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SZO CS GÉZA s z á z  soútMsiA£r
Kevesen tudják, hogy Bornemisza Ger

gelyt, akit egy évvel az 1552-es ostrom után 
egri várkapitánynak neveztek ki, a törökök
nek sikerült elfogniuk. Isztambulba vitték és 
kivégezték.

Mekcsey István, a másik várvédő hős, 
maga is egri várkapitány (amíg ő is le nem 

4 mondott), Egerből való távozása után, útban 
hazafele, magyar parasztok támadásának lett 
áldozata: baltákkal széthasították a fejét.

10. A kivételes katonai képességekkel 
megáldott Dobó István Eger sikeres megvé
dése után sem ismert lehetetlent. Reményte
len feladatokat is vállalva következetesen a 
Habsburg ház legerősebb támasza maradt 
Magyarországon és Erdélyben egy olyan kor
ban, amelyben a magyar nagyurak naponta 
változtatták pártállásukat A köszönet nem is 
maradt el: Dobó az egri ostromot követően 
háromszor is börtönbe került, eleinte külön
böző ürügyekkel, míg végül nyíltan kimon
datott rá a Habsburgok részéről a hűtlenség 
vádja. A feljelentők

20. Dobóra féltékeny magyar urak voltak. 
A koholt vádak alapján az országgyűlés ide
jén letartóztatott Dobó István belepusztult 
harmadik börtönbüntetésébe: roncsként ke
rült szabadlábra, és néhány héten belül már 
el is temetik. Eger nemsokára török kézre 
került.

\  A VÁRKAPITÁNY 
LÁTOGATÁSA

Lassabban lovam, itt az egri vár.

Ez itt a vár
s ez itt egy börtöntöltelék

épp a rácsokat rázza 6 :
30. ébresszétek a hadnagyot!

én rázom itt a várkaput:
itt Dobó István! én vagyok!

That's me.
Hahó, urak! Baj van a kaputelefonnal?
It's Dobó speaking. Yes, Dobó!
Tizenkét napja szabadultam.

Nekem már fáj a réti sas.
Néhány év tönúöc, ennyi volt,

és hallgattak a börtönórök 
40.saz éjben Jumurdzsák dalolt —

borszarvú ballag át a réten, 
rézsűt emelve mérhetetlen lábát. 
Holnapjait kutatva föl 
megleli hajdanvolt világát

a borszarvú, vagyis a vinocérosz.

GERGŐNEK FEJÉT VETTÉK!

Sej-haj, mit hallok,
miket hall vénülő fülem?

Azt üzeni a várnagy úr:
50. megvédik maguk is a várat? 

markotányosnők?! koldusok, 
nyelvkereskedők, vámszedők, 
prókátorok

és zsoldosok?

így is jó, várvédő urak.
Nincs mostmár kitől félnetek;

egyiknek fejét vették, 
a másikat csak verték:

az, akit lefejeztek 
60. nem jár többé már erre

s akit félholtra vertek: 
elnyelik most a kertek.

Hm. Hogy megvédik maguk a várat.

Szívemet beva -
halló, ki beszél? én beszélek? 

öklét rázza a sírban Mátyás 
beszél a félholt a teliholdhoz 
ki az, ki tisztán lát majd engem 
és megvéd majd 

70. és fel is oldoz?

Mézégető szeretnék lenni.
Fára mászom majd, mint a mókus, 
erdei mézet égetek, 
mohazöld nyírlombok közül 
nézegetve a kék eget.

SZÍVEMET BEVARROM.

Vágj át, lovam, a vármezőn.

Vállalom pajzsom 
és egy görbe ásó,

80. belenézek, mint rozsdamart tükörbe.
Távcső visz föl a messzi csillagokba.
Ásó visz le a közeli gödörbe.

Egyhelyben vágtat az egykori
várkapitány.

Áll még Eger. Sírgödröt ások.
Védjék tovább a Hegedűsök.
Védjék tovább a várat mások.

(Forgách Ferenc emlékiratainak II. köny
vében írja, hogy Dobó és vezértársai az ost
rom alatt a következő törvényt hozták: "Ha 
valaki titkos beszélgetést vagy tárgyalást 
folytatna, vagy az

90. ellenségnek üzenetet küldene, akár 
jót, akár rosszat, vagy a megadást csupán 
csak említené is, halállal bűnhődjék. Ezek a 
törvények pedig egyként kötelezzék a vezért 
és a közembert") Felvetődik a kérdés: hor
doz-e az áruló Hegedűs [tkp: Hegedős] had
nagy említése anakronisztikus célzásokat,pl. 
Hegedűs Andrásra, a Varsói Szerződést ma
gyar részről aláíró s a szovjet csapatokat 
1956-ban behívó miniszterelnökre?

A válasz nemleges. Szerző nagyon jól 
tudja, hogy az árulók nem mindig és nem 
szükségképpen viselik a Hegedűs nevet. 
Hívhatják őket másképpen is, pl.*

100. ('nehezen kibetűzhető
nevek a kéziratban)

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

- A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 3012
- Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 9 és 14 óra között
- Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKON-t 22
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VISK Y A N D R Á S

K. mint K.
A minap, amikor a Hivatal ablakán kitekin

tettem, a Hivatalén, mindegy, melyiket nevez
ném meg, nem volna eligazító, jóllehet 
valamiféle eligazításra folyamatosan vágyako
zunk, a minap egy galambot pillantottam meg 
a Szamos hátán.

A víz nyugodtan, amiképpen az eleve elren
delt dolgok érkeznek hozzánk, és módfelett 
mocskosán hompölygött alá az ablak előtt, vitte 
magával a madarat. Id tudja meddig? A galamb
— leginkább szirtinek gondolnám, de az is le
het, antverpeni postagalamb, vagy inkább kiál
lítási postagalamb; nem azért említem őket, 
mintha röptükben-hulltukban, fulladozásuk 
közepette könnyedén kitalálhatnám fajváltoza- 
taikat.. —, a galamb alácsüngő, testétől eltávo
lított szárnyai segítségével ki-kiemelkedett a 
vízből, krisztusi columbidae, majd, a szívdobo
gás ütemére visszahanyatlott ismét. Mígnem...

Mígnem?
Nem tudom, nem tudhatom: elvitte a víz a 

szemem elől a Széchenyi-tér irányába. Nem: 
alá; le; az ismeretlenbe. Még. Ki tudja, meddig 
állt ellent, amíg...

Amíg?
Nincs válasz, erre sincs, szokjuk meg. A 

Széchenyi-téri híd után nem túl magas duz
zasztó van, a víz vékony vászna átsiklik rajta a 
galambbal; emberi mérték szerint, ismételjük 
el: emberi mérték szerint addig tartott az út. 
Hacsak ki nem sodródott a partra vagy...

Vagy?
Nincs válasz.

Elsőre nem ama huszáriki "hommage" jutott 
az eszembe, és még csak nem is a Van Escher-i 
látomás a hal-alakba vegyülő égi madarakról
— ha fölülről nézem, persze... —, erősebbnek 
mutatkozott a gyermekkorba visszarántó ösz
tön, amely a Duna vizében riadtan uszkáló-me- 
nekülő kacsacsapat látványát idézte elém a 
hozzátapadt végzet-történettel: nagy halak jő- 
nek fel értük a mélyből és rángatják alá őket, 
sorban. A part iránt vonssza őket ösztönük, ám 
a part egyre jobban távolodik...

A kolozsvári galambnak aligha ez lett a sor
sa: a Szamosban ekkora hal biztosan nincsen 
már, kisebbek is csak elvétve, rövidre szabott 
életüket saját (?) közegükben töltik el, fuldokol
va, nemzedékről nemzedékre, értetlenül szem
lélve bizonyára a világ látható közelségbe 
került, ki-kitapintható végzetének jeleit.

A dunai emlékképről azóta sem tudom 
megállapítani, vajon valóban végignéztem-e 
ilyes kiszámolósdit, megtörtént-e egyáltalán 
vagy az ott hallott és megélt történeteknek szép 
(!) álomképpé tisztulása csak? S ha így van — 
márpedig erre mutatkozik több esély — az 
álom és való egymásba-hatolásáról és az átjár
hatóságról is mondhatnánk ezt-azt, ha ez volna 
a célunk, és ha nem követne közelről mindaz, 
ami erről, jobb sorsa érdemes mondatokban, 
gyakorta elhangzott.

A galamb befejezetlen, mert befejezhetetlen 
története azonban — és most bizony csalódást 
fogok okozni a (z anya) honnak — nem kolozs
vári lét-szimbólum. Úgy mondom, mintha za
varna némiképpen, hogy éppen Kolozsvárott 
adatott meglátnom "a” metafora testetöltését. A 
testetöltő metafora: szép. Lefelé haladni, így, 
elvegyülni az idegen közegben, és ellenálló, 
szétfeszített szárnyakkal eltűnni a szem elől. S 
a szem, a tekintet mintha Istené volna... Isten 
szeme rajta az apokaliptikus mocskon. Ezt az 
érzést sem kell az irodalomból meríteni, gondo
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lom, elbujdosva a nap heve elől. Tapasztalat 
van. Meríteni lehet belőle.

Meríteni kell, igen, szörcsögi szárazon 
szemtelenül a vízcsap.

(Extatikus kitérő l.) Egy történet, ez, vajon 
szomorú-é vagy vidám önmagában? A  kérdés 
nem cinikus, nem, hiszen amennyiben az apo
kalipszist emlegethettük, akkor máris lehet arra 
gondolnunk, hogy az ellebbentett fátyol (apoka- 
lüptó) ideje eljővén, ez a vég ugyan, ám a végső 
beteljesedésé is, amikor a tükör általi "homá
lyos látás" helyébe a "színről színre" való lép. A 
történet ennek a közelében halad el. Körkörös 
útvonalon közelíti és megmarad a mondható- 
ban.

(Extatikus kitérő 2.) És mégis: milyen kímé
letlen ez, ahogyan tisztán (értsd: kivehetően) 
halad tovább a maga medrében az Idő! És még 
csak észre sem vehetünk minden galambot; 
nem pillanthatunk meg (ami azt jelenti: nem 
vállalhatunk részt) valamennyi szenvedést! Mi 
történik? A magyarázatok idegen attribútumát 
beleerőszakoljuk a végéremehetetlenbe?

A galamb történetét K. egyik félmondata 
juttatta eszembe. így hangzik, emlékezzünk 
vissza: "... hogy megalázkodva és elcsüggedve 
megtanuljuk félni ítéletét, csodálni könyörüle- 
tességét."

A metafizikai csüggedésről szól itt K., van 
ilyen, állítja, hiszen a mondat "ekkora" terében 
hogyan lehetne eljuthatni a megalázkodástól és 
elcsüggedéstől az ítéleten át a csodálatig? Me
lyik úton? (A misztikáén?) Hogyan származik 
csodálat — amely, ugye az adoráció szomszéd
ságában van — a világot bevonó nagy csügge- 
désből?

Idemásolom válaszul az egyik korábbi be
kezdést: Nincs válasz. Ám nem is szükséges. 
Ha csodálat van, akkor ott csak "kemény", kon
templativ kérdések vannak ("Ki szólít?" stb., de 
az is lehet, ez az egy...), amelyeket rendszerint 
nem egy magányos kérdőjellel hagyunk nyitva, 
hanem kérdőjel-felkiáltójellel zárunk be.

Kitárunk, berekesztünk: hiszen az igéket fel 
is cserélhetjük egymás között, amiképpen K. 
mondatában a csüggedést a csodálattal, a cso
dálatot a csüggedéssel. Mindkettő mélyén az 
ítélet van, az ítélet pedig, 
mondja, a könyörület 
szegletkövén áll.

így k.
Az idézett mondatot 

akár Augustinus is írhat
ta volna, olvassuk el is
mét, pontosan illeszkedik 
az európai kontempláció- 
hagyományba, amiről, 
egy ilyen spirituális kor
ban, amelyben élünk, 
semmit sem tudunk.

írhatta volna, de nem 
írta. Ezt írta Augustinus:
"Te okoskodj, én csodál
kozom; te vitatkozz, én 
hiszek, mert látom a 
mélységet, de odáig nem 
érek el." (De verbis Apóst.
Serm. 20)

(Extatikus kitérő 3.)
"Nem! Senki nem merül
het feledésbe, aki e vilá
gon kiváló volt; azonban 
mindenki a maga módján 
volt nagy, annak a nagy
sága szerint, akit szeretett.
Hiszen aki önmagát sze
rette, az önmagában vált

naggyá, és aki másokat szeretett, az az odaadás
ban volt nagy, aki azonban Istent szerette, az 
mindenkinél nagyobb volt. Mindenkit meg
őrizhet az emlékezet, de mindenki a szerint váít 
naggyá, amit várt. Van, aki arra várt, ami lehetT 
séges, van, aki arra, ami örök; aki azonban a 
lehetetlent várta, az mindenkinél nagyobb volt 
Mindenkit megőriz az emlékezet, de mindenki 
ahhoz képest vált naggyá, amivel viaskodott. 
Hiszen aki a világgal viaskodott, a világ legyő
zése által vált naggyá, és aki önmagával viasko
dott, az önmaga legyőzése által; aki azonban 
Istennel viaskodott, az mindenkinél nagyobb 
lett. Örökös harc dúlt tehát a világon, ember 
ember ellen, egy ezer ellen, aki azonban Isten
nel viaskodott, az mindenkinél nagyobb volt 
Harc dúlt tehát a földön: volt, aki erejével győ
zött le mindent, és volt, aki erőtlenségével győz
te le Istent. Volt, aki önmagában bízva mindent 
elnyert, volt, aki erejének tudatában mindent 
föláldozott, aki azonban Istenben hitt, minden
kinél nagyobb volt. Ki az ereje által lett nagy, ki 
a bölcsessége által, ki a reménye által, ki pedig 
a szeretete által; Ábrahám azonban mindenki
nél nagyobb volt, nagy az ereje által, melynek 
mértéke az erőtlenség, nagy a bölcsessége által, 
melynek titka a balgaság, nagy a reménye által, 
melynek formája az őrület, nagy a szeretete 
által, mely egyben gyűlölet, önmaga gyűlölete^" 
(Kierkegaard: Félelem és reszketés)

Hol tartunk?
Amennyiben a csüggedést a csodálattal 

kapcsolja össze K., ez egyszersmind azt is jelen
ti, hogy a csodálatot is csüggedésbe mártja. És 
ez a megszakítatlan kontempláció-hagyomány 
kiegészítőjeként valóban "újkori" paradigma. 
Ezt a következő mondattal példázhatnánk: 
"Semmit nem tehetünk." (Azaz: Minden kész.) 
Amiből ez következik: "Mindent meg kell ten
nünk." stb., folytatható.

Egy másfajta dadogás, a kimondatlan és 
jelenlévő ítélet közelről való megpillantása. Va
lamiféle "új" riadtság, amit egy másik mondat 
rejt: "Mi magunk is elfelejtünk helyesen beszél
ni, amint felhagyunk azzal, hogy istennel szól
junk."

Állítja K
K. mint Kálvin.

Bartha Árpád fotografikája



HELIKON

PALOCSAY ZSIGMOND EGYED EMESE

Novemberben M ielő tt hazatérünk

Cincog a dérkristály, 
pütyörög a galagonya, 
köd aggatja culáita suvadásra. 
Fenyőrigó, Léprigó serege leppen
a dúsgazdag csipkerózsára---------------
-----------------------------Csőr csöcsörész,
csőr szüretel pipipiros, 
vízülő bogyót.

Kikerültük a pocsolyákat 
Meleggel csalogat az este 
Hold szárítja a platánágak 
rügyeit könnyeit feledte 
Benépesítjük itt a helyet 
Bevalljuk vágyunk s bűneink 
a szél lombot szed avart kerget 
poharunk újra megtelik

A kökény is puhul már!
Bevert, üres koponyába 
bigyót gyűjt egy köpenyeges ember. 
Vállán csak jelkép 
a hajdani parasztfegyver.

Színilecke

Szeptember közepén érik a pisztrángkörte; 
citromsárga, pirospettyes a bőre.
Fehérhúsú — elég leves.
Édes is meg savanykás is; 
fűszeres, aromás — hétízű egyszerre.
Nézd meg, jányom, ezt a példányt!
— suttogom nevetve.

Nagyobb egy döhe, túlhízott mogyorónál;
kisebb egy csesznyedett, megcsökött diónál.
Tyúktojásnyi gyümölcsök közt
mégis ő A NAGYÖREG BÖLCS:
a pasa, a bulibasa,
mert ezt korogja, híreszteli a hasa
— hiteti alja hajlata.

Másrészt: oly elnéző. Ős-okként létező 
mindenek alatt és felett.
Tőle bárki jöhet-mehet...

Ó, te ripacs! Te höpörcsös csepűrágó!
Néma komédiás vagy a legjavából... 
Színileckét vehet tőled 
Thália gólyája:Kata lányom.

A szívünk újra megtelik 
Róma felett vadludak húznak 
I tt  szomorkodunk reggelig 
jó t tesz ez fáradt humorunknak

A z Osteria ar Galletto 
körülvesz boldog semmivel 
békés csevellyel pipafüsttel 
késik az ébredés a conto

Hazatérünk persze de pronto

D iadal

tiszavirág hajóraj

szavak lábujjhegyen

marad a víz 
sodrása ringatása

CUBANERA
1

Ébred az újvilág, 
ásít a rabló; 
hajnali dalba kezd 
Neruda Pablo-----

Pusmog
a cukornád, 

purdé a jány fara; 
vajh hova búhat a 
tocsogó csíkhala?!

Hajlik a cukornád, 
ázik a jány fara; 
báj zugba téved a 
tocsogó csíkhala.

2
Ébred az újvilág, 
lóbőrt húz a rabló; 
hajnali dalba kezd 
— rí Neruda Pablo.

Pusmog
a cukornád, 

zsarát a jány fara; 
ikerfi partizánt 
szótalan szült vala.

színe visszája 
talmi

szél bőrén félelem

a vágyak leigázoa

nád gerinc
sora roppan

fény fürdik 
csöndhabokban

próbálj szökni 
hazudni

sem suttogás 
sem sóhaj

LÁSZLÓFFY ALADÁR
A

Olomorgona
Molnár Józsefnek

A könyvsajtó — az ólomorgona 
az emlékezet zengő otthona: 
billentyűinek ólomnyomain 
a bibliák, a bölcsesség s a kín 
ó mennyi mestert éltetett s megölt, 
míg lassan megtelt könyvvel is a Föld.

A Tótfalusi ólomnyomain 
jutottál hozzánk szó-szüretre, ím 
most megmutatják az ólomnyomok, 
hogy szőlőt és betűt termő homok, 
de nem lakatlan, nem kietlen még 
e tájakon se ház, se föld, se ég.
Ez itt a ház, a rég megálmodott 
már tied is: második otthonod, 
hová most élő szellemed vezet 
a fakilincsig egy szellemkezet 
s kik it t  belépünk, lelkűnkben a tér 
a nagy időkkel újra összeér.

Mindenki Bach, ki még nagyon remél 
az összhangzásban s végig érte él; 
még zengenek a nagyvilágon át 
a hangtalan: az ólomorgonák, 
de jósolják, hogy agymosás-őzön 
s a Gutenberg-gálaxis vége jön, 
halk gombnyomásra csattanó terek 
s kivesznek mind a mesteremberek...

Erdély széle s a puszta összeér: 
még süt a nap, de holnap itt a dér, 
ki tudja, nem rejt majd, mint kunhalom 
mindent mi vo lta  kultúrunalom, 
egy vak jövő, m it némán, süketen 
népesít be vagy százharminc elem.

Jöhet idő, hogy kinn a nyelv alatt 
elfogy az ösvény, palló beszakad, 
a magán-hangzó magyari szavak 
elkeveredve mássalhangzanak; 
jöhet Heródes-karácsony, lehet 
legyilkolni a gyermek-könyveket.

De minden könyvet, minden szót soha. 
Erre volt jó az ólomorgona.
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M utatóban
Emberségből, tisztességből 
ha kel, zöldell is vetés, 
végül itt-ott kalászai csak 
— mutatóban — valami kevés.

A  tülekvA önzések nyomán 
néhány letiport szár ha marad. 
S magvát, azt a keveset is, 
széthordják kapzsi madarak.

SERFŐZŐ SIMON VERSEI
Inkább
Dudvák a földek 
szivárgó ösvényeit, 
lehetőségeinket 
magánérdekek benövik.
Ki törődik itt másokkal, 
holnappal?
Mindenki csak 
magával, a mával.
M int a ló,
izzad hajszoltságunk, 
loholva a napok porából 
összekapirgálható javakért, 
elbúcsúzva eszményeinktől, 
mint a vándormadaraktól. 
Inkább házunk legyen, 
mint meghittebb hazánk. 
Vesszük az irányt 
a pénzes és sikeres nagymenők, 
sóvárgott példaképeink után. 
Elcsapva a közösségi érzés, 
emberség is: 
szédeleg világgá.

Nem lesz kegyelem
Szétszóródhatunk, m int madarak 
a kavargó messzeségbe, szélbe? 
Elfogyóban, maradék magunkban 
sodródhatunk Európa útszélére?

Dajkánk, e fölnevelő föld is 
ellenségünkké válhat?
S oda dobhat más népek 
martalócainak, martalékának?

*
r t  •  • •  » i tÉrt jövök
Azok közül jövök,
akik a nagy dologidők dombjain
pacsirtákkal rebbennek föl a porból.
S azok közül, akikhez 
a hasmenéses gyárak ürülékétől 
szennyes folyónál korom, 
s városszélek szaga 
száll be a bebújó ajtón.

Jövök az évek félreeső árokpartján. 
Botlasztanak kövek, bajok zsombékai. 
A  m últ távoli lankái mellett is 
engem látni.
S én füttyögök a messzeségekből.
Én jövök elő az országban 
mind a négy égtáj felől.

Újra
Hiába az évszakváltás, 
s virradtunk tavaszra, nyárra. 
Kik meglollasodtak régen, 
azok kapnak ismét szárnyra.

Ók kerítik fön t az eget, 
mérnek birtokot maguknak.
S nekünk még fordítni is kell 
feléjük fényét a Napnak.

Hadd jutnának több derúhöz, 
kiváltsághoz a kárunkra. 
Kijátszottak voltunk, leszünk, 
satnya aljnövényzet újra.

K ő  bújna
Kő bújna vissza kövek közé, 
többé senki ne venné észre. 
Félreesőn, kilógva a sorból, 
belerúgnak, dobják a vízbe.

M ért különült, vált el 
a többitől különcködőn?
Porrá kellett volna már válnia, 
puhánnyá a zúzás időtől.

Vitte volna világgá a szél, 
dagadna ragadós sarat! 
Különbözésre ne erősödne 
konokságával szívós akarat.

D elelő m ező
A  rét, gyep teheneket legel, 
körömcipős kecskéket, 
bodor bárányokat.
S azután kérődzik jóízűen 
a napon delelő mező, 
csontjukat böffenti vissza, 
a meszes, kemény bordákat, 
csorba csigolyákat, mielőtt 
végleg megemésztené, 
és nem maradna semmi, 
csak a hű lt nyomuk, 
elpotyogtatva 
trágyaként.

Kegyelem, sem kímélet nem lesz? 
A m i miért is lenne?
Ha mi magunkat pusztítjuk, 
más mért ne segédkezne?

Ha a szél innen csak a lemondás, 
romlás állott szagát hordja, 
könyörületre nem számíthatunk. 
Csak megvető szánalomra.

*
Evszakváltó
Elzúgva 
fákról a levelek, 
előviláglanok az ágközök, 
rések.
Meglátni 
ez évszakváltó 
folyondároktól: 
összefonódásoktól 
lecsupaszodó időben, 
hol vártak léteinkre 
kelepcék, 
s m entünk lépre.
Meglelni a nyomokat, 
ahol az álnokságok főttek. 
Előtűnnek mind.
a letagadott bűnök,eltitkolt vétkek, 
ahogy elhessent 
a hallgatás, 
s tárulnak 
a rések.
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Az illúziókon innen
Samuel Huntington a Harvard egyetem 

politikatudományi tanára szerint: "A követ
kező világháború, amennyiben lesz még vi
lágháború, a kultúrák közötti háború lesz." A 
kiváló esszéista és remek költő Enzensberger 
szerint a harmadik világháború már meg
kezdődött (amiről magam is írtam a Helikon 
hasábjain), de polgárháborús formát öltött. 
Az izraeli-palesztin konfliktus a Hunting
ton-féle prognózis előjeleként is az Enzens- 
berger-féle meghatározásnak is megfelel. Bár 
a konfliktus területközpontú volt, és meg
szűnte továbbra is a területi rendezéstől 
függ, nyilvánvaló, hogy az európai és az arab 
kultúrakor kollíziója is erősen közrejátszott e 
szinte száz éve tartó ellenségeskedésben, 
amely azonban sohasem vezetett szabályos, 
rendezett csapatok hadműveleteihez, ha
nem polgárháborúként testesült meg (terro
rizm us, In tifada egyfelől, retorziók, 
katonai-rendőri visszavágások másfelől). 
Huntington azt állítja, hogy a kultúrakörök 
konfliktusa megelőzhető, meghaladható. 
Enzensberger viszont arra figyelmeztet a 
polgárháborúk és az emberközi, molekuláris 
háborúk megszüntetése — egyelőre leg
alábbis — illúzió.

Az izraeli-palesztin megbékélés első lé
pései megcáfolják a költőt. Bár korántsem 
hiszem, hogy a konfliktus békés, tárgyalásos 
rendezése futólépésben haladna tovább. Ma
guk a felek is ötéves tervet fektettek fel a 
kérdések szakaszos rendezését tető alá hoz
ni. Már magát a három fő nagy akadályt is 
sziszifuszi munka lesz eltávolítani a megbé
kélés útjából: Jeruzsálem státusa; a menekül
tek; az elfoglalt területek izraeli telepítései. 
Tegyük fel, túl vagyunk a nehezén, és min
den, a legkényesebb ügyben is megszületik 
a kompromisszumos egyezmény. Akkor 
kezdődik csak igazán a próbák próbája: az 
együttélés megalapozása és mindennapi 
gyakorlata.

A térség oly kicsi, hogy az együttélést 
szinte a gépkocsik közlekedési rendje szerint 
kellene szabályozni. Mindenesetre a szabá
lyozás valamilyen formáját meg kell találni, 
például Jeruzsálemben, melynek aligha lehet 
más státusa, mint a szabad városé, mely 
mind Izrael, mind Palesztina fővárosa. De 
nem övezetek révén, azok ugyanis a különé
lés eszközei, hanem szintén egyezményesen, 
vagyis a két kormány és kapcsolt részeinek, 
az ezzel járó diplomáciai forgalommal 
együtt harmonizálva. A palesztin menekül
tek egy része nyilván a ma elfoglalt területe
ken találhat otthonra, és az ott épült izraeli 
településekkel kohabitálhat. Az etnikai elkü
lönülés, vagy egyfajta tisztogatás, öntiszto
gatás csak újabb konfliktusokhoz vezethet. 
Végül is Izraelben szép számmal élnek izra
eli állampolgárságú arabok, az arab nyelv az 
ivrit mellett hivatalos nyelv, a gházai övezet
ből rengeteg arab ingázott izraeli munkahe
lyekre. Amit a fanatikus fundamentalizmus 
és terrorizmus szétdúlt, ha az együttélés re
ményből valósággá válik — gyógyítható.

Minden azon fordul meg, hogy mennyire 
tudja semlegesíteni Izrael, illetve Palesztina 
saját jobboldali szélsőségeseit. Ezt a szó- 
összetételt Közel—Keleten nem használják, 
minthogy a palesztin terrorizmus, mind az 
izraeli nemzeti szeparatizmus vallásos mezt 
ölt.

Nagy, szinte gerincroppantó kísérlet ve
szi kezdetét. Nehezebb talán, mint a sivata
got termékennyé tenni. Ha eljutunk odáig, a 
palesztin autonómiának, majd az államiság
nak gazdaságfejlesztési munkájában nem
csak a nem zetközi közösség globális 
segítségére lesz szüksége, de sajátosan Izra
elére is, hiszen szakemberei a térség geoöko- 
nómiájának legkitűnőbb ismerői. Mindkét 
népnek igen jelentős és képzett az értelmisé
gi rétege, együttműködésük a volt ellensé
gek, de immár együttélők számára csakis 
üdvös lehet. Már szó esik egy lehetséges, 
később bővíthető izraeli-palesztin-jordániai 
közöspiacról is. Mindez persze a jövő zenéje, 
de lehetősége már a kezdeti lépésekkor is 
adott.

Az izraeli-palesztin megbékélés második 
feltétele az érdekelv fölékerekedése a nem
zetinek és a vallásinak, illetve annak felisme
rése, hogy ami a nép jólétét, egészségét, 
egész életminőségét szolgálja, az nem lehet 
nemzet- vagy vallásellenes. Egy százéves, 
háborúba torkolló konfliktust semmiképpen 
sem lehet úgy rendezni, hogy egyik vagy 
másik félnek igazságot osztunk. Mert mind
két félnek igaza (is) volt, de mindkettő belát
ta, hogy igazát a fegyverekkel képtelen 
kivívni; a háború mint érdek, elvesztette ha
tékonyságát, s így nem maradt más hátra, 
mint a békét választani. Ha az érdekelvet 
meg lehet őrizni a következő nem öt, hanem 
ötven évben, kiderül majd, hogy ami egy 
hónappal ezelőtt még utópiának tűnt, maga 
a valóság.

Az együttélés borzalmairól mi, erdélyiek 
nagy tapasztalattal bírunk, jókkal, rosszak
kal egyaránt. Ha eddig aggodalommal vetet
tük szemünket a közel-keleti térségre, most 
reménykedőn várjuk, hogy a tervek ne men
jenek füstbe, és szurkolunk mind a két fél
nek, hogy a törékeny béke megizmosodjék, 
és az együttélés ne járjon túl nagy áldozatok
kal, mert azért illúzióink nincsenek.

Eugen Gócán: Fiatalok

MAKRAI BENCE 
A busz
A busz nem ment, 

nem repült, 
nem gurult, 
nem cammogott.

A busz nem szállt, 
nem rohant, 
nem suhant, 
nem bandukolt.

Nem.
A busz csak

álmodta, hogy ő 
egy repülő.

A busz csak álmodta, hogy 
ő egy vonat,
melyben sokan utaznak.

Nem.
A busz felébredt 

álmából,
s tovább tolongtak 
benne a faragatlan 
utasok.

A színek összegzése
A fal fehér —
miközben a macska
nyávogva kirepül
az ablakon
a piros pöttyös
ablaküveg-cserepekkel együtt
és csörömpölve
hull a földre,
s erre a levelek
elzöldülnek,
mikor az utcán
az ég automobilján —
amely kék —
egy narancs
halad keresztül,
s erre fel a kövek
és az aszfalt
még szürkébbé válnak,
pedig tudják, hogy a
madarak feketét énekelnek, s
a levegő tulajdonképpen
barna... —

— de mindezeket összesítve 
a takarítónő sietve 
sepregeti az 
üvegcserepeket, 
az utcaseprő lassan 
hengergeti a 
sárga leveleket, 
a lépcsők pedig szürkék, 
s a madarak elültek, 
s a levegő még mindig 
fehér...
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Helyiérdekű pop-koncert
Befejezd rész

Aggodalmaink feleslegesek voltak. Úgy 
egy óra után Lord abbahagyta a játékot. Még 
melengette egy kicsit a kezét, aztán felállt. 
Talán szeretett volna még valamit mondani, 
de addigra a tekintélyesebbje már mind be
mászott a sátorba. Csak a kezével intett, úgy 
általánosan, vállára kanyarította a gitárt és 
mentünk. A csúnya lány hosszan nézett utá
na, de nem mozdult a helyéről.

A kutyák megugattak, de csak úgy eny
hén, különösebb harag nélkül. Mikor úgy az 
út felénél voltunk, Prücsi végre kitört:

— Na, nesze neked, Lord. Meg vagy elé
gedve magaddal? Nagy siker, ugye, hogy 
nem vertek meg? Legközelebbbi nődnek 
majd leadod, hogy a cigányok is oda-vissza 
.voltak tőled. Senkit sem hagysz nyugodtan 
verekedni meg kefélni, mindenkinek a nya
kára kell szorítsad a gitárszólóidat.

— S te meg, alighogy megnéz valaki, 
hopp a Tama ölébe.

— Lennél te az én helyemben.
—Az előbb még azt mondtad, nem zavar, 

ha megerőszakolnak.
— S amit te szoktál velem csinálni, az mi? 

Ezek az alakok kettesével is szelídebbek let
tek volna, mint te, ha formában vagy.

— Csendesebben, gyerekek — morgott 
valaki. — Még azt hiszik, veszekszünk.

Pedig milyen szép, szerelemre termett éj
szaka volt!

Másnap reggel a vármái jobban alakultak 
a dolgok s kora délelőtt mégiscsak megér
keztünk a faluba. Tengtünk-lengtünk a kul- 
túrházban, mert a koncertig még jó nyolc 
óránk volt. Egyszer csak jön a takarítónő, 
hogy a helybéli rendőrfőnök keres minket.

— Hogy hívják, néni?
— Popa elvtárs, aranyom.
Hát lássuk ezt a Popa elvtársat. Lord elő

kotorta a dugi Marlborót, s nagy bátran el- 
őreállt. Hetyke egy kékember volt ez a Popa 
elvtárs, annyi bizonyos, egy olyan százhúsz 
kilóra becsültem. Regáti románsággal be
szélt, egy dinnyeárus jovialitásával.

— Na, rendezkedtek, rendezkedtek?
— Hát így ni, öregesen — mondta Lord 

és cigarettával kínálta.
— Jól éltek, nem mondom — szólt a ren

dőr, s körülményesen próbált benyúlni az 
egyenruha ráfeszülő zsebébe. Ráült a gitár- 
tokra, a reccsenéstől Lordnak szikrákat ve
tettek a szemei, de nem szólt semmit. Végül 
Tama tüzet adott neki.

— Aztán nagy zenebona lesz itt?
— Elég nagy, hehehe — mondta Lord.
A milidsta mutató- és hüvelykujja közé 

fogta a cigarettát, nézegette.
— A Kárpádt mégis jobban szeretem en

nél — mondta. — Fütru nélkülit. Annak leg
alább nincs szaga.

Mostanában azt sem lehet kapni — saj
nálkozott előzékenyen Lord. — Azt mond
ják, kiviszik.

— De legalább kifizetjük az adósságot — 
emelte fel ujját a rendőr. — Nikulica tudja 
azért, mit csinál.

Bólogattunk, s erre a Popa dvtársnak is

eszébe jutott, hogy ő tulajdonképpen külde
tésben van.

— Aztán nehogy valami olyan magyar 
huncutságot csináljatok itt nekem — mond
ta. — Olyan történelemhamisítást, Erdély 
történetét meg ilyesmit.

— Ugyan, dehogy— siettünk biztosítani.
— Jól van, no — mondta békülékenyen 

—, piátok nincs?
Megkönnyebbülten szedtük elő a szilvó- 

riumot. Tama még szűrő nélküli Kárpádt is 
dővarázsolt valahonnan, s a rendőr a Marl- 
boróval együtt gyűrte zsebre.

— Aztán csak vigyázzatok — mondta, 
amikor kikísértük.

Mikor visszatértünk, Lord a tokot tapo
gatta.

— Hogy azt a kurva atyaúristenit neki.
— Eltört?
— Nem, csak a repedés hasadt tovább. 

Amióta egy ilyen gumigyuri megbüntetett 
tíz lejre egy alumíniumkanál miatt, ki nem 
állhatom a zsarukat.

— Pont az a tíz lej hiányzik neked?
— Nem a pénz a fontos, hanem az igaz

ságtalanság.
Kivette Sólyomszívet a tokból és hangol

ni kezdte. Mesélni sem tudott, ha nem volt 
kezében a gitár.

— Pionírtáborba indultunk...
Lord piros nyakkendővel és kék rövid

nadrágban. Nem tudtunk elfojtani egy vi- 
gyort. Naiv emberiség, aki azt hiszi, hogy a 
dolgoknak előzményei vannak.

— A vonatra vártunk és késett. Valahogy 
kiszabadultunk a tanár szeme dől és futot
tunk a restibe pepsit inni.

— Na ja, pepsit.
— Akkor az is bátorság volt. Gondold 

meg, egymagunk a kocsmában. Leültünk az 
asztalhoz és találtunk egy ottfdejtett alumí
niumkanalat. Nyomban bemutatót tartot
tam, mi mindent lehet csinálni vele. Éppen 
azt mutattam, hogy lesz bdőle fogas, mikor 
jött a randa, undok pincémő és azt mondta, 
fizessek hét lejt a kanálért. Mondtam, semmi 
baja és visszagörbítettem egyenesre. De erre 
azt mondta, hogy el fog tömi és ragaszkodott 
a hét lejéhez.

— S te persze nem fizettél.
— Ugyan, mit gondolsz, akkor száz lejt 

kaptam otthonról két hétre, s már el is tervez
tem, hogy dgarettát fogok venni. A pincémő 
azt mondta, megy a rendőrért. Azt hittük, 
csak hülyül, de egy perc múlva jött az állo
más zsarujával. Annak már tíz lej kellett, 
hogy a nyavalya essen belé s persze fizetni 
kellett. S még a kanalat is otthagytam neki.

— De hát ez végül is egy piti kis ügy volt 
— mondtam meggondolatlanul. — Gondo
lom, a rendőr is inkább nevetett rajtatok.

— Csak annyi is kelldt volna neki, hogy 
kinevessen — mondta Lord meglepő heves
séggel. — Szétvertem volna azt a ronda po
fáját. Kellett neki az én kicsi pénzem.

— Nem kell ezekkd szembeszállni — 
mondtam csillapítólag.

— De igenis kell. Én mindig is szembe
szálltam velük.

Mint dühödt bika nézett végig rajtunk.
— Igaz, vagy nem igaz?

Hallgattunk. Most fdemlegetni a Marl
borót öngyilkosság ld t volna.

— Nem hiszitek? Na, majd megmutatom 
én. Majd megmutatom nektek. Letette a gi
tárt — bármi más lett volna a kezében, oda
vágta volna, de Sólyomszívre ilyenkor is 
vigyázott — és kiszáguldott. Kárpótlásként 
az ajtót vágta be, hogy csak úgy reccsent.

Kínos csend volt.
— Most én vagyok a hibás?
Tama vállat vont.
— Lordnál se így, se úgy nem lehet kiszá

mítani.
Lord öt perc múlva jött vissza. Tetőtől 

talpig farmerbe, bőrbe s szögekbe volt öltöz
ve.

— A mindenit, gyerekek, még egy tenger 
időnk van. Tapasztaljuk meg, hogyan bírják 
az itteni nehézfiúk.

— Van itt elég piánk — ásított Mélák. — 
Unalmas, büdös kis kocsma lehet.

— De legalább nem gyepesedünk be — 
mondta Lord kajánul.

Tama egy hangszóró tetejéről lóbálta a 
lábát s vigyorgott.

— Én jövök. Rég nem volt részem egy jó 
kis bunyóban.

— Nem lesz semmi bunyó, igaz-e, Max£ 
Hacsak nem akarják feltétlenül. — Lord fel
tette a hajszorítót s elkezdte rendezgetni a 
haját úgy, hogy a szemébe hulljon.

— Ha téged így meglátnak, feltétlenül 
akarni fogják — mondta Hangya. — Már 
nekem is bizsereg a tenyerem.

— Ugyan már, békés kis pálinkázás lesz, 
nemde, fiúk.

Szóval mentünk a kocsmába. A takarító
nő csak bámult az átváltozásunkon. Az e- 
lőbb talán még azt latolgatta, ne hívja-e meg 
ebédre ezeket a szegény gyerekeket. Valami 
kölykök kergették ott a libákat, Tama elcsíp
te az egyiket, s egy enyhe nyaklevest mind
járt előlegbe lekent neki.

— Na fiam, most mondd meg, hol itt a 
kocsma ebben a rohadt faluban?

A magyarázat nagyon hosszúra nyúlt a 
sok szipogástól, amit Tama időről időre 
újabb nyaklevesekkel mérsékelt.

— Öcsiké, most aztán mehetsz haza és 
sírd el bátyádnak, hogy megvert a bácsi.

— Nincs is bátyám...
— Akkor verd meg a kutyát.
Az utca egész szélességét elfoglaltuk, 

úgy mentünk a kocsma felé. Az a néhány 
kocsi, ami ilyenkor átment a falun, félkilo
méterekről kezdett ránk dudálni. Megvár
tuk, amíg szinte megáll, csak azután 
ugrottunk félre. Lord ránkragasztotta bolon- 
dériáját: úgy éreztem, meghalok, ha nem 
kezdhetek ki valakivel.

Betódultunk a kocsmába. Újmódi helyi
ség volt, sajnos, nem olyan régi füstös bode
ga, amiről Lord énekelt. Cementpadlója volt, 
és éktelenül hideg volt benne. A kocsmáros 
többrétegnyi szvetterbe-pulóverbe csavarva 
üldögélt, az egyetlen vendéggel beszélgetve 
a talponálló egyik asztalánál. Onnan derült 
ki, hogy ő a kocsmáros, hogy nyomban a 
pult mögé penderült, mikor kezdtünk türel
metlenek lenni.

— Mindegy, csak erős legyen — adta ki a 
jelszót Lord.

Ijedten nézett ránk. Csendes falu lehet.
— Laji, én megyek—hallatszott a hátunk 

mögül. Gyanítom, Laji maga is ment volna.
— Dehogy mész, megiszol velünk egy 

sor pálinkát — mondta Mélák barátságosan,
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HELIKON
de eréllyel az ötven körüli úrnak, aki később 
részeges fogorvosnak bizonyult. — Mi fize
tünk.

Csodák csodája, maradt. Lehet, megijedt 
tőlünk: az a kis ingyenitóka aligha kecsegtet
te. Nem lett volna nagyobb baj az egészből, 
mert nem volt kivel verekedni. Lord a kato
naságbeli emlékeiből mesélt, de valahogy 
minduntalan a pámacsatákra tért vissza:

— Volt akit tisztára hülyére vertünk. Pár
nával nem igen nézi az ember, mekkorát üt. 
De azért mindig ellenőriztük előtte a párná
kat. Hogy ne legyen benne bakancs.

— En a dombelhárítóknál voltam — 
mondta Tama —> a sok ásáson kívül nem 
sokra emlékszem.

A fogorvos nekifogott vicceket mondani.
— Nyuszika elmegy a fogorvoshoz...
— Hahaha, fogadni mertem vona, 

hogy fogorvossal lesz...
— Különben is, régi vicc
— Szóval, mondom, a párnában 

volt a bakancs...
— S azt mondja Nyuszika, tegyen 

fogakat a farka alá is, mert...
Nem lett volna semmi baj, ha be 

nem állít egy vörös képű, de külön
ben pehelysúlyú alak.

— Ki az az ökör, aki felpofozta a 
kölykömet?

Tama csodálkozva fordult felénk:
— Ebben a faluban nem a kocsmá

ban isznak az emberek?
— Először is nem kölyök, hanem 

gyerek — mondtam.
— Tisztelj másokat, ha azt akarod, 

hogy téged is tiszteljenek.
— Másodszor is nem felpofoztuk, 

hanem móresre tanítottuk. Mert verte 
a kutyát.

— Miféle kutyát? — csodálkozott.
Csak lassacskán eszmélt, hogy bo
londját járatjuk vele.

— Ti hülyéskedtek.
Szomorúan bólogattunk.
— Ki mint veti. ágyát, aranyat lel, 

amíg eltörik. És a többi.
— Ugyan gyere már, haver, igyál 

velünk egy rundot — intette le Lord 
Tárnát, a ß  alig kezdett belejönni. Biz
tos úgy vélte, hogy ezt a fickót meg

ékíteni nehezebb, mint megverni, 
ord pedig nem szokott meghátrálni a ne

hézségek előtt. — Nem csináltunk mi sem
mit annak a gyereknek, csak megkérdeztük, 
merre van a kocsma.

— Hát szépen megkérdeztétek, hogy 
bőgve jött haza — mondta békülékenyen.

— Ezek a mostani gyerekek... Bezzeg mi 
nem bőgtünk gyermekkorunkban, akármi
lyen kis kérdezősködés miatt...

— Hát el vannak kényeztetve, annyi bi
zonyos — hajtotta fel. — Még egyet, Laji.

— Katonakoromban, mikor a párnában 
benne volt a bakancs...

— Én meg egyébre sem emlékszem, csak 
arra, hogy ástunk, s az őrmester meg ordí
tott. Ugyanis...

És így tovább. Repült az idő. Végül Prücsi 
jött utánunk, s rándgált el a koncertre. Lord 
már ment fel a színpadra, s csak mikor keres
ni kezdte, hol a drót, amit a gitárhoz kapcsol
jon, jöttünk rá, hogy nem állítottuk fel a 
hangszereket.

A terembe már begyűlt a nép: nagyma
mák, unokák, miegymás. Ott kellett szerel
jünk az orruk előtt, még a függönyt sem

tudtuk összehúzni. A hangfalakat még egy
másra tornyoztuk valahogyan, hanem a Ta
ma dobjai nagyon srégre sikerültek.

— Mi az ördögnek jársz ennyi dobbal? 
Erre a nagyra ütöttél már életedben? Egy 
pionírdobnak se tudnád mind a két felét ki
használni.

Az öregasszonyok ott ültek a teremben. 
Feketébe voltak öltözve, s mindeniknek az 
ölében ridikül. A fiatalok ki-kimentek ciga
rettázni.

— Kész? — kérdezte Lord s belepofozott 
a gitárba. A hangfalak engedelmesen felmo- 
rajlottak.

Fergeteges koncert kezdődött. Senki sem 
törődött senkivel. A közönséggel pláne. A 
közönség úgyse érti, a közönség menjen a 
fenébe. Egymással se nagyon törődtek. Tama

úgy csapkodott a dobok közt, mintha egy
szerre több ellenféllel párbajozna. Néha-né
ha megesett, hogy a levegőbe ütött, vagy a 
dob helyett az állványt találta el, de nem 
zavartatta magát.

Hangya, a ß  sosem szokott nagy produk
ciót rendezni, most két kézzel verte a billen
tyűket. Körbetáncolta az orgonát, aztán 
nekiállt az összes hangszínt kipróbálni. Mé
lák hátat fordított mindenkinek, az egyik 
hangfal elé állt s a hangszóró tányérjának 
dobbanásait figyelte. Közben úgy lépdelt 
ide-oda, mintha görög táncokat járna. Pusz
tán megszokásból tologattam a potmétere- 
ket, s mivel a hely túl szűk volt, hogy 
körbetáncoljam, mint Mélák, tamtamdobnak 
kezdtem használni a keverőpult oldalát.

— Ej — uhnyem! rikoltotta Tama, s felbo
rított egy dntányért, meg néhányat a dobok 
közül.

Kihasználva a csendet, Lord az álla alá 
igazította a gitárt s úgy dőlt előre, mint ami
kor a cigány az elázott gróf fülébe muzsikál.

- Most valami nagyon szívhez szólót fog 
játszani — ígérte. Eltelt egy félóra, s ez volt 
az első alkalom, hogy észrevette a közönsé

get. — Gyeheheherehe Bohodrihi Kutyáhá- 
háhám... Hahaha, csak vicceltem. Most 
mindjárt megmutatom gitáron, hogy nyerít 
a ló. Nyihaha! Zenekar, tust!

Még eljátszott egy számot, a szöveget 
amúgy félszavakban dobta oda.

— Most velem fogtok énekelni! Elénekel
jük a Marseillaise-t, a nagy francia nép him
nuszát! Hogy azok hogy élnek! Gyerünk, 
alonzonfan!

Persze, hogy senki sem énekelt. A felénél 
Lord áttért a székely himnuszra, közben Ta
ma hátulról kommentálta.

— Ezt se éneklitek, mi? Féltek barátaim, 
az ám.

— Mellesleg — állt meg Lord egyszerre 
—, tudjátok mit? Ceausescu menjen az any
jába. Bizony.

Zenéltek tovább. A teremben nem 
mozdult senki. Kivárták a végét, ha
nem akkor aztán villámgyorsan ürült 
ki a terem. A következő pár napban 
mind vártuk, mikor visznek el. Nem 
történt semmi. Gondolom, a besúgó 
kikapott, hogy ne jelentsen többet 
hülyeségeket.

Efféle disszidens volt Lord.
Vagy például a tea szertartása. A 

következőképpen kell csinálni: leül
tök a földre, egymás mellé. Átlagos 
termetű férfi számára elég nehéz en
nél kényelmetlenebb helyzetet talál
ni. Bár ha az ember a különböző jógi 
pozíciókra gondol, azért van rosz- 
szabb is. Aszertartásmester lehetőleg 
egy gésa, vagy legalább maikó — ha 
nem kerül ilyen, egy hazai kurvát is 
behívhattok valamelyik luxushotel 
elől. A forró vizet s az apróra vagdalt 
zöld teát már előre oda kell készíteni. 
Ezután a szertartásmester egy borot- 
vapamacsszerű valamivel összeke
veri a vizet meg a teafüvet. Hogy 
miért nem lehet mondjuk megfőzni 
egy szamovárban? Hát fiam, te itt 
most kérdezősködsz vagy csinálod a 
tea szertartását? (Ez vicc, persze, de a 
többi teljesen komoly.) Ezt a forró va
lamit fül nélküli csészébe tölti. Bele
kortyol, letörli a nyálát egy kendővel, 
törülközővel vagy konyharuhával, 
aztán továbbadja. Mire hozzádér a 

csésze, már vagy négyen-öten belekortyol
tak. S többé-kevésbé mindenik letörölte a 
zsebkendőjével. Tehát gondosan forgatod a 
csészét a kezedben, próbálsz egy szűz helyet 
találni rajta. Különben mindegy: ugyanaz a 
csésze még négyszer-ötször körbe fog járni, 
s addigra már biztosan körbenyalták. Hát 
egy zöld tea, cukor nélkül és természetesen 
szűretlenül. Sőt, jól felverve egy pamaccsal. 
Biztos van, aki így szereti. A cukros-citromos 
nem megfelelő a tea szertartásához. S most 
jön a legrosszabb: egész idő alatt üdvözölt 
képet kell vágni és meditálni kell. Miről? 
Mondjuk, a teáról. Miért, a jógi-fejállásban 
miről meditálsz? Arról, hogy része vagy a 
világmindenségnek? S minek ehhez fejreáll- 
ni? Ülve is megmondtam volna egyből.

S ha azt hiszitek, ez a tea szertartása, 
megmondom, hgy van ennek más neve is. 
Azt bizony, úgy hívják, hogy póz. Póz, póz s 
megint póz: póz és égbekiáltó őszintétlen- 
ség.

Részlet a Nálunk nincs Denver című re
gényből.

M olnos Zoltán:L átom ás
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Bogdán Béla, az iskolai repü

lőmodellező szakkör vezetője te
metőőr lett a Lombos úti izraelita 
sírkertben.

Az esemény döbbenetét vál
tott ki, hiszen Bogdán Béla még
iscsak egy állami középiskola 
tantestületének tagja volt, s nyu
galomba vonulásáig még tekinté
lyes idő volt hátra. Bő húsz 
esztendő, állapította meg Szász
ka Tamás, a történelem tanára, 
akinek a múló idővel kapcsolatos 
vélekedéseit nem volt tanácsos 
kétségbe vonni, ugyanis válasz
tott hivatása az évek rohanásá
nak figyelemmel kísérését tette 
kifejezett feladatává. Mármint "a 
társadalom életidejének fejlődé
sét", miként ezt soha nem mu
lasztotta elm ondani tanítvá
nyainak, esztendőnként legalább 
egyszer, a történelem-előadások 
nyitányaként p. o.

zálták", állapította meg keserű 
tudományossággal P. Teliér, aki 
még emlékezett efféle műszavak
ra. Avagy szekularizálták, amin 
Szófér Manó, a szabadszájú új
ságíró azt értette, hogy ide is be
szállásolta magát a polgári ruhás 
belbiztonsági szolgálat. Ekkor 
hagyták el az iskolát a keresztény 
egyházak megbízottjai. Izraelita 
hittan tanárt nem foglalkoztatott 
az intézet '45 óta, ugyanis sem 
elemi, sem középiskolás korú zsi
dógyerek nem tért haza a láge
rekből.

Az új igazgató, Róbert Sándor 
biztató tekintetétől sarkallva, 
Bogdán Béla elsőként szervezte 
meg a repülőmodellező kört a 
megyében, és az iskolai élet leg
kiemelkedőbb eseménye a min
den júniusban megrendezésre 
kerülő modellezőverseny lett. A 
tanulók bemutathatták legújabb

Bagolynak; bár valami szovjet 
márka nyerte volna meg tetszé
sét, a vétséget enyhítendő. Ez pe
dig, ugye, mégiscsak megenged
hetetlen szabadosság a szocializ
must építő iskola életében, illet
ve, hogy stílszerűek maradjunk 
— légterében.

Az ügyet mégsem fújták fel, 
Elekest viszont eltávolították, 
aminek az lett a következménye, 
hogy id. Elekes, a jónevű nőgyó
gyász egész befolyását latba vet
ve átíratta fiát a művészeti isko
lába, a Picassóba (más néven 
PIKK-ÁSZ-ba, hiszen itt folytak a 
legfeledhetetlenebb, a világbaj
noksággal is felérő kártyacsaták 
a zenész- és festőjelöltek között). 
Elekes Tibor rácáfolt Bogdán Bé
la, illetve a tanári kar elhamarko
dott ítéletére. Szobrász lett, majd 
Svájcba emigrált (ahová, monda
nom sem kell, Bogdán Béla soha

SEBESTYEN MIHÁLY * •  •

ERDÉLYI TÖRTÉNET
A társadalmi "életidő" a maga 

szubjektív szeszélyével és a meg- 
ismételhetetlenség egykedvűsé
gével alig egy évtizeddel 
korábban buktatta föl az ismeret
lenségből Bogdán Bélát, ezt a je
lentéktelen külsejű, alacsony és 
gyorsan kopaszodó férfiút, aki 
fáradhatatlanul és kirívó ügyes
séggel vezette be a repülőépítés 
titkaiba a serdületlen ifjúságot 
ama iskolában és a városi pionír
házban. Bogdán Béla '45-ben 
vagy csak '46-ban már az iskola 
alkalmazásában állott, mint a 
gyakorlati oktatás szervezője, 
majd vezetője. Csakhogy akkori
ban a tanintézetet Rákóczinak 
h ív ták  m ég h ivatalosan  is, 
ugyanis a város protestáns fele- 
kezeteinek közös kezelésében 
működött. Ám midőn az idők 
nagy és kérlelhetetlen "Glocken- 
spiel"-je — miként P. Teliér Ágos
ton, egykori ferences atya, utóbb 
xxx város plébánosa mondaná 
mindenkori temetési beszédei
ben felbukkanó stílusgörccsel — 
megkondult a felekezeti iskolák 
feje felett, ez az intézmény is, 
annyi patinás társával együtt 
gazdát és nevet cserélt, mintegy 
"visszhangosan tükrözve az idők 
harangjátékát". (Ugyanazon szó
nok aranymondásaiból.)

Az iskola új neve az 1. számú 
Állami Elméleti "Vasüe Roaitä. 
Középiskola lett.

A tanári kar szinte változatlan 
összetételben és zavarodottság
ban került át, jódarabig még a 
volt rákóczisok alkották derék
hadát. Igaz, elsőnek a hitoktatók
nak kellett kiválniok a testü
letből, midőn az iskolát és egy
házat elválasztották. "Szekulari

hártyaszámyú gumimotoros gé
peiket — egész iskolai évben 
ezek fölé hajoltak a pinceműhely
ben, és egyben játszva sajátítot
ták el az aerodinamika törvényeit 
is. Szép sikereket arattak azon a 
használaton kívül helyezett rep  
téren, mely még a "magyar világ
ban" épült, anélkül, hogy harci 
cselekmények színhelyévé vált 
volna valamikor is a múltban. A 
Szitakötők, Fehér Sirályok, Vörösbe
gyek és Kék Madarak abban a ne
vezetes esztendőben, amikor 
Bogdán Béla megvált az iskolá
tól, már tizenegyedik nemzedé
küknél tartottak.

Bogdán Bélával kapcsolatban 
kirívó fegyelemsértési eseteket 
nem jegyzett föl Tatar Aranka, a 
tanári közgyűlések koronázatlan 
jegyzőkönyvvezetője: Bogdán 
Béla mindössze egyszer pofozott 
fel "egy különösen elvetemült és 
pimasz tanulót" (Tatar Aranka 
sk. bejegyzése alapján), Elekes Ti
bort, alias Piát, aki repülőmo- 
delljét szánt szándékkal 
nekihajtotta a korábbról díjazott 
mester- művek kiállítási vitrin
üvegének, szerteszilánkolva a 3 
mm-es drága és nehezen besze
rezhető síküveg táblát. Elekes Pi
ci ugyanis hamar elvesztette 
türelmét és kitartását — a repülő
modellező kötelező erényeit—és 
a minden kecsességet, biztos röp- 
pályát nélkülöző, féloldalra húzó 
monstruma ez egyszer pontosan 
a célba ért, oda, ahová a megdü- 
hödött és a fegyelmét lábbal tipró 
Elekes Tibor szánta. Ráadásul el
tért az engedélyezett (javallott) 
névadástól is, saját gépét Mes- 
serschmidt bombázónak titulálta, 
nem Fehér Sirálynak vagy Bölcs

nem jutott el). Luganóból kapott 
tekintélyes csomagot néhány hó
nappal halála előtt. Egy bronzból 
öntött kecses angyal, derült ki, 
minekutána lehámozta a papírt 
és a hólyagos ütésgátló védőbur
kot. A művész, azaz Tibor Ele- 
kesch háláját fejezte ki a régi 
kicsapatásért és pofonért az 
absztrakt határát súroló művel, 
"mert máskülönben — írta — 
nem valószínű, hogy szobrász 
lettem volna".

Bogdán Bélával kapcsolato
san a Városi Nem Hivatalos 
Pletykanyilvántartó Szolgálat (a 
továbbiakban: VNHPSz) nem 
rögzített nőügyeket (bár minden
ki sejtette, hogy egészséges férfi 
nem lehet meg anélkül), annak 
ellenére sem, hogy nőtlen maradt 
egész életére, és legtöbbször 
csöndesen bóbiskolt az alapfokú 
ideológiai szemináriumokon. 
Idővel, természetesen, ő is el
nyerte az esti pártegyetem hall
gatóinak járó Ids vörös műbőrbe 
vont igazolványt, mellyel a vég
zést és a diplomamunkát hono
rálták. Sós elvtárs megmondta 
Bogdán Bélának a kézszorítás 
pillanatában, hogy az élet, elvtár
sam, túllép egy pillanat alatt a 
lagymatagokon, mint a lavina a 
lapostetűn (Sós elvtársnak a való 
életből vett erőteljes hasonlatait 
kedvvel idézték a helyi párt- és 
közigazgatás berkeiben), és hatá
rozottabban megnyilvánuló pro
letáréról yt kívánt a jogosítvány új 
és boldog tulajdonosainak.

Bogdán Béla művecskéje a Re
pülőmodellezés hazánkban és a béke
tábor több országában szerény 
címet viselte, és az ajánlott bibli
ográfia alapján "lett összeállítva".

Hogy végső soron kinek az alko
tását honorálta a bizottság (Popjp
L. Dumitru, Graur Iuliu-Gyula, 
Schönstein Dezső és Palotási 
Etelka elvtársak), azt soha senki 
nem derítette föl. A dolgozatból’ 
nem maradt fönn másodpéldány, 
még kéziratos változat sem a 
szerző (?) birtokában, s az egyet
len gépirati példányt Bogdán Bé
la halála után egy esztendővel 
vetették a szemétre, amikor az 
RKP mellett működő pártkabinet 
székházát az ideiglenes városi 
vezetőség a frissen alakuló politi
kai pártok és más demokratikus 
szervezetek rendelkezésére bo
csátotta. A Bogdán Béla nevével 
fémjelzett (aranyozott betűk a 
kötéstáblán), sűrűn gépelt 39 ol
dalas dolgozatot ugyanis min
den jel szerint senki sem olvasta 
át tüzetesen, holott ha megtették 
volna, akkor a 24. oldalon, hol 
már az emberi figyelem lankadni 
kezd — mint az olvasáslélektan 
régen megállapította — meglepő 
m ondatra bukkantak volna: 
"Kedves Graur elvtárs — fordult 
közvetlenül feltételezett olvasó
jához Bodgán Béla —, amennyi
ben e sorokra rábukkanna, abban 
az esetben hajlandó lennék fizet
ni Önnek egy láda csehszlovák 
sört bármelyik vendéglátóipari 
egységben."

Szegény, szegény Bogdán Bé
la! Hiába várta élte végéig, hogy 
a megszólított Graur Iuliu-Gyula 
elvtárs igenlő válaszát kézbesítse 
címére a posta, avagy telefonon 
üzenjen érte ama fontos férfiú. 
Hosszú hónapokig, mely idő 
alatt a társadalom életjelenségei 
folytonos nyüzsgésben és dialek
tikus ellentétpárban kavarogtak, 
hasztalan tekintett reményked- 
ve-sóvárogva Graur elvtársra, 
bárhol is futottak össze, az utcán, 
az iskolában vagy az Arany Ku
picában, ugyanis Graur Iuliu- 
Gyula még csak félszavas 
köszönésre sem méltatta. Hiszen 
lehetett xxx kisváros, provincia, 
alig k ikupálódo tt tartom á- 
nyi/megyei székhely, Graur elv- 
társnak  fogalm a sem volt, 
kicsoda Bogdán Béla. Amúgy is 
jellegtelen arcát — mi tagadás — 
könnyen el lehetett felejteni. Bog
dán Bélát csak Szöllösi elvtárs is
merte, aki az oktatásért felelt a 
Párt megbízásából barátunk, 
Bogdán Béla működésének ide
jén, majd Frateanu Samoilá elv
társ, aki viszont a felekezetekkel 
tartotta a kapcsolatot, noha a fe
lekezetek azt szerették volna, ha 
Frateanu elvtárs kifejezetten a tá
volságot tartaná velük.

És egyáltalán, semmi közis
mertet nem lehetett tudni Bog
dán Bélával kapcsolatosan. 
Alakját tulajdonképpen közöny 
vagy langyos imalom övezte ad
dig a bizonyos átnyergelésig. Ne
ve leginkább az iskola model
lezői között forgott közszájon,
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szájon, még a tanári testületben is 
sokan hajlamosak voltak arra, 
hogy nevét és alakját képtelenek 
legyenek azonnal összefűzni, ha 
látták vagy említés történt sze
mélyével kapcsolatban. Bár min
den júniusban beolvasták a 
szakirányító nevét a repülőtéri 
versenyek kezdetén, a szélesebb 
közönség nem jegyezte meg, job
bik esetben egy másodperc múl
tán már ki is ejtette em lé
kezetéből, a nézőket a repülők és 
a versenyzők bűvölték meg. A 
díjkiosztás perceiben már meg 
sem jelent a reptér szélén felállí
tott deszkapódiumon, az ünnep
lő tombolás felemelő mámorát 
átengedte az aranykezű ifjúság
nak, az iskola igazgatójának, a 
"Munkára, harcra kész" öntevé
keny honvédelmi szervezet akti- 
vistáinak. Bogdán Béla az 
egykori pilótapihenőben létesí
tett büfében egy pohár kevert 
mellett üldögélt. Nem gondolt 
semmire, nem volt boldogtalan 
vagy elégedett, csak jólesően 
üres, mint egy vérbő kettyintés 
után. Sima arcáról amúgy sem ol
vasott le semmit a rutinosan 
unatkozó felszolgáló lányka.

Még az sem volt világos, mi
lyen vallású. Nem mintha ez kü
lönösebb v izslatás tárgyát 
képezte volna az iskolák államo
sítása után, ugyanis Bogdán Bé
lát senki sem látta valamely 
tem plom/imaház/mecset ajta
ján belépni keresztelője óta (igaz, 
akkor anyja ölében tette meg az 
utat oda-vissza), pedig valami
lyen vallásúnak csak kellett len
nie, hiszen ember isten, hit és 
felekezet nélkül nincs, nyilatkoz
tatta ki ellentmondást nem tűrő 
hangon P. Teliér szigorúan bizal
mas egyházi körökben, ahol szin
tén szóbeszéd tárgyát képezte 
Bogdán Béla színeváltozása. Ki
bújt a szög a zsákból, mondták 
'sokat sejtetően az elhamarkodot
tan, a látszatoktól elvakult ítélke
zők: lám, lám, Bogdán Béla zsidó, 
sőt azt is tudni vélték, hogy aze
lőtt Bergernek vagy Bleyemek 
hívták; lábra kapott azonban egy 
másik vélemény is, mely verzió 
szerint Bogdán Béla egykor kato
likus volt, mostanra azonban hi- 
tehagyottá lett, kitért zsidónak, 
hogy külföldre, nyugatra, vagyis 
Palesztinába (a jobban informál
tak szerint: Izraelbe) vándorol
hasson ki. Az utóbbi nagyfokú 
tudatlanságról tanúskodik, hi
szen Sommerfeld Lajos hitközsé
gi elnök (korábban nagykeres
kedő, majd kizárt párttag) mind
annyiszor kijelentette a hozzáfor
dulóknak, hogy a fennálló ren
deletek és a hagyományok betűi 
szerint áttérés nincs, a főrabbi 
körlevélben erősítette meg, hogy 
a zsidó hitfelekezet nem fogad
hat be prozelitákat, jelentkeztek 
volna negyvenháromban vagy 
negyvennégyben, nem most,

amikor ebből csak előny (v. ö. út
levél, kóser hús, macesz) szárma
zik. És különben is, ha adott 
volna az áttérés lehetősége, ab
ban az esztendőben, amikor Bog
dán Béla az izraelita temetőkert 
gondnoka lett, éppen "menőpau
za" volt, a hatóságok úgy támo
gatták az új arab kormányokat, a 
palesztin elvtársakat, hogy leállí
tották meghatározatlan időre az 
aliját, magyarul a feliratkozáso
kat.

Pedig a tények ott lappangtak 
a pletykálkodók (VNHPSz) keze 
ügyében, de a szófiabeszéd  
olyan, mint az előítélet, a legke
vésbé sem törődik a valósággal. 
Bogdán Béla több példányban és 
változatban fellelhető  élet

rajzaiban (máig megtalálhatók az
1. számú Állami Elméleti "Vasile 
RoaitX" középiskola, utóbb 3. sz. 
Kémia-Fizika Líceum porosodó 
aktacsomói között), a Bogdán Bé
la nevét viselő "doszárokban" az 
olvasható, hogy a nevezett 1920. 
május 17-én született az Arad 
megyei Vingán, bolgár-magyar 
házasságból, születésekor viselt 
családneve még Bogdanov volt, 
amit atyja változtatott a semlege
sebbnek hangzó Bogdánra, s 
anyja határozott kívánságára 
kapta a magyar királyok által 
négy ízben is viselt Béla személy
nevet. Apja vallását követve ort- 
hodoxnak született, de amikor 
1940-ben átszökött Észak-Er- 
délybe, az őt kihallgató szuperbi
zalmatlan magyarországi ejtő
ernyős rendőrfogalmazónak azt 
állította, hogy iratai odaát ma
radtak Romániában, majd szem
rebbenés nélkül bediktálta, hogy 
unitárius. A rendőrségi fogda 
vendége volt három hétig Ko
lozsvárott, s mert semmi terhelőt 
nem találtak a húsz esztendős fia
talember ellen, vitéz nagybányai 
látogatása előtt egy nappal elen

gedték, ugyanakkor azt is tudo
mására hozták, hogy refes, azaz a 
rendőrség figyelemmel kíséri 
minden percét. Ez azonban Bog
dán Bélát már kevéssé hatotta 
meg, ugyanis zsebében az ideig
lenes tartózkodási engedéllyel si
etve eltűnt a hatóságiak szeme 
elől, hiszen Romániából is a köte
lező katonai (munka)szolgálatot 
elkerülendő lépte át a "zöldha
tárt" Feleknél.

Az is benne volt az élet
rajzában, hogy Toducz Domokos 
gyergyószentm iklósi aszta
losmester műhelyében helyezke
dett el inasként, és az 
asztalosműhely hulladékdarab
jaiból állította össze első repülő- 
modelljeit, nem is álmodva még

1941-ben, hogy pár év múltán ép
penséggel ez a babrálás ad majd 
biztos kenyeret kezébe. Toducz 
Domokos türelmes ember híré
ben állott, maga is kedvtelve el
nézte, miként szórakozik  
délutánonként hallgatag segítő
társa. Bogdán Béla legalább nem 
ivott, mint az előző, az a mihasz
na szentsimoni Mard és a klien
sekkel is igencsak udvariasan 
beszélt, úgy, hogy egy idő után a 
műhely forgalma még fel is len
dült. Toducz mester hagyta, hogy 
inasa vegye fel a rendeléseket, és 
elégedett volt, hogy embere nem 
veti magát folyton flancos fehér
népek után, mint az égetnivaló 
szentsimoni Mard.

Bogdán Bélára, amikor rájött 
a természetes, a férfiembert pró
bára tevő hajlandóság, elkérezke- 
dett a Törpe Elefánthoz címzett 
nyilvánosházba, és az éppen sza
bad kéjhölggyd (összesen hét al
kalmazottat foglalkoztatott a 
műintézet, mióta egy honvéd
ezred is állomásozott a városban) 
félóra alatt kienyelegte magát, s a 
természettől fakadó bizseregtető 
feszültséget testéből, hogy két-

három hétig aztán efféle kény- 
szerűségek ne zavarják újfent.

Újságot elvétve olvasott, leg
inkább az ottfelejtett csomagoló
papírt böngészte át, de hát a 
hírek már elvesztették addigra 
minden zamatukat, frissességü
ket. S m ióta az aszta
losműhelyben kereste kenyerét, 
önként felhagyott a dohányzás
sal is, igaz, néhány hétig méteres 
szivarokkal álmodott, azután 
visszatértek szokott, álmatlanul 
mély aluvásai. Munka után a 
mesterrel együtt felhajtott egy
két krigli jegelt sört, felballagott 
a szobájába, abba a semmi kis 
pudkba, mely mindig is a segé
dek és inasok szálláshelye volt a 
Toducz portán. Pengős sárgafe
delű regényeket olvasott, több
ször is ugyanazt, olykor dalolt. 
Jó hangja volt, ezt még az iskolá
ban megállapították, de sosem 
gondolt arra, hogy képezze ma
gát. Magyamótát, műdalt, ope
rettmorzsákat tudott, a mestertől 
néhány gyergyói dalt is fölsze
dett, és olyan honvédindulókat, 
melyekkel a városkában állomá
sozó bakák naponta legalább 
kétszer elvonultak a műhely 
előtt.

Rendszeresen borotválko
zott, és havonta egyszer pénzt és 
levelezőlapot küldött apjának, 
Bogdán Kristófnak, valamint 
anyjának, akinek nevét sajnos 
nem jegyezte föl (bűnösen korán 
veszni hagyta) a történelmi em
lékezet.

Bogdán Béla hasztalanul vár
ta, hogy őt is utolérje az a SAS 
behívó, mely valamennyi '20- 
ban született társát már fegyver 
alá szólította. Vagy a rendőrfo
galmazó felejtette el adatait to
vábbítani a HM-nek, vagy a 
kiállított okirat kallódott el Ko
lozsváron az Eötvös utcától az 
Árpád úti Hadkiegészítő Pa
rancsnokságig.

Bogdán Béla nem várta az 
oroszokat, még kevésbé a szö
vetségeseket, nem pofozott fel 
zsidókat, de nem is bújtatott sen
kit, nem gúnyolódott, nem gya- 
lázta a városkában maradt 
néhány román családot, mint 
ahogy a szövetségeseknek és a 
kisebbségeknek sem volt fogal
muk arról, hogy él Gyergyó- 
szentmiklóson egy Bogdán Béla 
névre hallgató egykedvű, a poli
tikával és a háborúval törődni 
sem látszó asztalosinas.

Vasárnap délután, ebédje el
költése után, amikor a nap kímé
letlenül nyilazta le az augusztus 
végi utcára kimerészkedő ma
gyarokat, székelyeket és egyéb 
jótét lelkeket, Lujzikától, a Törpe 
Elefánt egyik szólistájától hallott 
először a románok átállásáról, s 
arról, hogy az oroszok rövidesen 
a nyakunkon lesznek. Éppen az
» > »  folytatás a 10. oldalon
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» » »  folytatás a 9. oldalról

örmény templom árnyékában 
álldogált és azon vívódott, hogy 
most igyon meg egy korsó Bak
sört, vagy miután visszafelé bal
lag a Törpe Elefántból, midőn a 
mondott Lujzika tűnt fel a Főtér 
felől. Bogdán Béla meglepődött. 
Ilyenkor a Ház teljes üzemmel 
nyögdécsel, vihorászik, mosak- 
szik, cseveg, izzad, hörög, pezs
gővel koccint, de a Törpe Elefánt 
bőbeszédű művésznője, Lujzika 
felvilágosította, hogy a várható 
eseményekre való tekintettel 
Koncsekné mindenkinek kiadta 
a szabadnapját, s aki úgy gondol
ja, hogy nincs biztonságban az 
élete, azt harag nélkül elbocsátja, 
még erkölcsi bizonyítványt is 
hajlandó kiállítani, becs' istenem
re, így mondta Koncsekné, kaca
gott fel Lujzika, annak a 
leánynak, aki békésebb helyen 
szeretne újra a tisztes ipar szolgá
latába szegődni.

— Béla úr, maga is jól tenné, 
ha elpucolna innét, mert jönnek a 
ruszkik!

— Miből gondolja, Lujzika ki
sasszony? — kérdezte különö
sebb szívdobogás nélkül Bogdán 
Béla, aki csak később értesült 
Koncsekné nagylelkűségéről, 
mint mi.

— Volt benn nálunk egy tény
leges, asszem hadnagy, aki a vé
gén a vállamra borult és úgy 
zokogta: kisasszonka, kisasszon- 
ka, ezt a háborút is elveszítettük. 
Jöjjön velem Velemérre, Vas me
gyébe, oda tán csak nem jönnek 
utánunk az oroszok. Elveszem 
feleségül, bíz' Isten eztet mondta, 
még tiszti becsületszavát is adta.

— Aztán mit felelt neki, Lujzi
ka kisasszony?

— Há mondtam neki, hogy én 
csak egy szegény becsületes kur
va volnék, már megbocsásson, 
de ez a valóság. S aztán csak-csak 
nem fognak elvinni Szibériába, 
hiszen azaknak is van természe
tek, ha hosszabb is, mint a ma
gyaroké. Még azt is mondják, 
hogy vadak és mohók. Igaz-é?

— Azt nem tudom, mert még 
nem tapasztaltam . Bizonyos, 
hogy ők is csak olyan emberek, 
mint kegyed vagy én. De mon
dok én m ást visszajönnek velük 
a románok is — évődött tovább 
Bogdán Béla, aki először találko
zott Házon kívül a leánnyal. Bár 
nem gondolta maga sem komo
lyan ezt a jóslatot, fogalma sem 
volt, hogy a nagyon is a testközel
be nyomuló jövőt foglalta prófé- 
tikus szavakba. Az ösztönök oly
kor több helyes történelmi érzék
ről tesznek tanúbizonyságot, 
mint a hírmagyarázók, katonák 
vagy tudósok handabandázásai. 
Bogdán Béla élvezte a délután 
hevét és először érzett igazi szív- 
fájdalmat, hogy nem szivarozik, 
mert abban a pillanatban rágyúj

tott volna egy sárga, régen kiszá
radt Regalára.

— Ugyan, menjen már! Nem 
félek én tőlek. Hiszen volt nekem 
dolgom vélek elég, még a magyar 
világ előtt. Az Állami Gimnázi
um minden tanára rendszeres 
vendégünk volt minden kenzi- 
nánál. S a forgalom az érettségi 
vizsgák idején volt a legélén
kebb, amikor még a bukaresti 
egyetemi tanárok is lejöttek, 
hogy a szegény székely diákok
ból kiszorítsák a szuszt is. Egy
szer maga a híres-nevezetes 
Pteancu vezértanfelügyelő is be
tévedt hozzánk. Na, attól tényleg 
féltünk. De Koncsekné azt mond
ta, húzzunk sorsot. És amilyen 
szerencsés vagyok, éppen előt
tem állt meg a pezsgősüveg nya
ka. Pedig kedvesen magyarul 
udvarolt nekem, és egyáltalán 
nem volt benne semmi rettenetes, 
és nagyon szépen hímzett selyem 
alsógatyája volt. Jaj, erről nem is 
kellene beszéljek. Aztán, mikor 
felkelt, egy szekfűt is adott ne
kem a gomblyukából, és arra 
kért, ha meg nem sért, tűzzem 
oda, amíg megmosakodik és ki
megy a hatosból, a legszebb szo- 
bánkból, am elyiknek olyan 
színes ablakai vannak...

— Lehet, hogy hazaáruló és 
defekista vagyok — folytatta egy 
perc szünet után Lujzika —, amit 
most mondok, de a román urak 
sokkal kedvesebbek voltak min
dig, udvariasabbak, mint ezek a 
honvéd tisztek, akik csak paran
csolni és ocsmánykodni tudnak. 
Hiába... messziről meglátszik raj
tuk, hogy jártak Párizsban...

Ábrándosán indult fölfelé a 
Kossuth utcán. (Fenti meggyőző
dése csak egyszer ingott meg, 
már a felszabadulás után, amikor 
az új demokratikus hadsereg 
egyik törzstisztje 1947-ben fizetés 
nélkül akart távozni, erősköd- 
vén, hogy kitüntetései és háborús 
sebesülései mindennemű adó és 
illeték fizetése alól mentesítik, 
még a névjegyét is az asztalon 
levő ezüst utánzatú tálcára csap
ta. Ekkor mondta azt a híres mon
dato t Lujzika, m elyet évti
zedekig idéztek mindenütt, ahol 
értették a román szót. Csípőre tett 
kézzel, kipirosodott arccal ki
abálta a kilépő hadfi után: "Da' 
ce, pizda noastra e Economat?!!")

Bogdán Bélának tulajdonkép
pen nem volt mitől tartania. Ro
mánul jól tudott, ugyanis bal- és 
jobbfelőli szomszédai Vingán To- 
dorianék, illetve Popovid-ék vol
tak, az utcában együtt játszott 
Schwertell Tónival és a többi 
sváb fiúval. Mióta az eszét tudja, 
legalább négy nyelven szólott: 
magyarul, bolgárul, románul és 
sváb dialektusban.

Befejező rész a következő szám
ban.

Novemberi
évfordulók

1 — 90 éve halt meg Theodor Mommsen német történész
2  ----------
3 — 80 éve született Albert Camus francia író
4 — 100 éve született Kazys Binkis litván író

530 éve született Antonio Tebaldo olasz költő 
140 éve született Vargha Gyula magyar költő

5 — 50 éve halt meg Aspasija lett írónő
380 éve született Isaac de Benserade francia költő 
190 éve halt meg Pierre Choderlos de Laclos francia író 
140 éve halt meg Garay János magyar költő 
375 éve halt meg Éliás Láni szlovák költő

6 — 60 éve született Varró Hona romániai magyar írónő
7 — 540 éve született Filippo Beroaldo olasz író

25 éve halt meg Hamvas Béla magyar író
8 — 40 éve halt meg Ivan Alekszejevics Bunyin orosz író

360 éve halt meg Hszü Kuang-csi kínai tudós 
320 éve halt meg John Milton angol költő

9 — 75 éve halt meg Guillaume Apollinaire francia költő
40 éve halt meg Dylan Thomas walesi költő
175 éve született Ivan Szergejevics Turgenyev orosz író

10 — 80 éve született Bállá Károly romániai magyar író
70 éve halt meg Donászy Ferenc magyar író 
130 éve született Kálnoki Izidor magyar író 
510 éve született Martin Luther német hitújító 
500 éve született Theophrastus Bombastus Paracelsus 

német humanista
70 éve halt meg Pecz Vilmos magyar filológus

11 — 500 éve született Bernardo Tasso olasz író
12 — 75 éve született Alekszandr Iszajevics Szolzsenyidn 
orosz író
13 — 330 éve született Ami Mágnússon izlandi filológus
14 — 80 éve halt meg Nerva Hodos román filozófus
15 — 680 éve született Ibn al-Khatíb arab történész 

340 éve halt meg Teitoku Macunaga japán költő
16 — 120 éve született Alberto de Oliveira portugál költő
17 — 220 éve született Csokonai Vitéz Mihály magyar költő 

— 1400 éve halt meg Grégoire de Tours francia krónikás
175 éve született Vachott Sándor magyar költő

18 — 130 éve született Richard Dehmel német költő 
240 éve született Ippolito Pindemonte olasz költő 
225 éve született Zacharias Werner német író

19 — 150 éve született Richard Avenarius német filozófus
90 éve született Marcel Bresla^u román költő 
160 éve született Wilhelm Dilthey német filozófus

20 — 70 éve született Nadine Gordimer délafrikai írónő
21 — 225 éve született Franz Daniel Schleiermacher német 
filozófus
22 — 175 éve született George Eliot angol író

30 éve halt meg Aldous Huxlex angol író
23 — 275 éve született Alekszandr Petrovics Szumarkov 
orosz író

70 éve halt meg Urmuz román író
24 — 100 éve született Hermann Hiltbrunner svájci költő 

280 éve született Laurence Sterne angol író
40 éve halt meg Veress Endre romániai magyar történész

25 — 230 éve halt meg Antoine-Franqois Prévost d'Exiles 
francia író

25 éve halt meg Upton Sinclair amerikai író
26 — 110 éve született Babits Mihály magyar költő

25 éve halt meg Arnold Zweig német író
27 — 40 éve halt meg Eugene O'Neill amerikai drámaíró 

175 éve született Áron Pumnul román filológus
28 — 125 éve született Maiju Lassila finn író
29 — 50 éve halt meg Harsányi Zsolt magyar író
30 — 60 éve született Gálfalvi Zsolt romániai magyar 
kritikus

150 éve született Kiss József magyar költő
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szöveggyűjtem ény szerkeszti: K, JAKAB ANTAL
Áprily (családi nevén: Jékely) Lajos (Brassó, 

1887.11.14. — Budapest, 1967. 8. 6.) költő, mű
fordító; formaművészete, impresszionista látás
módja, mélabúja a Nyugat első nemzedékével 
rokonítja; költészetében nagy szerephez jut az 
erdélyi táj; hangja az évtizedek folyamán alig 
változik. Apja ingatag helyzetű gyári tisztviselő, 
német származású anyja azelőtt munkáslány 
volt. 1890-ben Parajdra költöznek. "Termé
szetlátásomat, életutam irányát — vallja majd a 
költő — a parajdi gyermekkor határozta meg.” 
Szenvedélyes természetjáróvá és vadásszá vá
lik. 1899-ben az apát s vele a családot Kolozsvár
ra szólítja a megélhetés. Áprily az itteni 
református kollégiumban folytatja Székelyud
varhelyen kezdett gimnáziumi tanulmányait, 
majd beiratkozik az egyetem magyar-német 
szakára. Később erős lelkifurdalást érez, hogy 
mint nyelvleckékből élő, de egy kis kicsapon
gásra mindig kapható diák egy időre elhanya
golta ez idő szerint a Bihari-havasokban 
tengődő szüleit, és végzett tanárként pótolni is 
fogja a mulasztást Miután megszerzi oklevelét, 
Párizsba utazik. Nem leli helyét a világváros
ban, még az éppen ott tartózkodó és akkor már 
bálványozott Ady meglátogatásától is visszaret
ten az utolsó pillanatban. Hazatérve a nagye- 
nyedi Bethlen Kollégium Tanítóképzőjének 
tanára lesz, 1911-ben pedig kinevezik a Bethlen 
Kollégium "rendes" tanárának. Kisebb-nagyobb 
megszakításokkal több mint másfél évtizedet 
tölt Enyeden. 1918-ban Áprily Zoltán néven ver
seket küld Szentimrei Jenőnek, az Új Erdély szer
kesztőjének. Szentimreinek tetszenek a versek, 
kettőt hamarosan közöl is belőlük, az Áprily 
Zoltánt azonban véletlenül Lajosra cseréli, így 
születik meg az írói álnév. Még ismerősei és 
barátai is csak két év múltán tudják meg, ki 
rejtőzik a név mögött. Félszegségének, zárkó
zottságának további jele, hogy első kötetei is 
meglehetősen későn látnak napvilágot: Falusi 
elégia (1921), Esti párbeszéd (1923). Hogy kiegé
szítse szerény tanári jövedelmét, elvállalja a ko
lozsvári Ellenzék vasárnapi mellékletének 
szerkesztését, noha a szerkesztői munkától bor-

ÁPRILY LAJOS

sódzik a háta (utál szervezni és belejavítani má
sok kéziratába). 1926-ban Kolozsvárra viszi csa
ládját (első fia Jékely Zoltán, a majdani költő); a 
refomátus kollégiumban tanít, ahol egykor diák 
volt. Ugyanez évben két kötete jelenik meg: a 
Rasmussen hajóján és a Vers vagy te is. Részt vesz 
a Kemény János kastélyában rendezett marosvé- 
csi írótalálkozókon. Megbízzák az 1928-ban in
dult Erdélyi Helikon szerkesztésével 
(főszerkesztő Bánffy Miklós, felelős szerkesztő 
Kós Károly). Tisztelői csalódására, sőt megbot
ránkozására 1929-ben elfogadja a budapesti re
formátus főgimnázium meghívását és 
Magyarországra megy tanárnak. 1929-től 1934- 
ig a Lónyai utcában tanít és — megint szükség
ből — megint szerkeszt, ezúttal a Protestáns 
Szemlét. 1934-ben kinevezik a Baár Madas Le
ánynevelő Intézet igazgatójának. Az aranymosó

balladája (1934) gyűjtemény a Falusi elégia, Esti 
párbeszéd, Rasmussen hajóján versein meg az Ida- 
hegyi pásztorok (1929) c. verses drámán kívül 
tartalmazza a már Magyarországon keletkezett 
költeményeket is. A következő kötet, A láthatat
lan írás kiadására csak 1939-ben kerül sor, ez az 
öt évi termés sem több 40 versnél. Nemcsak 
azért ír keveset ebben az időszakban, mert inté
zeti munkája igen lefoglalja: önbizalma is még 
inkább megcsappant. 1937-től egyre sűrűbben 
járja a Visegrád környéki erdőket; kísértik a fia
talkori emlékek. 1942-ben a munkától és a hábo
rús izgalmaktól meggyötörtén egy évi 
szabadságot kér az iskolától és Parajdra húzó
dik vissza. A következő esztendőben nyugdíjaz- 
tatja magát, mert nem hajlandó végrehajtani a 
zsidóellenes rendelkezéseket az intézetben. A 
Visegrád melletti Szentgyörgypusztán telepszik 
le. A 40-es évek végén kíméletlenül félreállítja a 
hivatalos irodalompolitika, könyveit egy-kettő 
kivételével bezúzatják. A nyilvánosság elé mű
fordítóként tér vissza. 1952-ben megnyeri az 
Anyegin újrafordítására hirdetett pályázatot. 
Hogy azonban lírai költő is, nemcsak műfordító, 
kezdik elfelejteni. Az egyik kiadóban arra figyel
mezteti a szerkesztő, hogy a tolmácsolandó ro
mán elbeszélés versbetéteivel ne vesződjék, 
azok úgyis versértő emberre várnak. Tizennyolc 
évnek kell eltelnie, míg új verseskönyvet adnak 
ki tőle, ez az 1957-es Ábel füstje. Éltében követke
zik még új verseinek gyűjteménye, a Jelentés a 
völgyből (1956) és verseinek leggazdagabb válo
gatása, A kor falára (1967). "Ez a lélek — írja a 
költőről Németh László — ... elvégeztetett, mi
előtt líra lett. Ember, aki így szólt én Áprily 
Lajos, az életet befejeztem, ami maradtam: elé
gia... S ha elégia, nem tolakodó. Az erdőkbe, 
havasokba, szomorú sorsú emberekbe rejtező 
elégia, s csak itt-ott riadunk rá, hogy mindez ő, 
Áprily Lajos, aki alig szól bele a tulajdon világá
ba. Októberi séta ezeken a verseken áthaladni. 
Különös pirosas elégiák, nem szürkésfeketék, 
mint Juhász Gyula elégiái, pirosak, piros levél és 
piros bogyó, erőkre emlékező, melyek voltak és 
az őszé lettek."

Á P R ILY LAJOS VERSEI
Kolozsvári éjjel
A kövezet akdcoirágos, 
holdfényben áll a sarki bolt.
S nem ismer rám a régi váro6, 

a régi hold.

Kopott kövét a régi útnak 
riasztó léptekkel verem.
S akácfalombok összesúgnak: 

"Nem ismerem..."

Tárt ablakon az éjszakába 
egy nóta száll, halk, mint az ősz.
S a dal és aki zongorázza, 

nem ismerős.

Egy kertajtó kilincse moccan 
és visszakoccan: "Idegen..."
S rá felbúg rég nem sírt jajokban 

az idegem:

Holdas tetők, virághavas tér, 
dalok, tüzek, csodák: 
nem az enyém többéi — Ahasvér, 

gyerünk tovább"

A rím
Hazája álom és titok, 
szem-nem-legelte pázsitok.

Egyszer csak itt van s mint kis ér, 
csilingel és kisér, kisér.

S fürtös csengő lesz: hangpatak, 
amelybe új csengés szakad.

Mentát locsol, szirmot sodor 
és illatos lesz, mint a bor.

És mámoros lesz, partot ont, 
kurjongató, vidám bolond.

A mély felé örvénnyel ás, 
hogy belenézni: kábulás.

A fényen tündökölve fut 
és fényes tündérvölgybe jut.

S tó lesz, virágot úsztató, 
habnyugtató és tiszta tó.

Nem ás, nem ont és nem kering — 
csak ring s a lelkem benne ring.

Ajánlás
Ne haragudj. A rä deres volt, 
a havasok nagyon lilák 
s az erdő óriás vörös folt, 
ne haragudj: nem volt virág.

De puszta kézzel mégse jöttem: 
hol a halál nagyon zenél, 
sziromtalan csokrot kötöttem, 
piros bogyó, piros levél.

S most add a lelked: karcsú váza, 
mely őrzi még a nyár borát — 
s a hervadás vörös varázsa 
most ráborítja bíborát.

Kusztos Endre rajza

Hóban
Az erdőszélen lopva róka jár 
s csapás végén havas bozótba fordul. 
Mint holt kastélyon bűvös mese-zár, 
a hó a sí alatt halkan csikordul.

A köd mögül rekedten szól a "kár", 
jeges bajusszal ballag a favágó; 
az útnál megváltó napokra vár 
s vércseppeket hullajt a kecskerágó.

Felborzolt tollal ül a hím-pirók, 
hózuzmarát szitál az ág le rája, 
félálomban lát nyár-iüúziót 
s olyankor szól althangú fuvolája.
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✓
Alom  a vár a la tt

A székely rege: Rapsonné asszony, hogy 
sziklavárából táltos lovaival a tordai temp
lomba kényelmesebben ellátogathasson, egy 
hegy aranyért meg egy völgy ezüstért utat épít
tetett az ördöggel. Mikor fizetésre került a 
sor, a tündérasszony kijátszotta az ördö
göt, ez meg dühében a bűvös utat szét
rombolta.

(Öt óra! Fel, fel kis turista!
Öltözz sietve, jössz velünk.
Legyen botod, kisfejsze, bicska,
Rapsonnénál ebédelünk.)
S mentünk. Köddel köszönt a várrom, 
bronz homlokán ezüst szalag, 
régi vasárnap, régi nyáron 
kolomp csengett, patak szaladt...

És egyszer elnyomott az álom 
Rapsonnénál a vár alatt:
Harangszó csendült, messze, mélyen, 
sötét hullámú, vontatott, 
a szellő kék selyem-kötélen 
egy mély harangot kongatott.
Kastéllyá tornyosult a várrom, 
kápráztatott sok ablaka, 
s arany-kapun, gyémánt-batáron 
kiszállott Rapsonné maga!
Elébe vágtam fúlva, futva 
s elálmélkodva szertelen.

"Álméíkodó halász-fiúcska, 
templomba nem jönnél velem?
Nem hallod-e a mély harangot? 
templomba vár a városom, 
paripát kapsz, apródi rangot, 
tied a legszebb táltosom..."
S táltos-lovon, gyémánt-batáron, 
sátán-úton, erdők felett, 
repültünk, mint a könnyű álom 
s a szélhajtotta fellegek; 
faluk és villogó keresztjük 
suhogva szálltak vissza lenn...

(No nézd, milyen sokat kerestük, 
s itt elaludt a szemtelen.)

Régi vasárnap, régi nyáron 
patak s idő hova szaladt?
Hová repült a légi álom 
Rapsonnénál a vár alatt?
Hová repült a várba hangzó, 
templomba hívógingalang?

Most hogyha csendül halk harangszó, 
jól ismerem: csak sírharang.
Fekete holló száll fölöttem, 
nem káprázó, tüzes kerék.
Rapsonné vára, visszajöttem,
Rapsonné asszony, élsz-e még?
Ott túl a rengeteg homályon 
egy szép országot ismerek, 
partján habverte sziklaszálon 
botot cifráz egy kisgyerek.

Haj, elvesztettem s nem találom, 
szekér az útján nem zörög, 
nincs arra jel, nincs arra lábnyom, 
eltüntették az ördögök.
Kutatom kéz-árnyalta szemmel 
s a szemem köddel lesz tele — 
fölötte átcsapott a tenger, 
tajtékos évek tengere.

Útromboló fekete ördög, 
lásd, engem is megátkozott —
Rapsonné asszonyom, könyörgók: 
még egyszer add a táltosod!

Szalonka-les
Bükkcserje közt piros mrágu mart, 
a mentén kékes esti köd lebeg.
Hol barna bükkök némán ködlenek, 
álmos holló a szálerdőbe tart.

A mogyorófa-barka megremeg: 
futó fuvallat, izgatott, zavart, 
felborzolja az álmodó avart 
s sutáivá indul könnyű permeteg.

Hat óra. Körtszót küld egy messzi gyár. 
A rigó füttye halkul, egyre jobban.
Rejtett madár most édes nászra vár.

Fegyver feszül az izgatott marokban... 
Most. Jönnek... Boldog, büszke mátkapár. 
S forró szívükre gyilkos puska robban.

A z irisórai szarvas
Virradt. Áfákra egyre csendesebben 
rivaüt alá a mély felhő- torok.
Gáncsot vető boróka-rengetegben 
akadtak rá a csorda-pásztorok.

A gomyikhoz levitte nemsokára 
tarkóra vetve egy szilaj csóbán, 
s megvolt az alku egy-kettőre: ára 
egy korty fényőoíz s egy marék dohány.

A simmentali borjának fogadta 
fakorlátos, legeltető helyen, 
tőgyén mohón csüngött az istenadta, 
és elfeledte, hogy testvértelen.

És elfeledte a futó erecskét, 
amely bukfenceket kacagva hányt, 
s mely hús homályba fogta gyenge testét, 
el a zuzmószakállú ősmagányt.

És elfeledte a forrás kis odvát, 
amelynek tükre csábító titok, 
s ha eltikkadva meg-megszomjazott, hát 
napverte, langyos vályúból ivott.

Kristály-tükörben nem láthatta mását, 
mikor a szarva büszkén ütközött, 
meg nem sejthette büszke származását, 
és borjúnak nőtt fel borjak között.

És lett pompás agancsú háziállat, 
vadász-szívekbe dobbantó remek, 
s csudáivá nézte, rajta mit csudáinak 
csudálkozó kiránduló-szemek...

De nyárutón, mikor a kék havasról 
omlott a köd s leszállt az ősz vele, 
beláthatatlan, ködruhás magasból 
szarvasbőgés búgott a völgybe le.

S akkor: párát zihált remegve szája, 
idegen lett palánkos otthona, 
idegen lett testvére, mostohája — 
s a ködbe hördült, mint az orgona.

Nyírfák
El-elnézem finom nyírfáimat, 
úgy állnak, mint egy szőke lánycsapat. 
Finn lányok. Szúz lelkűk kedves nekem, 
Küllikki, Hilka - így dédelgetem.

Csend
Nem húz az égen több vadlúdcsapat, 
szél sem rezzenti künn a bús határt. 
Halkan feszül a néma pillanat, 
s nézd: száll a hó. Az első. Csendre várt.

Tavaszodik
Sáncban a hóvíz
könnyű hajót visz,
füstöl a fényben a barna tető.

Messze határba 
indul az árva, 
lenge madárka: billegető.

Titkon a Bükkben 
moccan a rügyben
— mint csibe héjban — kandin a lomb, 
s mintha a róna 
kedve dalolna,
úgy muzsikál, muzsikál a kolomp.

Indulok. Értem.
Jól tudom: értem,
értem üzenget a zsenge határ:
"Szíved, a bombtt, 
ócska kolompot
hozd ide, hozd ide, hozd ide már!"

Március
A nap tüze, látod, 
a fürge diákot
a hegyre hcsalta: a csúcsra kiállt. 
Csengve, nevetve 
kibuggyan a kedve 
s egy ős evőét a fénybe kiált.

Régi, kiszáradt 
tó vize árad,
néma kutakban a víz hbuzog.
Zeng a picinyke 
szén fejű cinke
víg dithyrambusa: dactilusok.

Selymit a barka
már htakarta,
sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram
a déli sugárban
s bökken a hó a hideg havason.

Barna patakja 
napra kacagva
a lomha háarasba csengve siet.
Zeng a csatorna, 
zeng a hegy orma,
s zeng — ugye zeng, ugye zeng a szived?

Tetőn
Kós Károlynak

Ósz nem sodort még annyi árva lombot, 
annyi riadt szót: "Minden összeomlott..."

Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, 
vasárnap reggel a hegyekre mentem.

Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan.
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan.

Időkbe látó, meztelen tetőjén 
tisztást vetett a bujdosó verőfény.

Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól. 
Itt fenn: fehér sajttal hnált a pásztor.

És békességes szót ejtett a szája, 
és békességgel várt az esztenája.

Távol, hol már a hó hrálya hódít, 
az ég lengette örök lobogóit.

Tekintetem szárnyat repesve bontott, 
átöleltem a hullám-horizontot

s tetőit, többet száznál és ezernél — 
s titokzatos szót mondtam akkor: Erdély...
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Tavasz a házsongárdi 
í temetőben

Apáczai Csere Jánosné,
Aletta van der Maet emlékének

A tavasz jött a parttalan időben 
s megállt a házsongárdi temetőben.

Én tört kövön és porladó kereszten 
Aletta van der Maet nevét kerestem.

Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, 
s tudtam, elmúlt névéi már nem találom.

De a vasárnap délutáni csendben 
nagyon dalolt a név zenéje bennem.

S amíg dalolt, a századokba néztem, 
s a holt professzor szellemä idéztem,

akinek egyszer meleg lett a vére 
Aletta van der Maet meleg nevére.

Ha jött a harcok lázadó sötétje,
• fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje.

S a dallamot karral kísérve halkan, 
napsugaras nyugat dalolt a dalban,

hol a sötétség tenger-árja ellen 
ragyogó gátat épített a szellem.

Aletta van der Maet nevét susogta, 
mikor a béke bús szemét lefogta.

S mikora hálátlan világ temette,
Aletta búja jajgatott felette,

míg dörgő fenséggel búgott le rája 
a kálvinista templom orgonája.

Aztán a dal visszhangját vesztve, félve 
bélenémult a hervadásba, tétbe.

Gyámoltalan nő — szól a régi fáma — 
urát keresve, sírba ment utána...

A fényben, fenn a házsongárdi csendben 
tovább dalolt a név zenéje bennem.

S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem, 
egyetlen könny, hogy azt a dallamot 
Aletta van der Maet-nak megköszönjem.

Vers vagy te is
Indulsz. A mozdony sürget már dohogva 
és a tavaszba messze-fut veled.
Ne vidd a vádat és a bút magaddal, 
hogy hűvös szóval megsértettelek.

Vers vagy te is. Ezért van harc közöttünk. 
Rég vívom érted a művész-tusát.
Ki a hibás, ha túlságos közelből 
nem hallom lelked tiszta ritmusát?

Ki a hibás, ha néha feltolulva 
egy kusza hang harmóniádba tép, 
és gúnnyal int szivárványos magasban 
a büszke, győzhetetlen eszme-kép?

Vers vagy te is. A harcban meg nem érzed, 
hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs.
A fájó gáncs nem céltalan óvódás, 
s kedves, nem ok, hogy érte visszabánts...

Már távolodsz. A gép repít robogva.
Nem is tudod, hogy most lettél enyém. 
Varázs-ütésre dallamod kiépül,

1 s zengő egész vagy, zengő kdtemény.

Az aranymosó balladája
Laktam hangos zúzok alatt, 
aranykincses pataksoron, 
és mindig volt aranyporom.

Mindennap megcsodált a nap, 
mert látta: dúsan érkezem, 
szikrázik mind a két kezem.

S egy lányt küldött a szürkület, 
s szólt: Mennyi csillogó arany —
Hogy megszőkítné szép hajam!

És sírtak kunt az őszi fák: 
aranyporozd be bánatunk, 
úgy pompásabban halhatunk.

S futárt küldött a téli nap:
Arany-nábob, ma küldj sokat, 
köd hossza már a csúcsokat.

Lány elhagyott, lomb elfagyott, 
a nap nem küldött sugarat, 
kincsemből semmi sem maradt.

S tavasszal jött egy csöpp bogár: 
Arany-király, egy porszemet, 
megaranyozni testemet.

Aranyhalacska penderült 
s kért: Vízesés es, vad helyen 
elhullattam egy pikkelyem.

Sírokról jött egy sárga méh 
és szólt a zümmögő zene:
A liliomnak kellene.

És hárman szólták: Nem felelsz?
Mondd meg, hová lett annyi kincs?
És szánva mondtam: Annyi sincs.

És sírva mondtam: Semmi sincs.

Vallomás
Kuncz Aladárnak

Igaz —■: én itt a sorssal nem csatáztam, 
én döbbent szemmel láttam itt a vért, 
és nem lengettem omló barrikádon 
fehér zászlót a véres emberért.

Viharokból kibomló új világért 
csak álmom volt, nem lobbanó vitám. 
Rohamra nem harsogtam riadókat 
jövő-ködökbe zúgó trombitán.

A seb, mit rajtam vad kor Ökle zúzott, 
sötét heggé simult minden dalon.
De mint a monda tóba hullt harangja, 
a mélyben él az ember-fájdalom.

S én nem tudom, hogy meddig él a versem, 
titánok halnak, tornyok rengenek.
Ahol világ-traverzek összedúlnék, 
a vers, a versem hogyne halna meg?

Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, 
sorsomnak mennyi furcsa titka volt.
A hűlt sorok megannyi érc-koporsó, 
s a könyv, a könyvem gránit-kriptábolt.

De túl romon, ha perce jön csodáknak, 
a mély megkondul, mintha vallana, 
s a bolt alól harangtisztán kicsendül 
s magasra száll az ember dallama!

Aranykapu
Én is játsztam, énekeltem ezelőtt sok évvel, 
sok kis rézcsengettyú-hangú falu-gyermekével. 
Kerti gyepen, temetőben, láncba-fogva játsztam, 
— temetővel szemben laktunk, faluvégi házban — 
csilingelt a temetőkert, csilingelt a kertünk, 
dolgos anyám csak hallgatta, ahogy énekeltünk, 
ahogy a sok rézcsengettyű dalosán szavalta: 
Nyitva van az — aranykapu — menjetek be — 

rajta.

Aranykaput dolgos anyám gyermekül se látott, 
mindig sűrű jellegen át látta a világot.
Csak a sors villáma lobbant hangos csattanással, 
csak a gond kapui nyíltak vascstkordulással.
Néha mégis szelídebb fény villant meg az álmán, 
hitte, hogy a ködökön túl aranykapu vár rám, 
s gond-kapuit meseszóval, dalokkal takarta:
Nyitva van az — aranykapu — menjetek be — 

rajta.

Most a dombon, Rózsadombon, aranykapu nyílik, 
aranykapu ragyogása ellátszik a sírig.
Szól a dal is, fénytelen és különös a dallam, 
egyetlenegy hang dalolja, mégis ide hallom.
Föld alól szól — aki mondja, elszáradt az ajka: 
Nyitva van az — aranykapu — menjetek be — 

rajta.

Juhok
A kőgátnál a víz vadul zuhog.
A parton szőke hullám jön: juhok 
Botverte és napverte kis család, 
hozzák az erdő minden illatát, 
hozza a lankák hús üdvözletét 
tekintetük, a méla szembeszéd.
Elnézzük egymást. S mint egy látomás, 
kísérni kezd egy volt találkozás:

Nagy völgybe estem. Völgyben kell a mákony, 
az ember ott beteg s boldogtalan; 
homályos kávéházi éjszakákon 
a füstbe szórtam drága önmagam.
Hiába zúgott mámoromba halkan 
nagymessziről egy rozzant, régi gát, 
ha — zuhogók helyett — az esti parkban 
hallgattam a sztkőkút múdalát.
Hiába jött a messzi posta értem, 
ha záport küldött egy ködös tető, 
s ha úri sétálók között sötéten 
fel-felbukkant a zord szénégető...
Azonban egyszer... Távol már a hajnal 
vadrózsa-bokrának bimbója nőtt, 
s amint kinyílt az ajtó unt sóhajjal: 
juhok álltak a kávéház előtt.
Szelíd hullámok göndör-szőke tóban, 
botvert, esővert, hajszolt kis család, 
de verten s út porában lankadóan 
hozták a lankák hűvös illatát.

Az egyik összecsukló lábbal éppen 
az útszélig vonszolta el magát, 
és rám nézett és harmatos szemében 
vád volt, riasztó, karvalykarmu vád.

A pásztorjelre szomjan és gyötörve 
indult a nyáj tűnő lankáival —
S a sápadtságom akkor összetörte 
erős szárnyával egy piros vihar.
*

Abel és a rengeteg
Már jött a vég a szívben és erekben, 
de a lélekben még egy vágy maradt:
Otthon pihenni, vén fenyők alatt, 
a visszahívó, régi rengetegben.

1966. május 29.
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A láthatatlan írás
Hull künn a köd 
s a színeket kioltja.
Csak egy marad: 
a kúpos erdő kék-fekete foltja.
Ülök magam 
tompán a téli ködben, 
s zord vonalad
az erdőn túl ma is szemembe döbben. 
Most messze vagy: 
különös, más planéta.
Vallók neked,
mint régi és divatja-múlt poéta.
A z  erdőn túl,  
valaha így neveztek —
A köd mögött
akkor is így idéztek és kerestek?
Én a neved
mindig halkabban ejtem, 
elhallgatom
s tán nemsokára tengerszembe rejtem. 
Pedig tudom: 
te vagy a Hang, a Hívás, 
szívó Delej
s szemembe sajgó Láthatatlan írás. 
Elhullhatok, 
eltép a hűtelenség: 
homlokodon
egy fényszilánkkal sem csorbul a fenség. 
Te megmaradsz: 
morajos szikla-ország, 
történelem,
lelkemen-túli, zord kívülvalóság.

S mégis: vélem
egy-test vagy, mint a titkom.
Nincs messzeség,
nincs vád, mely életemtől elszakítson. 
Más benned él, 
foghat, taposhat, unhat.
Kút vagy nekem
s vágyat buzogtatsz, fogyhatatlan újat. 
Patakjaid
bennem el nem apadnak, 
mélységeid
máységeimben kinccsel felfakadnak. 
Vadméheid 
a rétemen toroznak, 
havasaid
nárcisszaim csokrában illatoznak. 
Ösvényeid
a két talpamban élnék, 
haragjaid
hajnal körül a tornyomban zenélnek. 
Fellegeid
az én tetőmre szállnak, 
viharaid
az én barlangjaimban orgonáinak.
S ha hallgatok,
nem tudom: ritka csendem
benned van-é, vagy künn,

a benned alvó rengetegben? 
S a nagy moraj, 
nem tudom, hegycsuszamlás? 
Fellegrobaj?
Fadöntés? Lélekomlás?

Élni akarok
Még nem szabad meghalni. Nem. 
Teremj, agyam, lüktess, szivem.

Érhess időt, amely derít, 
békességes kort, emberit.

1966. augusztus 25.

Holló-ének
Lomb aránylik 
lenge ágon, 
pók ezüstöz 
holt mezőket. 
Holló-hangok 
hamvas égen — 
holló-párom, 
hallod őket? 
Felleg-úton 
itt vonulnak, 
fellebegnek, 
visszahullnak.
Pár a párral, 
csak magukban, 
szél előttük, 
tä nyomukban. 
Pár a párral, 
soha hadban, 
rikácsoló 
nagy csapatban. 
Éjszakázva 
dúlt berekben, 
rom-falukban, 
rengetegben, 
s új bírókra 
kelve reggel 
köddel, faggyal, 
fergeteggel.

Pók ezüstöz 
holt mezőket, 
holló tart a 
kormos éjnek. 
Holló párom, 
zeng fölötted, 
zeng fölöttem 
sorsos ének 
Csak magamban, 
csak magadban,

Egy pohár bor
Forma van a versem 
egyszerű sorában: 
ötvös volt az ősöm 
Brassó városában. 
Kalapácsolt, vésett 
kohó-szikra mellett, 
ezüst ámpolnákat, 
úrvacsora kelyhet. 
Kupák aranyercä 
képpel kifaragta, 
drágakövet plántált 
finom foglalatba. 
Boglárokba gyöngyöt, 
türkizt, csudakéket, 
kösönytyuket költött, 
asszony ékességet. 
Címert domborított 
vén terem falára, 
fejedelmi kannát 
Bethlen asztalára. 
Fújtatója dongott, 
kalapácsa csengett, 
varjak fellegezték 
odafent a Cenket. 
öreg századába 
ha most visszamennék, 
míves mesteremnek 
inasa, ha lennék.
Mégis csal az üllő, 
mindig csalt a forma, 
tiszteltem a strófát,

virradatban,
alkonyaiban,
soha csacska
csóka-hadban,
rikácsoló
vad csapatban.
Messze szállnánk —
visszaszdllunk:
visszavár a /
sziklaszálunk.
Durva fészken 
vadfa ringat, 
ott neveljük 
fiainkat. 
Sírdombjáról 
kurta nyárnak 
egyszer ők is 
útra szállnak.
Észak útján, 
soha délnek 
— zeng fölöttük 
sorso6 ének —, 
soha hadban, 
csak magukban, 
szél előttük, 
hó nyomukban, 
éjszakázva 
rom-berekben, 
dúlt falukban, 
rengetegben.

jaj, magányos, 
kósza fajta, 
árvaságnak 
átka rajta. 
Napsugárban, 
felleg-árban, 
tél-szakában 
jár magában — 
úgy vesz el az 
Éjszakában.

mintha érce volna. 
Míves műhelyemben 
kohótüzet raktam, 
salaktól az ércét 
tűzzel tisztogattam. 
Piros parazsamból 
üllőlapra tettem, 
ötvös-kalapáccsal 
kelyhet készítettem.

Szabad kék időkben 
hegy-vándora voltam. 
Erdélyi nagy erdőt 
végigbarangoltam. 
Tájak jószagával 
tele lett a lelkem, 
napos Maros-mentén 
sokszor szüreteltem. 
Mustját derítettem, 
színborát kivártam, 
nemesebbet szúrni 
századokba jártam. 
Elsodort a sorsom, 
addig kalandoztam. 
Poharat is, bort is, 
magammal elhoztam. 
Állok poharammal 
fájó magyar földön, 
s hegyeim borával 
telistele töltöm.

Telistele töltöm.

Hídon
Megnéztem a Nádast, a patakom, 
szalad-e a mezőbe szabadon?

Tükrét fodrozza még a fűzfa-gally? 
szivárványozza még a gyár-olaj?

(Rio de la Platám volt s tengerem, 
ahol cél villan és kaland terem.)

Vallattam a mezőt: a gátakat 
töri az ár, mikor zápor szakad?

S ha még rombolva zúg a síkon át, 
van-e, ki rímbe rejtse mámorát:

gyúló gyerek, kit elfog a csodás, 
részeg és forradalmas áradás?

Megnéztem a Nádast, a patakom: 
rend már az úr a régi partokon.

Milyen furcsát változtunk mind a ketten: 
Két gránit part. Futunk fegyelmezetten.

Pisztrángok kara
Erőnket lassú víz apasztja, 
heves fény s emberszó zavar.
Rég volt, mikor a sík folyóig 
lesodort a vak zivatar.

Szakadó felhők záporától 
árrá dagadt a patak-ér, 
s az áradástól meg nem őrzött 
sem kőodú, sem part-gyökér.

Azóta úszunk, folyton úszunk 
a vízzel szembe, cél iránt, 
utunkat malmok torlaszolják, 
a zuhogó súly visszaránt.

Halászsas-árnyék hull a vízre, 
ravasz tőrrel kísért a gát. 
Búvóhelyen töltjük a nappalt 
s megvárjuk a hús éjszakát.

Azóta minden éjjel úszunk 
futunk a tikkadás elől, 
havasra fel, hol mély az erdő 
s forrás-ízű a patak-öl.

Fehérmelles vízirigó ül 
habos kövön s fürgén neszez.
A martok tajtékos vizébe 
finom fenyőtű permetez.

A foltos, ritka napsütésben 
zölden ragyog a fák moha, 
s ha szél mozdul, kövünkre perdül 
a málna és az áfonya.

Futunk, futunk a látomással, 
súlyos habot hasít a szánk 
Riadozunk az óceántól, 
az ér, az ér a mi hazánk.

Vihar ijeszt, kígyó riasztgat, 
meredek útunk nehezül.
S szivárványos testünk az éjben 
végső iramra megfeszül.

S mire kipirkad fenn a hajnal 
s vörös fény gyúl a fenyvesen, 
az érhez zúgón, szírien által 
megérkezünk győzelmesen.
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. In memóriám LŐRINCZE LAJOS
Neve, működése nemcsak a magyar és kül

földi tudományművelők, hanem a magyar 
nyelvterület széles közönségének körében is ál
talánosan ismert, kedvelt volt és marad. Meg
nyerő egyénisége, kedves közvetlensége, 
jellegzetes mosolya, széles körű műveltsége, 
alapos nyelvészeti és irodalmi felkészültsége 
lebilincselő módon hatott mindenkire, aki Őt 
megismerte és vele kapcsolatba került. Aki hal
lotta hangját akár szemközti beszélgetéskor, 
akár rádióban, rögtön felismerte szülőfaluja, a 
dunántúli Szentgál nyelvének jellegzetességeit 
a hanghordozásban, a szóformálásban és a szó- 
használatban. Innen indult el egyszerű földmű
ves család gyermekeként, lett a pápai 
református gimnázium eminens diákja. Egy 
kép elevenedik meg előttem ebből az időből: 
mint kitüntetett első-tornász az évvégi tornaün
nepélyre kivonuló diákok és diákleányok sora 
előtt menetel.

Hogy a tudomány munkásává növekedhe
tett, ahhoz nemcsak a benne rejlő szellemi és 
erkölcsi értékek, hanem olyan környezeti ténye
zők is hozzájárultak, mint a szülői ház, a pápai 
kollégiumi évek, majd a budapesti Eötvös-kol- 
légium. A szülőfaluhoz és a közvetlen környe
zethez való vonzalom késztette arra, hogy első 
tudományos megnyilatkozásaiban figyelme a 
földrajzi táj és a benne élő ember felé forduljon. 
Tollából úttörő jellegű tanulmányok jelenjenek 
meg a földrajzi nevek élettanáról, az újabbkori 
magyar személynévadás rendszeréről, a buko
vinai székelyek ragadványneveiről, a régi 
szentgáli népnyelv szavairól, kifejezéseiről, a 
nyelvjárásgyűjtés gyakorlati és módszertani 
kérdéseiről.

Hogy lett Lőrincze Lajos a magyar nyelv- 
művelés, a nyelvművelőmozgalom vezető 
egyénisége? Hiszen nevét elsősorban ilyen vo
natkozásban szokták említeni, és arról, aki egy 
nyelvbotlást elkövetőt kijavít, azt mondani, 
hogy "Lőrincéskedik”. Igen, neve "közfogalom
má" vált, mert tudományos tevékenységében 
fordulat állt be azzal, hogy érdeklődése előteré
be a nyelvművelő munka került. Erre — úgy 
gondolom — külső hatások és belső indíttatá
sok, eredendő és szerzett készségek késztették: 
egyfelől a magyar köznyelvre, de főleg a hiva
tali nyelvre jellemző romlás, másfelől pedig az 
ezt ellensúlyozandó nyelvművelő mozgalmak: 
a szép magyar kiejtési versenyek, a Magyar 
nyelv hete], az Anyanyelvi konferenciák. Mind
ezeknek Ó volt az irányítója és egyik lelkes 
előadója. A nagy elődök és a kortársak: Szarvas 
Gábor, Simonyi Zsigmond, Halász Gyula, Beke 
Ödön, Nagy J. Béla, Kosztolányi Dezső és Illyés

Gyula példaképét követve és nyomán haladva 
a nyelvművelés és az anyanyelvi ismeretterjesz
tés szolgálatába állította a Magyar Nyelvőrt, 
amelynek az ötvenes évek óta felelős szerkesz
tője volt.

A legnagyobb, legszélesebb hatást azonban 
e téren kétségtelenül a Magyar Rádió "Édes 
anyanyelvűnk" adásával gyakorolt, amelyre 
igen hamar felfigyelt a magyar közvélemény, a 
határokon kívüli magyarságot is beleértve. 
Megint csak emlékezetemre hivatkozhatom: 
amikor az ötvenes évek elején a magyar nyelv
atlasz romániai gyűjtőpontjaira Ót és Benkő Lo- 
rándot hivatalos minőségben elkísértem, szem- 
és fültanúja voltam annak, hogy mekkora örö
möt jelentett az, amikor ott egy-egy faluban, 
családnál megtudták, hogy az, aki most őket 
kérdezi, a rádióból ismert Édes anyanyelvűnk 
adás Lőrincze Lajosa, s hogy ez milyen mérték
ben erősítette meg bennük személyén, illetőleg 
a nyelvápolásán keresztül a róluk el nem felejt- 
kezés tudatát. Egy ilyen, Neki is élményt jelentő 
találkozásról számolt be "Zágon felé" című írá-

1956. július: Szovátán Benkő Lóránddal
sában a Benkő Loránd-emlékkönyvben.

Nyelvművelő, tudomány népszerűsítő 
munkássága növekvő elismerését és egyúttal az 
anyanyelv ügye iránt mindinkább felébredt tár
sadalmi érdeklődést jelezte, milyen népszerűek 
lettek gyűjteményes kötetei, a "Nyelv és élet"

(1953), az "Édes 
a n y a n y e lv ű n k ” 
(1961), a "Nyelvmű
velő levelek" (1964), 
a "Nyelvőrségen" 
(1968) vagy a szer
kesztésében megje
lent "Nyelvművelő" 
(1956), az "Iskolai 
n y e lv m ű v e lő "  
(1959) és utolsó kö
tete, az "Emberköz
pontú nyelvmű
velés — Ép nyelv, ép 
nép!" (1980). Ezek
ben a munkákban a 
mindig érdeklődés
sel kísért rádiós öt- 
perceinek anyagát 
foglalta egybe.1956. május: Nyelvatlasz-gyűjtés Torockón, Emil Petrovid akadémikus, Murá- 

diin László, Benkő Lóránd, Gazda Ferenc, Lőrincze Lajos

Mesterien értett hozzá, hogyan lehet nyelvi 
kérdésekről rövidre fogva is figyelmet lekötően, 
lényeget megragadóan, általános tanulságokat 
nyújtóan, meggyőzően és követő magatartásra 
buzdítóan szólni. Mindig tudta, hogy mi az 
időszerű, mit hallgat, olvas szívesen a nyelvről 
a Rá figyelő nagyközönség. Közérthető és min
den réteghez szóló volt mondanivalója. Utolsó 
kötetének dme is mutatja, hogy a nyelvművelés 
kérdésében szemlélete "emberközpontú" volt, 
vagyis a nyelvi jelenségeket egyfelől a nyelvet 
beszélő ember, a társadalom érdeke, célja, más
felől pedig a társadalmi felhasználhatóság 
szempontjából vizsgálta és mondott róluk véle
ményt.

Nyelvművelő munkásságával szorosan 
függőitek össze azok a tevékenységei, amelye
ket az Akadémia Anyanyelvi Bizottságában, a 
Magyarok Világszövetségében, a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat elnökségében, Anya
nyelvi Választmányában kifejtett. Elnöke volt a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság legnagyobb 
szakosztályának, a Magyar Szakosztálynak, és 
vállalta ebben a minőségében a magyarországi 
és külföldi szükséges szereplésekkel járó terhe
ket, de a magyar nyelv érdekében tett fáradozá
sait az Őt hallgatók nagy száma és a részükről 
megnyilvánuló nagy érdeklődés jutalmazta 
meg.

Többször járt Erdélyben nemcsak a nyelvat
lasz gyűjtőmunkája során, hanem baráti látoga
tások kapcsán is. Szoros baráti kapcsolat fűzte 
Szabó T. Attilához, Márton Gyulához, Gálffy 
Mózeshez, Benkő Samuhoz és családjukhoz. 
Közöttünk még a pápai gimnáziumi években 
kialakult meleg barátság szálai az évek folya
mán erős kötelékké váltak, különösen akkor, 
amikor a gyűjtőmunka során megosztottam Ve
le és Benkő Lóránddal a terepjárás sok szép 
élményét, tanulságát és nem csekély fáradal
mát.

Utoljára ez év májusában találkoztam vele, 
amikor a budapesti Semmelweiss klinikán be
tegágyánál felkerestem. Tudtam, hogy már rég
óta betegeskedik, hallottam az Őt ért 
sérelemről, mellőzésről: rádiós műsorának 
megszüntetéséről. Fájdalmas pillanat volt őt el
gyengül ten viszontlátni és Vele néhány szót vál
tani. Hangja fáradttá, erőtlenné, betűvetése 
reszketőssé vált, amikor baráti ajándékként sze
retett szülőfaluja, Szentgál XVÚl-XIX. századi 
nyelvéből "Bilingérezés" (Tallózás) címmel 
megjelentetett könyvébe ezeket írta: "Jenőék- 
nek, baráti szeretettel, egy kis szentgáli »gyűjte- 
lék«. 1993. május 14. L. Lajos." így búcsúzott el 
szülőfalujától, kedves népétől és a jóbaráttól.

NAG Y JENŐ
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VITA ZSIGMOND

Kölcsey Ferenc emlékezete
A Kölcsey házról, az egész 

családról, a Kölcsey otthonáról és 
életmódjáról nem sokkal halála 
után rendkívül eleven képet fes
tett Gáspár János 1841. augusztus 
18-i csekei látogatása után és a 
naplójában mindent lejegyzett, 
amit ott látott.

Gáspár János az 1830-as évek
ben az enyedi Bethlen Kollégium 
tanítványa volt, részt vett az ifjú
sági mozgalmakban, ifjúsági la
pot, irodalm i évkönyvet (Ví- 
rágkosár) szerkesztett, sőt a Szász 
Károly elleni feljelentések után 
még börtönbüntetést is szenve
dett a kollégiumi börtönben, a 
"piszkiriában". Berlini tanul
mányútja után hazatért, előbb 
Kolozsvárt, majd a Bethlen Kollé
giumban vállalt tanári állást. 
1859-ben az enyedi tanítóképző 
első igazgatója és megszervezője 
lett. Pestalozzi eszméit ő vitte be 
a magyar tankönyv- és gyermek- 
irodalomba, népi mondókákkal, 
versikékkel, mesékkel (Csemegék) 
gazdagította a gyermekek anya
nyelvét, érzésvilágát és egész ér
dek lődési körét. M int 
tanfelügyelő is sokat tett a ma
gyar valamint a román iskolá
kért, mert közvetlen kapcsolatai 
voltak a balázsfalvi román taná
rokkal is. 1892-ben halt meg. Jó 
lenne megkeresni és megkoszo
rúzni a sírját.

A csekei látogatása után írt 
naplójából idézzük a Kölcseyre 
vonatkozó részt

"Némán vonultunk el a nagy 
utcán, három rokon Kölcsey ka
puja, kikből csak egyiknek egy 
kedves lánya méltó a megdicső- 
ülthez, mint mondják, Kölcsey 
szelleme e hölgyre szállt örökül, 
s én igen sajnálom, hogy nem le
hetők szerencsés láthatni... Az ut
ca s így a falu végéhez közel áll 
egy csinos Ízlésű úriak, jólét el

áruló külsővel: ez a Kölcsey volt 
s jelenleg árvái laka. Még mind 
dobogó szívvel közeledtem s mi
dőn az előcsarnoknál lennénk, 
éppen jön ki az ajtón egy 16-17 
éves, kellemes képű ifjú, hosszú- 
dad, gyengéd halvány ábrázat, 
nagy kék szemek, s tartózkodó 
léptekkel. Ez ifjú Kálmán, gondo
lám magamban s azonnal kér
dőm is:» Nem Kölcsey Kálmán
hoz van szerencsénk? Igen, felelt 
s mondván jövetünk okát... 'Na
gyon örvendek, rögtön be is je
lentem édes atyámnak»... s mi 
egy-két percig merengénk a nagy 
ebédteremben s im nyílik a jobb 
szárny ajtaja, küép egy földig 
gyászba öltözött középkorú és 
középterm etű, bánatos képű 
némber... Tisztelettel járulva a 
méltó fájdalomhoz mondván mi 
sajgó érzés hozott minket ide a 
kis hazából s mi szent polgárbú
csú s mi határtalan tisztelet bírt rá 
háborítni a szenvedőt, megújítni 
a sebeket... azért egy percnyi to
lakodásunkért engedjen meg... 
oh, mi szívünkből osztozunk a 
nemzet bánatában! A hölgy le
ereszkedő keggyel fogadott s le
gelőbb is az épület balszámyába 
vezetett, a szobába, hol a nagy 
férfi élt, dolgozott, szenvedett.

Milyen sajátnemű érzések 
zajlanak lelkűnkben, midőn ama 
szent körben járunk, hol szeretet 
s forró tiszteletünk tárgyai éltek, 
midőn ama ihletés lehellő tárgya
kat érintjük, melyeket azok érül
tének, ha az árvákkal beszélünk, 
kik az elhunytnak kedvesek valá- 
nak!... Oh, e sajátnemű érzéseket 
leírni nem lehet, én legalább nem 
tudom... A szoba még sok tekin
tetben úgy áll, mint halálakor: az 
íróasztal, melyen keserű köny- 
nyek közt amaz örök életű mű
vek születtek, a köntösök egy 
fogason, melyek oly bús kebelt 
fedőnek, a székek, pamlag, ott áll 
nagybecsű könyvtár válogatott 
hellén (görög), római, angol, 
francia, német és magyar remek
írókból, mert ő híven megtartá 
Kálmánnak adott intését:» ne 
könnyen végy kezedbe oly mű
vet, mely a zseni lángjegyét hom
lokán nem hordja s mint az üres 
beszédű társalgót úgy kerüld a 
tartalmatlan könyvét.» E szép 
könyvtár a Kálmán öröké. Köl
csey képét, mit bírunk, jónak le
het m ondani, de itt látók a 
leghívebbet, melyet árváinak fes

tetett volt maga az utolsó ország- 
gyűlésen, ez derültebb az acél- 
m etszvénynél, s Kálmánt 
összehasonlítván e képpel, úgy 
tetszék mindenikünknek, szem
betűnő hasonlat van a kettő közt. 
Innen a hölgy a más szárnyba 
nappali házába vezetett s kímélő 
kérdéseimre bánat súlya alatt is 
szíves volt a nagy férfiről annyit 
beszélni, hogy én itt azokból egy 
ámyazatot festhetek. Testalkata 
mindamellett, hogy izmosnak 
látszott s ritkán volt beteg, vüá- 
got megtartani képes erős leiké
vel szemben valami mondha- 
tatlan finomságú volt, úgy hogy 
igazán ama néhány hajszállal kö
rüllengett fővel, melynek dom
ború hom lokán egy Platon 
ihlettsége ült, igénytelen s leány- 
á rta tlanságú  arccal, melyen 
annyi ezernyi virrasztóit éj tik- 
kadtsága látszott, azzal az egyet
len, de sok ezernek lá tását 
kipótoló szemnek úgy tetszék 
nem földi lény, úgy tetszék egy 
»lehelet« lebege körüled. — Sza
va közönségesen halk (és csende
sen lebege ajkain), de ha a tárgy 
fölmelegíté, halvány arca lángba 
borult, szeme tűzben lobogott s a 
halk szózat mennydörgés isten
szavaivá erősödött. — Ország és 
megyegyűléseken pedig... azt 
Kossuth legjobban festő egyik 
naplójában... »szava, mely szent 
piétás ihletéseként rezgett végig 
a csontvelőkön, tompa, mély és 
érctelen, mint síri hang, melynek 
egyhangúsága csak ritkán, csak 
az indulat legfőbb hevében szál
longott alá, és lön még tompább, 
még ércteienebb, még síriasabb, 
mikor aztán ökölbe szorított 
jobbját emelve, a reá meresztett 
szemek előtt úgy állt, mint egy 
túlvilági lény, kinek szellemsza
vát, közvetlenül lelkünk leikével 
véltük hallani. És a síri hangra 
síri csend figyelt, ellágyulás és 
megszentelődés lepé meg a ter
met s csak néha szakítá félbe a síri 
csendet az érzelmek villanyos ki
törése, melyekben mennyek dör
gése hallatszott... Szívleiket rázó 
gazdag gondolatok, rózsaszínű 
elmésség...«

... Kölcsey, igen, a szenvedés 
embere volt: jól mondta Szemere 
(Pál): »a sors küldötteinek, bár 
nem minden szem olvashatja, sö
tét végzés van írva homlokaikra: 
szenvedjetek mást boldogítva, 
emésztődjetek mást táplálva...»

Kölcsey csupa szeretet volt, és az 
oly kevéssé ismert idősb Zeyk 
Miklóshoz hasonlított... De ne
kem úgy tetszik Szemere enhite- 
met mondá ki e soraiban: "Ka- ♦ 
zinczy bájt adott a nyelvnek, Köl
csey gondolatot és érzést tett belé, 
ama körül fény gyűjté a sokasá
got, ennek körébe meleg vonzá s 
mondhatni hevétől virultak fel 
reményekben leggazdagabb ifja- 
ink...«

Politikai pályára léptével, 
mely mélyérzésű szívének annyi 
dicsőség mellett új keserűségfor
rást nyit fel, szüntelen fiatalság 
kömyezé őt (Pap Endre, Szeme
re, Kovács L. stb.) s ő ifjulni kez
dett, leírhatatlan szerété ő a jövő 
nemzedék előhőseit, lelkének 
minden kincsét, érzéseinek egész 
tengerét igyekvék beléjük lehelni 
s kimutatni az hányt, melyet kö
vetve nagyszerű szolgálatot te- 
endhetnek árva hazánknak. 
Kölcsey legközelebbi családát 
összesen 4 forrón szeretett lény 
tévé, mert fiútestvéreinek ketteje 
nem vala érdemes nemcsak a 
nagy férfihoz, de a Kölcsey névre 
sem, leírhatatlan fájt szívemnek a 
két testvér jéghidegségéről halla
ni az elhunyt iránt, kit azonkívül, 
hogy családának elsőragyogású 
csillaga volt, a nemzet bánat
könnye kísére sírjába — és ily fér
fit nem méltányolának a rossz 
testvérek, egyikök 18 évig nem 
látogatá meg a szeretett férfit! És 
mint mondám, csak 4 lény tévé ki 
a családát um. ő, testvére, Adám, 
ennek neje Jozéfa s egyetlen fia, 
Kálmán. Ádám, ki példánya volt 
a testvéri szeretetnek korán 
(1821-22?) elhalt, s özvegyen ha- 
gyá a jó nőt, árván a még beszélni 
nem tudó Kálmánt: e perctől még 
forróbb szeretet csatlá az árva 
családhoz, mert az elhunyt testr 
vér szeretetét is f eloszták egymás 
közt. Egy napnak adá képét a 
tisztelt nő s én pár vonással érin
tem.

Reggel rendesen 8 vagy 1 /2 
9-kor kelt fel, mikor a család jóreg 
kivánni bément, ő nyájasan ki- 
kérdé mintlétüket a ház körül 
történtekről, ezután hálóöltönyé
ben reggelizett. így dolgozott 1/2 
vagy 12 óráig, mikor hírül adák: 
ebéd ideje, öltözzék. Ebéden, hol 
derült kedéllyel olvasmányainak 
érdekesb tartalmát mindig el 
szokta beszélni, a családnak 
honn kellett lenni, rosszul esett, 
ha valamelyik távol volt — ebéd 
után 3-4-ig családkörben (de nem 
gazdasági tárgyakról, mert ez 
eleme nem vala) tölté az időt, mi
kor ismét dolgozószobájába vo
nult, —nyári és szép alkony előtt 
a csarnokon most is meglevő kiét 
széken család és fiatalság társasá-
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gában beszélgetéssel rekeszté be 
a napot. Vacsora után rendesen 
12 sót 1-2 óráig dolgozott szobá
jában és a terhes munka, mely 
mindig összeolvadod egész lei
kével (»az én lelkem minden esz
méi összeolvadásban vannak 
egymással s a szív húrain rezeg
nek keresztül«) többnyire oly 
igen felingerlé idegeit, annyira 
magasztosítá szellemét, hogy túl
világban megdicsőülve látszék 
élni a nagy ember. Ilyenkor 
mondta: »Né, né, nem látjátok, 
még kisujjamban is háborogva 
forr minden csepp vér?« És érze- 
ményeinek ily hullámzatában 
nem egyszer lehetlen volt lenyu
godnia, míg idegen, közönyös 
tárgyakkal ki nem űzé leikéből az 
elmélyedést, ezért sokszor felköl- 
té álmából Jozéfát, hogy minden
napi beszédekkel hozza helyre 
szellemét, s a jó hölgy bármily 
álmos lett legyen, gyöngéd szere
tettel tévé, mert tudá mit kell ten
nie, ápolá a haza nagy fiát. 
Istenem, mi lenne az élet, ha nyo
morpályánkon szeliden mosoly
gó, édes feláldozással ápoló 
hölgyangyalalakot nem szentel
tél volna a megtört küzdők mel
lé?! Ha szegény és árva álla
potomban megengeded-é üy an
gyal által édesülni éltem, szomo
rúan  jön kérdeznem !!! — 
Dolgozatait felolvasá rendesen a 
derék hölgynek, s némberi véle
ményét kérdezé róluk, főleg jelöl
né ki, hol te tszenék  valam i 
sértőnek, hol homályosnak s 
mindenek felett hol vélné micso
da helyeken a közönség olvasóit 
megakadni? -

»Halálát a rendkívüli szellemi 
megerőltetés és ebből született 
agylob siettető, ha tán nem is egé
szen okozá. Mint tudjuk erdélyi 
bujdosónk életét kockáztató 
becstelenítési perét a két haza el
ső jogvéde, elveinek leghőbb ba
rátja, Kölcsey által dolgoztatá ki, 
ki már férj- és gyermekgyilkost is 
mente meg...« Kilenc nap (1838. 
aug. 7-16) éj-nappal dolgozott s 
oly sebesen, hogy négy leíró kifá
radna tisztázásában. Aug. 16-án 
már annyira el volt gyengülve, 
hogy a végszót egy nap alig tud
ná bevégezni. Maga mondta: "ez 
máskor egy órai munka."— Hijá- 
ban figyelmeztették az ártalmas 
enfárasztásra, mondá: »Kinyug- 
szom majd, hiszen máskor is tet
tem én ennyit.« Szom baton 
fekünnie kellett, de vasárnap újra 
felkölt, megberetválkozott s még 
olvasa is egy angol könyvből, mit 
ebéd felett elbeszéle családénak... 
E nap utoljára volt fenn, úgyhogy 
akarata ellenére is, — mert nehe
zén szokta életét orvosokra bízni,

— elkülde a derék hölgy Tamásy 
megyei főorvosért, ki maga ter
hes beteg jött, mert a jeles férfi 
saját életén is szívesen megváltot
ta volna a derékét, elkezdette or
vosolni a szelid beteget, hűteni a 
lángba borult fejt... de mind hasz
talan, a halált a leggyöngédebb 
ápolás sem kérlelhette meg... 
pénteken (24-én) rögtön távozni 
indul a derék orvos és a marasztó 
hölgynek fojtódott kebellel csak 
ennyit tuda mondani: »Hagyjon 
mennem, tekintetes asszony, itt 
ma kettős halál lesz.» Falun sem

ért ki s Kölcsey nem volt. ...Csen
desen alvék ki az életében is en- 
m agát em észtve csendesen 
világolt szövétnek és itt az elbe
szélő nő sími kezde és sírtam én 
is:» jőnek elő az életben pillana
tok, mikben egy könnycsepp 
gyöngye a férfi szemének«... Te
metése rögtön történt minden 
szertartás nélkül, mi alkalmat 
ada a parasztoknál kerengő azon 
mendemonda erősítésére, melyet 
elvonultságával szülentetett el
hunytunk, mintha Kölcsey rossz 
szellemekkel társalkodnék, Istent 
nem ismert volna, hiszen temp
lomba nem járt stb. és ezekért 
nem volt szertartás... A nép azt is 
beszéli, hogy csak az üres kopor
sót temették el, ő maga Wesselé
nyivel együtt Bécsben jó helyt 
van stb... De e nagy, ez angyallel

kű férfit csak a földészek nem is
merők... voltak magánya körvi
dékén, voltak megyéjében, igen a 
hazában is nagy számmal, kik 
nem ism erve gondolatlanul, 
olyanok is, kik ismerve megbo- 
csáthatlan vétekkel ellenei lőnek 
és sárral hajgálák, tövissel koro- 
názák megváltójukat. Ilyen az 
élet! ő  mint fénytorony omolván 
össze, melynek alvásakor milliók 
ege borul el... csodálkozunk-é, ha 
romjain nem könnyezik a rabló, 
ki sötétségért imádkozott?

Sok mindenről beszéltünk,

mikből a föntébbi képet alkotám 
s mikhez még nehány szót teen- 
dek. Mindenek felett szeretném 
levázolni amaz em lékű ese
ményt, midőn a derék férfi társá
val együtt követi dicső pályájáról 
lemondott, melyen küldőivel 
szemben tovább becsülettel meg
nem állhata...... Röviden csak
annyit: Kölcseynek az úrbéri 
örökváltság melletti küzdéséért 
(nov. 10-én 1834) kelle lemondani 
követi fényes pályájáról, midőn 
küldői december elején oly pótló 
utasítást adtak, mely mellett be
csülettel elébbi elvei mellett nem 
maradhatott... lemondott tehát a 
követi kar és minden jók helyeslő 
bánata s megyéje örökös gyaláza
tára, lemondott derék követtársa 
Eötvös Mihály is, ki fájdalmában 
Amerikába bujdosott — Kölcsey

hazaérkeztével történt, hogy Jo- 
zéfa gyönyörű virágai hideg éj 
miatt, nyitva feledtetvén az ab
lak, elfagytak, midőn reggel ré
vedezve hírül adná az öreg Teins 
úrnak (mert kedélyesen így hívá 
mindig Kölcseyt)... az vigasztal
va mondá: 'Ne búsulj lelkem, 
látd azok is éreznek s az V. articu- 
lus (örökváltság) elbuktán gyá
szolnak."—

Ezután még a Kölcsey Kál
mán neveltetéséről folyt a beszél
getés. N eki irta  Kölcsey a 
Parainezist, m indnyájunkhoz 
szóló intelmeit.

Végül idézzünk még egypár 
mondatot a vendéglátó jó asz- 
szony búcsúbeszédéből: »Nagy
nak mondá kegyed a vesztést, mi 
halálával az egész hazát érte, úgy 
van, de reánk, árváira kettős és 
elviselhetlen az; mert mi a hazáé 
mellett minveszteségünket is 
mélyen érezzük: édes atyánk, őr
angyalunk volt ő e családban s a 
17 évi együttlét oly kipótolhatat- 
lanná tévé őt nekem, hogy ha 
kedves férjem elvesztéséért pa
naszra fakadó vala olykor lel
kem, megdorgálám, a bűnöm 
bocsánatát kérém Istentől, hogy 
üy becses póüék meüett mikép 
tudok békétlenkedni. A mi vesz
teségünk elviselhetlen, egy egész 
világ omlott össze elhunytával s 
ha egy- két barát ne maradjon és 
e fiú, sorsom egy puszta sziget 
lakójáénál szömyebbnek látnám. 
Kedves Kálmánom is igazán ár
va, nevelése bevégzetlen s én 
erőtlen anya. Isten tudja, Isten 
tudja mint végezhetem.»

Ezzel befejeződik a Gáspár Já
nos csekei látogatásának a napló
ja. A benne megemlített idősb 
Zeyk Miklós teljes visszavonult- 
ságban élő enyedi öreg tudós volt 
az 1830-as években, aki vegyi kí
sérletekkel foglalkozott és az er
délyi dagerrotípiának, a későbbi 
fényképezésnek előfutára volt. 
Hátrahagyott irományai 1874-ben 
jelentek meg Budapesten. Pap 
Endre (1817-51) a Kölcsey Kál
mán nevelője volt

Kölcsey halála annyira meg
rázta a kortársait, hogy Wesselé
nyi könnyek között kiáltott fel: 
"Nem közénk való volt!”

Gáspár János naplóját olvas
va betekinthetünk a Kölcsey vég
telenül egyszerű családi életébe, 
amelyre kisugárzott az ő egyéni
sége. El kellene zarándokolnunk 
a csekei házhoz, legalább lélek
ben és meg keü keresnünk azt a 
sírt, amely talán jeltelenül őrzi a 
nemzet nagy költőjét, a jövőbe vi
lágító szellemét. Gáspár János 
vezetésével is megtehetjük ezt a 
zarándokutat.
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LÁSZLÓFFY CSABA  
✓

Vay Adám őkegyelmessége 
Munkács várában való 
kapitányságának végnapjai
tulajdon fiának tapasztalata 
és emlékezete szerint

A megszólalás maga a tét. 
ószülő atyád élőbeszédét ellesvén — ej- 

sze, megszületik az

É lőb eszéd

"Azt mondom hát Fiam minek esmértetni 
Jónak vagy gonosznak kívánsz ítéltetni

Nem  szólsz járhatsz bátran hogy
gyanúság titka

Ne érjen, oka ez mert az húség ritka.
De ha m it rád bíznak híven el tökéllyed.

N e kövesd gonoszban a nagy sokaságot 
Ne vesd meg a Szegényt s Szelíd társaságot. 
Ne fordítsd hamisra a szép igasságott 
Nyér ortza pirulást ki szoll hazugságon.

A  bolond és gaz nép ha dicsér utállyad 
Gyalázatnak véllyed s véteknek számlállyad.

Nemzetséged ktizzül ha kik nyomorodnak 
M egne tagadd vagy vesd ha meg alázkodnak 
Köz lehet nékedis ki köz Rokonodnak 
Fen(n) a Nap nékedis vagy maradékodnak

De egy van még hátra a miről intselek
Mellyról alig tudom hogy hogy térítselek
A z  hirtelen harag hirtelen gerjedés
Nemzetséges gonosz az Vaji terjedés...

Lobban haragja, most is, puskapor mód
jára. Egy örmény lókupec láttán, aki leron
gyo lód ott állapota miatt ha nem  
avanzsálható is labanc kémmé jó atyám sze
mében, mindazonáltal eszébe juttatja az ő 
hites feleségének — Zay Anna nagyasszony
nak, nem szülő- csak nevelő anyámnak — a 
kifakadását, hogy az utolsó kösöntyőnk is az 
örményekhez vándorolt. S az elemi (ősneme
si) indulat, lám, megint elvakítá Munkács
nak — a Lengyelföldre távozni készülő 
fejedelem ragaszkodása folytán — nem örö
kös várkapitányát.

A Vay-mellkas hörög — ám a rozzant 
hangszerben még lobogva ég a büszke (sé
rült) lélek. Bosszúszomjra? Haragvásra? — a 
be nem vallott futás előtt— ezúttal mire futja 
vajon?

"Rákóczi népe már nem érez egyebet, 
csak az áhított békét!"

Akár a lényét környékező egész termé
szeten, a kizsarolt földön, mely egyetlen 
nagy csatatér, a reménytelenség pernyéje bo
rítja — átborzong rajta a káromkodás. Meg
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adó még lehet a szív, ám tehetetlen soha. A 
bűnös gyengeség nem vesz erőt őrajta — a 
halálig.

R a j z o l a t o k
1
Milyen lehetett formája? kérditek majd. 

Hát a hangja, mely fölkavarja az oszthatatlan 
homályt!

Vagy csak a tárogató sír át az erdőn, a 
hegyháton — ínségben irgalomért busong- 
va. Éppen csak hogy nem szánva-bánva a 
siralmas rebelliót: hogy minden mindegy már, 
a német zsoldosok úgyis végrehajtják a meg
szállást — a bécsi kormányzás tudta ezt első 
perctől fogva —> még hogyha nem is leszünk 
soha Mexikóhoz vagy Peruhoz fogható, 
arannyal kecsegtető gyarmat.

A mindenre elszánt nagyapákat ezek sze
rint elcsigázott, rokkant lelkű unokák köve
tik majd. Mégiscsak Vay Ádám munkácsi 
várkapitánynak volna igaza? Az emberélet 
annyit ér, amennyi az indulat benne, legyen 
az a szenvedélynek egy pillanata bár, a közö
nyös időben.

"Nintsen Zrínyi Miklós ki volt hadako
zó...””*

Megvallom, kemény egy vigasztalás ez (a 
bécsújhelyi tömlöcben fogant volt tizenkét 
esztendővel ezelőtt). Ámde ha nyüt seb va
gyunk is, amint magunknak nehéz a meghalás, 
úgy nehezen nézzük szeretteinket — ara
nyos békóba fogva akár.

Violát vetettem,
karabélyom csattan.
Hiába szerettem,
csak halált arattam.
Ezt a négysoros dalt a várbéli lantos deák 

szerezte. Hangszerével kiállt a zengő ferge- 
tegbe, s csüggedő szája nyomán egyszer csak 
könnyek préselődtek ki szeméből, holott ne
vetni lett volna kedve bárkinek, aki látta tej
feles ábrázatát.

Hogy van ez, mégis. Az édes enyelgések 
tűntére gondoltam az ének hallatán magam 
is; az álomforma andalgástól, mely hirtelen 
erőt vett rajtam, valósággal megrettentem. 
Felrémlett előttem szépemnek rokokós ár
nyalakja, s már-már hallani véltem a visszás
nak tetsző pihegést, midőn eszembe ötlött: 
hogy pendelyes leány, asszonynépség — 
mind csak a nélkülözést hordja a vállán, nem 
érzi hátán, csak az alázkodás cséphadaróját.

Roppan a fű a lábam alatt. Rákóczi népe? 
Üldöztetésnek kitéve. (Meg ne indulj a havas 
nyomdokon.)

A nagy mezőre leszállt az est. Sátrak alatt 
álmatlanul hánykolódok. ("Reménységem- 
tül mind megcsalattam, /  Istenem, uram, mi
re jutottam,/Török császár segítségére addig 
futottam,/Török kézre gyermekestül rab-i 
ságra jutottam" — egy labancpárti szerző 
gúnyolódó verséből van ráadásul ez is!) Vég
sőkig kizsarolt föld. A jövő zsúfolásig töltött, 
terhelt tudatában mindez: a régi tábor néma 
marad; mind ígézheti a képzelet, mint üres 
falakat.

Legfeljebb egy rozoga tornyos ágy, kovás 
puska, kaszakő, fatarisznya valamely bolt
hajtásos homályban.

Egy érces hang hív.
Ez ő. Atyámuram. Rangjához illő ordítá

sa, fennhéjázó, kevély parancsaié?) egy öre
gedő várkapitánynak. Feleszmélek, mint 
haldokló a megsemmisülés pillanata előtt.

A fejedelemmel való bujdosás gondolatá
ba beletörődni nem tudó! Mielőtt elrúgnád 
lábadat a magyar földtől (könnyű a medvé
nek ilyenkor hosszú téli álma előtt!), elér a 
csontig hatoló szél, amely éppúgy kapja fel 
Vay Ádám szavait, mint porfelleg a csibéket. 
Magyar szél pedig az — teszi hozzá valahol 
egy magábaszálló, öngerjesztésre nertt
könnyen kapható poéta.

*
"A fénysugár mozgásba hozza a sötétben 

pihenő vonalakat — hallom a jövevény 
hangját. — Ha maradt egy szikrányi fény 
benned, meglásd, életre segíti a perspektí
va." És reám kacsint.

S valóban: a merev, rideg arc vonásai fel
oldódnak a szempár tündöklésében. Vay 
Ádám — a rajzolaton legalábbis — nem em
lékeztet semennyire sem a várkápolna ké
peiről letekintő vértanúkra. Állhatatos 
nézésével látszik inkább pogány hercegnek, 
aki a honfoglaló Árpád fejedelemmel Bereg 
ködös földjén táborozott volt, ha igaz. Csupa 
szív, csupa ideg ember benyomását kelti — 
nem annyira az eszes, előkelő, mint inkább a 
heves, szerelmes szenvedélyekkel küszködő 
Vaykat idézi.

Atyám a megmintázás után ingerülten 
járt föl-alá a gyertyavilágnál, majd felhor
kant: "Ha sokat nézem, még elhiszem, hogy 
ősömet, I. Vay Lászlót nem a dágvány, a sza
bolcsi vadvíz nyelte volt el agarászás köz
ben, hanem — amint a hiedelem tartja — a 
Sátán maga, amiért Karácsony napján egy 
fekete nyúl után iramodék... Na, de ne boly
gassuk a sírok nyugalmát!". Azzal már be is 
csapta maga mögött az ajtót. Az udvaron 
elhangzott csípős utasítása már maga volt az 
engesztelés: "A vándor művész torát, még 
hogyha hozzászokott is a koplaláshoz, azért 
nem árt, ha megeteti valaki."

Mint kiderült, az örmény lókupec tüne
ményesen rajzolt — akárcsak a velünk hur- 
colkodó Mányoki Ádám, a család híres 
piktorbarátja.

Kezdem megérteni, hogy minden gyö
nyörű, fenséges megtörik, meghal az ember
ben. Ha idejében meg nem örökíti valaki. 
Egy ilyen semmilyen kinézésű vándorle
gény, aki elég, ha néhány vonalat húz szén- 
rúdjával a pergamenre vagy akár a falra, s
máris ráismerünk tulajdon képmásunkra.

* *
Meddő dolog minden hősiesség és áldó-
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zatvállalás, a békeáhítozás úgyszintén, 
hsgyha, ami a legkönnyebben öröklődik az 
emberben, a kegyetlenség ösztöne meg az 
árulás hajlama — mindenható, örök.
( Pusztákban, irdatlan erdőkben, mocsa
rakban bolyongott, hányféle nélkülözésbe 
belekóstolt ez a népség, mégse veszett ki 
belőle egyfelől az erőszak gőgje, másfelől a 
bűnös gyengeség. Hiába kesergitek a tároga
tószóra, hogy: "Hej, régi, szép magyar nép" 
— ha romlandó cserép a lélek, s a jóság hite 
fonnyad, mint a lép. Atyám fia volnék-e ab
ban — büszke nemesi szív, nézz alázattal 
szembe ten vétkeiddel és sorstársaidéval -, ha 
nem maradt más pajzsom, mint e kemény 
jóslat: kin nem fogott a pallos, az Ég rendelé
se arra a pestis!

l Zrínyi intelmeivel nőttem föl: Nem érde
mes egyebet cselekednünk, mint amit a dol
gok cselekszenek velünk. A dolgok 
előjönnek, újrakelnek és elenyészenek. Az 
idő árjával pedig egyedül az ősök és utódok 
szigete harcol, a család növekvő hatalma, 
birtoka és vagyona...

Most mégis, mint szélben a boróka —: 
ennyi sértettség meg dac szorult volna be
lém? — hitetlenül rázom meg fejemet. Több 
szűkölködést, szenvedést, vért nem rejthet el 
már e zord szépségű táj sem! A hajlott hátú 
jobbágylakók, a szakadt mundérok, leper
zselt bajszok, vérbe borult szemek, megcson
kított végtagok elől a szólamok mögé bújni 
hallgatva, hazudni tovább nem lehet.

A legkézenfekvőbb volna még az ábrán
dozás; mondjuk egy oskolai teátrumba 
(egyenesen komédiába) illő kuruc hősöket 
képzelvén magam elé:

"Kigyelmed az enyém s az egész ma
gyar haza szabadságáé!"

1 — kiált föl Rákóczi Ferenc, Erdély feje
delme, mire a regényes színmű népszerű

kelléke gyanánt hüvelyéből magasba repül a 
munkácsi várkapitány rettenthetetlen kard
ja: Vay Ádám, a fejedelem heves vérű 
marsallja rántotta ki lelkesen. Aztán Rá
kóczi cigánymuzsikusa, Barna Miska (mily 
hangfestő név!) rázendít: Kiállott Rákó- 
czi/A munkácsi sáncra,/Reá tá-
m aszkodék /P án tos pallosára .../R eá 
rivalkodék/Az rézdobosára/ Ne azt verd, 
hogy Mars, marsi.../D e azt verd, hogy Rajta'."

Ezek után — Európa ezen tátongó sebén, 
örökké vérző pontján lehet-e kevesebbet kí
vánni, mint a Kánaánt?!

O, csodaszarvas-legendák üldözői, kan
osaiul festett egekbe vagy a megszépített 
múltba nézők — a valóság helyett! Most már

nemcsak a tatárjárást, Dózsa tüzét, Mohács 
mocsarát s a törökök borzalmas pusztításait 
kellene kitörölni az ország emlékezetéből, 
hanem a kuruc fejedelemség elodázhatatlan 
bukását is. Hátha mi csak egy epizód va
gyunk a Habsburgok és Buorbonok európai 
játékában, és Hochstádtnél a francia vereség
után a magyar szabadság sírját is megásták?

*
Egy kuruc-csapdába esett pápista barát 

(vicsorított is, mint a vad, míg a derék vité
zek ki nem tépték a nyelvét) arról fecsegett 
volt, hogy a császárhoz hűtlen Rákóczitól a 
trencséni csatában elpártolt a szerencse: lova 
megbotlott, összerogyott, s az ájulatba zuha
nó rebellis vezér magával rántott bennünket 
is. Azóta egyvégtében rajtunk ül a rontás.

Jött is mifelénk, előbb délről, Arad, 
Csongrád vidékéről az alattomos fekete-ha
lál; hasztalan kiáltoznak itt össze-vissza pá
nikhangulatban, hogy: 'Minden jezsuitát ki 
kéne heréim"! — a pestis a várfalakon belül 
is szedi, már mióta, áldozatait. Áldoztál-e 
vagy úrvacsorát vettél — neki mindegy. Sze
rencsénkre, ilyenkor télidőben nem dühöng.

A vajai várpince híres hordóival gurigázó 
férfinépség mérhetetlen félelmét szeretné 
borba fojtani; attól ez a féktelen vígasság.

Vay Ádám bőrös karosszékébe dőlve 
mordan olvassa a feltépett leveleket. Van itt 
pöcsétes instrukció elég, legtöbbjét a fejede
lem szignálta.

Küldönc érkezik, nagy idő mögötte: ka
rabélyok villámlása a téli estben. Fogjátok 
föl, mielőtt kifordulna kengyeléből. A tüzes 
szilánk a lábikráját tépte meg. "Kegyelmed 
vérzik!" "Sebaj, a nemzetes asszony ebben a 
minutumban békötözi. Jóságával balzsa
mozza, no meg titkon szárított füveivel."

Felhallatszik a lovagterembe is a sok lo
csogás. A várkapitány homlokráncai mögött 
temérdek bosszúság, gond. Azt hitte, min
dent tud már derék kurucairól. Jó magyar, 
mert borissza. Mert beszédes. Mert nem szó
szegő. Mert halált megvető bátorsággal vag- 
dalkozik... S közben: csupa hiszékenység, 
hóbort; vaksi vakmerőség, végzetes balek- 
ség. Balszerencse! Balsors!

Eszeveszett világ. Amögött a rostély mö
gött anyád vagy hitvesed, halálra szánva, 
kenyeres pajtásaid a halál fiai régen, s te 
fennen óbégatod, hogy:

Ha ínségben meg köll is halnunk,
De bálványnak fejet nem hajtunk! 

avagy: Noha mi testünkben eladattatunk, 
Uj jézus Krisztustól de megváltatunk.

Közben a pincegrádicsokon rogyadozó 
léptekkel száll alá az a cigányos szépség. 
(Vajákos nő, mégis fél a kínzásoktól?) Vajon 
épp ő lenne az áruló: Jobb időkben a fejede
lem ítélőszéke elé citálták az ilyent. "Pellen
gérre állíttassam?" — tusakodik a máskor 
magabiztos várvédő parancsnok. — Ha 
megszomjazik, mondják, kiszívja az ember 
vérét. Ördög pozdorjája! Megejti az esendő 
férfit. (Melyik nem az?) Nemcsak a szemével 
ver. A nemzetes asszony azt állítja róla, igaz, 
hogy ért a gyógyításhoz: asszonyállatok kín- 
szenvedését enyhíti szereivel, ha a dögvésze
sekét nem is.

"Fekély verje ki a testeteket! — színt val
lott a boszorkány; alabástrom nyakán meg
feszülnek az erek. — Megbélyegeznétek 
liliomfehér bőrömet?!... Vasas németek jön
nek, a főutcán hallszik már trappolásuk. 
Csúztól sanyargatott várkapitány, nem hal
lod?!"

Döghalált kíván mindenegy kurucnak. 
Dagadozó, gennyező mirigyeket, eszmélet- 
vesztésig fokozódó fájdalmat.

Vay Ádám testében felfut a láz; érzi, s 
verejtékezve tapintja ki, hogy kiújult a tava
lyi sebe.

Az apród egy cseber kútvizet hoz be siet
ve, s ő belemártja üstökét, hogy a főfájás 
legalább ne kínozza.

Ázsiából hurcolták ide a pestist, minden 
veszélyes kórság onnan való, akárcsak ez a 
kreol bőrű cafka.

"Ilyenkor fő dolog a fegyelem!" — nyug
tatja magát Vay Ádám. Boccacdónál olvasta- 
e vagy Petrarcánál, hogy a pestisesek 
kéjelgésekbe, tobzódásokba hajszolják ma
gukat. Itáliában annak idején önostorozó 
csuhások vagy őrjöngve ruhátlanul táncolok 
(ijesztő Bosch-figurák) járták be a városokat,

> > » >  folytatás a 20. oldalon
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falvakat. Munkácson ugyan keresheted a bu
ja népséget. Csak magukban, kurucosan 
"mulatozhatnának". Mindhalálig!

Hát ilyen ellenséggel is számolni kell? A 
láthatatlannal.

S ő még a lantos deákkal vesződik! 
Bosszúságára egy ilyen nyámnyila, nyafkás 
siheder keresztezi az ő útját s akaratát. Most 
is kint hűsöl valahol a derült egű éjben, a 
foglyokkal barátkozik. Ráadásul ez is pápis
ta. "Mámor ül a fején — sopánkodik az anyja. 
— Az idegen némber, az lopta ki a lelkét!" 
Intézze el a dolgot a maga istenével, legyint 
nagylelkűen a várkapitány. (Nincs kizárva, 
hogy példaképére, a fejedelemre gondol ép
pen, aki tisztult vallásosságával erőt tudott 
venni elemi indulatain.)

A zárkózott ifjú Rákóczi bámulatos válto
záson ment át, miután évekkel ezelőtt a tal
pasok követei felkeresték Lengyel-or
szágban. Előbb Holcsicára vágtatott lován, 
Sieniawska hercegnő karjaiba, a hírre, hogy 
a határon, erdők sűrűjében gyülekező nép 
őrá vár, vezérére. Ki hitte volna, hogy akkora
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Kassai dóm, részlet

önfegyelemmel képes lesz legyőzni lelki al
katából eredő menekülésvágyát, hát még a 
prágai jezsuitáknál belenevelt, túlhajtott asz- 
kétizmust és hamis bűntudatérzetet! Az elté
velyedéstől való félelem álomszerű lebegése 
után a lelkében feltámadt királyi önérzet vi
szonylagos súlyával megpróbált földközelbe 
jutni — még hogyha ezáltal ki is tette magát 
a végzetes zuhanásnak. Minden fejedelemre 
emlékeztet benne, csak a valóságérzék hi
ányzik — ahogyan Saint-Simon herceg 
mondta róla. Keménység helyett remények 
lidércfénye...

Alantost, beismerte, a vére hajtja.
"De hiszen engem is a vérem hajtott min

dig. S még kis kereszt sem csüngött a nya
kamban, hogy a kísértéstől megóvjon!"

Vay Ádám a tükör karcolásain keresztül 
igyekszik fölismerni néhai ártatlanságát. 
Próbálkozása hasztalan.

A deák állítólag egy vadászsólymot repí
tett a postagalamb után. Véletlenül még ki
nyomozza, hogy valaki galambbal postázza 
a híreket innen a németeknek. Amiatt érte 
Munkácsot az utóbbi hónapokban annyi sze
rencsétlenség.

"Felséges urunk kegyelmes parancsolata 
az elrendelt óvintézkedések pontos betartá
sa..."

Állana már keze a szigorú szóra — de 
aztán eltűnődik azon, hogy Rákóczira ez 
aligha volt jellemző valaha is.

"őröket rendelni a városba vezető utakra, 
a kirurgiával foglalkozó borbélyok céhét pe
dig megbízni, hogy halottkém gyanánt revi
deálja az elhunytakat, nincs-e valamelyes jele 
az pestisnek rajtok?"

S mindezzel őneki kelljen bajlódnia (míg 
szolgálata le nem járt itt, hiszen ez is várvé
delem); a hullák szállítására külön céh létesí
tendő; a testfogóknak ökrös szekeret szerezni, 
ha van még élő jószág, mit eddig nem húztak 
nyársra! De hát, hogyha Vay Ádám méltósá- 
gos úr a házigazda itt, neki kell előteremtenie 
mindent, ő  volna a kiváltságaira és ízlésére 
kényes nagyurak ivadéka, akinek első hon
foglaló őse már a régi hazában is sátoraljához 
tartozott, mi több: a Csodaszarvas nyomába 
eredt vala?

Türelmet parancsol magára — vasvérte- 
zetet — a Vay-akarat. Csak a képzelgés ne

A lőcsei templom (Szabó Tamás felvételei)

környékezné meg időnként, az ösztöneiben 
szunnyadó vágy a könnyű, vidám, szabad 
nyargalású élet után: megiramodni az elérhe
tetlen fekete nyúl nyomába!

Karja lehanyatlik; áll, mint kincseiből ki
forgatott, megvert öregember. Elakadt ér a 
pusztai talajon.

Kint sír a téli éjszaka. Tűzre kéne vetni 
valamennyi tárogatót, hogy egy szálig el
pusztuljon, ne riasszon szívet, álmot, ne sírja 
fel a levert országot...

Kilobbant künn a tábori láng, összesüp
pedt a nagy máglya, csak hamu van ott, egy 
rakás hamu.

Hajnal ha jön, állja-e a kuruc tüdő?
És ő, az ötvennégy esztendős szívével?!... 

Látta-e valaki a megroggyant vitézt? Éjnek 
idején ki látta volna!

Torzó volt az — nem talpig Vay, akinek 
lankadatlanul forrong a vére a német hejehu- 
jára.

(Befejezőrész a következő számban)

* Neked is lehet részed benne +-
^Vay Ádám Önéletírása 

Vay Ádám verses Önéletírása

tarkóbarkó (11)
A még kicsi Nagy Sándor ne- 

velőjeként is nagy Árisztotelészt 
néha a filozófia Nagy Sándoré
nak mondják, de Nagy Sándort 
sose mondják^ fejedelmi uralko
dás Arisztotelészének. Miért?

*
Annyira önfeláldozó volt, 

hogy — a túlnépesedést csökken
tendő — be akart ugrani a Duná
ba vagy az Oltba Óévén ezeknek 
"egy a hangja"), de visszatartotta
a higrofóbia, a nedvességiszony.

*
Szabadságunk véges. Bele

szólhatunk például életünk végé
nek mikorjába, abba viszont nem, 
hogy mikor legyen az eleje, s abba

sem, hogy legyen-é egyáltalán
eleje és vége.

*
— Én már kétévesen ittam ko

nyakot.
— Az semmi. Én már életem 

első napján másnapos voltam.
4-

A  politika tömény érdek. Te
hát töm érdek. És — mivel 
önös,énes, nem éntelen — egyút
tal töméntelen.

4-

Még egy ded, vagyis csak ti- 
zedliter töményt kér a pultnál. 
Közben arra gondol, hogy a tö
mény valamikor tízezret jelentett, 
és hogy ma is ennyit jelent a csa- 
gatáj tűmön. Még egy-két ded — 
és kész megszólalni a maholnap

tízezer esztendős Dedbál csaga-
tájszólásában.

*
Metrológus: Én mint mérés

technikus felszólítalak, foglald 
képletbe a derű és a ború viszo
nyát e kettő látásához (esetleg a jó 
ború holland van de Rüh szem
szögéből).

Meteorológus: Megteszem, no
ha pusztán légkörtanász vagyok. 
Előbb azonban készíts egy mű
szert, amely pontosan leméri, 
hogy a magány fájdalma mikor 
mennyivel fájóbb, mint a fájda
lom magányossága.

♦
Nagy a feje, búsuljon a ló. A 

lómenta pedig siránkozzék, ló
mén táljon.

4 -

Teljesítmény: hánytató nélkül 
is úgy hányta a falra a borsót, 
hogy ördögöt ábrázoló murális
Muríllo-festménnyé lett 

*
"Javulj meg!" — javasolta a ja- 

vakorbeli, mindenkitől szeretett, 
Pamíilkó nevű dinnye a töknek, 
amivel annyit ütötték, hogy Tök- 
filkónak csúfolták őt a dongóktól 
ikresen körüldongott, bolond di
nilovak is. "Ugyan, kérlek!”—vá
laszolta az ütődöttnek a tök 
ölődve a kacajtól. "Nekem nincs 
sem avulni, sem javulni valóm. 
Tökéletes vagyok, akkor is az le
szek, mikor te már végleg diny- 
nyehalálos leszel."

T A T R A N G I T IB O R
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HELIKON

F U N D A J I A  S O R O S  
P E N T R U

O SOCIETATE D E S C H I S Ä  
R O M Á N I A  

FILIALA CLUf

A  SOROS ALAPÍTVÁNY 
EGY NYÍLT TÁRSADALOMÉRT 

KOLOZSVÁRI FIÓKJA

az érdekeltek tudomására hozza, hogy:

1993. október 17-tól m egnyitja

Tájékoztató és Közönségszolgálati Irodájának

könyvtárát
a nagyközönség előtt.

Ideiglenes órarend:
hétfőtől csütörtökig, 

naponta 12.00 és 17.00 óra között.

A könyvtár anyagát

1. n y u g a to n  é s  k e le t e n  k ia d o tt , 

p o l i t o ló g ia i  

s z o c io ló g ia i  

p s z ic h o ló g ia i  

n e v e lé s i

tö m e g tá jé k o z ta tá s i  

m a n a g e m e n t  

g a z d a s á g i/ű z le t i  

té m á jú  k ö n y v e k ;

2. n y u g a t i  é s  k e le t i  k ö z é r d e k ű  ú j s á g o k  é s  fo ly ó ir a to k ;

3. s e g é d a n y a g o k  (sz ó tá r a k  stb .) a lk o tjá k .
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A könyvtár címe
str. Márului nr. 5, ap. 2;

C. P: 1084;
3400 CLUJ, ROMÁNIA 
TEL/FAX: 095—197121
(A Márului utca az Avram láncú utca 

felől a Bisericii Ortodoxé utcából balra 
nyíló első keresztutca.)

!



HELIKON

A GELLÉRT SÁNDOR VERS
ES PRÓZAMONDÓ VERSENY 

szervezőbizottságának felhívása

A Szatmárnémeti RMDSZ, az Anyanyelvi Konferencia, a 
Szatmárnémeti MADISZ, a Kapcsolatok Művelődési Alapít
vány, a Szatmárnémeti Szent-Györgyi Albert Társaság, az EM- 
KE SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETE 1993. december 
11-12-én negyedik alkalommal rendezi meg a Gellért Sándor 
vers- és prózamondó versenyt.

Az első három kiadás művészi színvonala, Szatmárnémeti 
közönségének versszeretete, a versmondáshoz való ragaszko
dása azt igazolja, hogy ez a művészi vetélkedő részévé vált 
Szatmárnémeti művelődési életének. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy nemcsak erdélyi, székelyföldi, partiumi szavalok érzik 
magukénak ezt a versenyt, hanem a vajdasági, felvidéki, kár
pátaljai és magyarországi műkedvelő előadóművészek is.

Az előző évek tapasztalatait leszűrve boldogan teszünk 
eleget kedves kötelességünknek és a VILÁGON BÁRHOL 
ÉLŐ műkedvelők számára negyedik alkalommal is meghir
detjük a GELLÉRT SÁNDOR VERS— ÉS PRÓZAMONDÓ 
VERSENYT.

A rendezvény célja a kisebbségi magyar irodalom, a nép- 
költészet és az egyetemes magyar irodalom népszerűsítése a 
pódiumművészet ismert és kikísérletezendő eszközeivel, 
anyanyelvűnk ápolása, a tiszta szép magyar beszéd iránti 
igény felébresztése és ébrentartása.

Részvételi tudnivalók.
1. A Gellért Sándor vers- és prózamondó versenyen a vilá

gon bárhol élő műkedvelők részt vehetnek, akik nem végeztek 
színművészeti főiskolát vagy akadémiát, illetve nem működ
nek hivatásos előadóként.

2. Betöltötték 16. életévüket.
3. A versenyző elküldi a Szatmárnémeti MADISZ címére 

(3900 Satu-Maré Mihai Viteazul 10) azt a jelentkezési lapot, 
amelyen vezeték- és keresztneve, születési adatai, pontos lak
ómé, foglalkozása, telefonszáma szerepel. Mellékeli a bemu
tatásra szánt irodalmi művek teljes szövegét.

A verseny irodalmi anyaga:
— egy szabadon választott vers vagy próza a kisebbségi 

magyar irodalomból,
— egy szabadon választott vers vagy próza az egyetemes 

magyar irodalomból, amelybe természetesen beletartozik úgy 
a kisebbségi irodalom, mint a népköltészet minden műfaja.

Egy-egy előadás időtartama nem haladhatja meg a 12 per
cet, de nem lehet kevesebb 2 percnél.

A különböző területeket a következőképpen képviselhetik 
versenyzők: 3 szavaiét várunk Bihar, Hargita, Kovászna, Ma
ros és Szatmár megyékből. Két szavaiét indíthat Kolozs, Má- 
ramaros, Szilágy és Temes megye, valamint Bukarest. A többi 
romániai megyéből egy-egy szavaiét várunk. Minden ver
senyzőnek rendelkeznie kell a helyi RMDSZ vagy EMKE aján
lásával, amelyből kitűnik, hogy a jelentkező méltóképpen 
tudja a megyét képviselni. Számukra teljes ellátást biztosítunk 
a verseny két napjára.

Magyarországról Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Borsod- 
Abaúj-Zemplén, Heves megyéből és a világ bármelyik orszá
gából 2-2 szavaiét várunk.

Azok a vers- vagy prózamondók, akik valamilyen ok miatt 
nem vehettek részt a helyi vagy megyei selejtezőkön, s így nem 
rendelkezhetnek a fenti ajánlással, csak akkor vehetnek részt 
a Szatmárnémetiben sorrakerülő döntőn, ha befizetnek 4Ö00 
lej részvételi díjat a MADISZ címére. Ezzel elnyerik mindazo
kat a részvételi jogokat, mint a többi résztvevő.

Jelenkezési határidő 1993. november 20.
Minden részvevőnek sok sikert kívánunk.
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Fény derül
Sorok Lukács Solym ossy  

Éva pasztell] eihez
Képet átfordítani szóba, szóba 

hozni — bizonytalan kimenetelű vál
lalkozás. A szó képre vágyakozik  
szüntelen, testre, hogy életet éljen; 
hangra, hogy a lélek fuvallata adjon 
értelmet neki, szóljon és szólítson la 
kozván miközöttünk". Ugyan mi is 
történhetne más, amikor a szó a kép
pel elvegyül, mint hogy a beszéd jelen- 
tést kereső tapogatózása  újfent 
homályba vonja azt, ami kép lett, ami
re fény derült tehát, dójött, mert rejtve 
volt. A látás és láttatás kihívására a 
válasz csakis a csendes szemlélődés 
lehet, s ez pedig nem egyéb, mint an
nak a mindig-új örömnek a megélése, 
hogy fölismernünk adatott valamit a 
teremtett világ végéremeheteüen gaz
dagságából. Az, amit a műalkotás 
megmutat, sohasem független tőlünk, 
mi több, olyannyira közelivé válik 
egyszerre, hogy ráismerünk, hiszen  
voltaképpen belőlünk való. A külső 
természet a belső természettől nem el
választható, írja Nádas Péter, nem más 
az anyaga a külsőnek és a belsőnek, 
egyképpen törékeny mindkettő: a lé
lek is meg a víztükör; az ember arca is 
meg a tengeri kagylók; a végtelenség 
csigavonalát formázó kortalan csiga
ház is meg a város és a kő. És ezzel még 
csak újat sem mondtunk, hiszen a ro
mantika óta a tájkép a lélek pillanatnyi 
"formája", nem kívül van tehát, hanem 
legbelül, ezért aztán, talán a közhiede
lemmel ellentétben, tájat festeni rette
netes vállalkozás, a lehetetlennek a 
megkísértése. Nem mondtunk semmi 
újat ezzel, amiképpen szándékunkban 
sem állott, emlékeztetünk mindössze, 
ám erre is kevés a szó. Ezért állunk 
meg a kép előtt, a képben ugyanis ben
ne van ez a tudás, benne van és egyben 
van, mondhatnánk ezt-azt felőle, ám a 
kép mindig több annál, mint ami
mondható róla.*

Lukács Solymossy Éva képei ezt a 
"jó hírt" közvetítik felénk, szerényen és 
üdén, legszívesebben azt mondanám: 
csendesen, s ez, a csend, számomra a 
harmóniából fakad, zenei csend tehát, 
kromatikus szimfónia, többdimenziós 
együtthangzás. Dyen értelemben ha
gyományosan nagybányai ő, hiszen 
azt gondolja Éva művésznő is — hadd 
ismételjem meg a szót: — szerényen és 
megátalkodottan, amit Hollóssy Si
mon állít: nincs más művészet, mint a

természet visszaadása. Visszaadni a 
természetet— kinekis? Azoknak, akik 
saját elhatározásukból m egvonták  
maguktól, nekünk tehát, mert kilép
tünk belőle, s ez a lépés — gondoljunk 
csak korunk ökológiai apokalipszisé-( 
re: — tragikus eltévelyedésnek bizo
nyult egyszersmind.

Ha valaki egyszer arra vállalkoz
nék, hogy a tájfestészet alkotásaiból 
ismét "természetet" alkosson, ha Isten 
egyszer úgy gondolná, hogy restau
rálná a teremtett rendet, akkor a vüág 
ismét eredendően szép lehetne, mert a 
vásznak és a tüneményes ingres-k, az 
olaj és a pasztell abból az arcból mutat 
meg valamit, ami után folytonosan vá
gyakozunk.*

P aszte ll — u gyan  m i juthat 
eszünkbe elsőre a szóról? Valamiféle 
törékenység, mely akár a techné nyel
vére is lefordítható, amennyiben a fes
ték voltaképpen nem is dacol az 
idővel, érintésre könnyedén lepereg a 
papírról, mint lepke szárnyáról a fi
nom por. És mit tudhatunk még róla? 
Azt, hogy, persze, fixálható, ám e 
kényszerítésnek úgy áll ellent, hogy 
színek változnak el a rögzítőszer érin
tése nyomán, következésképpen más 
lesz, más táj, más ház, más kép, más 
Erdély. A más mása lesz, mondhatni, 
nem ő, s már ebből a puszta technikai 
tényből következően is a pasztell talán 
a legérzékenyebben varázsolja papír
ra az emberi lelket, ezt a megragadha
tatlan égi leheletet, mely személyes és 
közös egyidőben. S ha most a leírás
ban a pasztell szót, amint sugalltuk 
már, lepkére cseréljük, akkor mindaz, 
amit elmondtunk, érvényes marad, s 
csak paradoxonok segítségével ragad
ható meg lényege és titka: konok erőt
lenség; féktelen gyöngeség; porladó 
maradandóság stb.

Aki felismeri a pasztellnek ezt a 
semmivel össze nem téveszthető külö
nösségét, az úgy tud drámai lenni, 
hogy közben "finom" marad, úgy lesz 
dokumentatív, hogy közben tapinta
tos is egyben. Lukács Solymossy Éva 
képeinek legjava a csendes elfordulás 
alkotói pozíciójából születik, a szemlé
lődő elfordulásból, amely intenzív 
odafordulást jelent, figyelmet és kö
zelkerülést, szabad szóváltást a világ 
intakt elemeivel.

VISKY A N D R Á S fi

Elhangzott 1993.09.24-én a kiállí
tás-megnyitón.
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Nemcsak a harag, de úgy látszik, az eufória is rossz 
tanácsadó tud lenni. Három évvel a várva várt német újrae
gyesítés után — mely nemcsak német "belügy", még csak 
nem is Európa belügyének tűnt, hanem a második világhá
ború még mindig hurcolt átkos következményeinek fel
számolódását szimbolizálta volna — kiderül, hogy a belső s 
a külső problémaköteg egyaránt köteg marad egyelőre. Per
sze egyáltalán nem a németeket kell félteni, ők nem állnak 
rosszul, ők Nagy Frigyestől Nagy Kohlig hozzászoktak a 
kívülről beszivárgó, avagy az egész kontinensen maguk ger
jesztette külső válságok sorához. Mondhatni most is urai a 
helyzetnek, mert ahogy azt a szellemességnek tartott, de 
kemény valutának bizonyuló ironikus igazság már régebb 
kimondta: elvesztették ugyan a háborút, de megnyerték a 
békét.

M a viszont már vüágos: csak a pénz s a gazdasági erő 
nem elég, mert a hírhedt falnál erősebb némi tudati maiterek, 
kötőanyagok ellenállóképessége, mely most kezd úgy visel
kedni, mint valami időzített bomba. Nyilván, mert minden 
idő kérdése; körben senyvednek vagy gömbvillámként puk
kannak a keleti tömb utódállamai, vannak, akik csak a mér
get keverik  és ko ldu lnak  vagy irigykednek, vagy 
mindakettőt művelik. Benn egyesek lenyírják a fejüket és 
megpróbálják kinyírni az idegeneket. A nagy szétmenés kö
zepette tény, hogy egyedül Németországnak sikerült össze
szednie elszórt csontjait falak és szögesdrótok közül. A mai 
moszkvai események igazolják, hogy éppen idejében.

Mindenképpen be fog bizonyosodni, hogy jókor ragad
tak meg egy alkalmat, mely Westfáliák, Versaiíles-ok, Pári- 
zsok után először adatott s egy egészen más, megújult német 
nemzedéknek, mely kemény kritikával néz szembe a nagya
pák, apák elképzeléseivel a vezetőszereptől Európában vagy 
a világon. A 30 éves háború következményeit másképp kel
lett azonban kezelni, mint a most már nyugodtan "negyve
néves" vagy "ötvenéves" háborúnak titulálható elmúlt 
időszakét: ennek felismerése a minimum volt ahhoz, ahol a 
tervezett egyesült Európában is ma áll a németség szénája.

Nagy Frigyesnek, aki fuvolás-ügyekben Bachhal társal
gód, méltán volt ilyen zenei metaforákba burkolva a kedvenc 
szavajárása: "Alku fegyver nélkül - hangjegy hangszer nél
kül!" — ám ezt a XX. századvégi helyzetre csakis úgy lehetett 
"lefordítani", ha a fegyverek potenciálját gazdasági potenci
állal helyettesítik be. Mert azért háború volt ez is: kivívni a 

í bizalmat s legyőzni a gyanakvást, hogy lehetővé váljék az 
újraegyesítés. Franz Mehring a harmincéves válságról úgy 
fogalmazott, hogy akkor Németország ellenségei "védőleg 
tartották kezüket a német fejedelmek állandósult hazaárulá
sa fölé", meg hogy nemzetközi jogra hivatkozva erősítették 
meg a hitvány kiskirályok különállását, de mindez nagyonis 
érthetően Németország gazdasági helyzetében gyökerezett. 
Az analógia világos: ebben a második világháborút követő 
status quo-játékban, ahol nem volt, máig sincs német béke- 
szerződés, akadtak a "győztesek" oldalán, akik a keleti kiski- 
rályság létén őszinte örömmel és átlátszó ürüggyel 
őrködjenek.

M ég egy megnyugtató: a dolgok analógiája a kultúra 
körében még teljesebb, folytonosabb. Annak idején Lasalle 
utasította vissza azt az állítást, hogy Németországot a 30 éves 
háború egyelőre kitörölte az európai kultúmemzetek sorá
ból, és bámulatos sor jeles koponyát sorol fel, akiket a német
ség, háború ide vagy oda, fel tudott mutatni. Ebben a 
tekintetben a dolgok nem változtak és nem szüneteltek. S ez 
is minden bizonnyal az egyesítés lehetőségeinek záloga lett.
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PARAMUZIKOLÓGIA1.

A  n orm álistó l 
az an orm álisig  
a z e n é b e n

A zene csakis normális lehet?
Mi anormális?
Amit megszoktunk? Amit 

m egszerettünk? A m iről azt 
mondják nekünk, hogy az a nor
mális?

Minden normális a zenében!
Lásd XX. századi zene: min

dent szabad, minden lehetséges 
benne.

De most jön a mentő szó: PA- 
RANORMALIS. Vagyis: a nor
m álissal párhuzam os másik 
normális jelenség. És minden 
mentve van. Megszabadultunk a 
csúnya, kellemetlen, ijesztő anor- 
mális kifejezéstől. Mert azért mi, 
emberek, mindig keressük a ti
tokzatost, « mást. Jó eljátszogatni 
a gondolattal, hogy van velünk 
párhuzamosan egy más vüág, 
más törvényekkel, három helyett 
négy dimenzióval, vagy ki tudja 
még hánnyal több dimenzióval, 
és ott is van zene, velünk párhu
zamos zene.

Túlvilág? Igen, az! És mert a 
világon minden összefüggésben 
van egymással, természetesen 
mi is egyek vagyunk a minket 
körülvevő többi világokkal. 
Függvényei vagyunk azoknak, 
és ők is függnek tőlünk. Belőlük 
vétettünk, tehát egyek vagyunk 
velük. Velünk néznek a világra, 
velünk mozdulnak, velünk érez
nek, velünk örvendenek. Általuk 
mozdulunk minden pillanatban. 
Végre valahára tudomásul kell 
vennünk, nem vagyunk egye
dül, magunkra utáltán.

Ezt az érzést legelőször az al
kotó ember élte át — mindegy, 
hogy müyen módon: vallási szer
tartás keretében vagy az alkotó 
mozdulat pillanatában ösztön- 
szerűen. A lényeg az, hogy min
den alkotás, a legparányibb is: a 
semmiből egy új világ teremtő
dik gondolatának, eredményé
nek jegyében születik meg.

Mi az a semmi? A csupa 
nagybetűvel írandó SEMMI? Az 
a megfoghatatlan eredetű: képze
lőerő. Mielőtt a gyermek földob
ná a labdát, képzeletében hi
hetetlen részletességgel előre

megjelenik az elkövetkezendő 
mozgáskomplexum teljes KÉPE.

Minél szegényesebb a képze
lőerő, annál pontatlanabb az elő
revetített kép és annál sikerü- 
letlenebb az utána kibontakozó 
mozgássor.

Minden először ott van a tu
datunkban valamilyen formá
ban, és ennek kivetítése után 
születik meg a materializált for
ma?

Közhelynek számító jelen
ségről beszélünk, hiszen ezt min
denki tudja és mindenki jól, 
rosszul így is csinálja: megalkotja 
a képet, majd kivetíti és egyben 
materializálja. Mind e mögött 
egy eredendő energia áll. Hon
nan ez az energia? Az antropozó- 
fia, a diozófia erre keres és ad 
választ. Szellemtudománynak 
nevezzük őket. Kutatási terüle
tük az úgynevezett normális 
(értsd: három dimenziós fizikai) 
vüágot át- meg átható paranor- 
mális jelenségbe vizsgálata. Ez a 
hatalmas kutatási terület renge
teg szakágra bomlik fel. Ide tar
tozik a tanatológia (a halálon túli 
világ, a halálélmény stb.) vizsgá
lata. A telepátia, a teleportádó, a 
paranormális sebészeti beavat
kozások és egy hosszú sor egyéb 
szakterület kutatása is. A zenetu
domány csak napjainkban kap 
észhez: a zene megértése, a zenei 
alkotás vizsgálata, az előadói 
problémák kutatása a paranor
mális zenei jelenségek vizsgálata 
nélkül már ma sem elképzelhető. 
A következő század zenetudo
mánya pedig már nem lehet meg 
nélküle. A zene világában sem 
több a különleges jelenségek szá
ma, mint világunk más területe
in jelentkező "csuda" dolgok 
mennyisége. Bár a zene — s vele 
együtt a muzsikus is — afféle 
csudalénynek számít: az ember 
számára adatott földöntúli aján
déknak vagy — ahogyan mon
dogatni szokták — "az Isten
séggel való párbeszédnek". 
Nemrégiben egy új könyv került 
a kezembe: Hartmut Gagelmann 
Mozart hat nie gelebt—így, kérdő
jel nélkül. Érdekes a zárógondo
lata: 'Mozart war kein Genie — 
sondern ein Medium" (Mozart 
nem volt zseni — ellenben médi
um volt"). A könyv szerzőjének 
egyik alapérve, hogy Mozart so
hasem javított bele alkotásaiba, 
ha változtatott, az egyenrangú 
volt az eredetivel. A kész mester
művek szakadatlan, javítás nél
küli leírása, ezek iszonyatosan 
nagy száma — majdnem három
negyed ezer, 30 életév alatt még 
lemásolni is borzasztó volna! —, 
a bennük testet öltött szellem gé
niusz volta mindenképpen para
normális jelenségre utaL íme egy 
hatalmas kihívás a PARAMUZI
KOLÓGIA számára.

TERÉNYI EDE
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Szeptember 14-én, életének 49. évében el
hunyt Bolya Péter. Október 10-én a svájci Di
mitri Színház a kolozsvári Puck Bábszínházban 
mutatta be La reine des chaudronniers című elő
adását

Szeptember 21-én és 22-én került sor Szat
márnémetiben a Poesis Fesztiválra, amelyen 
magyar részről megjelent Kukorelly Endre, 
Mészáros Sándor és András Sándor amerikai 
emigráns műfordító. Poesis-díjjal jutalmazták 
Visky András Hóbagoly dmű verseskötetét.

Október 9-én a kolozsvári Nemzeti Múze
umban megnyílt Zoe Vida Porumb textíliái
nak kiállítása.

A Jelenkor októberi számában Két balkezes 
címmel jelent meg Kovács András Ferenc és 
Tompa Gábor Mesterlövészek szonettje és Élek 
vándorlás című verse. A lapban Király András 
elemzi Cs. Gyímesi Éva Honvágy a hazában 
című kötetét (Cikkek a hazában).

Az Alföld októberi számában ugyancsak

Két balkezes dm alatt közli Kovács András Fe
renc és Tompa Gábor La langue brisée és Bún és 
búnhódés című versét. A Poesis című lap 9. 
számában Anamaria Pop tomácsolásában ol
vashatjuk Visky András Substancia dmű ver
sét.

A pozsonyi Vasárnap 39-es száma közli 
egyebek melett Tamás Tímea Félelem és Szférák 
zenéje, valamint Cseh Katalin Töredék című 
versét.

A Római Irodalmi Fesztiválon június 8-án 
rangos irodalmi díjat nyújtottak át Esterházy 
Péternek.

Június 7-én Göncz Áipád a Magyar Köz- 
társasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést 
adományozta Hubay Miklósnak és Georgi 
Krumovnak. A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztje kitüntetést kapta Somogyi Tóth 
Sándor és Vidor Miklós.

Krasznahorkai László Az ellenállás melan
kóliája című kötete nyerte el a tavalyi év leg
jobb szépirodalmi könyvének járó 
Baden-badem Kritikus Díját. A  díjat 29 német, 
osztrák, svájd kritikus szavazatai alapján ítél
ték oda a szerzőnek.

Fekete György helyettes államtitkár nyúj
totta át a Szép Emó-jutalom idei nyerteseinek a 
díjakat. Szeptember 21-én Márton László, Par
ti Nagy Lajos és (posztumusz) Kapás Dezső 
részesült kitüntetésben.

Tolna megye közgyűlése Csányi László
nak adományozta a Babits Mihály-díjat írói
költői pályaműve, országos jelentőségű

esszéista és irodalomtörténeti munkája elis-- 
méréséként.

Szeptember 28-án ünnepelték Szombat
helyen az Életünk című folyóirat harmincéves 
évfordulóját. Ebből az alkalomból rendezett 
tanácskozást az Életünk és a Magyar írószövet
ség Nyugat-Magyarországi Csoportja a szombat- 
helyi képtárban. A tanácskozást a Magyar 
írószövetség elnöke, Tornai József nyitotta 
meg, ezt pedig irodalmi est követte.

Az 1993. évi Graves-dijas vers Nádasdy 
Ádám Mezőtúr című költeménye.

November 18-án és 19-én kerül sor a Deb
receni Irodalmi Napokra, amelynek témája: A 
kritika ma.

Michel Tournier világhírű francia író a 
budapesti Francia Intézet meghívására néhány 
napot a magyar fővárosban töltött, ahol egy 
irodalmi est Keretében Tornai József látta ven
dégül Hubay Miklós, Koczkás Sándor, Som
lyó György, Tóth Éva és Tóth Krisztina
társasagában.

*
Államalapító Szent István király ünnepe 

előtt egy nappal az Országház Kupolatermé
ben magas állami kitüntetéseket adott át a 
Magyar Köztársaság elnöke. A Magyar Köztár
sasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tago
zat) kitüntetést adományozta Wass Albert * 
írónak életműve elismeréseként

mm

Pajtás, igyu n k ...
Tóth Árpád versének első szakaszát idéz

zük a vízszintes 4., függőleges 27., 1., vízszin
tes 36., függőleges 76. és vízszintes 50. számú 
sorban.

VÍZSZINTES: 1. Csonthéjas gyümölcs. 4. 
Az idézet első sora (zárt betűk J, Y, A). 17. 
Divatos szólásmondás. 18. "Titkos..., Kund 
Abigél!" — Arany János: Tetemrehívás. 19. 
Nobel-díjas orosz regényíró. 20. A hajnal is
tennője a görög mitológiában. 21. Szalmakö- 
teg. 22. Fiúnév. 23. DMZ. 24. Kínai 
hosszmérték 25. Meghatározott helységben 
élő személyek 29. Fonal, cérna. 30. ...cehomo: 
íme az ember. 31. Szín. 33. Meghatározott
ként elküld. 35. Valaminek a felszíne alatt 
levő helyre. 36. Az idézel negyedik sora (zárt 
betű: L). 38. Cím, rang. 40. Csorba fog! 41. 
Erkel-díjas zeneszerző, zongoraművész 
(György). 42. Terhére van. 44. Egy kevés 
probléma (két szó). 46. Almos fejedelem le
gendás anyja. 47. Vadászkutya. 49. Te és ő. 50. 
Az idézet utolsó sora (zárt betűk S, S). 51. Kárt 
tesz valamiben. 52. Maros menti város lako
sai. 54. Bőven áraszt. 55. Csecsemősírás. 57. 
Fülemüle meg-megszakadó hangon énekel. 
60. Régi római pénz. 62. Infáns egyik fele! 64. 
A szeszes italok hatóanyaga. 65. Normann 
hajós, Vörös Erik fia. 69. Lenn. 70. Kellemes 
zamatú. 71. Elragadtatással való nyilatkozás. 
73. Étien élj! 75. Sör, angolul. 76. Hangtalanul 
aláz! 77. Minden szempontból kiváló alkotás.
81. Hátul talált! 82. Európai Gazdasági Kö
zösség. 84 Sietséggel kirohan. 86. Idős. 87. 
Hegyes eszköz. 88. Napóleon korának legna
gyobb hatású francia történelmi festője (An
toine Jean, 1771—1835). 90. Elszenvedett

sértés. 92 Lekvár. 93. Lásd a 35. számú sort. 
94. Város Jemen déli részén. 96. Polc, romá
nul. 98. Kossuth-díjas rendező (Ottó). 99. 
Gyermek 101. Evégett 103. Francia kardví
vó, 1965-66-67-ben a VB-n szereplő csapat 
tagja (Qaude).

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik sora 
(zárt betűk T, S). 2. A gerincesek testében a 
mozgatásnak összehúzódásra és emyedésre 
képes kidomborodó kötege. 3. Kímélsz. 4....: 
bolíviai város. 5. Antonov repülőgépe. 6. A 
hét vezér egyike. 7. Megvételre kínál. 8. Arc 
halványodik. 9. Sporteszköz. 10. Cseppfo
lyós szénhidrogéneknek földgázból kivont 
elegye. 11. Felfújható, rendszerint karika ala
kú gumitömlő, amely viselőjét fenntartja a 
vízben. 12 Enyhe intés. 13. Kulacs páratlan 
betűi 14. Dán orvos, író, publicista, ismert 
békeharcos (Tage). 15. A hon. 16. Mindegyre 
hajigáL 21. A Néma levente hősnője. 24. ... 
Dagover német színésznő. 26. Kettedfél! 27. 
Az idézd második sora (zárt betű: U). 28. Mű
trágya. 31. 'Last, not ...": 'Végső, de nem 
utolsó". 32 Jószívű teszi. 34. Svájci üdülőhely. 
37. Lángész. 39. Rövid nadrág. 43. Vízinö
vénnyel befed. 45. Azonos a 12. számú sorral.
47. Ábrázat. 48. Kevésszer fordul elő. 53. Ko
rallzátony. 56. A szeszes italok 58. Hálóban a 
labda. 59. Kolozsvári festőművész volt (Pet- 
ru). 61. Tíz deka. 62 Tempó. 63. Rómer ...: a 
magyarországi művészettörténet egyik meg
alapozója (1815—89). 65. Zászló ide-oda leb- 
ben. 66. Pl. a pók. 67. Errefele! 68. A szaharin 
népies neve. 72. Nagyon gyorsan. 74. Ütést 
kivéd. 76. Az idézet ötödik sora (zárt betűk N, 
U, C). 78. Kolumbia rövidítése. 79. Forróság. 
80. Trikó. 83. Hébe-...: nagyonritkán. 85. APál 
utcai fiúk egyik hősének családneve. 89.

Igyekszik valahova. 91. Szüts... házassága: Páger Antal 1941-ben 
forgatott filmje. 93. Román állami biztosítóintézet. 95. Kamrában 
van! 97. Budapesti labdarúgócsapat (Fradi). 98. Portéka. 100. 
Kripton vegyjele. 102. Zakó egynemű hangzói. 103. Színpadi 
sóhaj.
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