ott volt, éppen készülődött, a legjobb 
pillanatban érkeztek. Ismerős páciens, szok
ványos eset. M ikor ivott utoljára?" — kér
dezte, s rámnézett. ’Tegnap" — mondta ó . 
"Sokat?" — kérdezte egykedvűen, mintha 
már ki tudja hányadik halálos ítélet kartoték
ját töltötte volna ki. Meg sem várta a választ, 
hangját felemelve az apa felé fordult, aki a 
fehér lepedővel leborított bőrágyon ült, ka
lapjával kezében, lehajtott fejjel, megtörtén, 
mindenről lemondva és mindenbe belenyu
godva, mint aki már az utolsó stációnál tart, 
akárcsak akkor, ott a ház előtti kőlépcsőn, 
amikor a felnőttség terhét rakta fel fia válla- 
ira. "Nem lát a földön drótokat?" Mindent 
látott már akkor, ha súrlókefét kérdez, talán 
azt is "bevallotta" volna. Hangja rekedtes 
volt, lemondó, mint aki felett már pálcát tör
tek valahol ott fenn, és sorsa már a szüle
tésekor eldöntetett. Egy visszatérő álom 
kísért azóta: "Hajnaltájban, mikor a csillagok 
hűvös fénye borítja kint az eget, hatalmas 
medencében, zöld vízben fuldokolok, esze
veszetten kapálózom kézzel-lábbal, a parton 
röhögnek, térdüket csapkodják; egy hang a 
kórusból tisztán kivehető, azt kiáltja: »Látod, 
úszni sem tudsz!« Egyetlen gondolat kava
rog fejemben:

»MEGÖLÖM! MEGÖLÖM!«

SUPKA GÉZA

BERLINI
KALAND

A hónap elsejét jelentő "calendae" szónak 
azonban volt egy, a kalendáriumnál még kalan
dosabb származéka is, a "kalandos" szó, ame
lyet a magyarban már 1211-ben ki lehet mutatni. 
Igaz, akkor még nem jelentett abenteuerlich-et, 
hanem csak "egyesületi tagtársat", később "szö
vetségest". A kalendáriumnak erre a furcsa szár- 
m azékára pár esztendő előtt Berlinben 
figyeltem fel, amikor a legrégibb berlini belvá
ros utcáin kódorogva, egyszerre csak igen ma
gyarosnak tetsző utcatábla ugrott a szemembe, 
amely szó szerint így hangzott: "Kalandsgasse".

Nem lehet itt semmi tévedés, gondoltam, ez 
— bárki lássa — kalandos utca. S mivel a mai 
német szótár egyébként ezt a szimpatikus szót 
nem ismeri, nyilván magyar importról lehet 
csak szó. Első pillantban arra véltem a dolgot, 
hogy talán abból az időből datálódik ez a név, 
amikor Mária Terézia őfelsége idejében Hadik 
óbester uram vezérlete alatt egy svadron ma
gyar huszár tisztelte meg látogatásával a porosz 
fővárost. (Az óbester úr akkoriban emléket is 
vitt Berlinből a császámő őfelségének: egy tucat 
bőrkesztyűt rekvirált a berlini boltosoknál). De 
nem volt benne köszönet, mert a fránya néme
tek csupa balkezes kesztyűt adtak az óbester
nek, ami pedig igen tiszteletlen célzás volt holmi 
balkezes viszonyokra, amikkel a császárnő őfel
ségét az ellenségei, igazán minden ok és indok 
híján, gyanúsítgatták.)

Később aztán szót ejtettem egy helybéli 
"mindentjobbantudó"-val, aki könyv nélkül is
meri Berlin minden egyes régi házának törté
netét, pletykáját S most aztán kiderült, hogy az 
én vaksejtésem csakúgy an való igaz: a "kaland" 
utca- és háznevet csakugyan tőlünk, magyarok
tól profitálták a derék berliniek, persze olyan 
régi időkben, hogy akkoriban a berliniek Duná
ját, a Spreet sem nevezték még ezen a németes 
nyelven, hanem eredeti vend-szláv szóval Zpri- 
awának mondották.

(Ugyanezen alkalommal kiderült az is, hogy 
nemcsak a "kaland” nevű igen fontos kultúrter- 
méket köszönhetik a magyaroknak a berliniek, 
hanem egyáltalán az egész városukat is, lévén, 
hogy Zsigmond magyar király — mint német 
császár — volt az, aki sokfajta adósságai fejében 
1415. október 22-én örök zálogba adta ezt a 
várost az eddigi nürnbergi várgrófoknak, a Ho- 
henzollemeknek. Meg is van itt a városi levél
tárban az az esküformula, amellyel Berlin város 
lakói a mondott napon Zsigmond magyar király 
hűségéről a hohenzollemi Frigyes gróf hűségé
re térnek át. A Hohenzollemek tehát egy ma
gyar király huszárhadnagyos gavallériájának 
köszönhették a maguk szép fővárosát. Zsig
mond király viszont könnyű szívvel ajándékoz
hatta nekik ezt a fővárost, mert hiszen volt néki 
elég más fővárosa: Budán, Bécsen, Augsburgon 
kívül — a legrosszabb esetben akár még Jeru
zsálemet is odaajándékozhatta volna, mivel
hogy az Árpádok révén annak is királya volt 
legalábbis névleg.)

Most azonban aztán csakugyan fúrta az ol
dalamat, hogy is számazott hát ide a porosz 
fővárosba ez a magyar "kaland"?

A magyar kalandosok
A következő érdekes dolgokat sikerült erről 

a berlini kalandról kibogarásznom. Magyaror
szágon vagy hétszáz évvel ezelőtt, úgy 1211 
körül egy furcsa szövetkezés létesült, amely ele

inte inkább csak papokból álló asztaltársaság 
volt, s ez minden hó elsején ült össze szere- 
tetvendégségre. Mivel pedig ezek a papok lati
nul beszéltek egymás között, a hónap első 
napját pedig latinul calendae-nek hívják, ezért a 
társaságukat is erről a calendae-ről nevezték el. 
De száz év alatt már teljesen elmagyarosodott a 
latin szóm, és 1348-ban Csanád esztergomi ér
sek már ilyenformán erősíti meg ezt a papi tár
sulatot: "Confraternitas, vulgariter Kalandos." 
Később már nemcsak papok lehettek a tagjai, 
hanem világiak is. így például Zsigmond király 
is közibük tartozott, sőt hamarosan nőket is 
befogadtak tagjaik sorába.

Eredetileg arra szolgált ez a Kalandos társu
lat, hogy a papok biztosítsák kölcsönösen egy
más tisztes eltem etését. Szóval olyan 
temetkezési egyletféle alakulás volt, amely még 
az állami elismerést is kivívta nálunk, úgyhogy 
volt olyan országos törvényünk is, amely súlyos 
pénzbüntetést rótt ki arra a papra, aki a hónap 
eleji lakomáról elmaradt A társulat aztán mind
inkább politikai irányba tolódott el: olyan titkos 
hatalmi szervezetféle lett belőle, úgyhogy kü
lönböző trónkövetelőink és királyjelöltjeink is 
jónak látták belépni. (Mint ahogy III. Napóleon 
is a "szénégető" carbonari-szervezet tagjává lett, 
amikor az ő segítségükkel akarta a francia tró
nust elfoglalni, s aztán amikor a carbonari-szer- 
vezethez tartozó Orsini bombamerényletet 
intézett a szervezetükhöz hűtlenné vált LÖ. Na-

Eóleon ellen, akkor egyszeriben rossz híre kere- 
edett a carbonariknak. Egyébként hasonló 

folyamat játszódott le mostanában is Franciaor
szágban. A Harmadik Köztársaság megalakulá
sában nagy szerepet játszott a hetvenes években 
a "Marianne" nevű szervezet. Amikor aztán a 
Köztársaság megerősödött, akkor a "Marianne" 
egyszeriben nemzeti szimbólummá lett: szobro
kat készítettek róla, és bélyegekre rajzolták az 
elképzelt képmását, a frígiai sapkás leányzót 
Az 1940-es összeomlás után aztán a Köztár
saságnak tulajdonították Franciaország minden 
baját, s ekkor "Marianne"-t hivatalosan detroni- 
zálták — azóta többé nem szerepelhet sem a 
hivatalos, sem a magánéletben.)

A politikától már csak egy lépés (rendszerint 
ballépés) a szó mai értelmében vett "kaland", 
pláne amikor már mindenfajta kétes elemeket is 
befogadtak maguk közé a kalandosok. S amikor 
végül a nők is tagjai lehettek a "kalandosok 
társulatának", akkor megszületett a "kaland" 
szó mai értelme (de még nem maga a szó): a 
bizonytalan célkitűzésű, gyakran szexuális vo
natkozású élmény körülírására. A "kaland" szót 
magát csak 1805-ben vonta el Verseghy a régi 
"kalandos", "kalandoz” szóból. De nem tudta 
talán, hogy ez a szó, ebben a rövidített formá
ban, már a régi Berlinben is létezett

A berliniek ugyanis még akkoriban vették át 
tőlünk ezt a szót, amikor még nem volt meg ez 
a "szexuális” mellékértelme, hanem még csak 
tisztán a katolikus papság kölcsönös önsegély
ző és kari érdekeit védő intézménye volt. A 
"calendákon", vagyis a hónapok elsejein tartott 
lakomák alkalmával a tagok járulékokat fizet
tek, utóbb jótékony adományokat és alapítvá
nyokat is elfogadtak, s amikor laikusokat is 
bebocsátottak a társulatba, azokkal bizony ala
posan megfizettették ezt a kitüntetést
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CS EKE PÉTER

VIGYÁZÓ TORONY
Lapok a Debreczeni-beszélgetőkönyvból

Születésének kilencvenedik évfordulója újból 
Debreczeni Lászlóra irányította figyelmünket. A 
Szabadság egészoldalas összeállítással emlékezett és 
emlékeztetett rá, a Művelődés különszámot szentelt 
sokoldalú munkásságának, Budapesten építészeti 
tervrajzaiból és kisgrafikáiból nyílt kiállítás. Gazdag 
szellemi hagyatéka az Erdélyi Református Egyház- 
kerület Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában kutatókra 
vár, több kötetet felölelő tanulmányai pedig szer
kesztőre és kiadóra.

Viszonylag magas kora ellenére (83 évesen hunyt 
el 1986-ban) Debreczeini László nem írt önéletrajzi 
visszaemlékezést. Kortársainak a memoárjait 
ugyanis annyira megbízhatatlannak tartotta, hogy 
következetesen kitért az efféle ösztönzések elől. 
Hogy őmaga ne essék abba a hibába, amiben szelek
tíven emlékező kortársait elmarasztalta, csakis pon
tosan megfogalmazott — az egész beszélgetés 
horderejét forgatókönyvszerűén érzékeltető — kér
désekre volt hajlandó válaszolni. Ugyanakkor 
hosszas utánajárás, több előfogalmazás egybevetése 
és kiegészítése után véglegesítette válaszait.

Nem kis súly nehezedett a vállára, amikor rá
szánta magát a két világháború közötti főiskolás, 
illetve értelmiségi nemzedéki lappal kapcsolatos 
kérdések tárgyilagos megvilágítására. Tudatában 
volt ugyanis annak, hogy az egykori alapító-főm un
katársak közül immár egyedül neki magának kell 
képviselnie az Erdäyi Fiatalok tisztánlátását, erköl
csi-etikai alapállását, ténytiszteletét egy olyan kor
ban, amelynek uralkodó ideológiája nem tűrte meg 
az effajta szellemiséget. Úgy készült fel minden 
egyes beszélgetésre, hogy ne csupán fogyatkozó szá
mú kortársaihoz, hanem mindenekelőtt a tárgyila
gosnak és az elvi tisztaság iránt fogékonyabbnak 
remélt utókorhoz szólhasson.

A Kriterionnál megjelenés előtt álló beszélgető
könyvből az 1983 nyarán fogalmazott terjedelme
sebb Jancsó Béla-fejezetből választottam  ki 
nyomdafestéket eddig még nem látott részleteket; 
abban a reményben, hogy Debreczeni László tanú
ságtevő szavai révén közelebb kerül a mai olvasóhoz 
az Erdélyi Fiatalok mozgalma s mindenekelőtt an
nak spiritus rectora.

Hol és mikor, miként készült fel 
Jancsó Béla a szerkesztői pályára? 
Milyen előzményei voltak ennek?

— Az talán kérdéses, hogy tu
datosan készült volna éppen lap- 
szerkesztőnek. Sőt, határozottan 
is lehetne állítani, hogy nem ké
szült szerkesztői pályára. Ha vá
gyai, hajlam ai szerin t k ívánt 
valami lenni, úgy adott tehetsé
geinek megfelelően csakis írónak 
készülhetett. (Nem szépírói, ha
nem olyan értelemben, amit a mi 
gyermekkorunkban még a "szé
pen" hangzó irodalmár műkifeje
zéssel "illettek".) S tudjuk, hogy 
annak is indult. — Életének me- 
nete-fordulatai hozták maguk
kal, hogy irodalmi szerkesztéssel 
is foglalkozzék. így tehát ebben a 
kérdésben itt csupán az előzmé
nyekről lehet némi számot ad
nom.

Már középiskolás diák korá
ban kitűnt az átlagon jóval fel- 
ü lá lló  sze llem i és szervezői 
képességeivel. Nyolcadik (ma 
XII.) osztályosán ő az iskola ön
képzőkörének elnöke. (Negye
d ik  gim nazista korától a Ko
lozsvári Református Kollégium
ban tanult.) Ebben a minőségé
ben elsősorban reá hárult osz
tálya azon határozatának végre
hajtása, hogy az önképzőkörnek 
Remény című, a diákok által írt
szerkesztett és a körtől kiadott — 
azelőtt házi kiállítású — lapját 
"rendes", nyomdai úton előállí
tott, havonként megjelenő, mi 
több: "szépirodalmi és tudomá
nyos ifjúsági" folyóirattá alakít
sák. Cím szerint hattagú bizott
ság szerkeszti, de abban Jancsó 
Béláé a vezető szerep. (Ez az új
szerű, m odem  és bátor hangú ki

advány volt az ezerkilencszázti- 
zennyolccal kezdődött nagy vál
tozások után Romániában élő 
magyar ifjúságnak legelső lapja. 
Sajnos, csak négy számot [1920 
november — 1921 február] ért 
meg. Egy sajnálatos iskolai inci
dens miatt — de főként az Ady és 
a modem európai írók mellett va
ló kiállásáért — az iskolafenntar
tó egyház főhatósága betiltotta. 
Magának Jancsó Bélának is men
nie kellett — m unkatársaival 
együtt. A kollégiumból is... Ti
zennyolcadik évében már a szó
lás-, illetve sajtó-"szabadság"-ból 
is megkaphatta az első leckét...)

Nem egészen egy év múltán 
megindult a már főiskolás sorba 
lépett fiatalok független irodalmi 
folyóirata: az Előre. (Ez is első lap 
a maga nemében; kilenc száma 
jelent meg; 1922. január 15. — 
1922. május 15.; anyagi fedezet 
híján szűnt meg.) Szerkesztője 
b r. Kemény János — aki később 
a marosvécsi írói Helikon gazdá
ja lett; helyettes szerkesztője Ba
lázs Ferenc, egyik főmunkatársa 
pedig Jancsó Béla volt. Kemény 
és Jancsó azidőtt egy évig együtt 
szállásoltak Nagy Jenő reformá
tus kollégiumi tanárnál; bátran 
tehető fel, hogy Jancsónak e lap 
szerkesztésében is jelentősebb ré
sze volt. — Még azon év őszén 
kezd összeállani a Tizenegyek 
néven ismert fiatal írók csoportja 
(nyolcán voltak benne "előrések", 
köztük Kacsó Sándor is). Szerve
zőik: Balázs Ferenc és Jancsó Bé
la. ő k  ketten szerkesztik meg 
1923 elején a csoport antológiáját
is. — A Tizenegyek és az Erdélyi 
Fiatalok közti időszakban Jancsó 
még több lapnál is dolgozott gya

korló újságíróként.
Ez volt az ő szerkesztői isko

lája. Az viszont már kétségtelen, 
hogy ehhez megvoltak a kellő 
adottságai: tehetség, rátermett
ség, műveltség. De az életnek kel
lett közbelépnie ahhoz, hogy ez 
adottságok kibontakozhassanak; 
és hogy aztán Jancsó Béla ebben 
a tevékenységi körben is kiváló
vá avatódjon...

Az Erdélyi Fiatalokkal kapcsola
tos némely megemlékezésekben azt 
olvashatjuk, hogy Jancsó a "háttér
ből " irányította a folyóirat munká
ját, illetve a körülötte kialakult 
mozgalmat. A  fennmaradt doku
mentumok viszont azt igazolják — 
bármennyire is hiányos az Erdélyi 
Fiatalok irattára —, hogy Jancsó Bé
la nemcsak háttérmunkát végzett, 
hanem ténylegesen a kezében tartot
ta ezeket az ügyeket. Más szóval: 6 
volt a szellemi irányító és a kitűzött 
cél érdekében elvégzendő munkák 
oroszlánrészét vállaló gyakorlati em
ber is egy személyben. Mi erről a 
Debreczeni László véleménye?

— Hát ez így volt. Soroljuk fel 
csak a puszta tényeket: Jancsó Bé
la konkretizálta nálunk egy már 
nagyon szükségessé vált függet
len főiskolás folyóirat eszméjét, ó  
szemelte ki és szervezte be a vele 
együtt kilenc tagból álló alapító 
csoportot képező főmunkatársa
kat; majd ugyanő vonatta be az 
egyházi keretekben működött fő
iskolás alakulatok vezetőit — és 
végül Bányai B. Lászlót — is a 
főmunkatársak sorába, ő  tervez
te meg a lap szellemi profilját; ő 
szövegezte meg az indító prog
ramcikket. Maga állította össze 
az egyes számok közlési tervét,

és ő volt mindig ezeknek előadó
ja is a vonatkozó főmunkatársi, 
később pedig szerkesztőbizottsá
gi megbeszéléseken. Mint a Szé
kely Társaság Főiskolás Szak
osztályának elnöke, ő biztosított a 
Társaságnál adminisztratív, ta
nácskozó és előadási helyiségeket.

Jancsó Béla tűzte ki az Erdélyi 
Fiatalok m egjelenésének idő
pontját a kolozsvári magyar főis
kolai hallgatók első báljának 
estjére (1930. január 18.), amikor 
is hatásosan és döntően léphetett 
fel az egybesereglett diákság 
előtt; egyben igen komolyan szor
galmazva a szervezkedésről a leg
szigorúbb titoktartást. Nehogy a 
Magyar Párt tudomására jussanak 
az előkészületek... Hiszen éppen 
maga volt az, aki személyi tekinté
lyével meggyőzte a párt körében 
egy politikai diáklap gondolatával 
foglalkozó illetékeseket: egy ilyen
fajta sajtóorgánum kiadása még nem 
időszerű!

Jancsó Béla alkotta meg, 1931- 
ben, az Erdélyi Fiatalok Szervezeti 
Szabályzatát ó  állította össze A  
falumunka ügyrendjét Majd 1933- 
ban ugyanő szerkeszti meg a Fő
munkatársak Kategóriájának 
Szervezeti Szabályzatát is. Végig 
állandó és legaktívabb tagja az 
1931 júliusától külön delegált 
szerkesztőbizottságnak, ő  fogal
mazta meg és adta elő a bizottsá
gi jelentések, beszámolók, elő
terjesztések többségét. Tőle szár
mazik úgyszólván minden fonto
sabb javaslat, indítvány. Adott 
esetekben ő jelölte ki a megíran
dó témákat, s maga kérte fel és 
mozgósította a cikkírókat. A lap 
szellemi és mozgalmi kapcsola
tait illetően a legtöbb esetben ő 
vezette az Erdélyi Fiatalok nevé
ben tárgyaló bizottságot. Általá
ban ő készítette el a lapban kia
dott fontosabb álláspontok-állás- 
foglalások, reflexiók, replikák, 
szerkesztőségi közlések fogal
mazványát, amelyek aztán meg
tárgyalás és esetleges m ódo
sítások után az Erdélyi Fiatalok 
szerkesztősége aláírással jelentek 
meg. ő  látta meg mindig ponto
san, hogy az éppen előadódó 
helyzetben, a fennforgó esetek
ben a lapnak milyen álláspontot 
kell képviselnie; vagy hogy a kü
lönböző tárgyalások során mi
lyen magatartást kell tanúsítania 
más mozgalmakkal és kezdemé
nyezésekkel szemben. (És soha
sem tévedett!) A külföldi test
vérmozgalmakkal is ő tartotta a 
kapcsolatot.

Jancsó Béla indította el a lap 
égisze alatt folyt diákmozgalmi 
munkát, szervezte a különböző 
szemináriumokat, ő fáradozott 
legtöbbet a falumunka ügyeiben. 
A Falufüzetek-soTozat megindítá
sa és istápolása szintén az ő nevé
hez fűződik . De a kulturális

» »  folytatás a 20., 21. oldalon
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» »  folytatás a 19. oldalról

előadói estélyek, vidéki előadás- 
sorozatok szervezésének és ren- 
deztetésének m unkájától a 
nyomdai ügyekben való tárgyaláso
kig, sőt, ha kellett, egészen a lapszá
m ok nyom dai korrektúrájának 
végzéséig vagy az előfizetőkkel való 
foglalkozásig — végigcsinált min
dent

Jancsó Béla szellemi és erköl
csi tartása folytán alakult ki a lap
nál az a határozott etikai szellem 
és a főmunkatársaknak az a belső 
fegyelme, amely tulajdonságok 
az Erdélyi Fiatalokra végig jel
lemzőek maradtak. Jancsó Béla 
harcolt a legtöbbet a világnézeti 
függetlenségünknek minden kö
rülmények között való fenntartá
sáért, és volt mindvégig hajtha
tatlan ennek az elvnek az ellenző
ivel, kikezdőivel, bírálóival és al
kalmi feladni kívánóival szem
ben. És ő volt az is, aki a lap életét 
illető kételkedésekkel, a remény- 
telenkedőkkel szemben a legha
tá rozo ttabban  k ü zd ö tt azért, 
hogy az Erdélyi Fiatalokat fenn 
kell tartani, munkáját vinni kell 
tovább — ugyancsak minden kö
rülmények között! Amiért ő, ha
bozás nélkül, mindig kész volt 
erején felüli m unkát is vállalni, és 
bármilyen súlyos anyagi áldoza
tot is hozni.— Mert a lap fenntartá
sának súlyos gondjai is úgyszólván 
az ő vállára nehezedtek...

Hát ennyi mindent talán még
sem lehetett csak úgy egyszerűen 
a háttérből intézni — "irányítani"...

Tény viszont, hogy sohasem 
szerette a látványos-kirakatos 
szereplést, "a fórumon" való for- 
golódást-ágálást, a nagyképűen 
hangos vezérkedést; ilyenekben 
sohasem tolta m agát előtérbe. 
Mint magát a maga megkövetelte 
fegyelemhez következetesen kö
tő és hűséges munka társ, minden 
ügyet részletesen tárgyalt meg 
László Dezsővel; mintáját adva a 
közös cél szolgálatában nélkü
lözhetetlen testvéries szolidari
tásnak . Később — m ár m int 
végzett — sem kívánta megvál
toztatni a lap szerkesztése tekin
te té b en  fen n á llo tt  szem ély i 
helyzetet. Talán ez a magatartása 
adhatta Mikó Imre tollára azt a 
kifejezést, hogy Jancsó Béla "a 
háttérből" végezte a főiskolás if
júság közösségi nevelésében vál
lalt munkáját.

Gondolom, nem kis meglepetést 
keltett annak idején Jancsó Béla pá
lyamódosulása: 6, aki a romániai ma
gyar irodalom egyik teoretikusaként 
és kiváló tollú esszéíróként indult, 
egyszer csak lemondott irodalmi ter
veiről, és az új nemzedékek öntuda
tosításának szentelte életét. Aligha 
hihető, hogy az irodalomból való ki
ábrándulása késztette erre. Éppen 
ezért nem lenne érdektelen talán an
nak megvilágítása sem: milyen felis

merések készíthették elő pálya- mó
dosítását? Miként ébredt rá arra, 
hogy a húszas és harmincas évek for
dulóján új szerep várrá? Itt nemcsak 
a nemzedéki öntudat megteremtésé
nek általa meghirdetett programjára 
gondolok, hanem a két világháború 
közötti szellemi életünkben elsőként 
felismert korszerű művelődési mo
dellre is...

— A kérdés lényegét tekintve 
nem könnyű röviden átfogó és 
egyben kielégítő feleletet is adni. 
Minthogy amire céloz, az egy 
senkitől sem ismerhetett — rész
ben eredendő, részben különbö
ző hatások folytán kelt alap
elemekből szorosan egybefonó
dott — belső, lélektani folyamat. 
S mint ilyen: általában igen bo
nyolult és egyénenként különbö
ző dolog. így itt csak abból lehet 
kiindulnunk, ami a felszínen ál
landó jellegű pszichikai tényként 
volt megismerhető vagy különös 
jelenségként látható.

Először is: arról egyáltalán be
szélni sem lehet, hogy — éppen 
ő, Jancsó Béla — kiábrándult vol
na a szépirodalomból! Hiszen őt 
elsősorban az irodalom — az eu
rópai nagy irodalom — formálta

humánus szellemi és látó ember
ré, etikus egyéniséggé.

El kell hát fogadnunk, hogy 
— amint ő maga többször is ki
nyilatkoztatta — azért mondott 
le az írói tevékenységről, mert 
fontosabbnak látta, hogy az adott 
helyzetben elhanyagolt hazai 
magyar ifjúság szervezésével és 
öntudati nevelésével foglalkoz
zék. E szerint tehát határozott cél 
és meggyőződés vezette őt az if
júsági közdolgokban való m un
ka vállalására, s hitte is, hogy 
ezzel többet használhat kisebbsé
gi életünknek, mint az irodalom 
művelésével Az volt a gondolata 
és látása, hogy író van már itt — 
és még lehet — éppen elég. De a 
főiskolákon tanuló ifjúság össze
fogásának, az idők és a helyzet 
belső parancsaihoz igazodó he
lyes és egységes közösségi neve
lésének terén nincsen senki olyan 
szervező és irányító, amilyenre a 
mi adott körülményeink között 
múlhatatlanul szükség van... S 
őneki erre a feladatra kell szentel
nie m agát — És erről írta, sok

bizakodással: "Úgy érzem, hogy 
ebben a formában tudom a leg
több szolgálatot tenni az erdélyi 
magyarságnak, és ez nagy lelki 
felszabadulás és lendítő erő, egy
ben pedig bő kárpótlás az egyéni 
lemondásért".

De valahogy már kezdettől 
fogva ugyancsak erre fordította 
őt maga az élet is. A Reménynél, 
az Elórénél, a Tizenegyeknél nem
csak mint esszéíró tűnt fel. S 
nem csak a szerkesztés tudo
m ányát tanulja ki. Térhez jut 
mint szervező, ideológus és moz
galmi erő is; valósággal predesz- 
tináltatva a közéleti hivatásra. 
Szegeden töltött diákévei idején 
(1923—1927) sem ül tétlenül. Rö
videsen egyik vezetője lesz — az 
ugyancsak erdélyi Suba Károly- 
lyal és Csődör Lajossal együtt — 
az egyetemisták Bethlen Gábor 
Körének. (Ebből nőtt ki később — 
a tőle kijelölt utód, a szintén ko
lo zsv á ri sz á rm az á sú  Buday 
György idején — a tanya-munka, 
az Agrársettlement, majd pedig a 
Szegedi Fiatalok országos jelen
tőségű Gazdaságpolitikai, illetve 
Művészeti Kollégiuma.) A szege
di tevékenységének nyilván igen

jelentős szerepe volt az itthoni 
feladatvállalásban. Onnan már 
határozott célkitűzésekkel tért 
haza. (Az elején talán még nem 
volt konkrét elképzelése arról, 
hogy hol és miképpen kezd a 
megvalósításukhoz. Erre is az 
élet adta meg az első alkalmat: 
1929. január 29.-ével, Ady Endre 
halálának tizedik évfordulójával. 
A tőle egybehívott főiskolai hall
gatók előtt ő tartotta meg akkor 
az első megemlékezést a nagy 
költőről. S ennek kapcsán alakí
totta meg a Székelyek Kolozsvári 
Társaságának Főiskolás szakosz
tályát is, amelynek vezetője lett.)

Hanem itt mégis lehetséges 
egy külön m eggondolás. Az, 
hogy a közéleti munka vállalása 
nem szükségképpen kellett hogy 
egészen kizárja az irodalmi tevé
kenységet. Mert alkalom s idő, ha 
csökkent mértékben bár, de azért 
csak juthatott volna erre is. (Ezt 
illetően számos példát lehetne 
idézni.) Egyéb oknak is kellett 
lennie. Az irodalomról való le
mondását Jancsó Béla azzal is

nyomatékosította, hogy magát 
csak középszerű írónak minősítet
te, akire nincs szükség; akiből 
legfeljebb "egy államvizsga dol
gozat" lehet... Ezzel szemben 
azonban ismeretes, hogy Osvát 
Ernő, a Nyugat korabeli nagy fő- 
szerkesztője Illyés Gyulával és 
Németh Lászlóval egy sorban ér
tékelte a fiatal Jancsó Bélát. Az 
újabb kritikai feldolgozások is 
egybehangzóan állapítják meg, 
hogy nem volt középszerű író, de 
a maga nemében kiváló esszéista, 
kritiklos és tanulmányíró; nagy 
ígérete a magyar irodalomnak. — 
Akkor hát mi magyarázza ezt a 
visszavonulást?

Két dologra lehet gondolni. 
Egyik: az, hogy ő maga csak mint
egy önmegnyugtatásul hangoz
tatta az íróságtól való vissza
vonulásának ezt az indoklását. 
(Amit, bizonyára, önmagával is 
el akart hitetni.) Ezt valószínűsíti 
az, hogy az idézett Önéletrajzá
ban elmaradt férfialkotásról, az e- 
lőbbi idéze tben  p ed ig  egyéni 
lemondásról beszél. Milyen téren 
való férfialkotásra gondolhatott 
— ? Bizonyára élhetett benne egy 
mélyre nyomott érzés, hogy az 
irodalom terén tudott volna iga
zán maradandó dolgokat művel
ni, valóban "férfimunkát" végez
ni... (A halála után édesanyja ke
zétől megírt Rövid életrajzában ol- 
vasható , m iszerin t azért v á 
lasztotta a fogorvosi szakot, hogy 
"szabadidejében irodalom m al 
foglalkozhasson, amit rajongva 
szeretett". — "Fogászati spedali- 
zálása" pedig az 1934/35-ös tan
évben volt, négy évvel az Erdélyi 
Fiatalok megindulása után...) Mi
kó Imre is úgy jelzi, hogy: "Le
m ondás az írói pályáról, de a 
látványos férfialkotásról is." S eb
ben az esetben ténylegesen sors- 
kérdésről van szó: az íróságról 
való lemondással egyéni tekin
tetből (s ma már tudjuk, hogy az 
irodalom szempontjából is) fel
becsülhetetlen áldozatot hozott a 
közéletben vállalt munkájáért. 
Amiről azonban ő sohasem be
szélt senkinek...

Ez eddig, persze, csak bizo
nyos logikai következtetés. Reá
lisabb alapja van a másik fel
tételezhető esetnek. Amely sze
rint annak okát, hogy Jancsó Béla 
a saját tehetségét aláértékelve ön
magát csak másodrangú írónak 
vélte, abban kell keresni, hogy 
önmagát illetően nem volt kellő 
önbizalma; bizonytalan, bátorta
lan, határozatlan volt, öntudati 
gátlásai voltak... (Jellemző eset 
erre az is, hogy életében miért 
nem jelent meg saját kötete. Lász
ló Dezső kiszorgalmazott belőle 
egy kötetre való válogatást az írá
saiból. Meg is ígérte. Hogy aztán 
elküldje az édesanyját, és vissza
mondassa a megállapodást— az
zal az indokkal, hogy az ő írásai
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nem elég értékesek egy könyv
ben való kiadáshoz...)

Maxi mai izm usból vagy pedig al
kati gátlásosságból fakadt nála az 
önértéktudat bizonytalansága? 
Mindenesetre furcsa ellentmondás
ban van ez azzal, amiről beszélgeté
sünk elején szó esett; hogy ti. az 
Erdélyi Fiatalok körüli tevékenységét 
illetően minden dolgában és tettében 
a határozottság és biztos ítélőképes
ség jellemezte...

— így jellemezte őt László De
zső is a sírjánál mondott beszédé
ben: "puritán, de határozott és 
kemény egyéniség volt". De ettől 
még a tény: — tény marad. Ami
ről még sohasem esett szó a nyil
vánosság előtt. így m arad t a 
Jancsó Béla életéből a legkevésbé 
ismertté ennek az önbizalomhi
ánynak a valódi oka. (Legfeljebb 
nem tudták mire vélni egyné
mely megnyilvánulásait.) Sorsá
ró l beszélve, úgy  gondolom , 
hogy talán éppen itt van az ideje 
s a helye, hogy — egy rövidebb 
kitérőben — erről is szó essék. 
Csecsemő és elemi iskolás korá
ban elszenvedett komolyabb be
teg ség e i fo ly tá n  gyengébb  
szervezetű fiú volt. Nyilván ez 
tette, hogy az 1918—19-es évek 
telén nálunk is fellépett és sok 
áldozatot szedett járványos nagy 
európai — spanyolnátha néven is
m ert — g rip p á t könnyebben 
megkapta, s ez nála igen súlyos 
lefolyású volt. Agyhártya-gyulla- 
dásba ment át. Hetekig feküdt a 
legválságosabb állapotban. Volt 
egy időszak, amikor — több na
pos önkívületben lévén— orvosa 
már le is m ondott az életéről... 
Am végül is szerencsésen felgyó
gyult. Hanem mint utókövetkez
mény: egész életére megmaradt 
egy sajnálatos pszichikai gyenge
ség  amely a mondott önbizalom 
hiányában, bátortalanságban is 
ny ilvánu lt. (Például sohasem  
mert egyedül hosszabb utazásra 
indulni. Szegedi útjait mindig a 
Csőgör Lajos vagy Suba Károly 
társaságában tette meg.)

Az viszont való — és egyben 
sajátosan ellentmodásos jelenség 
is —, hogy közösségi ügyekben 
tudott magabiztos és férfiasán 
határozo tt lenni. (Ugyanilyen 
m agatartásáról tesz tanúságot 
Mikó Imre is, a Szovjetunióban 
"jóvátételi m unkásként” együtt 
töltött idejükből.) Csak a magán-, 
az egyéni vonatkozású ügyeiben 
nem tudott. S én itt látom a nyitját 
annak is, hogy nem tudott elsza
kadni szülei házától. (Amit pedig 
egyik beszélgetésük alkalmával 
Szabó Dezső is atyailag tanácsolt 
volt neki — köz- és magánérdek
ből egyaránt.) Nem tudott elsza
k a d n i az éd esan y já tó l; nem  
tudott kirepülni; nem tudott csalá
dot alapítani sem...

Fűzzem m ég hozzá végül,

hogy a közéleti munka mellett 
való döntésével a romániai ma
gyar főiskolai diákság egy kiváló 
mozgalmi egyéniséget nyert. A 
romániai magyar irodalom pedig 
elveszített egy ugyancsak kiváló 
írói egyéniséget. Es éppen a mi 
nemzedékünknek egyetlen iga
zán nagy ígéretét... S az pedig 
megint külön tragikus jelensége 
az életének, hogy bár a fentebbi 
idézetben jelzett lendítő erőt érzé
kelte, az elképzelt nagy lelki felsza
badulás kétségessé vált; az egyéni 
lemondásért való bő kárpótlás vi
szont mindörökre puszta remény 
maradt csupán...

A Tizenegyek indulása idején Ke

mény János antológiabeli társa volt 
Jancsó Bélának. A helikoni találko
zókra mégsem kapott meghívást. 
(Aminthogy Benedek Elek sem...) 
Pedig a helikoni írói közösség meg
alakulásakor Jancsó Béla még aktív 
írónak számított. Ezt azért vetem fel, 
hogy azt is megvilágíthassuk: vajon 
a helikoni védnökség nem biztosít
hatott volna-é nagyobb súlyt szel
lemi életünkben később az Erdélyi 
Fiataloknak? Amint a Marosi Ildikó 
által sajtó alá rendezett helikoni leve
lesláda anyaga (A Helikon és az Er
délyi Szépmíves Céh levelesládája 
1924— 1944. Bük., 1979.) is tanúsít
ja: több kérdésben is kívánatos lett 
volna az együttműködés...

— Amint korábban említet
tem, Jancsó Béa már az Előre dm ű 
kis folyóirat körében is szellemi 
munkatársa volt Kemény János
nak. Még egy dolog, ami indo
kolttá tette volna — ha mindjárt 
csak baráti alapon is — a Jancsó 
Béla a vécsi Helikonra való meg- 
hívatását (Tamási Áron is példá
ul — egészen term észetesnek 
tartván ezt a dolgot — Ameriká

ból írva fejezte ki abbeli remé
nyét, hogy Jancsó Béla is ott le
gyen Vécsen.) Hogy ez miért nem 
történt meg, azt egyedül csak Ke
mény János tudta volna meg
mondani — amíg élt —, aki a 
meghívó leveleket személy sze
rint küldte szét. így most már ez 
— hacsak később nem kerül fel
színre olyan adat, amely erre a 
kérdésre is fényt vet — örökre 
titok marad. Én itt csak egy egé
szen egyéni feltevést kockáztatok 
meg! Hihető, hogy ez nem múlott 
egészen a helikoni napok ven
déglátó gazdáján. Lehet, hogy itt 
olyan bizalmas befolyások érvé
nyesültek, amelyek- ről mi nem 
tudhatunk (a fáma szerint volt

ilyen eset). De elképzelni sem 
tudnám, hogy kinek mi okon és 
milyen kifogása eshetett volna a 
senkivel harcban, "faché"-ban 
nem állott, szerény, megnyerő 
m odorú és nagy irodalmi mű
veltségű — tehát a Helikonra szé
gyent semmiképpen nem hozó— 
Jancsó Béla személye ellen...

Ami az Erdélyi Fiatalok felett 
való helikoni védnökség gondo
latát illeti: az ugyan meglehet, 
hogy egy ilyen támogatás nyo
m ott volna valamit a mozgal
munk lehetőségeinek latjában, s 
talán a lapunk szellemi súlyában 
is. De azt hiszem, és bizonyosan 
hiszem, hogy Jancsó Béla nem 
kért volna ebből a védnököskö- 
désbőL.. ő  szilárdan következe
tes volt abban, hogy függet
lenségünket meg keü őriznünk. 
Minden körülmények között. És 
bárkivel szemben is! A  Helikon ál
landó és rendszeres támogatása 
— még ha csak pusztán a legtisz
tább szellemi természetű lett vol
na is — már okvetlenül egy bi
zonyos irányban való lekötöttsé

get-lekötelezettséget jelenthetett 
volna. S ki hitte volna el, hogy 
egy ilyen viszony — csak "plátói" 
csupán...? S hogyan lehetett vol
na még továbbra is hangoztat
nunk a minden tekintetben való 
függetlenségünket? De még let
tünk volna páran az Erdélyi Fia
talok főmunkatársi csoportjában, 
akik semmiképpen sem mentünk 
volna bele egy ilyen kom pro
misszumba...

Milyen szerepet játszott Jancsó 
Béla az Erdélyi Fiatalok és a Hitel 
közötti, korántsem az együttműkö
dés jegyében kifejlődött viszony ren
dezésben?

— Minthogy ez a kérdés vol
taképpen az Erdélyi Fiatalok álta
lános ügyei közé tartozik, amiről 
majd még külön is kell beszélni, 
itt csak olyan részletekről kívá
nok szólni, amelyek közelebbről 
kapcsolódnak a Jancsó Béla sze
mélyéhez.

Mind a két Hitellel voltak az 
Erdélyi Fiataloknak tárgyalásai 
az együttműködést illetően. Eze
ket a tárgyalásokat Jancsó Béla 
vezette. Az első Hitel rövid életű 
lévén, a kapcsolat a második Hi
tellel volt hosszasabb. A tárgyalá
sok a Jancsó Béla határozott elvi 
m agatartásának következtében 
vitákká fejlődtek, míg végül is 
eredménytelenek maradtak.

Akik közelebbről foglalkoz
tak eddig a két folyóirat munká
jával, azok már láthatták, és akik 
majd ezután fognak e kérdéssel 
foglalkozni, azok is látni fogják, 
hogy a két szerkesztőség között 
bizonyos feszültség állott fenn. 
Ez a Hitel részéről már kezdettől 
megvolt. Albrecht Dezső, a Hitel 
szerkesztője nem felejtette el, 
hogy Jancsó Béla volt az, aki a 
Magyar Pártot lebeszélte arról, 
hogy ifjúsági lapot indítson, s 
ugyanakkor maga jött ki az Erdé
lyi Fiatalokkal. (Csak utóbb hal
lottunk róla, hogy a tervezett 
m agyarpárti d iák lapnak  Alb
recht Dezső lett volna a szerkesz
tője. Ez érthetővé teszi Alb- 
rechtnek azt a magatartását, ame
lyet Mikó Imre beszélt d , hogy ami
kor azon a bizonyos dső diákbálon 
kézbevette az Erdélyi Fiatalok első 
számát, és megértette, miről van 
szó, magából kikelve, toporzékoiva 
kereste a "tetíes'-t: "Hol van az a 
Jancsó Béla?! Meg-ö-lömF)

A két szerkesztőség  közti 
hangulat tehát az Albrecht Dezső 
és Jancsó Béla közötti személyi 
ellentétre volna visszavezethető. 
De kétségtelenül nagyobbak vol
tak a felfogásbeli és az elvi kü
lönbségek. A Jancsó Béla állás
pontja ezekben a különbözősé
gekben megingathatatlanul szik
laszilárd volt. Hogy nézetdben 
mennyire igaza volt, és hogy ma
gatartásával mennyire helyesen 
járt, azt meggyőzően mutatták

Debreczeni László rajzai
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HELIKON

Egyetemisták vonultak legelöl, mögöt
tük a vörös Réz meg a Juhász.

"Sartre, Wittgenstein! Sartre, Wittgenste
in!"— kiáltozták ütemesen az egyetemisták, 
mert néhány év alatt mindenki nagyon bele
tanult az ütemes kiáltozásba.

A Marx téren egy erkélyről röpcédulákat 
hullattak közénk hózuhatagként. "Mit kíván 
a magyar nem zet Tizenkét Pont" — ez volt 
az írógépen sokszorosított cetlik dme.

1. Hozzák haza Karády Katalin hamvait!
2. Sildót a Várba!
3. Kamásnit a reakciósoknak!
4. Nemzetiszínü bálanyákat!
5. Kecskeméti fütyülős kólát!
6. Dántípusú szövetkezeteket!
7. Duna-völgyi Svájcot!
8. Kertmagyarországot!
9. Kuglizót a szocdem öregszakiknak!
10. Népautót minden dolgozónak!
11. Baumgarten-díjat József Attilának!
12. Idegenlégióba a pofozó-ávósokkal!

— De hiszen Karády Katalin még meg 
sem halt — szóltam oda a mellettem vonu
lóknak —, kalapszalonja van New Yorkban 
a Frank Irmával. Miféle hamvakat követe
lünk?

— Hát a cigarettája hamvait, maga balek. 
Hiszen a staubja ül a hamutálcán s lassan 
végigég.

Kezdtem megérteni, miről van szó, miért 
tüntetünk, miért menetelünk lelkesen a hoz
zánk hasonló vágyakat tápláló lengyelek bu
dapesti jelképe, Bem Apó szobra felé. A 
Royal Revü Varietét kívántuk vissza, Kapi
tány Annit éc Langyos Olivért, Latyi Matyi 
cukrászinast a másik Matyi helyett. Akartuk, 
hogy minden lavóron Víg Tomi doboljon. 
Jereván helyett Old Firenzét, a Néphadsereg 
Tiszti Klubja helyett Maison Frirát, a Sztálin- 
szobor helyére vissza a Regnum Marianu- 
m ot. P rem o n tre i kanonok  a ty ák a t 
Gödöllőre, Európai Iskolát a Tamás Galériá
ba, Madáchot a Nemzetibe, Galileit a Ma- 
dáchba, Molnárt a Vígbe, Vígét (Tomit) az 
EMKÉ-be, New Yorkot a Hungáriába, kul
csát a Dunába. Ravaszt a Kálvin térre, Or
da sst a Deák térre, Mindszentyt a Bazilikába, 
Puskást a Kispestbe, a Bé-Középet vissza tel
jes jogaiba. A Körútra dakszlikat, a Híradóba 
Donald Kacsát, Tom Mixet a Décsibe, Ráko
sit Kazahsztánba üzemi párttitkámak. Doh- 
n á n y it  a V igadóba, Z ila h y t v issza  a 
Magyar-Szovjet Társaság élére. Körülbelül 
ezek voltak az első követeléseink.

A budai Népbüfé előtt lekanyarodtunk a 
hídról, ott ahol a tüsszentő oroszlán szobra 
áll, talapzatán Przemysl feliratai Bemhez 
ment a tömeg, aki előrenyújtotta a karját, 
mutatta, hol jön a sor vége. Egy színész sza
valt állítólag; ahol én álltam, onnét nem le
hetett se látni, se hallani.

Átvágtunk az összedülőfélben lévő Kos
suth hídon a Parlamenthez, melynek kupo
láján vörös csillag ágadzott ötfele, mint egy

SÁRKÖZI MÁTYÁS

Torkig
Bizánccal

félig elszopogatott cukorka. Már sötétedett.
—Szóljon hozzánk Nagy Imre!—mond

ta egy mellettem állingáló kommunista író.
— Szóljon hozzánk Pattantyús Ábrahám 

Dezső!— javasolta egy apóka.
— Énekeljen Aradszky László! — köve

telte egy srác.
— Élvtársak... — szólt Nagy Imre, de 

lehurrogták.
Kellemes őszi este volt, vízszagú szellő 

suhant a térre a Dunáról. Hirtelen Tefu, sőt: 
Főtefu tehereautók jelentek meg.

— A Rádióhoz!— üvöltötte egy MÁV-ba- 
juszos. Robogtunk a Rádióhoz. Aki magyar, 
velünk tart. Mellettem egy kis ember ka
paszkodott ijedten. Elmondta, hogy szövet
kezeti szabómester, azért tüntet, mert ismét 
úriszabó szeretne lenni. Nem kíván többé 
kifordított öltönyt varrni és a pesti korzón 
akar fagylaltozni, ahol egyszer látott egy an
gol urat köcsögkalapban és csodásán rásza
bott zsakettban.

— De hiszen maga visszakívánja a letűnt, 
reakciós ántivüágot — m ondtam  a szabónak 
megrovóan.

— Nem, nem, nem — szabadkozott a 
görbe kis ember —, kifordított világot többé 
nem akarok, ezt a világot szeretném teljesen 
új fazonra szabva látni. Úgy, hogy a Király 
utcában (nem is a Majakovszkijban) gojzer- 
varrásos, habgumi talpú cipőket készítsenek 
remekbe a cipészek, én meg majd gyönyörű 
öltönyöket varrók hozott anyagból, és akkor 
mindenki, de mindenki: szabadalmi ügyvi
vők, dohányjövedékesek és tőzsdebizomá
nyosok, zughírlapírók és ügyvédbojtárok, 
anyagbeszerzők, segédházfelügyelők és lift
felelősök, redőny- és csillárkészítők, bal
esetügyi előadók, marósok, szövőnők és ma
szek golyóstolltöltő kisiparosok — a pesti 
nép! — ott sétálhatnának a Duna-korzón, a 
rendőrzenekar hangjaira.

— Mi, fiatalok, ennél többet akarunk — 
mondtam a szabónak. — Bécsben akarunk 
sétálni, gondolázni Velencében, megmászni 
a Grossglocknert. Olimpiát a Népstadion
ban. Aminiszterelnök meg legyen Nagy Im
re, a Kéthly Anna vagy a Kovács Béla, aztán 
lássuk a szabad választásokat.

— És mi lesz Gerővel?
— Eltartja a sógornője a Széli Kálmán téri 

fagylaltozójából.
A teherautók éles csikorgással fékeztek, 

előreestünk, majd agyonnyomtuk a szabót. 
A Rádiónál óriási tömeg hömpölygött, egye
sek a Tizenkét Pontot akarták beolvasni a 
stúdióban. Az emberek kezdték rólam leso
dorni a kabátot. Elöl meg valami kis bunyó 
támadt. Egy kapualj felé passzíroztak a szűk 
utcában, bementem. Fel a negyedikre. Csön
gettem egy ajtón.

— Kérném — mondtam a kisiető, idős 
asszonyságnak —> nem nézhetném az abla
kukból a tüntetést? Odalent folyvást az em
ber cipőjére hágnak...

— Ha nem zavarja, hogy közben vacso
rázunk — vont vállat az asszony.

A sötét szobából jószögű kilátás nyílt az 
előrenyomuló, majd ijedten hátráló tömegre. 
Rohamkocsik érkeztek, fegyveres ávóskülö- 
nítmény. Egy alak tűnt fel a Rádió kapujá
ban , leg inkább  o lyanform a, m in t egy 
téeszagronómus, aki most szállt le a Jáva 
kétszázötveneséről egy kis ha tár szemlére. 
Birgerli volt rajta, ponyvavászonból készült 
hosszú kabát, fején barna kalap. Megállt 
bennem az ütő: pisztollyal hadonászott, uta
sításokat kiáltott oda az embereinek.

Bumm! Robbant az első könnyfakasztó 
gránát. Sistergett, füstölgött a kövezeten, 
orrfacsaró vegyi bűzöket árasztott. Erre már 
az idős asszony is átjött a szomszéd szobá
ból, övébe tűrve az asztalkendő.

— Jaj, lőnek! — kiáltotta ijedten. — Tes
sék onnan az ablakból elállni, mert idelőnek!

Lementem a hátsó udvarba, ávósok ug
ráltak át az alacsony téglafalon, civil ruhát 
kértek. A Lánchídnál fogtam egy taxit.

— Budára szívesen viszem, de a Belvá- 
rosba nem, mert ott harcok folynak. Eg a 
Nemzeti Múzeum. Hát most láthatják a Párt
központban, hogy a fene se akarta, ami ed
dig volt. Biztosan más vüág lesz. Maszek 
taxi, magyar autógyártás. Magomobil vagy 
Surányi vagy valami.

Odahaza sokáig nyekergettük a rádiót. 
Úgy tűnt, a Rákosi-korszaknak befellegzett. 
Másnap már kora reggel a Körúton nyargal
tam: látni kívántam Nagy Imrét, amint bevo
n u l fehér lovon . E N SZ -dzsipekben  
rágógumit kérődző izlandi kéksisakosokat, 
körmenetet a Szent Jobbal, tűzijátékot, Ko
dály Zoltán államelnöki esküjét a Parlament
ben, s azt az ananászt a Meinl kirakatában, 
amit Zelk Zoltán fog elenni báró csepeli We
iss Manfréd elől.

A Rákóczi útnál Mikus Sztálin-szobrá- 
nak a fejét döngették pöröllyel, nehezebben 
repedt, mint a húsvéti csokinyuszi. Az éjjel
nappal Csemege nyitva volt, az egyik pult
nál felismertem Nagy Sándor Sztálin-díjas 
írót, amint bicskával kenőmájast evett ke
nyér nélkül, konzervdobozból. Hirtelen lö
vések dörrentek, mindenki a földre kushadt.

A New York Palota felé szaladtam, biztos 
voltam benne, hogy új lapok indulnak és 
azokat is Boldizsár Iván szerkeszti. A sarkon 
azonban megtorpantam. Egy holttest feküdt 
a fal tövében. Ötven körüli, magas, bajszos 
férfi holtteste, fekete, gyűrött öltönyben, fe
kete bakancsban. Végig volt öntve mésszel. 
így még rémesebb volt, a mész a bajuszára 
freccsent. Először láttam halottat.

Már együtt néztük a halottat egy lófejű 
kisöreggel. Bőrkötéses noteszt vett elő a zse
béből és töltőceruzát. Magyarázólag mond
ta:

— Minden halott elestének pontos helyét 
meg kell állapítani. Kérem, én jártam negy
vennyolcban Párizsban egy bridzsverse
nyen. Minden lelőtt francia ellenálló emlékét 
márványtábla hirdeti, ott az utcasarkon, 
ahol a fasiszták leterítették. Én majd elinté
zem, hogy így legyen nálunk is a felkelőkkel. 
Az unokaöcsém osztályvezető a fővárosi ta
nácsnál. Pongrácz Kálmánt személyesen is
meri, együtt szoktak kártyázni. Minden 
meggyilkolt forradalmár nevét eleste helyén 
márványtábla őrzi m ajd— ismételte az öreg, 
nyakát behúzta és tovább-billegett, mint egy 
kopott varjú.

(1983)

Pesti Szalon Könyvkiadó, 1993.
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Ez a háború olyan— írta egy katonai szakértő az öbölháború 

kitörésekor —, mint egy tekejátszma. Az első egy-két gurítással 
sokat üthetsz, de a fennmaradó bábukat egyre nehezebb eltalál
ni.

*
Názáretben szép szál zöldszemű arabokat is látni, ők még a 

keresztény lovagok leszármazottai. Názáret arab lakossága 
csaknem kizárólag keresztény, mint ahogyan Libanonban is van 
egy keresztény arab kisebbség, amely döntő szerepet játszik 
ennek a p id  országnak az életében és a polgárháborúiban. 
Bonyolítsuk csak tovább a dolgot. Izrael állam polgárai között 
is szép számmal vannak arabok, akik az államalapításkor nem 
menekültek el a muftik (arab papok) szavára, hanem itt marad
tak, és közönséges izraeliek lettek, azzal a különbséggel, hogy 
számukra nem kötelező a katonai szolgálat. Nem lehet és nem 
szabad őket arra kényszeríteni— mondják a hatóságok —, hogy 
a testvéreikre lőjenek. Márpedig Izrael hadseregének eddigi 
történelmében csak arab ellenfelei voltak.

*
Törvényszerű-e, hogy a zsidók és arabok ne férjenek meg 

Izrael földjén? Törvényszerű-e, végzet-e a palesztin-kérdés, 
m int az egész térséget meghatározó, megoldhatatlan probléma? 
Elmesélem a magam kissé szomorú történetét ez ügyben, tan
mesét a fanatizmus furcsa természetrajzáról. 1975 és 1980 között 
sűrűn jártam Lengyelországban, főképp Krakkóban és Wroc- 
lawban, és főképp a színházak miatt. Az egyik ilyen utamon 
hazafelé a katowicei átszállásnál a kupéban mellém került egy 
libanoni srác. Végigdumáltuk az éjszakát egészen a csehszlo
vák-magyar határig. Természetesen politizáltunk, és akár hi
szik, akár nem , m ár kezd tük  m egoldani a közel-keleti 
konfliktusrendszert. A libanoni ismerte azt a kairói értelmiségi 
csoportot, amely akkor éppen a zsidók és az arabok megbéké
lésén fáradozott, mondván, az izraeli technológia és az arab 
országok nyersanyag- és munkaerő-potenciálja együtt a földgo
lyó legdinamikusabb térségévé változtathatná a Közel-Keletet. 
Ebből kiindulva kezdtük felvázolni a szükséges lépéseket a 
megoldás és a béke felé. Kinek miről kellene lemondania, miféle 
kompromisszumok köthetők mindkét oldalon, és így tovább. 
Mondom, már Dél-Szlovákiában jártunk, amikor merő lelkese
désből a következőket mondtam neki (természetesen angolul):
— Látod, olyan egyszerű az egész. Te arab vagy, én zsidó, és 
tökéletesen megértjük egymást. Ezt hallván, a kellemes fiatal
ember a kupé szerény körülményeihez mérten hátat fordított 
nekem, beburkolózott a kétes tisztaságú függönybe, és alatta 
maradt a Keleti Pályaudvarig. Csak a határon dugta ki az arcát, 
hogy a határőr megnézhesse.

*
M egjelent egy legalábbis számomra különös dkk valamikor 

a háború kitörése utáni napokban a Jerusalem Postban... Irak 
háború utáni felosztását tervezgette. Alényege ez volt: ha Irakot 
elfoglalják a szövetségesek... északi része a kurdokkal Törökor
szághoz kellene hogy kerüljön, déli része pedig — Egyiptom
hoz! Igen, nem tévedés, ezt írta az illető: Egyiptomhoz. Az indok
— Irakban rengeteg az egyiptomi vendégmunkás, Irak olajkin
cse a jelenlegi lakosságnál jóval többet eltarthatna. Viszont 
Egyiptom lesz a következő időszak arab válságországa, ugyanis 
a természeti kincsek és erőforrások hiánya közepette hatalmas 
népességrobbanás indult meg a Nílus völgyében, amelyet ez
úton kellene lecsapolni, "elhelyezni a felesleget". A történészek 
a jelenlegi közel-keleti konfliktusok egyik forrását eléggé pon
tosan visszavezethetnék az angolok és a franciák által még a 
huszadik század hajnalán húzott mesterséges határokhoz.

Könyvespolc Márványi Péter: Izrael — gázálarcból, 1991.
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Most Johann Strauss-szal
várom az új évet
Egy saját korábbi cikkem cí

mét parafrazáltam. Egyszer azt 
írtam, hogy a Kilencedik szimfóni
ával várom az új évet. Vártam is azt 
az új esztendőt lelkesült gondola
tokkal, a valóban újba vetett hit
tel, gyönyörű fantáziaképekbe 
öltöztetett reménykedő újvilág- 
vár ássál. Jött az esztendő és elmú
lott. Aztán még egy jött és... 
lelkesülések, remények, fantázi
ák tűntek el képzeletemből (kép
zeletünkből!). A Kilencedik 
szimfónia visszazárkózott lelkünk 
rejtett világába és maradt a józan 
valóság, az, amiben (kénytelen
kelletlen) élni adatott nekünk.

A Doktor Faustus szavai jut
nak eszembe: "Visszavonom a 
Kilencedik szimfóniát."

De nem a visszavonásra szü
lettünk!

Életünk igazi tartalm a az 
igenlés. Nem a hajbókolás!

Azért vagyunk, hogy előbbre 
vigyük a világot és nem azért, hogy 
NEM-ekkel, meg visszavonások
kal, visszavonulásokkal fékezzük 
életünket. Mindig kell valaminek 
lennie, amiért érdemes élni, dolgoz
ni és arra IGEN-t mondani

Most a Strauss-zenével vá
rom azt a bizonyos újesztendőt. 
Hadd legyen vidám, felejtő, gyö
nyörbe emelő, term észetes és 
esztelenül tobzódó, m int aho
gyan ezt a keringőcímek is jelzik. 
OHNE SORGEN — GONDTA
LANUL, írja Josef Strauss egyik 
polkájának címlapjára, egy má- 
sik'művére pedig:EIN LEBENS- 
LAUF IST LIEBE UND LUST - 
ÉLETEM SZERELEM ÉS VI
DÁMSÁG. Hű, de furán hangzik 
ez, itt és most a XX. század végi 
Európában. Elsüllyedt Atlantisz! 
Ha m anapság egy zeneszerző 
ilyen és ehhez hasonló címeket 
kom olyan tűzne m űvei élére, 
alighanem bolondnak minősülne 
a kortársak szemében. Manapság 
nem illik gondtalannak lenni. 
Nem illik, mert nem is tudunk 
egy pillanatra sem szabadulni a 
gondoktól. Ezt aztán jól megcsi
nálták nekünk századvégi aján
dékként! A szerelem is inkább 
szex, mégpedig a durvább fajtá

ból. A mai keringőcím — bocsá
nattal legyen m ondva— így han
gozhatna: "Életem csupa gond és 
semmi szeretet". Nos, hát ez az
tán igazán nem straussi muzsiká
hoz illő tartalmat takarna.

És hová lett életünkből a 
trices-traces, a polka is meg a jóí
zű beszélgetés. Az emberek egy- 
m ásh o z ta rto z á sá n ak  egyik  
kedves eszközét az "élénk" fi
gyelm ű televíziózás "köti le", 
meg a legkülönbözőbb viták. A 
mai szerző kétségtelenül VI — 
TÁK polkát írna. De ki hallgatná 
meg?

A "Kék Duna keringő” címét 
már le sem merem írni. Hol van 
a kék szín? Hol van már maga a 
régi Duna? A környezetszennye
ződés megölte a levegőt, a vize
ket és lassan már minket is célba 
vett, mint utolsó áldozatait. Az 
erőművek és a körülöttük fellán
golt ellentétek kiirtják a méltósá- 
gosan höm pölygő folyam nak 
bennünk oly sok forrásból kiala
kult csodálatos fantáziaképét.

Mit csinálna most egy straus
si tehetség? Honnan merítene ih
letet? Honnan "venne” magának 
életkedvet— hiszen enélkül nincs 
muzsika?! Honnan választaná cí
meit, amelyek többé-kevésbé, de 
fednék mondanivalóját, érzéseit, 
jókedvét (ha ilyen volna neki)?

Csodálom a keringők királya
it, mert sorban, egymásutánban 
több is volt, akkoriban, a sokszor 
oly nagyon megvetett XIX. szá
zadban. És közülük is a legjob
ban csodálom  az ifj. Johann 
Strausst. Csodálom bámulatos 
dallaminvendójáért: isteni aján
dékul kapta életére és hozta el 
nekünk évszázadokra. És micso
da bősége a kompozícióknak: 
479 opuszát tartja nyilván a zene
tudományos kutatás. És ennek 
legalább fele remekmű a javából 
Egyetlen hatütemes dallamtöre
dékét olvasom egyik Straussról 
szóló könyvem véletlenül felnyi
tott oldalán. Megüt a dallamból 
felém áradó energia, szépség, 
muzikalitás. Pár hangnyi isme
retlen melódiafoszlány és benne 
van ifj. Johann egész zenei világa.

Hadd búcsúzzak a kedves ol
vasómtól egy olyan címmel, ami 
már a mi, mai világunkat előlege
zi: ELEKTROMAGNETISCHE 
POLKA op. 110, az 1852-es esz
tendőből. Hogy juthatott ez eszé
be ifj. Johann Straussnak?

MESÉL A STRAUSSI MUZSI
KA. Boldog, békés új esztendőt!

TERÉNYI EDE
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HOL-
M egj elent a Látó 11-es száma. A tartalom

ból: Kovács András Ferenc Erós várunk nekünk 
a Kufstein-, Kovács Ferenc Kistörténelem három 
menetben; Zsigmond József A halálvonat; Fo
dor Sándor Szögesdrót mögött; Gáli Ernő Et
tersberg i töprengéseim; Nagy Irén A tiszta ember; 
Visky Ferenc Hatalmasan cselekedett; Kiss Zsu- 
zsánna Rabok vagyunk vagy szabadok; Széplaki 
Kálmán Meggy alázó és szabadító szenvedés; Ba
lassa Péter Melegházban. Illusztrációk: Ka
zinczy Ferenc rajzai a Fogságom naplójából. 
Hadikikötő: Kazinczy rajza a budai gárdaé
pületről, amelyben a Martinovics-per folglya- 
ínak egy része tartatott.

A 11-es Művelődés tartalmából: Szatmári 
László Emlékezzünk...; Debreczeni László Em
lékirat; Csiha Kálmán Fénylő lábnyomok; Ba
logh Ferenc Debreczeni László helye a magyar 
építészettörténetben; Vetési László Az utolsó - 
félbemaradt templom; Cseke Péter Tanúságtétel-, 
Sipos Gábor Debreczeni László hagyatéka;fibori 
Szabó Zoltán Az erdélyi kisgrafika nagymestere; 
Kós Károly Debreczeni Lászlóra emlékezem; Gá
bor Dénes A könyvgrafikus; Gazdáné Olosz 
Ella Több volt, mint tanárom; Debreczeni László 
Kecsesség és derű meg ósi komolyság; Horváth 
Arany Lovaink immár hazatértek; Szarka László 
Jászi Oszkár kisebbség-politikájáról; Mohay Ta
más Temetés a moldvai Frumószában.

A budapesti Nemzeti Színház Háziszínpa
dán Csíkos Gábor rendezésében bemutatták 
Lászlóffy Csaba Nappali virrasztás című drá
máját Szereplők: Tóth Sándor, ifj. Jászai Lász
ló, Huszár László. A díszletet Kemény Árpád 
tervezte.

A Kolozsvári Operastúdió által rendezett 
Találkozások idei első rendezvényére 1993. de
cember 4-én került sor. A meghívott Serei 
Zsolt magyarországi zeneszerző volt. A mű
soron szerepelt: ein tretende Figur; Vélt találko
zás; Cent jois le jour; Hét perc 20 évre. 
Közreműködött Bartha Géza, Barabás Sán
dor, Lászlóffy Zsolt, Mányoki Mária, Réman 
Ilma, Réman Zoltán.

A kolozsvári Dávid Ferenc Egylet 1993. de
cember 12-én megtartott ülésén dr. Tapolyai 
Mihály professzor Az emberi kapcsolatok krízi
sei; menekülés a valóságtól dmü előadása hang
zott el. J. S. Bach Prelúdiumok és fúgák]át Botár 
Andrea adta elő. Szavalt Vitályos Ildikó.

A z újvidéki Híd Lászlóffy Csaba verseit, 
valamint Vida Márta Évszakok című, Mózes 
Attila A vénasszonydk nyara című kisregényé
ről írt elemzését közli..

A Kortárs decemberi száma Csűrös Mik
lós Bent is az lesz, ami kint című, Markó Béla 
verseit elemző kritikáját hozza.

A  Mag yar Napló december 24-i száma Bállá 
Zsófia és Kovács András Ferenc verseit közli.

A  Forrás decemberi számában Gáli Ernő 
A Vásárhelyi Találkozótól a Szárszói Konferenciá
ig dmű tanulmánya olvasható.

A z Alföld 12-es száma Tompa Gábor — 
Visky András verseit hozza.

A Tiszatáj decemberi számában Lászlóffy 
Aladár A tiltott-túrt-tanácsolt idejéből, Isa pur és 
Földrengés című versei olvashatók.

A Hungarian Quarterly 131. számában 
Székely János Pálinkás című elbeszélésének 
angol változata szerepel a fordító nevének 
föltüntetése nélkül.

A  Hitel decemberi számában Fodor Sán
dor A történettől a reflexióig címmel értekezik a 
romániai magyar rövidprózáról — két anto
lógia ürügyén.

A  közelmúltban elhunyt jeles nyelvtu
dósnak, Lőrincze Lajosnak emlékére az Anya
nyelvápolók Szövetsége Lórincze-díjat alapított a 
magyar nyelv művelése érdekében. Magyar- 
országon belül vagy kívül élő nyelvművelők 
kiemelkedő tevékenységének elismerésére és 
jutalmazására. A díjat évente egyszer ítéli oda 
egy alkalmanként életre hívott előkészítő bi
zottság javaslatai alapján A Szép Magyar Nyel
vért Alapítvány kuratóriuma.

-MI

Epilógus
Juhász Gyula versének utolsó szakaszát idéz

zük a vízszintes 1., függőleges 17., 52. és vízszin
tes 31. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Aversidézet elsósora (zárt 
betűk: E,T,A,ÁÓ). 17. Urbánus. 18. Nápolyi 
király (1808-15), Napóleon sógora (Joachim, 
1767-1815). 19. Francia operatőr, egyik leglát
ványosabb munkája a monumentális Napó
leon Austerlitznél (Henry). 20. Becézett Ilona. 
21. Szerb királyi palota. 22. Frands ... Harte: 
amerikai író és költő (1839-1902). 23. Folya
dék. 24. Felvonó. 26. Harmadvágás a vívás
ban. 27. A 9. sor magánhangzói. 29. A nyelvi 
kifejezés módja. 31. A versidézet utolsó sora 
(zárt betűk: K,E,E,T). 34.... melegséged: Ady- 
vers. 35.... Baba, a rózsák atyja. 37. A közeli. 
38. Lánggal égő. 41. Csonka kar! 42. Illatos 
kerti cserje. 45. KíméL 47. Lövedék célba éré
se. 48. A méter háromötöde! 50. Alagcső. 51. 
Forint rövidítése. 52 ...paszuly: futóbab. 53. 
Magyar író, újságíró és költő (1850-1914). 56. 
Gondol. 57. Sporteszköz. 58. Iskolaépület 
helysége. 60. Irány a hegyrőL 61. A Varjú 
nemzetség írója. 62. A vízen való személy- 
szállítást biztosítja. 63. Arab köztársaság. 65. 
Bór és kén vegyjela 66. Svájci származású 
magyar vasöntőmester, vasgyáros (Ábra
hám, 1815-67). 67. Operarészlet! 69. Keletke
zik. 71. Kávé! 73. Magyar fizikus, 
ismeretterjesztő író (József). 74. ZJ. 76. Ret
tenthetetlen. 78. Dublini 80. Mutató névmás. 
81. Magot juttat a földbe 87. Anglia ősi kelta 
neve. 90. Cseh motorkerékpár-márka. 91. Jó
zsef Attila egyik legismertebb verse. 92. Ag
gódik miattam. 94. Geiger-Müller típusú 
számlálócső betűjele. 95. Szavakat mond. 96. 
Egyszerű, de alapvető. 99. Kis rovarevő em
lős. 100. Szabad angol paraszt a hűbériség 
korában. 102. Áramszed ős közúti jármű. 103. 
Becézett női név.

FÜGGŐLEGES: 2. Zsidó női név. 3. Hegy
fok a Gibraltári-szoros Ny-i bejáratánái Nel
son angol admirális ennek közelében győzte 
le 1805-ben a spanyol-francia flottát. 4. Enyhe 
intés. 5. Csapadék. 6. A társaságunk. 7. Sze
relmes szerepeket játszó jóképű fiatal szí- 
nész.8. Angol villásreggeli 9. Ellenértéké. 10. 
Komornyik. 11. Azonos mássalhangzók. 12. 
A naprendszer egyik bolygója.13. A friss va
kolat egyenetlenségeinek eltüntetése spatu- 
lyával, német eredetű szóval. 14. A 
Pamír-hegység titokzatos lénye. 15. Fél zsák! 
16. Konvertibilis fizetőeszköz. 17. A versidézet 
második sora (zárt betűk: Á,K,N,M). 21. Sár
gásfehér szőrű ló. 25. Magad. 26. Kétjegyű 
mássalhangzó. 28.... Troli: Heine-mű. 30. A 
törzshangsor hatodik hangja. 32 Rosszindu
latból fakadó akadályozás. 33. Határozott né
velő. 36. Asztronauta. 39.... soraimat: levelem 
befejezem. 40. Idegen szent. 43. Hegycsúcs. 
44. A teljes ábécé kezdete. 46. SOS! 47. Teljesen 
megtölt 49. Főleg a Káma torkolatvidékén 
élő török nyelvű nép. 51. Szorongó érzés. 52. 
Aversidézet harmadiksora (zárt betűk: I,Ó,V,E). 
54. Tétlen tojó! 55. Menyasszony. 58. Apró téli 
almafajta (+t). 59. A sors...: végzet. 62 Testü
letileg hozott döntés. 63. Jobbátesz. 64. Táp
lálékot a szervezet feldolgoz. 66. Vissza: régi 
török főhivatalnok. 68. Szikladarab. 70. Kese
rűség. 72. Az életműködéshez nélkülözhetet
len hatóanyag. 75. A szerepnek megfelelő 
színpadi öltözet. 77. Évszak. 79. Kártyajáték. 
82. Tiszteletbeli 83. Magyar író, miifordító, 
irodalomtörténész, kiemelkedő esszéíró (An
tal, 1901-45). 84. Fölfelé mozgatá. 85. Heyer
dahl papiruszhajója. 86. Fonetikus 
mássalhangzó. 88. Tan, régiesen. 89. Az Intol- 
leranza című opera szerzője (Luigi). 93. 
Ügyefogyott. 97. Gyulladás. 98. Világos angol 
sör. 101. Azonos a 45. sorraL 102 Morzejel. 
103. EEE, 104. Olasz névelő.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 26. számában közölt, A borozó dm ű 
rejtvény megfejtése: Bor taníta húrjaimra /  Csalni nyájas 
éneket; /  Bor taníta elfeledni, /  Csalfa lyányok, titeket.
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