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PASKANDI GÉZA 

Feltám adott az árnyam
Délidő volt. S míg szólott a harang 
hű árnyékom volt olyan szótalan, 
hogy el is tűnt a nagy Zenit alatt...
S nem is hallottam boldog harangzúgásban 
hogy a hang bimbamja előrehozza árnyam:
Mea umbra, mea umbra — redivivus,

mea umbra/

Hogy a hangból fény árad, 
s a fényből hang-jelenlét, 
észből ösztön s ösztönből ész-jelentés, 
ahogy a dolgok egymást átitatják...
Észre sem vettem, s itt állt az árny-igazság.
Oly egyszerű, kimondani is szégyen, 
hát bujtatjuk szavak ős erdejében...

Sebes ifjúságomhoz hűséges volt árnyam. 
Bokámhoz nőtt, mint Hermészhez apró szárnya. 
Vagy inkább, mint vén, a gyermek atyja: 
kis fene kölykét szabadon futni hagyja.
Utóvéd, hagyományköldökmadzag...
S most szerepcsere: vezér, előőrs,
Akkor hagyott... most kell, hogy haggyad. 
Követte léptem, mikor kélt a Nap.
S most, hogy nyugszik: mutatja utamat.
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LASZLOFFY ALADAR 

Hajnali kivégzés

Ébredj párnáidról 
özvegy magyarország... csak 
pereg, pereg, pereg a dob, elpereg. Fél
térdre ereszkedve, ezüstceruzával 
mit írt fel a hatodik elítélt? négyen 
már függnek előttem, — mindennek vége, 
drága. PANNÓNIA VERGISS DEINE TOTEN NICHT 
ALS KLAGER LEBEN SIE /* Kilenc meg négy az 
tizenhárom, a többiek nevét más mondóka 
rejti más lágerfalakon, a világ valamennyi 
nyelvén, ahol csak — szentpáli csatából 
jő haynau-hóhér...
Boldogok a Cavaradossik! Akiket már 
mindentől elrugaszkodva visznek ki reggel, 
akik már nem vágynak többre, tovább nem 
tiltakoznak, akiknek pont akkor, vagy 
akkor már rossznapjuk van, egy belépés, 
egy beragadt start ronthat el igazán 
mindent abban a kezdődő semmiben is, ami 
a büntető örökkévalóság — temess anyám mellé 
s élj boldogul, öcsém!
Mert túl azon, hogy itten-itthon mit 
akartunk, ottan-otthon — odaát nem 
vértanúként érkezünk: csöppenünk bele 
abba a másik történetbe, történelembe...
Boldogok, akiknek halála egy jelkép 
születéséről szól.

' Az aradi gyásznapokban keletkezett akroszdkon szavainak 
kezdőbetűi a tizenhárom név kezdőbetűje: P — Pöltenberg, V — 
Vécsey, D — Damjanich, Desewffy, T — Török, N — Nagy-Sándor, 
A — Aulich, K — Kiss, Knézich, L — Leiningen, Lázár, Lahner, S 
— SchweideL.. A mondat jelentése pedig: Pannónia, ne feledd 
halottaidat, mint vádlók élnek ők.

Szöveggyűjtem ény:
P ilin szk y  János 
D em én y  Péter versei 
T erényi Ede: Új lem ezeim ... 
Szőcs István: írás beszél?  
Zalán Tibor: A m erika  
M ihálycsa Erika:C seppkövek  
Im reh István: M adéfalv i 
v eszed e lem  (b efejezőrész)
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Mondat
A Garibaldi-hídnál
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SZŐCS ISTVÁN

SZELsőséges JEGYZETEK
írás beszél? 
Kutya ugat?
Vagy fordítva?
Érdekes, hogy az ember sok

szor milyen későre tud meg na
gyon is nyilvánvaló dolgokat. 
Nem gondoltam volna — mondja 
ilyenkor, mentegetve saját észbe
li képességeit, amikor valaki fi
gyelm ezteti: a dolgok éppen 
fordítva igazak.

Mostanában Borges (Jorge 
Luis) éjszakai olvasgatásai során 
jövök rá mindegyre, hogy ez 
vagy az, nekem is eszembe jutha
tott volna! (Talán azért nem ju
tott, mert ellenálltam annak a 
nyegle, fajankós divatnak, ami a 
hiperkritika kora óta dühöng a 
világon, hogy "pont az ellenkező
je"; amivel egy időben legolcsób
ban lehetett elhíresedni, mégha 
csak rövid időre is.)

A szó elszáll, az írás marad. Ver
ba volant, scripta man ent Csak
hogy, írja Borges, azok, akik 
megalkották e mondást, az ókor 
klasszikusai, egyáltalán nem úgy 
értették, mint mi, ma, az ő össze
mérésükből nem az írás jött ki 
előnyösebben. A klasszikusok 
sokkal kevesebb igekötőt és hatá
rozószócskát használtak. A mon
dás értelme ez: A szó (fennen) 
száll, az írás (alant) marad. Száll, 
ez az ige önmagában is magával 
hozta nekik a magasság képzetét; 
a marad — a nehézkességét. A gö
rögök és a rómaiak egy szót 
mindég kimondva idéztek fel 
vagy meg; hangsúlyt hallottak 
hozzá, érzelmi színezetet. Beszéd
kultúrájuk volt, nem nyelvi isko
lázo ttságuk ; úgy is m ond
hatnánk, hogy verbalisták vol
tak, oralisták, vagyis inkább: au
ditívak?

Mágiájuk a szó, az éló hang 
mágiája volt; ha már erről az ol
dalról akarjuk őket megközelíte
ni. Az írás pedig — a jel mágiája. 
Tárggyal való varázslat, vagy 
legalábbis mozdulatlan látvány
nyal.

Érdekes, mondja Borges, az 
emberiség nagy tanítómesterei, 
Püthagorasz, Szókratész, Budd
ha, mind az élőszó mesterei vol
tak. Jézus csak nehány szót ír, azt 
is a homokba...

A szent könyv, a félelmetes írás 
képzete a régi kelet mélyebb, ko- 
morabb övezeteiből jött... a titkos 
feliratok... a Biblia, a Korán, s a 
többi.

Az írás éppen azért, mert ma
rad, mindég más- és másképpen 
értelmezhető. A híres írott köz
helyek mindég kétértelműek.

Gnóti szce autón... ismerd meg 
magad; azaz, ha tudni akarod a 
titkos dolgokat, ismerd meg ön
magadat; de másképpen hangsú
lyozva: ismerd meg magad, azaz, 
neked magadnak kell megis
merned, hogy mi van, neked ma
gadnak kell szem benézned 
azzal, ami várható... neked kell a 
legjobban tudnod, hogy mi vár 
rád.

Georges Rouault: A bohóc

Aszó (a hang) él, a betű halott; 
— e formulának sok későbbi vál
tozata keletkezett még; például 
az is, hogy szürke minden elmé
let, de zöld az élet aranyfája.

Hanem a jel mágiája, a titok
zatos "holt" betű hatalma, ami 
mindég több alakban kelthető 
életre, nagyon is diadalra jutott; 
először Kelet diktátorainál, akik
nek első uralkodási aktusa min
dég az volt, hogy a szent felira
tokból kivakartatták a nekik nem 
tetsző neveket. Csoda, hogy még 
ennyi is megmaradt a történe
lemből! Ami tudvalévőén az írás
beliséggel kezdődik, sőt, szinte 
vele azonos.

Micsoda szenvedélyeket tud 
felkeltem egy más nyelvű felirat, 
egyesekben és sokakban, példá
ul. Ezt nem lehet, ezt a babonás 
rettegést legyőzni rációval, leg-

fennebb valami ellenvarázslattcd. 
Arra is csak későre jöttem rá, 
hogy mennyire ma is élő, legma
gasabb körökben is. Politikusok 
egy csoportja vad haragra gerjed, 
mert ellenfeleik három vastag kö
tetben felelnek nekik; tulajdon
képpen nem az írottak tartalma 
bőszíti őket. Hanem a sportsze
rűtlenség! Mert ugye a mágiában 
is kell lennie fair play-nek. Ha 
egy vastag könyvet akarnak tele- 
ími ellenünk, jó, írjanak egy vas
tagot. Ha hármat akarnak? Jó, 
akkor írjanak három vékonyát!... 
De hármat és vastagot?... Nem, 
az már arcátlanul sportszerűtlen!

Egy tudom á
nyos könyvtárban 
dolgozgattam egy 
időben. Egy dél
után odajön hoz
zám az altiszt — 
"hivatalsegéd" — 
és súgja a fülembe: 
Ha akarok ma még 
könyvet kikérni, 
most tegyem; mert 
sötétedés után ő 
már nem megy le 
az alagsorba... Mi
ért, kérdem szóra
kozottan, m iért 
nem... Hát, tudja, 
ott van az egyik fa
lon az a sok vallá
sos könyv!... Na és, 
kérdem, nincs vil
lany?... Villany 
van, de az nem ér
dekli; ő csak annyit 
mond, hogy sötéte
dés után azok mel
le tt a könyvek 
mellett akkor sem 
megy el, ha ég a vil
lany!...

Talán nem cso
da, ha a világ egy 
része m indent 
m egtett, hogy a 
könyv, a betű ha
talma és tekintélye

--------------  le h an y a tlo d jék .
Azért találták fel a rádiót, a hang
szórót és rokonaikat, hogy a fé
lelmetes könyvet leszállítsák 
trónusáról. És azért írtak annyi 
szemét, semmi, alávaló könyvet 
is, hogy belülről fúrják meg
mert betiltani, az már többször 
kiderült, nem lehet... megsemmi
síteni is roppant nehezen... (Az
óta is öl a kíváncsiság, de sohsem 
beszélnek róla, mintha egyálta
lán nem volna érdekes: mi lett 
december 22. után a bukaresti 
Egyetemi Könyvtár sorsa? An
nak az égése volt az utóbbi negy
ven egynéhány év legpokolibb 
tüze.)

Mert jó, és mert szép, hogy 
visszatért az élőszó és a mozgó 
kép hatalma. Verba volant... a szó 
száll; fennen csattog, szárnyal... a 
szárnyak pedig a magasság, a re
pülés, a fenségesség képzetét és

hangulatát hozzák magukkal. És 
az ember megfeledkezik, nem
csak a dalos madárnak van szár
nya, és nemcsak a méltóságteljes 
sasnak, meg a békegalambnak és 
az angyaloknak.

Szárnyas lény a légy is, a szú
nyog és ezer vérszió rovar, vala
mint az éjszaka megannyi réme 
is. És röpködnek, felettünk kö
röznek, le-lecsapnak ránk a han
gos hirdetések. A  reklámok rá
dióban, tévében; újra és újra, 
mint a légy, mint a szúnyog, és 
szívják — mégha a vérünket 
szívnák —, de szívják az agyun
kat!

Hallgatom a hangos reklámo
kat; átáUok a hullámhosszukra, 
az ízlésfrekvenciájukra, átáll az 
eszem, a gondolkodásom, a fo
galmazásmódom, és amikor a 
képernyőn az éppen műsoron le
vő —boszniai—háború "imázs"- 
a jelenik meg, és hozzák már a 
szétroncsolt, véres sebesülteket, 
már hallom is bent a fejemben a 
reklám-bem ondó lehengerlői, 
diadalmas, cirkuszi kiáltását: 
Táj jelegű húskészítmények).

A szó száll... száll, mint a piád 
légy... újra és' újra visszaszáll, 
mint a döglégy... Nem csoda, 
hogy Kelet Mélyén, ahol a moz
dulatlan jel, a holt betű varázsla
tát feltalálták, az ördögöt éppen 
az állandóan szállongó, elűzhe- 
tetlen, repülő-bioszerkezettel, a 
léggyel testesítik meg és jelképe
zik.

Az ördögök fejedelme, Belze- 
búb; eredetileg Bál Sébat vagy 
valami hasonló, egyszerűen azt 
jelenti: a legyek ura.

Nem az idő 
változik, 
mi vagyunk 
változhatatlanok.
B o r g e s ,  a nagy argentin 

könyvtáros nélkül Swedenborg- 
ról sem tudtam volna meg sem
mit, csak amit tanítottak róla. 
Hogy: ködös északi misztikus, 
valami spiritiszta féle, a tudás 
nagy reakdonáriusa, aki éppen a 
felvilágosodás korában kezd a 
szellemekkel társalkodni... Való
ságidegen ámokfutó, teológus lé
tére is zavaros rom antikus. 
Márpedig, ha valamihez sohsem 
volt kedvem, az a teológia, s kü
lönösen az a szektás fajtája, ame
lyik a spiritizmust is bevonja az 
érvei közé.

(Volt egy titokzatos osz
tálytársam — de kezdjem inkább 
előbb, Bunuelnél. Egyik filmjé
ben a szereplő egy éjszakai, kihalt, 
régi városnegyed utcáján — sö
tétvörös, feketébe oldódó fények, 
sötétsárga, feketébe zuhanó fé-

» » »
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nyék és végül sötétkék, feketébe 
haló fények és piszkos szürke kö
vek között — találkozik egy régi 
barátjával; hosszasan elbeszélget
nek; sétálgatnak és egyszercsak 
rájön; de hiszen ez a fiú évekkel 
ezelőtt meghalt! Szóval volt egy 
osztálytársam, azonban kimaradt 
a középiskola utolsóelőtti osztá
lyaiból, mert nehézkesen beszélt, 
túlságosan mereven nézett és túl
ságosan felszabadultan tudott 
mosolyogni; egyszer, már jóval 
egyetemista korom után egy késő 
éjjel megszólít Vásárhelyen, a 
Kollégium oldalsó bejárata előtt 
— bunueli megvilágítás, de akkor 
azt még nem tudtam — azért ke
resett meg — honnan tudhatta, 
hogy hol fogok elmenni? egy ne
gyedórával azelőtt még én sem 
tudtam — mert hallotta, hogy lé
lektan szakos vagyok; és beszéljek 
neki a lélekről, különben — és kö
zelről nagyon sápadtan, mereven 
nézett az arcomba — különben 
sohsem gondolta volna, hogy teo
lógiára fogok menni, de ha már 
lélektan szakos vagyok, beszéljek 
neki a lélekről; milyen az, miről 
lehet megismerni, hogy... Gyor
san igyekeztem eloszlatni a félre
értést, nem, dehogy teológia — 
pszichológia; a legmagasabb 
szinten szerveződött élettani je
lenségek; pszichoszomatikus köl
csönhatások; de félbeszakított: ne 
erről, ezt rmja, beszéljek neki a 
lélekről, arról, hogy milyenek a 
lelkek, szerintem... elakadtam, ő 
is hallgatagon nézett, s éppen úgy 
nem tudom felidézni, hogyan sza
badultam  meg tőle, mint azt, 
hogy hogyan botlottam bdé — 
később hallottam, hogy H. A. ak
koriban öngyilkos lett, mert nem 
jutott már morfiumhoz... és talán 
lélekhez sem; tettem hozzá ma
gamban.

Szóval, visszatérve Borgesre,

Széles Kálmán szobra

m inden  könyvtárosok legna
gyobbika nem úgy beszél egy író
ról, egy könyvről, m int egy 
kritikus; hanem megírja, úgy, 
ahogy egy igazi író le tud, illetve 
meg tud írni egy oroszlánt, egy 
vízesést, egy titokzatos császárt; 
és megtudtam, hogy milyen ér
dekes is volt ez a Swendenborg; 
mielőtt misztikus lett volna, had
mérnök volt, meg asztalos, mű
szerész és mindenféle mester
ember; szóval alaposan tanul
mányozta a valóságot, aztán, 
amit a túlvilágról ír, az odaátról, 
az egészen más, mint ahogy kép
zelnénk; s ahogy elképzeltem, 
hogy leírta...

Az ember először észre sem 
veszi, hogy meghalt, mondja, 
csak azt veszi észre, hogy a dol
gok feltűnőbbek, színesebbek, 
élesebb körvonalúak; — (a lélek
tanban ezt pszeudoszkizofréniá- 
nak nevezik, amikor az érzékelés 
intenzitása rendkívül felfokozó
dik, többnyire mérgezés, vagy 
nagy idegi megrázkódtatás foly
tán fellépő "hallucinózis" — aztán 
különböző alakokkal találkozik; 
egyre több ismeretlennel, akikről 
rendre kiderül, hogy vagy an
gyalok, vagy démonok; azaz 
vagy a mennyek országának a 
polgárai, vagy a pokolnak; ámde 
nem aszerint kerülnek ide vagy 
oda, hogy mit követtek el az éle
tükben, hanem az érdeklődésük, 
a vonzalmaik szerint; akinek 
könnyebben megy a barátkozás 
az angyalokkal, eljut a mennybe 
és tisztán intellektuális lénnyé vá
lik; aki jobban érzi magát a démo
nokkal, az végül is a pokolba 
kerül, saját akaratából, mert tulaj
donképpen odavaló...

Egyszóval nem m úlik el 
nyomtalanul, ha az ember negy
ven esztendeig újságíró volt, mert 
ilyenkor arra gondol, hogy egyes 
emberek, akár észrevették, akár 
nem, hogy rendszerváltozás volt: 
azt nem vették észre, hogy meg
haltak. És ugyanúgy csinálják to
vább; és hogy m elyik Vend
szerben élnek még mindég, az va
lóban attól függ, hogy melyikbe 
valók; és a változás után is ugyan
úgy tudnak élni, mint azelőtt, hi
szen a rendszer bennük él, illetve 
körülveszi őket, mint egy burok, 
mint egy mágneses erőmező, és 
nem is jut eszükbe, hogy most a 
pokolra szálltak alá vagy a 
mennyekbe fel, csak megkeresik 
azt a pontot, ahol jól érzik magu
kat... Mert szemben a régiek hité
vel, igenis, az idők változnak, 
szakadatlanul; de mi magunk ál
landóan ugyanazok vagyunk 
bennük; most és mindörökké, itt 
és odaát... Arra, hogy végül is az 
idők objektíve és mindenütt meg
változnak, bizonyíték, hogy nem 
lehet vaníliarudat kapni... ezt 
azonban majd más alkalomkor, 
külön magyarázatot igényel...
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Kovács András Ferenc: Költözködés

(Demény Attila: Parafarm)

Tudnom kell tehát, hogy mit tud a költő. Kettőnk tudása 
úgy viszonyul egymáshoz, mint a kerékpár láncáttételének két 
fogaskereke. Valamelyik az enyém. Minden egyik számára a 
másik a másik. Bármennyire is össze akarunk Tudni, ő mindig 
a túlparton (túlparton, szemben) van. Csak egyszeres áttétellel 
is szép veszélyei vannak a körbesuttogott mondat játékának. 
Pedig még csak suttogás sincs. A versei megtermik saját Zaj- 
szintjüket. A zajt fokozza a légköri feszültség. Szilvánián Innen 
és Túl. Vagyis Transz. Hiénák hava "esedékes" jó ideje és marad 
még sokáig. Itt a Pantokrátor, hol a Pantokrátor: csak veszíteni 
lehet. A versnek, mint eddig is, szérumként kellene működnie. 
A szövegen (értsd: a csinálmányon) kívüli világ egy idő után 
arra jó tehát, hogy kiutasítsák, s így a világ Leesik (értsd: Le 
van Ejtve). A versek — születésük korát nem tudva — nagy
szerűen félreérthetők, mindig aktuálisan, s így a félreértés 
mindig a legaktuálisabb éleslátás sikerének szülője. Hagyni 
kell, hogy félreértsünk. Talán nincs-e a Daltermelő Mezőkön 
újabb szolgálatos dalfelelős? Hol írja, hogy a fődalár mindig a 
tirannus kell hogy legyen? Miért nem szólhat hars hallali a 
FőAzEgységKisebbségben katlanából vagy a mikrohullámú 
Sütőből? Legyenek K. A. F. látomásai az előtér, a hátteret meg 
nyugodtan hozzá vetíthetjük. Ajánlatos minél kisebb látószö
gű objektívet használni, a brájtvinkli túl sokat hoz a tisztaság
hoz. Ha a látomásokat (előtér) megismertük, óvatosan, de 
határozottan zoo-molva hozzuk közel a látványt, majd állítsuk 
az élességet az alávetített háttérre.

Gyönyörű óvatlansággal Sorozza Meg a költő az ellenfelet. 
Dehogy halandzsa! Összegyűjti a (lét-) és (tudat)metaforákat, 
amelyek végleg megválthatatlanul sorsszimbólumokká mere
vedtek.

Szépen halad a lánc körbe. Valószínűleg a legdicséretesebb 
módon félreérthető (és van félreértve) a K. A. F.-féle veretes 
apokalipszis. Kettősbeszéd, hármas. Tudom jól, mint kell fél
reérteni. Összeesküvés kérdése az egész. A mondatokat jól 
lehet követni, szövegromlás nem Akadály. Állandó irány van 
bennük, mint valami általános széljárásban. Dél-kelet-észak- 
nyugat, amellyel szemben — történelmi tapasztalataink sze
rint legalábbis — nem igazán lehet énekelni, mert a hazáról, 
honfiairól és -leányairól lepattan; vagyis inkább csak egyfaj
taképpen sikerül, egyfajtaképpen lehet, mert kell, illetve — 
logikusan — másképp nem lehet, ezért nem kell. A muszáj 
Kiközösít, amely Kiközösítés védjegy, minőségi osztály, magas 
szellemi súlycsoport.

Amit a modorosság is jelez. Ami szükséges rossz, illetve 
nélkülözhető jó. Olyan antik patina, olyan nyugati csín, odeur, 
bodleer meg a Rizspor, mint a régiségkereskedőnél, század 
századnak farkasa, a megműveltség felfalja az élvezetet, 
(Ön)telten büfög, elhever. Egyébként minden a helyén, szeret
nivaló a helyzet. A tizedforduló versei, megmódolt hurrá
pesszimizmus, anti-plakatív poézis.

JAKABFFY TAMÁS
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Ballada az égitestekről

Resztet a Hold az egeken, 
Belereszket az éjszakába,
Aranyló rózsa testemen,
Alvó Érosz álmodott vágya;
Furcsa, mint minden, ami árva,
S minden, mi éjjel megjelen — 
Éjszaka szőke hableánya,
Légy úrrá a rejtelmeken!

Világít s éget hevesen 
A delelő Nap, mint a fáklya,
Ahogy lobog eretneken 
A z inkvizíció-rendelte máglya;
— Égi tó égő gondolája,
Vízisír, amely jeltelen —
Nappal tüzesvérű leánya,
Légy úrrá a rejtelmeken!

Újra este a hegyeken,
Csillagok szitálnak a fákra, 
Jegenyéken és tölgyeken 
A Hold-hercegnő pongy olája;
Ha türelem van, hogy kivárja, 
Szebb, mint bármilyen mese lenn — 
Istennek sok apró csodája,
Légy úrrá a rejtelmeken!

Herceg, Te mindenek királya,
Úr földeken, fegyvereken, 
Bírhatnálak-e vallomásra?
Voltál-e úr rejtelmeken?

Mese

A szó jégcsapos. A királylány frigid. 
A boszorka nem mérgezi az almát.
A törpék régen letagadták, 
hogy Hófehérke létezik.

A széllel szemben vágtatok.
Halálra hajszolom lovam.
Nevet a szépség gúnyosan.
Arcomon könny s hóié csorog.

DEMÉNY PÉTER VERSEI

Ikarosz óta

Az ég sárkányként veti ránk magát,
A Nap a szája, mely tüzet okád, 
Minden, mi feltör, áldozatszerű,
S mint véres számytoll, megremeg a fű.

Korunk családja

A bár s a ház közötti út felén túl történt,
Hogy a sok vodka s a melléje zabáit darált hús 
Megtette hatását, s emberünk — egy a tömegből — 
Száján végezte, mit néha a seggén szokott,
Majd egy kerítésnek dőlvén s száját megtörülve 
Könnyülten sóhajtott, és a házába ment,
Hová neje nem sokkal előbb hazatért, s éppen 
A kicsit verte abbéli tudatában, hogy ura 
Ismét részegen térend családi körükbe,
S aztán anyósával az árakról fecsegvén 
(Mely téma legelső vala mindig közöttük)
Minden második szavát ellenébe veté,
S már ott tartottak, hogy veszekedni kell nékik, 
Midőn a férj a konyhának ajtaját nagy 
Dérrel-dúrral bevágta a háta megett, és 
A következményeket sírva a nagyobbik 
Fiú mesélte, ki a prices alatt összehúzta 
Magát, hallgatta az eszmecserét s figyelte 
A vita közben hullongó üveg- s edénycserepet.

Éjszakák

Ülni kell az éjszakákban, 
a ház előtti lépcsőn 
vagy a főtéri padok egyikén, 
mert mindegyik sötét csönd 
másképp számol be az Életről.

Az egyik a gyümölcsfákat meséli,
hisz különböző a rügy, a bimbó, 4
a virág s a gyümölcs képe a világról.

A másik az üzekedő-párosodó macskák, 
lovak, galambok kedvelője.

A harmadik szerint, ha szerető, szülő, szoptató nőt láttunk, 
semmit sem kell megnéznünk többé.

A negyedik a parkban csókolózó fiatalokra,
A z ötödik a tóban tükröződő Holdra esküszik,
A hatodik a mulató s borközi állapotban 
egymással szeretkezőkre szavaz,

A hetedik látta Shakespeare-t a Hamlet,
Mozartot a Don Juan fölé hajolni,

A nyolcadik borzongva meséli,
mikor írta utolsó versét az öngyilkosságba menekülő költő,

A kilencedik hallotta a keresztfán nyöszörgő Krisztust.

Figyelni kell az éjszakákra,
hogy a századikon, ezrediken, mindegy, melyiken
Te is megpihenhess egyszer. y

4
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LAZARY RENE SÁNDOR 
Makabreus táncza

Melynek egyetlen eredetije franczia földön, 
Tours városának püspöki tékájában található 

egy Troyes-ból származó XV. századi kódexben. 
A hírhedt haláltáncz szerzőjének kilétét 

a tudományosság máig sem bírta felfedni.
A medievalisták föltevései 

Adam de Chartres, Jehan d 'Amiens 
és Ambroise de Saint-Amour 

nevei között ingadoznak.

Király valék, hatalmas imperátor,
Hírért csatázó, vad, vasingbe bátor —
Koronám vesztém, vállamról palástom...
Hány kis vazallom kell vak porba lásson?

Hoppsza, jöjj mulatni, császár —
Majd uralmad másra rászáll!
Hopp, a hívság ege dóré:
Ropd a hörgő hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Rút pápa voltam, vén frankföldi püspök:
Megártott, ím a zsíros böjti früstök...
Talán a Mennynek nem tetszik, ki kába —
S ezt nem teszem be a Szent EncziMikába.

Hoppsza, főpap, víg a pápa —
Üstbe fortyog, híg kakába!
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megérünk pont kaszára,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Gályáim járják Génuát, Velenczét:
Tyrusból hoznak át agátszelenczét!
Arany, zafír, sok zálog tölti zsákom: 
segél a zúr s a bolt a bölcs Izsákon.

Hoppsza, bankár, balga kalmár —
Portékád viharba hal már!
Hopp, a hívság ege dóré:
Ropd a hörgő hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

De bóvön él, be vastag mind a kazdag:
Kevély, kövér, mint nyáron kint a kazlak!
Savány a pór, rossz parlagot csak az túr:
Gálád robotban gömyedez parasztul...

Hoppsza, járd ki végre, jobbágy —
Bár a termés bére otthágy!
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megérünk pont kaszára,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Báró valék, brabanti, ó, hiába 
Vonultam harczba Antióchiába:
Mit ér a vér, a bún, a czél ha fennkölt?
Fiad fogadd be, nyelj magadúl Szentföld!

Hopp, lovag, hé, tedd le kopjád —
Mórok is csak erre ropják!
Hopp, a hívség ege dóré:
Ropd a hörgó hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Finom küsasszony voltam kócsra zártan, 
Fonnyadtam, vártam ó t egy ócska várban...
Hol vagy szerelmem? Sem tüzem, se fényem:
Mivé fakult húségem, szúz erényem?

Hoppsza, agglant, sánta dáma —
Vőlegény hí tánczba máma!
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megérünk pont kaszára,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Riszáltam ucczán, kéz markolt csöcsömbe, 
Szép kapható valék farolt örömre:
Falánk pintyőkém, lábom szétvetettem... 
Hány kósza nép fáradt el énfelettem?

Hoppsza, kuss, girinczre, szajha — 
Új kufirczos ez, sehajha!
Hopp, a hívság ege dóré:
Ropd a hörgő hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Körösztény módra öltem, fosztogattam:
Hol pénzt pöröltem, hol meg osztogattam. 
Szent Sír kufárja voltam, kerge zsoldos!
Ha káromoltam — Belzebúb feloldoz...

Hoppsza, templumos, te hitvány — 
Lúczipemél lész tanítvány! 
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megérünk pont kaszára, 
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Tudom, ki méla, béna, vízi kóros...
Mit mond Hrabanus, Baeda, Izidórus: 
Halálra írt nem ád, heába nézed, 
Hippocrates s a Hét Szabad Művészt.

Hoppsza, tombj, tudós magiszter — 
Tán utókorod, ha tisztel!
Hopp, a hívság ege dóré:
Ropd a hörgó hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Világomon, mint vén levél az ágon, 
Fityegtem én... Elkölt végső petákom. 
Kegyelmes Isten, dús dukátra várok,
S ha megfagyok, tág torkot tár az árok.

Hoppsza, kódis, telve malaszttál — 
jer, terítve Fenn az asztal!
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megérünk pont kaszára, 
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Követ faragtam díszül büszke dómra, 
Vonalkát véstem, éket szürke trónra — 
Játszó valék, Sátán a Passióban...
Tán megbocsátja vétkem, az ki Jó van! 

Hoppsza, histrió, te czefre — 
nem telik ma több szerepre!
Hopp, a hívság ege dóré:
Ropd a hörgő hegedőre,
Csontos úr, hopp, hoppsza hát!

Megsemmisül ten, túl betört reményen, 
Borom fogytán csak írom költeményem: 
Szemem, szívem kicsorbult, mint e penna... 
Kasztáliám vár — vagy megint Gyehenna? 

Csontos úr, fogd, itt ez éneíc—
Köli a franczos fityfenének! 
Hoppsza, csizma csonka szára:
Mind megértünk vont kaszára! 
Hoppsza, költő! Ámen. Ámen.

Maros-Vásárhelyt, 1893 februárjában

Lázáry René Sándor 1859-ben született Kolozsvárott Latin és 
francia szakos tanár volt, kiváló romanista hírében állott, de 
hosszabb ideig hivatalnokként is működött. Marosvásárhelyen 
hunyt el 1927-ben. Mintegy harminchat vers maradt utána: kéz
iratos formában, a Molter-hagyatékban. A Makabreus táncza töb- 
bé-kevésbé formahű fordításnak tűnik, de föltételezhetően mégis 
igen szabad átköltése egy eleddig ismeretlen eredetinek. (Marosi 
Ildikó és Marosi Barna szíves hozzájárulásával közzéteszi: Kovács 
András Ferenc.)

Szederjessy András szobra
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Amerika
(részletek)

Vitatkozunk, egyre heveseb
ben. Magyarországról, termé
szetesen . És term észetesen 
AmerikáróLÉstermészetesenösz- 
szehasonlítjuk a két országot 
egymással. A kontinensnyit a 
gyermektenyémyivel. És termé
szetesen nem megyünk egyről a 
kettőre ezzel. Mi, mert nem na
gyon van érvünk arra, miért ér
demes a hazaszereteten és ma
gyarságtudaton kívül (a kettő ta
lán nem ugyanaz) ott élni, ott
hon, szidni kezdjük minden 
logika nélkül Amerikát. Oktalan
ságok csúsznak bele a fejtegeté
seinkbe, legfőbb érvünk, hogy 
Amerikának nincs történelme — 
tehát múlttudata és bűntudata 
sem —> későbbről nézve megle
hetősen nevetséges és kicsit ko
molytalan állítás. Ott, akkor, 
véresen komoly, emelkedik a 
hangunk és a hevülettől függő 
gyakorisággal a poharunk. (...)
. Azt hiszem, nincs olyan uta
zója a világnak, akit ne vágna 
mellbe Manhattan égbe kapasz
kodó tornyainak a látványa. 
Amikor az autópálya egyik ka
nyarja után előtűnik a város, gye
rekesen kapom elő a masinámat 
(a kis japánt, amit csak úgy, egy
szerűen leshiteitek San Jóséban), 
száguldás közben csattogtatom, 
mintha lenne valami értelme. 
(Értelme lett. Lett értelme. Vala
mennyi fölvétel remekül sikerült, 
szemben a godosan beállított, 
komponált képekkel.) New Yor
kot látni és... Semmi és — szakí
tom félbe romantizálni szán
dékozó gondolataimat — látni! 
(...)

A délutáni nap tűz, elfelejtjük, 
hogy reggel ettünk utoljára, vagy 
csak nem merünk emlékezni er
re, hisz nincs időnk most ma
gunkra, jó, értem már Kányádi 
Sándor epés megjegyzését a Há- 
zsongárdi temető előtt, "amerikai 
turisták vagytok csak ti is, rohan
tok, mindent megnéztek és nem 
láttok semmit", de ha menni kell, 
menni kell. S mi megyünk, verej
tékezve, szédelegve, mindin
kább eltompuló érzetekkel. El 
kell érnünk a Central Parkot, be
menni persze (miért persze?) 
nincs időnk, elérjük, száguldunk 
a kerítés mellett, vágyódó pillan
tásokat vetve a park árnyas pad
jaira, nem beszélünk össze, de 
föladjuk a Guggenheim Múzeu
mot, legalább a MOMA-ba, a 
Museum of Modem Art-ba jus
sunk be. New Yorknak ezzel vé
ge. (...)

Már jócskán benne vagyunk a 
délutánban, amikor megérke
zünk a Lake Hope State Parkba. 
Zaleski, Ohio. Bolyongunk egy 
keveset, s viszonylag hamar 
megtaláljuk az ITT-OTT Magyar 
Baráti Közösség központi épü
letében berendezett főhadiszállá
sát. Van ház a nevemre, kérde
zem Mózsit, de még nem érkezett 
meg. Egyébként a szomszédos 
kabinban fog lakni. Házunk pe
dig a túloldalon van, értelemsze
rűen a tó túlsó oldalán. Légvo
nalban egészen közel. De, mert a

tavat meg kell kerülnünk ahhoz, 
hogy megközelítsük, elég nagy 
távolság. Faház a nagy erdő kö
zepén, fenemód romantikus, s 
ebben szemernyi irónia sincs. Két 
hálószobánk van, egy nappalink, 
konyha, fürdőszoba, kandalló. 
Elosztjuk a fekhelyeket, a legki
sebb fülkében alszunk P-vel, fér
fiak. Fontos szempont: nem kell 
soha beágyaznunk. A másik há
lószoba Csillának jut a lányaim
mal, a nappalit pedig éjszakára 
Mária, Anna, Éva rendezi be há
lószobának. A kandalló keser
nyés illata, a megérkezés 
örömére magunkhoz vett vodka,

a fűszag, a kétnapos utazás utáni 
szilárd talaj a lábunk alatt — szé- 
dülünkaboldogságtól-Ismétvisz- 
szakanyargunk a központi 
épülethez, nem csal az ösztö
nünk, Mózsi úr is megérkezett 
Anikóval, a lányával. Lefogyott, 
mióta nem láttam, harsogva ölel
jük meg egymást, rögtön sörök 
után nézünk. A ház mellett Csen- 
gey Dénesbe botlunk, ó  jött Cso- 
óri helyett, fürkésszük egymást, 
nagyon régen nem találkoztunk, 
tehát régen vesztünk össze utol
jára, én maradtam, aki voltam 
(abból is kifogyóban), ő közben 
képviselő lett és az MDF egyik 
vezető szónoka, na, hogy fogunk 
boldogulni egymással?

Egyelőre csak nevetünk és 
m egpróbáljuk kibeszélni a 
hosszúra nyúlt múlt időt, heve
rünk a házak előtti lejtőn, isszuk 
a hideg söröket, rendületlenül. 
Beesteledik, s mi még mindig a

sörökkel vagyunk elfoglalva, 
közben valami vacsora is kevere
dik mellénk, kiülünk bagózni a 
teraszra. A sör okozza-e, vagy a 
megváltozott idők, már egészen 
sok dologban nem értünk egyet. 
S ez természetes, hiszen Csengey 
Dénes politikus lett, aki — akar
va, akaratlan — nagy ügyekkel 
érzi elfoglalva magát, közben 
nem veszi észre, hogyan mennek 
tönkre az olyan apró és jelenték
telen dolgok, mint a magyar iro
dalom  intézm ényrendszere, 
értem ezen a folyóiratokat, a 
könyvkiadást és -terjesztést, 
egyáltalán: fentról nyilván ugyan

úgy nem látják, mi történik valójá
ban, mint az elődeik. Határozottan 
állítja, nem tud arról, a folyóira
tok milyen képtelen helyzetben 
vannak, s ezt el kell hinnem, noha 
úgy vélem, ő az egyetlen, áld tud
ja ezt.

— Majd összehívunk a parla
mentbe benneteket, ha hazame
gyek, s találunk megoldást.

— Kiket benneteket? Én nem 
vagyok a Kortárs főszerkesztője.

— Tudjuk, kiket kell hívni — 
mondja egyszerűen.

vagy
— Miért nem szóltál eddig?
— Mert én nem tudlak már 

megkeresni benneteket, mióta 
politikussá lettetek.

— Kár. Ez hülyeség — ked- 
vetlenedik el.

Amúgy minden, mintha ré
gen. Pedig nem, már érződnek 
azok a karmok, amelyek itthon 
majd sértenek és nyom okat 
hagynak, akadozik a párbeszéd. 
Akkor még nem értem, mi tör
tént. Hazatérésem után el kell tel
nie majdnem fél évnek, mikor 
rádöbbenek, rettenetes repedések 
keletkeztek a viszonyokban. Meny
nyire egyszerű volt együtt dühönge- 
ni, inni, barangolni, amíg csak 
egyetlen hatalom volt, az is szem
közt. Lám, most barátaink sem 
állnak már szóba egymással, még 
jó, ha velünk, s mert barátaink 
barátai vagyunk, barátaink gya- 
núsítgatnak, terrorizálnak, ta
gadnak meg bennünket amaz 
barátaink miatt. Bonyolult ez, pe
dig kristálytisztán gyilkol most 
már nap mint nap.

Lake Hope-ban még nem ér
ződött ez, csak az előszele. A 
másnapi Csengey előadás hatal
mas sikert aratott. Döbbenten ül
tem a hallgatók között, p l nem 
pghattam, hogyan lehet egy író 
ennyire politikus, tehát civil. Ho
gyan? A reakcióból, mellyel az 
előadást fogadták, egyértelműen 
kiderül, a jelenlévők nagy töbV 
sége "kormányszimpatizáns". Je
lesen, MDF barát. Szokatlan 
helyzet ez, legalább tizenöt éve 
foglalkozom az emigrációval, 
mint jelenséggel, s főleg az iro
dalmával, de még egyszer nem 
értettek egyet a kintiek az odaha
za uralmon lévőkkel. Most Csen- 
geyre úgy tekintenek, mint a 
testet öltött Magyarországra, a 
megújulás szimbólumára, a te
nyerükön hordozzák, mindenki
nek van egy bizalmas jó szava 
hozzá, mindenki megtiszteltetés
nek tartja, ha elfogadja az ebéd
vagy vacsorameghívást a képvi
selő, hívják, viszik, dénesezik. 
Hm. Itt van Sándor Iván, a kiváló 
író és esszéista, itt Ágoston Vil
mos a nagyszerű író-filozófus, itt 
vagyok (talán) én is (valahol), 
majdnem hiába, hisz alig vesz
nek rólunk tudomást Mi viszont 
tudomásul kell vegyük Lake H©- 
pe (a Jóremnység Tava) sem az
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irodalmárok reményeit táplálja 
immár. Persze, eddig is rend
szeresen hívtak ide írókat, de 
ahogy visszatek in tek , vala
mennyi meghívott kapcsolódott 
a politikai ellenzék valamelyik 
ágához, illetve deklarative a ki
sebbségi mozgalmakhoz, tehát 
tisztán írói jelentkezésről aligha be
szélhetünk az esetükben. Annál 
inkább fontos számomra, hogy 
én csak íróként, csak a verseimmel 
legyek jelen. Ez meghökkenést 
fog kelteni mindenhol, figyel
meztetnek, anyagilag is érinteni 
fog a makacsság, méghozzá ne
gatívan, mivel a fizetségem ösz- 
szesen az lesz — lévén, hogy csak 
íróként egyetlen egyesület vagy 
társadalmi szervezet sem fog 
szervezni nekem semmit, főleg 
fizetni nem fog —, amit a felolva
sásaimra kíváncsi hallgatók uta
zási hozzájáru lás címén 
összeadnak) illetve a Framo Pub
lishing (Mózsi Szivárványa a név 
mögött!) által Chicagóban megje
lentetett könyvecském eladásá
ból összegyűjtők. Minél keve
sebb hallgató, annál kevesebb 
pénz. Logikus, azt hiszem. Mind
egy, én ezt a kevesebb pénzt vá
lasztottam. Egyrészt nem értek a 
politikához, másrészt a mostani 
politika meglehetősen sok hor
dószónoklatot produkál, s ezek
kel nehéz versenyre kelni. Itt van 
mindjárt az említett írók példája. 
Sem Ágoston Vilmos korrekt er
délyi irodalmi tárgyú, sem Sán
dor Iván bölcs korszakelemző 
esszéje nem aratott különös si
kert néhányak odafigyelésén kí
vül. Mindkettőből hiányoztak 
ugyanis azok a ballasztok (általá
nosítások, csúsztatások, túlzások, 
megduplázott hangsúlyok), ame
lyek egy politikai beszéd elen
gedhetetlen részei. Az otthoni 
változás mámora itt is elsodorta 
tehát a csöndesebb hangot, a hall
gatóság nagyobbik része az aktu
ális-fontos — vagy annak vélt — 
dolgok, igazságok és beismeré
sek, fölism erések elósorolására 
várt, nem feltétlenül elemzésre. S azt 
hiszem, ez teljességgel magya
rázható, ha nem is minden pont
ján megérthető vagy elviselhető. 
(...)

Még két ebédmeghívásnak 
teszünk eleget a hét folyamán. 
Fekete Pál és Ruscsák Miklós 
urak látnak vendégül bennünket, 
amolyan két-agglegény módra 
az utolsó délutánon. (...)

Fekete Pali "bácsi" — ő tilta
kozik a bácsi ellen a legerősebben 
— és Miklós barátunk okosan az 
italokra helyezik a kezdőhang
súlyt, férfiember által könnyen 
elkészíthető kolbászokkal — ma
gyar boltból valók — és saláták
kal fo ly tatódik  a délu tán , s 
megállás nélkül, oldottan és a 
legnagyobb egyetértésben vitat
kozunk. Házigazdánk előre kiké

szített nekünk könyvajándéko
kat, a másik szobába vonulunk át 
válogatni egyenként — ez az első 
bécsi utazásomra emlékeztet, 
amikor a Magyar Műhely had- 
ersdorfi találkozóján Bujdosó Al- 
pár nyitott meg előttem egy 
szobát és egy könyvlerakatot, vá
lasszak, vigyek. Az ilyesmire 
mondták az illetékesek, hogy a 
Szabad Európa adta a könyvüket, 
föllazításul. Végső soron mind
egy volt, ki adta, én örültem ne
kik és egy m atrózzsákkal 
csempésztem át a határon, s mel
lette még egy fél bőröndnyi fo
lyóiratot. (Egy másik alkalommal 
Szépfalusi István több évfolyam 
Új Látóhatárt ajándékozott ne
kem, a magyar határőr átvizsgál

ta őket, volt közöttük ötvenhatos 
emlékszám is, tisztelgett és jó 
utat kívánt, jó olvasást. Ilyen ha
tárőrök is voltak, én még ma is 
emlékszem a reszkető lábszára
imra, a verejtékre a homloko
mon, az arcomon, a sör ízére, 
melyet a határtól ötven méterre 
döntöttem magamba a nagy ije
delem ellensúlyozásául.)

Koradélután fiatal magyaror
szági politikusok csatlakoznak a 
vendégséghez, egy szép fekete 
lány és három fiú. Üdék, eleve
nek, rendkívül okosak és roman
tikusak, ez utóbbiról persze nem 
tudnak. Fideszesek, eszdéesze- 
sek, emdéefesek — ők még béké
sen együtt, nem zsidózva, nem 
büdösparasztozva. Azért jöttek, 
hogy belelássanak az amerikai

politika rejtelmeibe. Nyitottak, 
bizakodóak, egy kis vitára min
dig kaphatóak. Mértékkel isz
nak, szenvedélyesen érvelnek. 
Hazatérésem után nem őket lá
tom a parlamentben, elromlott 
arcokat látok, eldeformálódott fi
gurákat, még az egykor szimpa
tikus fideszesek arcára is 
ráköltözött valami brutalitás, kö
zönségesség, ami talán a hata
lom, vagy a hatalom  
közelségének a piszka. (...)

Érdekes emberek gyűlnek 
össze itt évről évre, így volt ez 
most is. (...)

Egyik este tábortűz a gyere
kek — és felnőttek — nagy gyö
nyörűségére. A Tilinkó húzta 
megszakadásig, tréfás szónokla

tok, szólóénekek. A társaság 
nagy része egy fészerszerű nyi
tott épületben vigadozik, mi kint 
beszélgetünk Lipták Bélával. Na
gyon másként látjuk az otthoni 
állapotokat. Én vagyok a kerék
kötő a dologban, ő  átmeneti álla
potnak tartja az elszegényedést, 
az erkölcsi lerongyolódást, a bű
nözés elharapózását, az emberek 
teljes kiábrándulását, ő perspek
tívából nézi és messziről látja a 
változást, a változás jövőjét. Én, 
aki benne élek, iderepülésemmel 
sem tudtam olyan messzire eltá
volodni — használjuk már így, 
patetikusan, ha kell! — a magyar 
valóságtól, én azt látom, hogy 
még az a kevés is leromlik, ösz- 
szeroskad, elrohad, megbüdösö- 
dik, ami a kommunistákat túl

élte. ő  optimista, én elkeseredett. 
S mert épp nem egy nyelvet be
szélünk, barátsággal abbahagy
juk, a szálfaember visszaballag 
az asztalához, én pedig, mivel 
nekem kezdettől fogva nem volt 
asztalom, továbbra is egy kövön 
kuporgok, az eresz alatt csapko- 
lódó denevéreket figyelem. (...)

A vacsoraasztalt már Chica
góban üljük körül. De addig el 
kell telnie majdnem teljes egy 
napnak, s azon a majdnem teljes 
egy napon utazunk és utazunk. 
Csak benzinért állunk meg, előt
tünk Ágnes asszony az autóban, 
vele Klári néne s mind a Mózsi- 
gyermekek: Anikó és Péter; ná
lunk a szokásos csapat, csak a 
csomagtartóban cserélődnek az 
önkéntes jelöltek. M eglepő, 
mennyire hozzá lehet szokni az 
állandó költözéshez, utazáshoz, 
a napokig eltartó autópályákhoz, 
a döbbenetesen őseredetinek fel
tűnő változatos tájakhoz, soha 
meg nem ismert városok távoli 
tornyaihoz, ahhoz, hogy olyan az 
egész, m intha közöm lenne 
mindehhez. Mintha bemehet
nék, megállhatnék, kiköthetnék, 
találkozhatnánk, belakhatnám. 
Úton lenni itt annyi, mint otthon 
lenni. Ezt mi sem igazolja jobban, 
az amerikainak nincs a miénkhez 
hasonlítható személyi igazolvá
nya. Ha igazolnia kell magát, a 
jogosítványával teszi azt. Akinek 
nincs jogosítványa — kvázi nem 
vezet —, az nem létezik. Az ame
rikai tehát állandóan úton van és 
nagyon jó eszközökön van úton, 
az autók kényelmesek, nagyok, 
akkorák, amekkorákra szüksé
ged van, olyan kényelmesek, 
amilyet éppen szeretnél, s min
den a te autós létezésedhez van 
kitalálva. Mi minden? Az élet
minden. A távolságok, a közelek 
meleg pontjai. Menni, látni, átél
ni, hogy azután az apró gesztu
sokban is benne legyen a világ
polgár magától értetődő gesztu
sa. Amerika nem a világ. De 
majdnem. Ki majmolja a mási
kat? Európa Amerikát, vagy 
Amerika Európát? A kérdés szá
munkra addig teljesen érthetet
len és főleg megválaszolhatatlan, 
amíg mi mindkettőt majmoljuk- 
nánk, ami nehéz és szokatlan — 
csak tartalmában az — az orosz- 
majmolás negyven egynéhány 
éve után. Amerika gesztusokat 
tesz, hogy ő legyen a világ. Ez 
nyilván nem fog menni neki. Saj
nos. Szerencsére. A terjeszkedés a 
huszadik században mindig az 
elerőtlenedéshez vezetett. Ame
rikának addig jó, amíg Ameriká
ban Amerika. Ha a föld (szoktuk 
hívni, nem kevés önhittséggel, 
világnak) Amerika lenne, a hibái 
és a nagydarabsága mögött meg
búvó kisszerűségei aránytalantól 
— és nagyon árulkodóan — föl
erősödnének.
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GRENDEL LAJOS

Rosszkedvem naplója
(részlet)

Most már végleges, most már 
visszafordíthatatlan: a szlovákiai 
magyarságnak két stratégiája 
van, egy liberális és egy populis
ta. Hiba lenne az egyiket kor
mánypártinak nevezni, a má- si- 
kat pedig ellenzékinek. Nem itt 
húzódik a fő törésvonal. Külön
ben is: kormánypártinak lenni 
ma nem ugyanazt jelenti, mint a 
diktatúrában, és ellenzékinek 
lenni egy demokratikusan vá
lasztott parlamentben egészen 
más, mint szamizdatokat gyárta
ni illegalitásban. Mégis a régi be
idegződések működnek. Aki 
kormánypárti, az nyilvánvalóan 
konformista és opportunista, aki 
ellenzéki, az a nép, a nemzet való
di érdekeinek a szószólója. Ezek a 
régi reflexek és beidegződések, 
sajnos, hibátlanul működnek, a 
totalitarizm us és a diktatúra 
egész életünkre megsebzett ben
nünket. Itt nemcsak a demokrá
cia iskoláját nem járta ki senki 
sem, még a demokrácia óvodájá
ba sem iratkozhatott be. Az "utca 
embere" pedig védtelen és mani
pulálható. A legotrombábban ezt 
nem rég az ún. nyelvtörvény par
lamenti vitájában az az egykori 
bátor katolikus ellenzéki aktivis
ta Vrantisek Miklosko tapasz
talhatta, aki ma a szlovák parla
ment elnöke. Néhány évvel eze
lőtt a pozsonyi gyertyás felvonu
lás szervezője és hőse volt, 
állandó céltáblája a politikai ren
dőrség zaklatásainak. Most, hogy 
a parlamentben, majd a televízió
ban is keményen föllépett a szlo
vák nacionalizmus ellen, az utcán 
tüntető fanatizált tömeg leárulóz- 
ta. Régi totalitárius beidegződé
sek ugyanis azt diktálták, hogy 
aki nincs velünk, az ellenünk van. 
Akinek más a véleménye, mint a 
tiéd vagy az övé, az ellenség. A 
kommunizmus legnagyobb bűne 
talán nem is országaink kirablása 
volt, hanem a lelkek elsivatagosí- 
tása, eldurvítása, libanonizálása. 
Aki nem számol nálunk a politi
kai kultúra hihetetlenül alacsony 
színvonalával, nem lehet jó poli
tikusa az új demokráciának.

A napokban kiváló pályatár
sam, idősebb barátom jubileumát 
ünnepeltük munkahelyemen. A 
jó hangulatú ünnepség végén, 
amikor már aránylag kevesen 
maradtunk, baráti hangulatú, ám 
szenvedélyes vita robbant ki az 
ünnepelt és köztem. A fő téma a 
liberalizmus volt, a szlovák-ma
gyar viszony, illetve a két jellega
dó magyar politikai mozgalom:

az Együttélés és a Független Ma
gyar Kezdeményezés nem szűnő 
konfliktusa. Amióta Csoóri Sán
dor nemzetellenesnek meg nem
zetidegennek nevezte a libe
ralizmust (s ennélfogva én bizo
nyára a zsidóbérenc kategóriába 
tartozom), itteni szószólói szá
mára is a liberalizmus lett a nem
zet legveszedelmesebb mételye. 
Nem a fasizmus, nem a kommu
nizmus, nem a nacionalizmus és 
nem a szlovák szeparatizmus 
(ezek úgy látszik, nem idegen 
eszmék nemzetünktől). Kisebb
ségi jogainkat, természetesen, so
ha semmilyen szlovák kormány 
nem fogja tálcán kínálni nekünk, 
ezeket a jogokat nekünk kell ki
harcolnunk és megvédenünk. 
Ám egyáltalán nem mindegy, 
hogy egyedül-e vagy szövetség
ben valakikkel, s ha szövetség
ben, akkor kivel! A nyelvtörvény 
október 25-i parlamenti vitája 
megmutatta két fő politikai moz
galmunk hibáit, stratégiai elkép
zeléseinek gyenge pontjait. Hadd 
kezdjem a hozzám közelebb álló 
mozgalommal, a Független Ma
gyar Kezdeményezéssel, amely
nek egyik alapítója vagyok s 
mindmáig tagja és híve. Az FMK, 
amely a kormánypárti képvise
lők által benyújtott, ún. koalíciós 
javaslat kidolgozásában részt 
vett, nem tudta megvédeni ere
deti elképzelését, így a törvénybe

olyan, a kisebbség nyelvhaszná
lati jogait korlátozó paragrafusok 
is bekerülhettek, amelyek a jogál
lásunkon rontanak. SÁiletett egy 
törvény, amely inkább növelni, 
mint csökkenteni fogja a szlovák
magyar feszültséget, mivel mind 
a két oldalon az elégedetlenek tá
borát gyarapítja. Két rossz közül 
válasszuk a kisebb rosszat? Elég 
ennyi? Az FMK azonkívül megis
mételte régi hibáit. Óvatoskodás
ból, taktikázgatásból megint csak 
nem fektetett elég energiát arra, 
hogy meggyőzze a magyar köz
véleményt, ő képviseli okosab
ban, realisztikusabban a magyar 
kisebbség érdekeit. A moz- galom 
ezért válik egyre színtelenebbé, s 
a kulisszák mögötti hol ered
ményes, hol eredménytelen poli
tikai manőverei, amelyekről a 
közvélemény nem szerez tudo
mást, kevésnek bizonyulhatnak 
ahhoz, hogy megtartsa híveit. 
Ezen még akkor is el kellene gon
dolkodnia, ha — nagyon helye
sen — idegen tőle a populizmus 
és az olcsó népszerűség hajhászá- 
sa. így valóban oda juthat, ami
vel, ma még igaztalanul, ellen
felei vádolják, hogy nem más, 
mint liberális szlovák partnere fi
ókintézménye. Az FMK leggyön
gébb pontja az, hogy híveinek 
tudatos szervezése és gyarapítá
sa, céljainak világos kifejtése és 
hatásos propagálása helyett meg

elégszik a kulisszák mögötti po
litizálással.

Mindezzel egyáltalán neői 
azt akarom mondani, hogy az 
Együttélés politizálása több 
eredménnyel biztat bennünket. 
A nyelvtörvény parlamenti vitája 
és a vitát követő szavazás inkább 
azt bizonyítja, hogy az ő házuk 
táján még nagyobb a tanácstalan
ság. A nyelvtörvényt illetően 
képviselőik nagyobb része végül 
is együtt szavazott az FMK kép
viselőivel az ún. módosított koa
líciós javaslat mellett. Am né- 
hányan közülük a koalíciós ja
vaslat ellen szavaztak, s ezzel de 
facto átcsúsztak annak a Szlovák 
Nemzeti Pártnak a platformjára, 
amely a legcéltudatosabban tör 
most hatalomra, s amely a parla
mentáris demokráciát csupán 
ugródeszkának tekinti, hogy a 
kommunista diktatúrát egy más, 
ezúttal nacionalista előjelű te
kintélyuralmi rendszerreí cserél
je föl. Ennek a pártnak még az 
alaposan megcsonkított koalíci
ós javaslattal szemben is az volt 9 
fő kifogása, hogy túl sok en
gedményt tesz a kisebbségeknek. 
Megkérdeztem az Együttélés 
egyik parlamenti képviselőjét, 
mért szavazott a kormánypárti 
javaslat ellen. Mert rossz, hang
zott a válasz. És ez igaz. Én is 
rossznak tartom. De a Szlovák 
Nemzeti Párt puccskísérlete, ha 
sikerül, nem lett volna rosszabb? 
Rövid távon katasztrófa lett vol
na az itteni magyar kisebbség 
számára, hosszú távon azon
ban... Kicsi fifikus okoskodás, 
amely mögött nem nehéz észre
venni a minél rosszabb, annál 
jobb ördögi dialektikáját. De sza- 
bad-e hazardírozni az annyi ke
serven átm ent, s dühödt 
soviniszta indulatoknak kiszol
gáltatott magyar kisebbség sor
sával? Szóval, m egint egy 
tipikusan magyar csapdahely
zet. M indenkinek igaza vart, 
vagyis senkinek sincs igaza. Mu
tassanak nekem végre egy okos 
embert, aki az ilyen feladványo
kat közmegelégedésre meg tudja 
oldani! Az Együttélés sokkal 
népszerűbb mozgalom, mint az 
FMK, de vajon hogyan számol
tak volna el a lelkiismeretükkel, 
ha éppen az ő ellenszvazatuk jó
voltából a rosszab javaslat győz, 
ha ennek következtében meg
bukik a kormány, ha új választá
sokat kell kiírni, s ha az új vá
lasztásokat a Szlovák Nemzeti 
Párt nyeri meg? Politikusaink 
fele, ehhez nem fér kétség, dilet
táns!

És még egyszer a nyelvtör
vényről. A legbűbájosabban 
megint csak a minden hájjal meg
kent internacionalisták, vagyis a 
kommunisták viselkedtek. Ma
gyar nemzetiségű képviselőik a 
kormánnyal szavaztak, szlovák 
nemzetiségű képviselőik pedig a
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Szlovák Nemzeti Párttal. Ó, Te 
Szent Ravaszság, Szent Pragma
tizmus!

A nyelvtörvénnyel mégsem 
az a legfőbb bajom, hogy rossz, 
hanem az, hogy semmi szükség 
nem volt rá. Inkább lett volna 
szükség egy olyan törvényre, 
amely a kisebbségek nyelvét (és 
kultúráját) védi. Egy idős szlovák 
történészpofesszor fejtegette ezt 
nekem a minap az írók klubjában. 
Ma még beláthatatlan, legföljebb 
sejthető, hogy ennek a törvény
nek a kikényszerítésével micsoda 
lehetőségét passzoltuk el újra a 
szlovák-magyar közeledésnek, s 
hogy a törvény körüli ádáz hua- 
vona, a vatrás módra Pozsonyba 
csődített észak-szlovákiai embe
rek ökölrázása és éhségsztrájkja 
hetek alatt fojtotta meg csírájában 
mindazt a csekélyke reményt, 
amelyet én és néhány más ma
gyar és szlovák idealista barátom 
táplált egy lehetséges közeli kon
szenzust illetően.

Azzal sem nagyon dicseked
nék, hogy a parlament a nyelv
törtvény toleránsabb változatát 
szavazte meg. A józanabb politi
kai vonal győzelme ugyanis tá
volró sem jelenti azt, hogy itt 
bárki is végiggondolta volna egy 
távlatilag elkerülhetetlen szol- 
vák-magyar együttműködés esé
lyeit, hogy ezt az egész bonyolult 
és rendkívül kényes kérdést a 
maga történelmi összefüggéseibe 
s egy távlatos politikai koncepció 
kereteibe ágyazta volna. Egysze
rűen csak annyi történt, hogy 
győzött a politikai pragmatizmus 
a politikai rövidlátással szemben. 
Az a garnitúra ugyanis, amely, 
élén a miniszterelnökkel, meg
vívta ezt a kemény csatát a szlo
vák nacionalistákkal, pragma
tikus és okos emberekből áll. 
Tisztában vannak vele, hogy nem 
1938-at írunk, de még csak nem is 
'i 945-öt, s hogy Szlovákia és a 
szolvák nemzet elemi érdekei kí
vánják meg a nemzeti, etnikai, fe
lekezeti és más kisebbségek iránti 
kisebb-nagyobb toleranciát. Me- 
dar miniszterelnök egyik interjú
jában úgy fogalmazott, Szlová
kiának ez az egész nyelvtörvény- 
ügy máris több milliárd márkájá
ba került. Ennél pragmatiku- 
sabban nem is fejezhette volna ki 
magát. Az eszmei kárt, amelyet 
ez az álkonfliktus a két nemzet 
viszonyában okozott, nem lehet 
konvertibilis milliárdokban kife
jezni. (...)

Saját, több éves tapasztalatom 
mondatja velem, hogy a mérték
adó szlovák értelmiségiek több
sége nem ellenséges a magyar
sággal szemben, viszont azt is, 
hogy a sok évtizedes kommunis
ta és hlinkás történelemhamisítás 
következtében a szlovák-magyar 
ellentétek okait igazi mélységé
ben nagyon kevesen ismerik.

Nem mintha a magyar (és kivált 
magyarországi) értelmiségi na
gyobb tájékozottságot árulna el a 
szlovák nemzet sorskérdéseiben. 
Ám október vége óta az is nyil
vánvaló és cáfolhatatlan tény, 
hogy a szlovák nacionalizmus el
leni élet-halál harcot a szlovák ér
telmiség vívja. Október végén 
több mint hatszáz szlovák író, 
művész, tudós (de nagyon sok 
munkás is) bocsátott ki felhívást 
a demokrácia védelmében és a 
nacionalizmus ellen. A névsort 
közzétette a K ultúm y zivot című 
hetilap is (kb. a Magyar Napló itte
ni megfelelője). Anévsor imponá
ló, s a felhíváshoz azóta is több 
százan csatlakoztak. A liberaliz
mus, a demokrácia és az emberi 
jogok védelmében ilyen impo
záns egységben még sosem lépett 
föl a szlovák értelmiség. Itt nincs 
magyarozás, csehezés, zsidózás, 
dgányozás. A Szlovák Nemzeti 
Párt mögül hiányzik szinte a tel
jes mértékadó szlovák értelmisé
gi közvélem ény. Itt egyetlen  
magára valamit is adó szlovák ér
telmiséginek sem jut eszébe nem- 
zetidegen  eszm eáramlatnak  
nevezni a liberalizmust, s híveit 
lezsidózni, leszidóbérencezni 
vagy lemagyarozni. Pedig a szlo
vák törté- nelemben nem volt 
Széchenyi, Deák, Eötvös, Jászi és 
Bibó. Igaz, népi mozgalom sem, 
és a polgárság örökös ostorozása

sem. Szívesen lefordíttatnám és 
elolvastatnám magyarországi ba
rátaimmal a K u ltú m y  zivot, az 
Echo, a Slobodny piatok és néhány 
más szlovák lap cikkeit, amelyek 
olyan hangvételben támadják a 
szlovák nacionalizmust, hogy 
Magyarországon az ilyesmi több
szörösen kimerítené a nemzet- 
gyalázás vádját. A szlovákság 
krémje keményen védi a demok
ráciát és toleranciát, s az Együtt
élés mozgalom stratégái ezt nem 
veszik vagy nem akarják észre
venni. Pedig ha a demokratikus 
kísérlet itt most megbukik, a szlo
vákiai magyarságra a legsötétebb 
jövő vár. (...)

Az egyetemesség mindig egy 
konkrét nemzeti nyelv regiszte
rén szólal meg. Az ember nyelv 
által létezik, a nyelv nem külső 
tartozéka az emberi egzisztenciá
nak, hanem egyik legbelsőbb lé
nyege. A nyelvtörvény ezzel 
szemben, legyen bár a legliberáli- 
sabb, emberi jogaiban korlátozza 
az egyént, vagyis alapvetően an- 
tiliberális. Ebben az Együtt
élésnek igaza van. Az itt október 
25-én megalkotott nyelvtörvény 
a szlovák liberálisok kudarca. 
Természetellenes, hogy korlátoz
va legyek szabadságomban csak 
azért, mert a nyelv, amelyen meg
szólalok, nem hivatalos nyelv ab
ban az állam ban, am elynek  
szülötte és polgára vagyok. A

misztifikált történelmi múlt újr 
győzött a szabadságom fölöti 
Európa történelmét valaha di 
nasztiák írták. Később nemzetek 
Ma egyre inkább nemzetek fölöt 
ti érdekcsoportok. Kisebbség 
magyarnak lenni ugyanolyar 
természetes (és más oldalára néz 
ve: természetellenes dolog), mini 
baszknak, katalánnak, dél-tiroli 
ném etnek vagy finnországi 
svédnek lenni. A z  itteni nyelv
törvény ezt a természetes állapo
tot vonja kétségbe, és a többségi 
nemzet történelmének misztifi
kálása révén másodrendű állam
polgárrá degradál. (...)

Sajnos, se magyar, se szlovák 
politikus szájából nem hangzott 
el eddig egyetlen koncepcdózus 
vélemény sem arról, hogy mi
lyen kulturált módja lehet a kö
zép-európai nemzeti konflik
tusok távlati kezelésének. Mert a 
nemzeti érdekek puszta védelme 
ehhez kevés. Van-e olyan érték- 
rendszer, nézőpont, amelyben a 
különféle nemzeti érdekek, ha
gyományok és történelem any- 
nyira-am ennyire összehan
golható? Nem éppen a liberaliz
mus lehetne az az eszmerend
szer, amelynek a talaján érdemi 
párbeszéd kezdeményezhető, 
szemben az eddigi süketek prá- 
beszédével?  Kezdem m eg
kedvelni a Habsburgokat. (...)

Nem tudom megállni, hogy 
ne idézzek egy ilyen kormány- 
párti, vagyis másként gondolko
dó véleményt, amely az ország 
talán legjobb karikaturistájának, 
Marián Vaneknak a tollából való, 
s a K ultúm y  zirotban jelent meg, 
majd az ő személyes kérésére 
magyarul is a Napban. "Jól kigon
dolták ezt a ma beások és az ő 
puszipajtásaik! Most már tudom, 
miért akarják oly erőszakosan 
törvénybe iktatni a nyelvünket. 
Azért, hogy beengedjenek ben
nünket Európába! Ott bizony 
nagy szükség van a mi nyel
vünkre. Azokra a nyelvekre, 
amelyek nyalni tanítanak. Hogy
ha ők a kisegítésünkre embereket 
küldenek, akik megtanítanak 
bennünket a számítógépek keze
lésére, üzletelni és vállalkozni ta
nítanak, vagy angolul beszélni, 
nekünk mindezt olyan területei, 
kell meghálálnunk, amelyen 
örök idők óta kitűnünk. A mi 
nyaló kommandóink, amelyek 
fajtiszta, nemzethű szlovákokkal 
dúsítják soraikat, a maücások 
ból, a Szlovák Nemzeti Párt tag
jaiból és más politikai pártok 
embereiből állnak össze, aki! 
ezeknek a kommandóknak be 
nyaltak, ó k  rövid időn belü 
megtanítanák az európaikat, he 
gyan kell nyalni, előnyalni, alá 
nyalni és kinyalni... Bárcsak e 
minél előbb bekövetkezne, m e  
odahaza már minden ki va 
nyalva."
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HELIKON

DOMINICH SÁNDOR

Valahol? Európában?
1. A ZÖLDSÉGESNÉL
Bevásárlókörútján az erdélyi 

házaspár bemegy a zöldségeshez. 
Az asszonyka bátortalanul es szót
lanul megáll a pultnál. A zöldséges:

— Igenis, mit tetszik parancsol
ni?

Az asszonyka:
— Hát... kerek egy kiló paszulyt, 

egy kiló vinettát és egy kötés murkot.
A zöldséges kerekre tágult 

szemmel nézi:
— Elnézést, mit tetszik kérni? 

Vignetta csak az üvegeken találha
tó, azt sehogyan sem tudok adni. 
Ne haragudjon, ön nem magyar, ta
lán szerbnek tetszik lenni?

Az asszonyka, sietve:
— Nem, dehogy, magyar 

vagyok. Erdélyi... A paszuly az 
olyan szemek, mint., mint a kávé, 
tetszik tudni, olyan nagy és...

Ez így megy egy darabig, míg 
végül az asszonyka úgy kap pa
szulyt, meg murkot, hogy oda
megy a pulthoz és rámutat a 
paszulyra, illetve a murokra.

Azt azonban a boltos sem tudta 
meg sót®, hogy mi a csoda lehet az 
a vinetta, mert vinettája nem volt, 
így azt az asszonyka nem tudta ne- 
ß  megmutatni.

♦
Mit jelent az a szó, hogy román? 

(Erdélyi, román, romániai magyar, 
magyar román?)

2. A K.E.O.K.H.-NÁL
A folyosón az ajtó előtt most is 

— mint egy ideje mindig — hatal
mas tömeg várta a nyitást. Az erdé
lyi menekültek szótlanul álltak, 
vagy ültek, lógó fejjel, ki-ki a maga 
gondjával-bajaval. Ha fel is emeltek 
néha a fejüket, azt csak azért tették, 
hogy az ajtóra nézzenek. Azon is a 
frissen kitűzött papírra írt tájékoz
tató feliratot nézték, amelyről tud
ták, hogy nekik szól, mégsem 
érezték így. "Románok ügyintézé
se".

Szótlanok voltak, a tekinteteik 
azonban annál parázslóbbak.

Vártak. Csak vártak tovább. 
Ugyan bizony mi mást tehettek vol
na?

Egyszer csak mocorogni kezd 
valaki. Aztán lassan elindul. "Ne, 
Pisti, ne!" — szólal meg mellette 
csendes félelemmel egy sápadt 
asszonyka. Pisti azonban ügyet 
sem vet rá. Csendesen megy at a 
tömegen. Senki nem szól. Engedik. 
Mintha mindenki megérzett volna 
valamit. Az ajtó irányába tart. Mi
kor az ajtóhoz ér, megáll. Nem néz 
körül. Az ajtót nézi, nézi állhatato
san. A feliratra rá sem pillant. Most 
már mindenki őt nézi. Lassan emel
ni kezdi a kezét, felülről alányúl a 
papírnak, és lassú határozottsággal 
leveszi az ajtóról. Leengedi a kezét, 
kemény ökle morzsává gyúrja a pa
pírt Hogy a földre dobta, vagy ta
lán a zsebébe tette, azt már nem 
lehetett látni.

És ekkor bentről nyílik az ajtó, 
üde, fiatal, 20 év körüli, veszettül 
csinos lány jelenik meg benne. Ki
csit előbbre lép, az ajtót beteszi kis
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sé, és éppen szólásra nyitná száját, 
amikor sikló tekintete az ajtóra té
ved. Szájára fagy a tervezett mon
dandó, szemei szikráznak, és 
kegyetlenül rideg hivatalos hangon 
mondja:

— Ki merte levenni az ajtóról a 
feliratot? Azt én tűztem ki ma reg
gel. Ez hivatalos közeg elleni cse
lekménynek minősül! Ki tette? 
Mondják meg!

Tekintete körbe-körbe jár. A vá
rakozó tömeg azonban szótlan. 
Csak néznek. Nézik a csinos, fiatal 
lányt. Nézik, és hallgatnak.

Hej, ha akkor az a csinos, fiatal 
lány el tudta volna olvasni mind
azt, amit ott, akkor az a várakozó 
erdélyi menekült tömeg mégiscsak 
mondott neki. Mert mondott, nem 
szájjal, de tekintettel. Beszéltek ám 
azok a szemek. Égbe kiáltották az 
otthon elszenvedett fájdalmakat, az 
új földön keresett reményt, de égbe 
kiáltottak egy megértő, mély szo
morúságot is.

Vajon megértette volna-e mind
ezt az a csinos, fiatal lány?

(U.i. Azóta sem látta többé soha 
senki azt a feliratot sem azon az 
ajtón, sem másutt.)

3. M ONDD, FIAM, 
NAGY EGYETEM AZ 
A KOLOZSVÁRI 
EGYETEM?
Otthon, Erdélyben, egyetemi 

felvételi vizsga után:

Az utcán összetalálkozik Laci 
volt középiskolai tanára Laci édes
anyjával. A tanár, kalapját mege
melve:

— Kezeit csókolom, Vargháné 
asszony!

Vargháné csendes asszony volt 
Szokás szerint motyogva fogadja a 
köszöntést. Egyszerű ember ő, hol 
vegye magát egy ilyen tanár mel
lett! A tanán

— Nagyon örülök, hogy Laci 
bejutott Kolozsvárra. Az egy igen 
régi, híres egyetem! Sok tudós em
ber került ki onnan. Üzenem Laci
nak, hogy becsülje meg ott is 
magát, és akkor baj nem lehet Na, 
Isten áldja, Vargháné, kezeit csóko
lom! — meglengeti kalapját és to
vábbmegy.

Vargháné is tovasiet "Igen, be
jutott, itt fog hagyni engem —gon
dolja magában. Szeme belülről sír, 
szíve meleg. "Nem baj, csak tanulj, 
kisfiam, te csak tanulj.

Ausztriában, Graz-ban:

Univ, Prof. Laback, a kávéval 
végezvén, megkérdezi:

— Also, lieber Lad, was haben 
Sie gesagt, wo haben Sie studiert!

— An der Uni in Klausenburg, 
Herr Professor — válaszolja Laci.

— In Klausenburg! Wirklich! 
Dies ist aber eine sehr gröse und 
berühmte Universität! Wie ich we- 
iss, sie hat ... és a Herr Professor 
sorolni kezdi, hogy a Kolozsvári 
Egyetemnek hány Kara van, hány

ban alapították stb, stb.
Sopron, Magyarország:

Lad kissé feszengve ül a hatal
mas kanapén. Csendesen várja, 
hogy a főnök befejezze a szabad
ságról éppen most visszatoppanó 
titkárnőjét

— Nahát, édes Ica, mily elraga
dóan gyönyörű most is! Álomszép 
tök csokoláídébarnára lebarnult! Mi 
meg csak ilyen hófehér hársfa- 
háncs-fehérek vagyunk, tudja, a 
munka, a munka, most is úgy el 
vagyunk havazva, hogy már tele 
van a hócipőnk! A tanács két óra 
múlva kezdődik, és az a rohadt te
lefon meg állandóan veszettül csö
rög, pedig tökbizony ezerszer meg 
egyszer megismételtem, hogy...

És ekkor nyílik az ajtó. Idős, te
kintélyt sugárzó férfi lép be. A fő
nök, meg valahányan, szinte 
kórusban:

— Jónapot kívánok, Professzor 
úr! Tessék beljebb fáradni, és helyet 
foglalni! Igaz is, engedje meg, hogy 
bemutassam legújabb munkatár
sunkat, Erdélyből települt át. A pro
fesszor kezet nyújt Lacinak:

— Üdvözöllek! Én Béni bátyád 
vagyok! Szervusz!

Laci:
— Vargha László vagyok. Szer

vusz, Béni bátyám.
— Ugye, végeztél egyetemet. És 

hol, kérlek, ha szabad kérdeznem?
— A Kolozsvári Tudo

mányegyetemre jártam.
— Kolozsvár? És mondd, fiam, 

nagy egyetem az a kolozsvári egye
tem? Mekkora?

4. VALAHOL 
MAGYAROR
SZÁGON, MA
Szabó István Nagyváradon 

született 1951-ben. Az élet úgy hoz
ta, hogy ő is az erdélyi menekültek 
sorsát választotta. Már pár éve 
hagyta el szülőföldjét. A közelmúlt
ban tette le a magyar állampolgár- 
sági esküt. Most eppen a Városháza 
lakásosztályán tölti ki a lakás
igénylési űrlapokat.

Beírja nevét: Szabó István. Be
írja születési helyét: Nagyvárad. 
Beírja szakképzettségét: számító-

Aztán vár. Végre sor kerül rá. Az 
ügyintéző keavesen helyet mutat. 
Elveszi a kitöltött űrlapokat, no 
meg a személyi igazolványt. Nézi 
hol egyiket, hol másikat. Arcának 
kezdeti kedvessége hol csodálko
zásba megy át, hol értetlenkedésbe 
vált. Végül arca felveszi a hivatali 
keménységet:

— Az ön neve, ugyebár, £tefan 
Sabo, ugye?

— Nem, kérem, az én nevem 
Szabó István.

— De a személyiben Stefan Sa
bo áll.

— Igen, tetszik tudni, mert a 
román anyakönyvi kivonatban Er
délyben szinte uvétel nélkül, amit 
csak lehetett, lefordítottak román
ra. így lett a Szabóból Sabo, és az 
Istvánból Stefan.

— Ne haragudjon, de a születés 
helye sem egyezik. A személyi sze
rint az ön születési helye Oradea, 
nem pedig — mit is írt ön? — ja, 
Nagyvárad.

— Ez azért van, mert, kérem,

Oradea az Nagyvárad román neve 
És nálunk Erdélyben szinte kivétel 
nélkül, amit csak lehetett...

— ... lefordítottak románra — 
ön szerint Már igazán ne haragud
jon, de a foglalkozásának megneve
zése sem világos. Ön szerint az ön 
foglalkozása számítógép-rend
szerelemző. Csahogy oklevelének 
hiteles fordítása szerint az ön fog
lalkozása elemző vegyész. Már
most micsoda ön tulajdonképpen?

— Hát, tetszik tudni, az eredeti
román diplomán az áll, hogy ana- 
list, ami magyarul pontosan azt je
lenti, hogy
számítógép-rendszerelemző.

—Dehat az Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Iroda ezt elemző 
vegyészre fordította. És ők csak 
tudják! így az ön foglalkozása 
elemző vegyész, önnek semmi kö
ze a számítógépekhez. Hasonló
képpen, ha létezett volna magyar 
megfelelője a Stefan-nak, meg a Sa- 
bo-nak, úgy ezeket is lefordították 
volna. Na, de menjünk tovább. 
Nem látom oklevelének hitelesíté
sét

— Hát, tetszik tudni, én már 
tavaly kérvényeztem a hitelesítést. 
Meg is kaptam az értesítést, hogy 
megfelelő különbözeti vizsgák leté
tele után megkapom a hitelesítést. 
Várom, hogy értesítsenek, mikor 
mehetek különbözeti vizsgát tenni.

És ez így folyt még jó ideig. 
Ilyen kedélyes egyetértésben. Vé
gül Szabó István távozott. Kezében 
a válasz lakáskérelmére; rajta ez 
állt:

"Jtefan Sabo, magyar állampol
gár, szül. Oradea, 1951-ben, elemző 
vegyész, benyújtott lakáskérelmére 
válaszolom, hogy szociális lakásra 
nem jogosult, mert havi átlagos jö- 
vedeíme meghalajda a 6900.— Ft- 
ot."

Szabó Istvánnak kóválygott a 
feje. Semmit sem értett. Erdélyben 
nem lehetett Szabó István, de Ma
gyarországon sem. Vajon Erdély
ben az a román ügyintéző honnan 
tudta, hgy a Szabó István §tefan 
Sabo-t jelent, ha ezt itt, Magyaror
szágon, nem tudja az OFFHÍ? Hogy 
is lett ő most egyszerre hirtelen 
elemző vegyész? Soha életében 
semmit sem konyított a kémiához*. 
Mihez kezd majd itt a vegyipar
ban? Számára eddig természetes 
volt az, hogy Oradea annyi, mint 
Nagyvárad. Sehogy sem fért a fejé
be az, hogy ezt itt nem tudják. Áz 
égre emelte szomorú tekintetét, és 
ezt gondolta: "Erdélyben idegen 
voltam, de itt vajon nem vagyok-e 
az? Ott azért kellett kétszer olyan 
jól dolgoznom, mert..., de hát úgy 
néz ki, hogy itt is ... Vajon van-e 
értelme a kétnyelvű Erdély-térké- 
peknek, a kétnyelvű helységnév
könyveknek, a kétnyelvű 
névjegyzékeknek, ha azokat nem 
alkalmazza senki? Vagy azokat 
nemcsak a könyvesboltokba kelle
ne eljuttatni, hanem meg kellene 
küldeni minden egyes megfelelő 
ügyintézőnek?”



szöveggyűjtem ény szerkeszti; K. JAKAB ANTAL
Pilinszky János (Budapest, 1921. 11. 25. — 

Budapest, 1981. 5. 25.) költő, író; a keresztény 
etika és eszmekor alapelveihez igazodó, a múlt 
fogságában elő személyiség belső világáról, az 
egzisztenciális magányról, a halálélményről, a 
holokauszttal mélyen összefüggő világidegen- 
ségről és létszorongásról magyarul ő vall a leg
hitelesebb és legeredetibb hangon; témái és 
eszközei alig-alig változnak az idők során. Értel
miségi család sarja. A budapesti piarista gimná
ziumban érettségizik, beiratkozik a Pázmány 
Péter Tudományegyetem jog- és államtudomá
nyi karára, majd a bölcsészkaron folytatja tanul
mányait. Első versei 1940-ben jelennek meg. 
1944 novemberében behívják katonának. Mi
után alakulatával nyugatra irányítják, megjárja 
a német fogolytáborokat. Hazatérve, 1946 és 
1948 között több irodalmi folyóirat munkatársa
ként, az Újholdnak társszerkesztőjeként dolgo
zik. 1949-ben megvonják közlési jogát, és hosszú 
évekre kiszorul az irodalmi életből. (Nemes 
Nagy Ágnes szép hasonlata szerint "Fehér keze, 
fehér arca úgy .világított az ötvenes évek alagút- 
jaiban, mint a bányalámpa.”) 1950-ben külső 
korrektori állást kap a Szépirodalmi Könyvki
adótól. 1956-ban lektor lesz a Magvető Könyv
kiadónál. 1957-től haláláig az Uj Ember c. 
katolikus hetilap belső munkatársa. A viszony
lag kevéssé termékeny, szűkszavú lírikusok kö
zé tartozik. "Nem volt még magyar költő, aki 
ilyen kisszámú verssel úgy beírta volna magát 
igényes líránk jobbjai közé" — mondja róla Né
meth László, igaz, mielőtt még Nagyvárosi ikonok 
(1970) címmel kiadják Pilinszky összegyűjtött 
verseit. Első kötetének, az 1946-os Trapéz és kor
látnak a darabjai a "szörnyű kegyelem" állapotá
ban leledző emberről szólnak, de legfeljebb 
utalnak keletkezésük körülményeire, az elvo
natkoztatás, a metafizikai átlényegítés uralko
dik bennük. A 40-es évek végén s a következő 
évtizedben a lágertapasztalatok Pilinszky leg
fontosabb versmotívumai. Harmadnapon (1959) 
c. kötetében egész ciklus — Egy KZ-láger falára 
— idézi föl "a század botrányát". A Nagyvárosi 
ikonokban azt látjuk, hogy a széles ívű, de feszes 
kompozíciók, a látomások túlvilága és a nyers

PILINSZKY
JÁNOS

tárgyi környezet mellé bevonul Pilinszky költé
szetébe a sugallatos csönd: nemcsak az egysoros 
mondatvers, hanem az egyetlen jelzős szerke
zetből álló "gyökvers" is. Ennek ellenére a követ
kező kötet, a Szálkák (1972) a Pilinszky-líra 
folytonosságát, egyneműségét tanúsítja, vagyis 
— a költővel szólva — a vallásos lélek "mozdu
latlan elkötelezettségét", amely a múltban érzi 
meg először "a konkrétum ízét, a konkrét cselek
vés lehetőségét, a mozdulatlanságban először a

konkrét tett lázát, először a részvét hatékonysá
gát — anélkül hogy bármit is megváltoztatna, 
bármit is meg akarna változtatni." Lényegében 
ugyanez mondható az 1974-es Végkifejletről. Elő
szó, utószó helyett c. írásában, amely végül is 
kimaradt a könyvből, arról tájékoztat bennün
ket a költő, hogy "az agónia szavait" használja, 
velük tudja kifejezni mozdulatlan létélményét, 
azt a "szituációs tudást", amely a tragikum tudá
sa, a halálélmény. Emellett még teljesebb itt az 
egész életműre jellemző szellemi-nyelvi zártság, 
tömörség — olyannyira teljes, hogy néhol töre
dékességnek hat; elszaporodtak a sejtetések, el
hallgatások: Pilinszky öncsonkító szigorral, 
művészi fegyvertárának tetemes részéről le
mondva közeledik "a nyelvnélküliség, valami
féle nyelvi szegénység" áhított állapotához. 
1976-ban rendezi sajtó alá a Kráter c. kötetet, lírai 
költeményeinek csaknem hiánytalan gyűjtemé
nyét. Még öt évig él, de ez idő alatt mindössze 
egy — alkalmi jellegű — verset közöl. Hadd 
jegyezzük hát ide Ars poetica helyett c. esszéjének 
kezdő- és zárószakaszát:

"Néhány rövid bekezdésben arra az egyetlen 
kérdésre kísérelnék meg némi választ találni, 
hogy személy szerint miért tartom aktuálisnak 
a keresztény ihletésű költészet szerepét, s miben 
is látom annak föladatát a mai világban.

Egyéni elkötelezettségemhez a döntő érvet 
minden bizonnyal nemzedékemnek épp legál
talánosabb élménye, az elmúlt világháború szol
gáltatta. Igaz, a frontok azóta elnémultak, a 
háború végétért, a koncentrációs táborok bezár
ták kapuikat. Hitem szerint azonban épp e vég
érvényesen beállott csönd jelenti ma a legfőbb 
realitást közöttünk. [...]

A tények mögül száműzött Isten időről időre 
átvérzi a történelem szövetét. Ami nyomot hagy 
rajta, oly véghetetlenül igénytelen, hogy kérdé
ses, valaha is föl tudunk érni hozzá? Ha lehet 
megkülönböztetést tenni, a köztünk beállott 
csend nem is annyira a költészetet érinti, mint 
magát a költőt kötelezi, élete egészét követeli 
már, s nem lehet nem eleget tenni e hívásnak, ha 
mindjárt a végleges és tökéletes elnémulás koc
kázata árán is."

P I L I N S Z K Y  J Á N O S  V E R S E I
Halak a hálóban Magamhoz

Csillaghálóban hányódunk 
partravont halak, 
szánk a semmiségbe tátog, 
száraz űrt harap.
Suttogón hiába hív az 
elveszett elem, 
szúró kövek, kavicsok közt 
fuldokolva kell
egymás éllen élnünk-halnunkl
Szívünk megremeg. 
Vergődésünk testvérünket 
sebzi, fojtja meg.
Egymás túlkiáltó szónkra 
visszhang sem felel; 
öldökölnünk és csatáznunk 
nincs miért, de kell. 
Bűnhődünk, de búnhődésünk 
mégse büntetés, 
nem válthat ki poklainkból
semmi szenvedés.
Roppant hálóban hányódunk 
s éjfélkor talán 
étek leszünk egy hatalmas 
halász asztalán.

Bátran viseld magányodat, 
én számon tartlak téged, 
ne hagyd a sorsod csillagokra, 
benned érjen a végzet.

Vállad két éber sarka közt 
ha sisteregve átcsap, 
tudom, több vagy mindannyiunknál, 
benned vakít a bánat.

Légy hát, akár az állatok, 
oly nyersen szép és tiszta, 
bátran figyelj, mint ók figyelnek 
kegyetlen titkaikra.

S egy éjjel, magad sem tudod, 
mint égig érő ének, 
feljönnek benned napjaid, 
a halhatatlan évek:

az este nem lel senki rád, 
az este sírva, késve 
hiába járják pitvarod: 
csak én Útiak. Vagy én se.

A szerelem sivataga

Egy híd, egy forró betonút, 
üríti zsebeit a nappal, 
rendre kirakja mindenét.
Magad vagy a kataton alkonyaiban.

Mint gyűrött gödör feneke a táj; 
izzó hegek a kaprázo homályban. 
AJkonyodík. Dermeszt a ragyogás, 
vakít a nap. Sosem felejtem, nyár van.

Nyár van és villámló meleg.
Állnak, s tudom, szárnyuk se rebben, 
a szárnyasok, mint égő kerubok 
a bedeszkázott, szálkás ketrecekben.

Emlékszel még? először volt a szél; 
aztán a fold; aztán a ketrec.
Tűz és ganaj. És néhanap 
pár számycsapás, pár üres reflex.

És szomjúság. Én akkor inrp kértem. 
Hallom maisa lázas kortyokat, 
és tehetetlen tűröm, mint a kő, 
és kioltom a káprázatokat.

Esztendők múlnak, évek, s a remény — 
mint szalma közt kidöntött pléhedény.

1942 1942 1956
» > » » »
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S tig m a

Testvértelen szád meztelen 
remegni kezd és tiszta 
fénnyel ragyog fel melleden 
az ismeretlen stigma, 
bordáid közt a drága jel, 
mely örök sebet éget 
és többé sose tünde el, 
csak mélyebb lesz a m üy seb. 
Csak m üyül és be nem heged, 
örök halállal árnyal, 
s te fölállsz: növő szél vezet 
amegnyílt éjszakában. 
Átlépve házad küszöbét 
útnak eredsz a csöndbe, 
nem tudva merre és miért, 
hogy áldni fogsz vagy ölsz-e? 
Csák mész. Köröskörúl hegyek 
roppant magánya, itt-ott 
kivert tanyak és félszerek 
gazdátlan foltja villog, 
és küldenek, hogy vándorolj, 
bár buknál végre holtan 
a puszta földre, ajkadon 
kibékülő mosollyal.
De ekkor szák ösvényre érsz 
és hirtelen megállasz, 
mögötted hosszú csönd van és 
némán előtted áll az, 
kiért elhagytad mindened, 
száműzetésbe mentél, 
mert sorsodat ki fejtse meg, 
ki az, ha 6 se testvér? 
M egülsz előtte, meztelen 
sebed kitárva, melyet 
a messzeségből melleden 
nehéz hatalma ejtett.
És vársz, mint fáradt katonák 
hisz nincs már senkid itten.
Ó visszanéz az esten át, 
csak néz, és meg sem ismer.

1943

Trapéz és k o r lá t

Sötéten hátat fordítasz, 
kisikló homlokodra 
a csillagöves éjszakát 
kezem hiába fonja.
Nyakad köre ezüst pihék 
szelíd pilla gyűlnek, 
bizalmasan belém tapadsz, 
nevetsz, — vadul megütlek!

Sugárzó párkányon futunk, 
elgáncsolom a lábad, 
fölugrasz és szemembe kapsz, 
sebezhetetlen állat!
Elszukül arcod, hátra buksz, 
vadul zuhanni kezdesz, 
az éjszaka trapézain 
röpülsz tovább, emelkedsz

a rebbenő való fiáé!
Kegyetlen, néma torna, 
megcsak nem is kiálthatok, 
követlek szívdóbogva, 
merészen ellököm magam, 
megkaplak és ledoblak, 
elterülünk hálóiban 
a rengő csillagoknak1

Most kényszerítlek, válaszolj, 
mióta tart e hajsza? 
Megalvadt szememben az éj. 
Ki kezdte és akarta?
Mi lesz velem, s mi lesz veled? 
Vigasztalan szeretlek!
Ülünk az ég korlátain, 
mint elitéit fegyencek

1943

F ran cia  f o g o ly

Csak azt feledném, azt a franciát, kit 
hainalfele a szállásunk előtt 
a hátsó udvar sűrűjében láttam 
lopódzani, hogy szinte földbe nőtt. 
Köriükutatva éppen visszanézett, 
s hogy végre biztos rejteket talált: 
övé lehet a zsákmánya egészen!
Akármi lesz is, nem mozdul odább.

S már ette is, már falta is a répát, 
mit úgy lophatott rongyai alatt.
Nyers marharépát evett, de a torkán 
még alig ért le, jött is a falat; 
és undorral és gyönyörrel a nyelvén 
az édes étel úgy találkozott, 
mint telhetetlen testi mámorukban 
a boldogok és boldogtalanok!

Csak azt a testet, reszkető lapockát, 
a csupa bőr és csupa csont kezet, 
a tenyerét, mely úgy tapadt a szájra 
és úgy adott, hogy maga is evett!
Az egymás ellen keserülő szervek 
reménytelen és dühödt szégyenét, 
amint a végső összetartozást is 
önönmaguktól kell, hogy elvegyék!

Az álktian makogó örömről 
a suta lábát ahogy lemaradt, 
és semmisültenkuporgott a testnek 
vad gyönyöre és gyötrelme alatt!
A  pillantását, — azt feledném egyszer! 
Ha fuldokolva is, de falt tovább, 
és egyre még, és mindegy már akármit, 
csak enni barmit, ezt-azt, önmagát!

Minek folytasam? — órok jöttek érte; 
a szomszéd fogolytábortól szökött.
S én bolyongok, mint akkor is a kertben, 
az itthoni kert árnyai között. 
Ajegyzetem.be nézek és idézem:
"Csak azt feledném, azt a franciát..."
S a fülemből, a szememből, a számból 
a heves emlék forrón rámkiált:

"Éhes vagyok!" — És egyszeribe érzem 
a halhatatlan éhséget, amit 
a nyomorult már réges-rég nem érez, 
se földi táplálék nem csillapít.
Belőlem Ül És egyre éhesebbenl 
És egyre kevesebb vagyok neki!
Ki ellett volna bármi eleségen: 
most mára szívemet követeli.

1947

M o n d o m  n ek ed

Magasba ülsz, lábad keresztbe ejtve 
arcátlan elhagyod magad, 
alkalmat adsz, és mintha rendjén lenne, 
a lámpa fénye majd beléd tapad.

A  levegő meg hosszu-hosszu szálon 
a fogaid közt ki-beszáll.
Messze sodor és kicserü az álom.
Tükröd előtt fésülködöl tunyán.

Vagy olvasol, vagy kényesen leintesz, 
vagy ásítasz, vagy éppen eszegetsz; 
parázna vagy, kétség se fér e hithez, 
parázna vagy, szeretsz vagy nem szeretsz.

Tulajdon árnyékoddal összefekszel, 
mindegy neked, kiveTmivel; 
de annyi karból hogy merülsz fel egyszer, 
végűi minő medúzafő leszel?

A  pusztulás a lábadnál dorombol, 
miért nem űzöd már odább?
A  pillantását keresgéled folyton, 
és ujjaidon próbálod fogát.

Lekuporodol, s alólad a párna,
a halom párna fölmered,
mint néma hasábokból rakott máglya.
E pillanatban szinte értelek.

Parázna vagy, mondom neked, parázna, 
— hallgass, míg végére jutok! — 
de szíved alján embertelen árva, 
s magad vagy, ki ezt elsőnek tudod.

1946

R a v e n s b r ü c k i p a s s ió

Kilép a többiek közül, 
megáll a kockacsendben, 
mint vetített kép hunyorog 
rabruha és fegyencfej.

Füelmetesen maga van, 
a pórusait látni, 
mindene olyan óriás, 
mindene oly parányi.

És nincs tovább. A  többi már, 
a többi annyi volt csak,

S tett kiáltani 
tt földre roskadt.

1959
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i
Mert elhagyatnak akkor mindenek.

Külön kerül az egeké, s örikre 
a világvégi esett földeké, 
s megintkülön a kutyaólak csöndje.
A levegőben menekvő madárhad.
És látni fogjuk a kelő napot, 
mint tébolyult pupilla néma és 
mint figyelő vadállat, oly nyugodt.

De virrasztóén a számkivettetésben, 
mert nem alkatom akkor éjszaka, 
hányódom én, mint ezer levelével, 
és szólók én, mint éjidőn a fa:

Ismeritek az évék vonulását, 
az évekét a gyűrött földeken?
És értitek a múlandóság ráncát, 
ismeritek törődött kézfejem?
És tudjátok nevét az árvaságnak?
És tudjátok, miféle fájdalom 
tapossa itt az örökös sötétet 
hasadt patákon, kártyás lábakon?
A z éjszakái, a hideget, a gödröt,

• a rézsut forduló fegyencfejet, 
ismeritek a dermedt vályúkat, 
a mélyvilági kínt ismentek?

Feljött a nap. Vesszőnyifák sötéten 
a haragos ég infravörösében, 
így indulók. Szemközt a pusztulással 
egy ember lépked hangtalan.
Nincs semmije, árnyéka van.

Apokrif
Meg botja van. Meg rabruhája van.
2
Ezért tanultam járni! Ezekért 
a kései, keserű léptekért.

S majd este lesz, és rámkövül sarával 
az éjszaka, s én húnyt pillák alatt 
őrzöm tovább e vonulást, e lázas 
fácskákat s ágacskáikat.
Levelemként a forró, kicsi erdőt. 
Valamikor a paradicsom állt itt. 
Félálomban újuló fájdalom: 
hallani óriási fáit!

Haza akartam, hazajutni végül, 
ahogy megjött 6 is a Bibliában.
Irtoztató árnyam az udvaron.
Törődött csönd, öreg szülök a házban.
S már jönnek is, már hívnak is, szegények 
már sírnak is, ölelnek botladozva. 
Visszafogad az ősi rend.
Kikönyöklök a 
szeles csillagokra —

Csak most az egyszer szólhatnék veled, 
kit úgy szerettem. Év az évre, 
de nem lankadtam mondani, 
mit kisgyerek sír deszkarésbe, 
a már-már elfúló reményt, 
hogy megjövök és megtalállak.
Torkomban lüktet köried.
Riadt vagyok, mint egy vadállat.

Szavaidat, az emberi beszédet

én nem beszélem. Élnek madarak, 
kik szívszakadva menekülnek mostan 
az ég alatt, a tüzes ég alatt.
Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, 
és mozdulatlan égő ketrecek.
Nem értem én az emberi beszédet, 
én nem beszélem a te nyelvedet. 
Hazátlanabb az én szavam a szónál! 
Nincs is szavam.

Iszonyú terhe 
omlik alá a levegőn, 
hangokat ad egy torony teste.

Sehol se vagy. Mily üres a világ.
Egyik kerti szék, egy kinnfeledt nyugágy. 
Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. 
Fáradt vagyok. Kimeredek a földből.

3
Látja Isten, hogy állok a napon.
Látja árnyam kövön és kerítésen.
Lélekzet nélkül látja állani 
árnyékomat a levegőtlen présben.

Akkorra én már mint a kő vagyok; 
halott redő, ezer rovátka rajza, 
egy jó tenyérnyi törmelék 
(Sióra mar a teremtmények arca.

És könny helyett az arcokon ráncok, 
csorog alá, csorog az üres árok.

1956

Négysoros

Alvó szegek a jéghideg homokban, 
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt. 
Ma ontják véremet.

1956

Agónia Christiana

Szellőivel, foly óival 
oly messze még a virradat! 
Felöltöm ingem és ruhám. 
Begombolom halálomat.

1958

Introitusz

Ki nyitja meg a betett könyvet?
Ki szegi meg a töretlen időt? 
lapozza felhajnaltól-hajnalig 
emelve és ledöntve lapjait?

A z ismeretlen tűzvészébe nyúlni 
ki merészel közülünk? S ki merészel 
a csukott könyv leveles sűrűjében, 
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, 
midőn szemét az Isten is lehúnyja, 
és leborúlnak minden angyalok, 
és elsötétül minden kreatúra?

A  bárány az, ki nem fél közülünk, 
egyedül 6, a bárány, lát megöltek. 
Végigkocog az üvegtengeren 
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.

1961
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Ö narckép 1944-ből

Sírás hideg tengelyében áll a fiú. 

1966

A hóhér szobája

Szalonnaszag. Muskátliszag.
Tengert sose látni a hóhér szobájának ablakából. 
A tenger Istené, 
s az ablak csukva van.

Milyen más a vesztőhely illata, 
és a bárány, amikor értejönnek.

1971

Egy sírkőre 

Túlhevitett virágcsokor. 

1964

Zsolozsma

Rovarok és gyerekek, most és mindig,
kövek, fiivá, és állatok
figyelik, figyeljük ahogy
a nap alászml. Mint Men halálát
amint a vér kivonul a világból
és végre alkatunk. Igen,
ahogy a semmi ágyat vet, figyeljük
és jónak tartjuk ahogyan
végülis megpihenhetünk.

1973

Infinitívusz

Még ki lehet nyitni. 
És be lehet zárni.
Még föl lehet kötni.
És le lehet vágni.
Még meg lehet szülni. 
És el lehet ásni.

1973

ln fe m ó

Ház. Kutya. Gépkocsi.
Pázsit és fogadások.
De csakugyan szebb attól a mennyország, 
hogy a poklokra lecementelt,

fermeküket, nemüket, fajukat 
mindenüket megtagadó lények 
póklábakon egyensúlyozva 
nyáladzanak senkiért, semmiért?

1973

Szabadulás

Először, mi a szekrényben volt. 
Másodszor, mi az ágy fölött, a polcon. 
Benézett még az ágy alá is, 
majd falhoz állt az összegöngyölt 
útipoggyászt maga elé helyezve.

Volt elég idő számbavenni, 
mi kimaradt.

KihMt^cL*'
Mosókonyha.
Vaskarikára kötözött kéz.

Egy édes, édes ölelésre gondolt, 
és össze-vissza kaszabolta 
az útipoggyász.

1975

H ason la t

Kulcs elkallódni, 
zár bezárulni, 
cipő megállni,
amennyire csak számok tudnak valakit 
közreadni és idegenné tenni, 
olyan mély a mi elhagyatottságunk.

1971

Egyenes labirintus

Milyen lesz az a visszaröpülés 
amiről csak hasonlatok beszélnek, 
olyanfélék, hogy oltár, szentély, 
kézfogás, visszatérés, ölelés, 
fűben, fák alatt megterített asztal, 
hol nincs első és nincs utolsó vendég, 
végül is milyen lesz, milyen lesz 
e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás, 
visszahullás a fókusz lángoló 
közös fészkébe? — nem tudom, 
és mégis, hogyha valamit tudok, 
hát ezt tudom, e forró folyosót, 
e nyílegyenes labirintust, melyben 
mind tömöttebb és mind tömöttebb 
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.

1971

Kráter

Találkoztunk. Találkoztunk.
Egy trafikban. Egy árverésen.
Keresgktél valamit. Elmozdítasz 
valamit. Menekülnél. Maradok. 
Cigarettára gyújtok. Távozol.

LeszáUsz és fölszállsz.
Fölszúllok és leszállók.
Cigaretta. Lepkédéi. Lépkedek. 
Egyhelyben járunk; mint a gyilkos 
a járásodban gázolok.

Madárcsicsergés ahogyan 
szememre veted születésem.
Azt, hegy itt állunk. Majd egy útszakasz 
holtágában a motyogásom 
gurulni kezd, legördül óriás 
tagjaidról és ama diadalmas 
és vakító valamiről, 
ami már nem te vagy.

Úgy érint elutasításod, 
ez a parázna, kőbeírott suhintás, 
hogy tekintetem — két kavics — 
azóta is csak gurul és gurul 
egy hófehér kráterben. Két szemem, 
két szem pattog: az üdvösségem.

1974

Fohász 4

Égő szoba, 
tükör, kemence,
fölmutatott gyönyörű vasgolyó, 
szeplős tökély, 
világszép sántikáló lányok, 
ragyogjatok, ragyogjatok!

1973

Szép és még szebb

Kisujjadon az exüstgyűrú, 
és talpadon a bőrkeményedés, 
az, hogy lázas vagy, az, hogy este 
nagykováiban mosakodd, 
mindez oly szép, és még szebb attól, 
hogyfeleuton megtorpantam.

1973

In memóriám
F. M. Dosztojevszkij

Hajoljon le. (Földighajol.) 
Álljon föl. (Fölemetkeaík.) 
Vegye le az ingét, gatyáját. 
(Mindkettőt leveszi.) 
Nézzen szembe.
(Elfordul. Szembenéz.) 
Öltözzönföl.
(Fölöltözik.)

1973

Pupilla

A távcsőben lovasroham.
Porzók, bibék a nagyitó alatt.
De a szememben sárga arc 
és zuhanás a fölpolcozott ágyon, 
mivel embernek lenni annyi, mint 
poklokra csavart pupillával nézni.

1975

Sírkövemre

Rajzolj, rajzdj szegény fiú.
Rajzolj, rajzolj szegény leány.
Te szegény, szegény nemtelen lény 
törölale Isten hátáról, töröld le 4-
szégyenletes emlékemet.

1972

A 12., 13., 14. oldalon Szervátiusz Tibor Kolozsvári Krisztus szobrának részletá

14



JANCSÓ MIKLÓS

Adom
az instrukciót

— Naplórészlet —

Az 198... jan. 3-ai színházigazgatói ren
delkezés értelmében, melyet utólag egyhan
gúan m egszavazott a Színház Dolgozó 
Tanácsa, én fogom rendezni Kiss Péter: Lavi
na a havason dmű 5 felvonásos népi ihletésű 
verses színművét.

Nagy és váratlan megtiszteltetés ez szá
momra, hiszen a színházi státusom színész 
— és nem rendező. De, mint látszik, január
3-tól igazgatóm felismerte bennem azokat az 
intellektuális, művészi értékeket, melyeket, 
bizonyára saját hibámból, nem tudtam fel
csillogtatni a különböző epizódszerepeim
ben sem, melyeket évek, évtizedek alatt 
eljátszottam (a kritika szerint is).

A verses Színdarab, melyet olvasatomban 
majd megálmodok a színpadon álmatlan éj
szakáimon, érdekes darab, bár nehéz darab, 
ezért nem vállalta bizonyára a színreálmodo- 
zását a színház rendezője. A darabnak, úgy 
érzem, hogy most, miután figyelmesen elol
vastam a művet, megtaláltam megfejtéséhez 
a kulcsot, melynek segítségével színpadra 
rendezem a szerző rendezői megsegítésre 
szoruló munkáját.

De lássuk a színdarabot, a partitúrát, a 
nyersanyagot, ahogy mondani szokás ná- 
lunkfelé. Művészkörökben. Lavina a hava
son nem Lavinia a havason, mert Lavinia az 
más, az Spartacus barátnője volt, ezt jó már 
az elején tisztázni, egyrészt, hogy a néző-ol
vasó tudja, nem az ókorban játszódik a da
rab, másrészt vegye észre a néző-olvasó, 
hogy ismerem nemcsak a XX. századot, úgy 
általában, de tanulmányoztam a quattrocen- 
tót is, sőt, jártas vagyok az ókorban is, főleg 
ami Rómát illeti... De erről majd a műsorfü
zetben.

Szóval a Lavina a havason. El a havason 
egy kunyhóban férj, feleség és egy nagy fiú, 
aki kamasz. És akinek van messzi kunyhó
ban egy barátja, aki szép. És aki megtetszik a 
fiú (a kamasz) anyjának. Az első felvonásban 
az anya (a kamaszé) úgy udvarol fia barátjá
nak, hogy ebédre kétszer tálal neki a levesből 
(a szerző így fejezi ki az egyszerű asszony 
érzékiségét a hegyen). A szép, de egyszerű 
fiú megeszi az asszony levesét, de még nem 
tűnik fel neki semmi a levesből, pedig vasár
nap van.

A második felvonás arról szól, hogy a 
szép fiú egyszercsak reá jön: tetszik, az asz- 
szonynak, aki szép, de egy kicsit már ráncos. 
Éppen ezért a fiú elkergeti pillanatnyi szerel
mét, vissza a libákhoz.

A harmadik felvonás népi táncokat mutat 
be a hóban, mert tél van a partitúrában, és 
mert a szerző így képzeli el, és nekem is ez az 
olvasatom, és így fogja a dramaturg is elkép
zelni, mert én megmondom neki, hogy így 
képzelje el.

A negyedik felvonásban jön egy hírnök a 
faluból, hogy a falu vajákos asszonya megál
modta: jön a lavina, vigyázzon magára min
denki a hegyen, mert a lavina az Isten 
büntetése, mert erkölcstelenség készül a tisz
ta népi hegyen. A szép asszony férje, a ka
masz fiú apja, az nem vesz észre semmit az
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asszony lelkiéletéből, mert ő a férj és érzéket
len, mint a férjek, akik mindig legutoljára 
tudják meg, de akkor már késő, akkor már 
üthetik bottal az elveszett erkölcs nyoma he
lyett az elveszett asszonyt.

Az ötödik felvonásban és a disznóólban 
találkozik a szép feleség és a szép fiú. A szer
ző itt felrúgja a népszínműi nemes hagyomá
nyokat — és érzéki szerelmi jelenetet ír meg. 
Csóré szereplőkkel. Amikor éppen a legbol
dogabbak az erkölcstelen szerelmesek, nagy 
dörgés hallatszik, jön a lavina, ami elborít 
mindent: hűtlen asszonyt, vak férjet, juhokat, 
kecskéket, szamarakat és egyéb művészeket.

Mindenekelőtt ugye a szereposztás. A fő
hősnőt nagyon jó színésznő kell játssza, mert 
a végén elbukik. Ilonkára osztom a főhősnőt, 
mert ő az életben már nagyon sokszor elbu
kott, velem is vagy háromszor, ő csak tudja, 
mi az, erkölcsileg elbukni, ó t  tehát a szerepre 
visszahívom a nyugdíjasságból.

A szép fiút én fogom játszani. Ez a szerep

új szín lesz művészi palettámon, mert szép 
fiút én nem játszottam még az elmúlt 40 év 
alatt. De most megmutatom: tudok én szép 
is lenni a színpadon, nemcsak tehetségtelen, 
ahogy Sanyi mondta nyolc hónappal és 2 
héttel ezelőtt, Sanyi, aki statisztálni fog ne
kem, ő lesz egy havasi kürtös, aki egész elő
adás alatt a bal sarokban fog állni egy kürttel 
a színpadon, amit időnként megfúj, hogy ne 
felejtse, máskor miket mond rólam. És őt 
fogja a lavina levinni a zenekari árokba, hogy 
ne beszéljen annyit az én állítólagos dilettan
tizmusomról.

A férj, aki vak, de nem lát, arra kapok elég 
kollégát, nem baj az sem, ha családosak, hogy 
legyen nekik élményanyaguk, ne én kelljen 
erről is előadást és dokumentációt tartsak 
nekik saját házasságomból esetleg.

A lavinát úgy oldom meg a darab végén, 
az újítás, a rendezői vízió mindenkori sza
badságáért való nemzetközi zászlóbontás je
gyében, hogy alulról jön. Mert az Isten fentről 
küldi ránk a vezetőket és a lavinát, de én 
lentről rendezem majd a lavinát, mert az én 
lavinám lentről borít be mindent fentről.

Nagyjából ennyi volna a rendezői belátá
som a szerző munkájába. Azt hiszem, ennyi 
elég is manapság egy színdarab megkompo
nál! sához.

Elfelejtettem egy lényeges dolgot: ki

játssza a kamasz fiút? Ide vendégszínész kell. 
Vagy vendég színésznő. Mindegy, csak ven
dég legyen és csúnya legyen, mert vendég az 
kell, mert a vendégművész aztán visszahív 
engemet vendégművésznek, és így leszek én 
művész is, vendég is. És így lesz színházi 
fluktuáció, vérkeringés, és nem provinciális 
elszigetelődés.

A falubeli javasasszonyt, aki feljön, mint 
Cassandra a trójai háború végén, azt a dra
maturg volt barátnőjére osztom, kitolásból. 
Mert a javasasszony csúnya kell legyen az én 
víziómban, elcsúfítom a szép művésznőt, és 
akkor a dramaturgnak ez esetleg jólesik, 
hogy már ó i is csúnyának látom, mint mű
vész, akit ő már csúnyának lát, mint férfi, 
mert elunta. És így gyűlnek a művészi jó
pontjaim a színháznál. És ruhatervezőnek 
meghívom a New-York-i nudista strand 
igazgatóját, aki 10 éve semmiféle ruhát nem 
tűr elvből magán, télen sem. ó  tiszta lapról 
tudja majd elképzelni az erdélyi szereplők

ruháját, és én nem kell törjem aztán a fejem, 
hol nyaralok majd családostól.

És ne felejtsek el nem köszönni a kollé
gáknak. Ez nagyon fontos, ha egy színész 
rendez, akkor ne köszönjön a volt kollégák
nak, csak néha és csak foghegyről és legfel
jebb visszaköszönjön. Az igazgatónak is 
másképpen kell köszönni, egy kicsit olyan 
egyformák vagyunk mi a köszönéssel. És a 
színház udvarán sietni kell mindig, mert a jó 
művész siet, lássák, nem ér rá áskálódni a 
színház udvarán.

Aztán meg kell vegyem még az Idegen 
Szavak Szótárát, hogy elkápráztassam a volt 
kollégákat, akik alig olvasnak. Valahogy úgy 
kell instrukciókat adjak: kívülről játszd meg 
a figura belső érzelmi lüktetését, legyen játé
kodban benne a XX. század emberére jellem
ző elidegenedés, amely begyűrűzött rosszul 
védett szellemi határsorompóinkon.

A statisztáló kollégák szerepeit fogom ol
vasópróbán először elemezni: hogy a szerep 
kicsi ugyan, de... lényeges, fontos, mint au
tóban a dugattyú. Az is kicsi, és mégse nem 
megy az autó, ha nincs benne, mint legutóbb 
egy barátoméban, ahol gyárilag kifelejtették, 
egy fél évig járt garanciában utána, taxival,

» » »  folytatás a 16. oldalon
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» » > >  folytatás a 15. oldalról

amiből is látszik, nincs kicsi szerep, csak 
nagy művész. (Mennyiszer mondták ezt ne
kem a drága rendezők, akkor hülyének néz
tem őket, most látom, milyen igaz volt bölcs 
meglátásuk a színészekről.)

Asszisztenset is választok magamnak, 
aki lejegyzi a gondolataimat, amik lesznek 
már próba előtt, de próba után biztos, vi
szont próba közben hagyom, hogy a színé
szek  okoskodjanak. Aztán letolom  a 
legfiatalabb színészt, azt mondom majd ne
ki, hogy fenekeden a tojáshéj, mit ugrálsz, 
letolom még a tavalyi vezető színészt is, aki 
összeveszett az igazgatóval az idén, így hát 
lehet őt már nyugodtan szidni, mert az is jó 
pont művészileg. Minden próbán sóhajtozni 
fogok, hogy nincs idő, ötleteim is volnának, 
de hiába, az idő... hajaj, a nincsen idő. (Ez 
bevált figura, illetve mégsem, mert egy ren
dezővel, aki mindig az időhiányra hivatko
zott, kitolt az igazgató: azt mondta neki, 
öregem, annyi idő alatt csinálod meg a pro
dukciót, amennyire szükséged van. A rende
ző úgy megijedt erre a nem várt kijelentésre, 
hogy szívrohamot kapott és úgy halt meg, 
mint tehetséges ember.)

Nagyon kell ügyeljek, nehogy abba a hi
bába essek, mint tavaly esett az egyik ven
dégrendező, aki nem vette figyelembe a 
színházi sajátosságokat, vagyis hogy a szín
háznak hősszereimestípusa egy kicsi, de csú
nya férfi. N o, ez a vendégrendező a 
hősszerelmesünket leváltotta és helyébe ho
zott egy csinos, jóképű fiút.

Volt is botrány a színházi körökben — 
mert ki hallott olyan művészi színházról, 
ahol már a jó szereposztás megold minden 
esetleges felmerülő művészi kérdést? Hogy 
állás nélkül maradnak a színházmagyarázó 
szakemberek, ha minden nyüvánvalóvá vá
lik a színpadon? Nem is hívják többet ven
dégrendezni azt a vendégrendezőt, aki nem 
veszi figyelembe a helyi sajátosságokat.

No de én ügyelni fogok, nálam is úgy 
lesz, ha majd klasszikusokat rendezek, mint 
volt tavalyelőtt, amikor Ödipuszt egy szé
kely színész játszotta, az igazgató sógora. 
Sokan a kritikusok közül szándékosságot 
véltek felfedezni a görög és a székely nyelv 
között, sőt többszáz oldalas tanulmányt fog 
kiadni rövidesen egy magánnyomda Euripi
dész és Tamási nyelvazonossága címen. 
Lám, hová vezet az érdekes és nem szokvá
nyos szereposztás.

Persze az utánaolvasás is fontos. A dol
gok után való olvasás. Nehogy az történjen 
velem, mint egy operaigazgatóval történt, 
akihez felvételire jelentkezett egy kürtös. 
Egy vadászkürtös.

— Minden papírját hozza magával a fel
vételire— mondta az igazgató neki. — És ne 
feledje otthon az engedélyt sem.

— Müyen engedélyt?
— Hát a vadászengedélyt. Nem vadász

kürtös maga?
Bocsánat, naplóm, félbeszakítalak, mert 

cseng a telefonom.
Letettem a telefonkagylót és a reménye

met: az igazgató visszamondta a rendezése
met. Hogy közbejött valami. Szégyellje meg 
magát. Úgy látszik, kapott egy másik ökröt. 
Hát akkor — szervusz rendezői hírnév. De 
azért közreadom gondolataimat, hátha hasz
nálni tudják majd egyszer. A rendező-egye
temen.

MMÁLYCSA ERIKA

C sep p k ö vek

Ugyanaz az anyag épít, ugyanaz a vágy, ugyanaz a kín, ugyanaz az ö- 
rokkévalóság. Ugyanaz a vízcsepp, ugyanaz a vízcseppben oldott mo- 

lekulányi, atomnyi anyag. A  kő sebe vagyunk, a húsából kiszakí
tott élet, az életéből kiszakított halhatatlanság. Saját tes
tét oldja fel végtelen kínban, végtelen türelemben, hogy 
megteremtsen. Veled haladok az élet felé, végtelen tü

relemben, végtelen csendben. A  növekvő fájdalom köny- 
nyei sudárítanak feléd, minden atom, minden kris
tály, minden milligram. Úgy hajlok hozzád min

den vízcseppel, ami átmos és engem és a 
várakozást feloldva benned kicsapódik, 

mert egyszer találkozunk az egymás 
fá é  növésben és az ölelésben 
megszűnik körben minden, s 

a pillanat, mikor anya
gunk egybeolvad, meg

kövül, s a némaság
ban ketten le

szünk egy 
o p 
szlo

s o 
o z  Ip

magasodjék az 
hogy fenségesen 
ból és egymásból 

és kilépünk önmagunk - 
kikristályosodunk egymásban 
érünk és az összeolvadásban 

a végtelen türelem, s akkor össze- 
telenséget, ami elválaszt, felmorzsolja 
szemcsét magamba ölelek, mert a vég- 

sára fölrezzenek és minden porszemnyi mész- 
kozásban megkövültek. M inden vízcsepp lehullá- 

jével. Növekvő felek vagyunk, melyek a vára- 
évenként lerakódó milliméter anyag munkáló csend

len türelemmel, a lehulló vízcseppek és az ezred- 
örökkévalóak: az idő nekünk dolgozik. Úgy török feléd végte- 

vízcsppben feloldott molekulányi, atomnyi anyag. Némák vagyunk és 
Ugyanaz az anyag épít, ugyanaz a vágy, kín, öröklét. Ugyanaz a vízcsepp
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Könyvek közt szabadon

L ibere in ter  lib ro s
Attilák, Hubák, Mózesek
Tilinkok, Hubik, Mókák
muzsikáltak múzsák és muzsikok múzeumában
apró színes kövekből álló képen, mozaikon.

Szerelmetes levelek simogató érintésre is 
összecsukódtak szemérmetes érzőkék mi- 
mózaságával, mimozaik mozaikonok konok 
hangján mormolva az érsemjéni születésű 
semmilyen simóniára, nyerészkedésre nem 
hajló Kazinczy levelezésének szavait: "Én 
még nem akadhattam nyomába a' Bethlen 
Gábor rézre metszett Iconjainak".

A fenti idézetben talán először fordul elő 
magyar kifejezésként a latin icon-bó\ lett ikon 
(a ma már elavult 'képmás' jelentéssel, tehát 
még nem Krisztust, Máriát vagy a szenteket 
ábrázoló táblaképre vonatkoztatva). De latin 

’ könyv dme gyanánt az Icon már négy évvel 
korábbról ismeretes magyar szövegben. 
1808. november 12-én írta — "interferendá- 
lis, ferencközi" szolidaritással— Kölcsey Ka- 
zinczynak a Szinyérváralján született 
Sylvester János egyik latin verskoszorújáról: 
"találtatik Reusner Iconjaiban, mellyek Ar- 
gentoratumban 1590. jöttek ki, a 201. lapon". 
Reusner — "neve ellenére" — nem maga 
rajzolta a képeket, de érdeme, hogy összeál
lított leones ... című, fametszetes könyveket, 
életrajzi disztichonokat is bevéve. Az emlí
tett 1590-es I cones első kiadása 1587-ből való. 
Az 1589-esnek a címe: "leones sive imagines 
vivae literis darorum virorum Italiae, Grae- 
cae, Germaniae, Galllae, Angliáé, Ungarlae, 
cum elogiis variis". Deusner maga is költött 
latin verseket. Az egyik a Németkeresztú- 
ron, 1615-ben megjelent evangélikus vitairat 
szerzőjét, Hochschildet köszönti. Ebből a ki
adványból egyetlen példány ismeretes.

Magyarországi és erdélyi őseire is büszke 
polihisztor — alapfoglalkozása szerint jo
gász — volt Nicolaus Reusner (1545-1602). 
Kolozsvárt meglévő művei közül a legrégibb 
kiadású az 1580-as "Hodoeporicorum... libri 
VII" — egy útleírásokat adó "opus históri
áim , ethicum, physicum, geographicum". 
(Hungária a 69., a románság a 661. lapon jön 
szóba.)

Arisztotelész etikáját kivonatoló műhöz 
kötötték 1602-ben Reusner retorikai tan
könyve harmadik, 1587-es kiadásának azt a 
példányát, melynek kolozsvári az egyik ko
rai magánposszesszora (Johannes Sarosi — 
1656) és az utolsó is (Samuelis Pataki).

Panaretón dmű, platóni és arisztotelészi 
ihletésű könyvhöz van kötve Reusner Ethica 
philosophica et Christiana c. munkája első, 
1590-es kiadásának R 113545 jelzetű kolozs
vári példánya. Nyoma sincs e kolligátumban 
az oly balkáni pánsziktirizmusnak, minden- 
kit-az-izébe-küldésnek. Viszont megtudha
tó bdőle, hogy "Dialectica est ars docendi & 
discendi". (Ez az Erdélybe is hívott, mártír
ként kimúlt Ramushoz húzó Reusner művé
nek a 97. lapján áll. Pár mai, nem pármai, 
nem Arsch nevű docensdoktor kedvéért, aki 
a discendi hallatán diskurzusra gondol, lefor
dítjuk: "A dialektika a tanítás és tanulás mű
vészete.") A kötet hajdan Fejérvári Istváné 
volt. Fejérvári (nem "Fehérvári", ahogy egye
sek írják) a Medgyestől délnyugatra levő — 
nem a Margittá vagy Érsekújvár melletti —

Baromlakán született, melynek neve bar
moknak való akolnál, ólnál települt falura 
utal, népetim ológiásan kapcsolódik a 
Wurmloch-hoz. Fejérvári gróf Teleki Mihály 
támogatásával, reverzális, azaz kötelezvény 
alapján tanult Ládában. (A reverzálist köz
zétette Dr. Pataki Jenő, 1. Erdélyi Orvosi Lap, 
1921,90.) Orvosdoktori értekezése 1684-ben, 
holland földön látott napvilágot (egyetlen 
példánya vészelte át az időt), a skorbutról 
tárgyal, melynek neve alighanem éppen hol
land ősű, súlyossága pedig kizárta, hogy a 
18. századi magyar scorbutus szóhoz "kedve
sen butácska" beteget társítsanak.—Fejérvá
ri eredeti családneve olyan talány, amelyet 
nem oldhat meg Reusner Aenigmatographi- 
ája. (Ennek 1602-béli, 2. kiadása 1760-ban 
került Dániel Imréhez.)

Inkább csak álrejtély az, hogy Reusner 
egyik szöveggyűjteményének, a "Rerum me- 
morabilium in Pannónia sub Türcarum im- 
peratoribus... narrationes"-nck a Kolozsvárt 
találhatókét kiadása, az 1603-as és az 1770-es 
közül miért csak az utóbbi magyarázza meg 
— persze latinul — a román "powar" (ti. 
povara) jelentését: "amennyi terűt egy ló 
hord", baiulat. (NB: 1. Bajul, a bájosan remek
lő ukrán műkorcsolyázó lány idegeinek a 
véges teherbírását jelzi, hogy megkönnyeb
bülten könnyezett aranyéremmel kecsegtető 
jegyei Iá ttán. — 2. Eposzi remekünk, a Szigeti 
veszedelem, egyes alakok körvonalazásában 
Reusnerből merít, nyilván nem Reusner és 
Zrínyi "druszasága" okán. A szóban forgó 
177()-es kiadás egyébként "Colocae" látott 
napvilágot, vagyis "colo, la Kalocsa". Egyik 
példánya a Joachim Nováké volt, Balázsfal- 
váról vándorolt Kolozsvárra. 1770-ben, a 
pesti piaristáknál megvédett nsszerclókat is 
tartalmaz. Ezekből kettő az akkor épp száz
éves Tractatus theologico-politicus Benedic- 
tus nevű "elkövetőjét" m aledictusnak, 
átkozottnak mondja csodatagadása és pan- 
teizmusa miatt. De zökkenjünk vissza a kro
nológiába, a kincses városunkban őrzött 
Reusner-kötetek időrendjébe, ha úgy tetszik: 
az imperator szónak a következő címben is 
való megléte nyomán.

A "Symbolorum imperatorum classis ...” 
dm ű "opus philologicum et politicum" ötö
dik, 1624-es kiadásának R 80478 jelzetű eg- 
zemplárja arra késztet, hogy megemlítsük — 
némi részletezéssel — néhány tulajdonosát. 
Az egyik korai bejegyzés: "Ex Libris Franc. 
Fogarasi 1640". Ez a posszesszor Leidenben, 
1648-ban kétszer disputáit ("De praedestina- 
tione" és "De notis Ecdesiae visibus"), mind
kétszer Frandscus K. Fogarasi néven. A K. 
eredeti családnevének vagy a Karánsebesi 
névnek a kezdőbetűje. Bőd Péter, tudós lel
késze Magyarigennek (a nevében Egonföld- 
del rokon Igennek, az akkor még "földön 
ég"-nek is számító községnek, amelyről szív
be markoló dolgokat láttunk nemrég a kép
ernyőn), tehát a 18. század nagy Bőd Pétere 
írja Magyar Athenásában (amelynek a ma
gyarok felé is európai módon nyitott Cipari- 
utól ránk maradt példányában ceruzával 
vannak megjelölve román vonatkozások): 
"FAGARASI FERENTZ. Víz-aknai, annak e- 
lőtte Káránsebesi Pap, Magyarra fordított 
Angliai nyelvből egy Kátékismusotskát, és a' 
Bogárfalvi Sebesi György kedvéért ki-adta 
illy titulussal: Kis Keresztyén. Nyomt. Fejérv. 
1654-dik észt. 8. R." (Az R. itt a.m. "rétben", 
nem "részben", ahogy réti részre-hajlók hi
szik. — A könyv egyetlen példányát Nngye-

nyeden őrizték, 1849-ben semmisítették 
meg. — Szerencsés újabb, hétvégi tünet: ma, 
márdus 13-án, 13 órakor a Kolozsvári Egye
temi Könyvtár igazgatója lehordta a raktár
ban dohányzókat. Ezentúl talán megjárja 
eszüket, hogy egy tűzvész millió értékes 
könyvet égethet porrá.) — Fogarasitól talán 
János nevű fia révén jutott az 1624-es Reus- 
ner-kötet — 1675-ben? — a Nagyvárad mel
lett született Pósalaki Jánoshoz, Debrecen 
esküdt jegyzőjéhez, aki 1696-ban publikált 
egy Dedaratiót (akkor még latinul dívott 
nyilatkozni). A kötetet jóval később vette 
meg Albisi Tsomos Mihály, a kolozsvári re
formátus kollégium jog- és történelemtaná
ra. Történt ez 1761-ben, Tsomos harmadik 
műve kiadásának az évében. Ekkor jelent 
meg a reusneri "Symbola Imperatorum Ro- 
manorum ..." budai, a címlap szerint harma
dik kiadása, benne azokkal a tételekkel, 
amelyeket a jezsuita Michael Hoffmann fel
olvasásai alapján védett meg báró Sigray Já
nos Nepomuk. A 35. tétel szerint a csillagok 
jelenségeit Tycho kényelmesen fejti ki, Co
pernicus meg nitide, ami ha "csillogón"-t je
lent, nem "simán"-t, akkortájt "balosán" 
hangzott. Mint ismeretes, a rendszert veszé
lyeztetően baloldali volt Sigray Jakab, ezért 
1795-ben lefejezték a budai vérmezőn. Tso
mos Mihályt ekkor még kilenc hónap válasz
totta d  attól a pillanattól, mikoron "életét 
igen tsendesen bé-végezé". Nem tudni, föl- 
sejlett-é benne halálos ágyán a Symbola-kö- 
tetre írt szimbóluma, azaz jeligéje: Nec ad 
dextram, nec ad sinistram. (Ha élne, biztosan 
dhatárolná magát a mai baljós mini- és szi- 
niszterkedésben dexteritásos, ügyeskedő 
egyénektől.) A Reusner-kötetet elhunyta 
évében vette meg tanártársa, Pataki Sámuel 
orvosdoktor 34 dénárért — akkor még nem 
ex-jugoszláv pénzen. Ma 400 lejért se 
könnyű hozzájutni Imreh István és Pataki 
József kiváló "Kászoni króniká"-jához.

HAJÓS JÓZSEF
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BÖLÖNI LÁSZLÓ

Helyiérdekű pop-koncert
"Kilógó nyelvem a világigazság harangja
Köpök a szépre...
Teszek a jóra..."

(Szikora Róbert Hobo Blues Band 
paródiájából)

Van úgy, hogy butaságokat mondok, or
romra is koppintanak nyomban. Egyszer azt 
találtam mondani, valami jobbal is megaján
dékozhatott volna a sors, mint erdélyi ma
gyarnak születni.

— De hiszen én nem vagyok magyar — 
mondta Lord általános hökkenésünkre. — A 
szüleim persze azok, ha úgy vesszük, a vé
rem is az. Kénytelen-kelletlen magyarul be
szélek, mert más nyelven még rosszabbul 
tudom kifejezni magam. Ha jól ütnek ki a 
dolgok, a magyarok lesznek büszkék rám, 
ha nem, a magyarokat fogják szidni értem. 
De én magam nem vagyok magyar.

— Ennyi bőven elég ahhoz, hogy az légy.
— Ugyan, nem látjátok, hogy komédiá- 

zik. Mintha Lepkét hallanám beszélni.
— Nem vagyok, mert nem akarok az 

lenni.
— Akkor menj és románosítsd a neved. 

Még örülni is fognak neked.
— Román sem akarok leírni.
— Hát akkor mi a fene akarsz lenni? — 

dühödött fel Tama. — De nehogy előállj ne
kem valami dajkamesével az emberiségről, 
meg a nagybetűs Emberről, mert elhányom 
magam.

— Miért, Jézus arameus volt? Vagy az 
Atyaúristen egy büdös zsidó? Talitha kumi 
ufárszin — ugyan kit érdekel a kinyilatkoz
tatás nyelve?

— Engem érdekel. Én nem értem, mit 
jelent az, hogy ufárszin.

— Ufárszin, azaz...
— Vigyázz! Ha lefordítod magyarra, 

máris elárultad magad.
— Én vagyok Jézus Kettő — verte az 

asztalt Lord s rám nézett, ellentmondok-e 
neki —, te meg Pilátus Kettő vagy. Mosod a 
kezedet, mégis ítélsz.

— Nem vagyok Pilátus Kettő. Ez már a 
minimális önérzet dolga, hogy legalább ere
detinek tarsd magad. Max Egy vagyok és 
kész.

Sikerült zavarbaejtenem.
— Mégsem vagyok Jézus Kettő— mond

ta valamivel később.
Lordról mindig azt mondták, ellenzéki. 

Én inkább azt mondanám, lázadó. S bár utó
lag, dalszövegeinek okos összeválogatásá- 
val rá lehetne  húzni, hogy ő volt a 
kommunistaellenes harc egyik mártírja — ez 
a terminus legfeljebb egy mosolyt válthatott 
ki azokból, akik valaha is ismerték.

Már csak azért sem lehetett mártír, mert 
túlélte. Magamban sosem aggódtam érte kü
lönösebben — életművész volt. Nem leki
csinylőén mondom. Nekem nagy tisztesség 
volt, hogy kalandjainak érteden krónikása 
lehettem.

Lord magát természetesen a rendszer 
legveszedelmesebb ellenségének tekintette. 
Azt szokta mondani, hogy az országot a 
pénz és a halál kormányozza, tehát a három
jegyű rendszámtáblák birtokosai, vagyis a

párttitkárok, meg a fekete bőrkabátos szeku- 
sok. Mint vérbeli rocker, gyakran énekelt a 
pénz megrontó erejéről — neki sohasem volt 
pénze, lelkiismeret-furdalás nélkül nevez
hette a világot romlásba vivő, mocskos pa
pírnak.

Irtózott minden egyenruhától meg hiva
talos személytől: árulónak tekintette a ren
dőrt, a kalauzt meg a buszok ellenőreit, 
miközben családias közvetlenséggel tár
gyalt velük. Tini például inkább lemaradt a 
vonatról, semmint jegy nélkül szálljon fel. 
Tulajdonképpen sohasem kászálódott ki iga
zán a gyermekkorból. Attól a ténytől, hogy 
neki saját jegye van, amit saját pénzéből vett, 
embernek és polgárnak érezte magát, s egy 
pillanatra még egyötvenes magasságáról is 
elfeledkezett. Ennek ellenére, ha jött a kala
uz, idegesen kapkodott a zsebeihez — az 
egyenruha megfélemlítette.

Lordnak nemigen volt jegye — mégis 
szinte várta a kalauzt, s ha úgy végződött az 
utazás, hogy nem találkoztunk vele, szinte 
csalódottnak látszott. Igaz, Lord majdnem 
két méter volt, s ő úgy érezte, a rendszeren 
áll bosszút a kalauz megvesztegetésével. Ha
nem akkor vált ám igazán szemtelenné, ha 
valamilyen különös véletlen folytán volt ná
la jegy. Az ellenőrt a buszon előbb megkér
dezte, komolyan gondolja, hogy neki ne 
volna jegye? Aztán felszólította, igazoltassa 
magát. Ha az csupán egy jelvényt mutatott, 
legyintett, üyent az utcán is talál az ember, 
fényképes-pecsétes igazolványt kért, sokáig 
hasonlítgatta a fényképet, megjegyezte az 
alaknak, hogy meghízott időközben — vé
gül megmutatta a jegyét, s mikor leszálltunk, 
vihogva súgta oda nekem:

— Elvettem egy hónapot az életéből.

Most egy átlátszó írói fogást fogok alkal
mazni — ne engem hibáztassatok miatta, 
nem én találtam ki. A következő dologról 
van szó: mondok egy lapos közhelyet, olyat, 
ami még egy gimnáziumi irodalomtanár fü
lének is gyanúsan hangzana, s utána bravú
rosan bebizonyítom, hogy még erről a lapos 
témáról is tudok valami nagyon okos, sosem 
hallott dolgot mondani.

Figyeljetek csak:
"Az út az élet"
'Mindenhol jó, de a legjobb útközben."
"Nem a cél számít, hanem az út."
Hát ezek elég laposak, nem? Pedig vala

hol mégis csak kell lennie valaminek ezzel az 
úttal. Na, nem az Élet Útjával; az Élet Útját 
csak hagyjuk meg a filozófikusaknak, meg a 
szektásoknak. Úton lenni jó dolog — a hely- 
változtatás értelmében értem. Szabadabb
nak érzi magát az ember, s nem terheli magát 
felesleges tapasztalatokkal. Nekem ugyan 
ne mondjátok a mesét a sokat tapasztalt ván
dorral. Ha lemosod magadról az út porát, 
nem látszik, hogy messziről jöttél. Ha meg 
nem mosod le, poros maradsz, szalonképte
len. Vonatozzatok ezer kilométert, s próbál
játok elmesélni, mire emlékeztek a tájból. 
Párizsról a legtöbb tapasztalatot Korondon 
lehet szerezni, egy útikönyvet olvasgatva, 
amíg útitársaid festett fazakakat vásárolnak. 
Ezt Max mondja nektek, aki járt Korondon,

s feltehetőleg sohasem jut el Párizsba.
Úton lenni jó dolog. Ismeretlenül sokkal 

szabadabbnak érzem magam. Idegen város
ban mezítláb sétálhatok a főúton, végiglapo
zom az összes szexlapot az újságárusoknál, 
aztán megveszem egy provokatívan értelmi
ségi folyóirat kéthónapos számát, mondván, 
hogy hiányzik a gyűjteményemből. Ne 
mondjátok, hogy sohasem akartatok ilyet 
tenni.

Az útból aztán kijutott nekünk, ezt ma
gatok is láthatjátok. Ha meg azt mondaná
tok, hogy felületes vagyok és m eg
állapításaim nélkülözik az igazi mélységet, 
hát jusson eszetekbe, amit az előbb mond
tam az ezer kilométeres vonatozásról. 
Becsszóra le tudok írni egy virágvázát is - 
magas, öblös, porcelán —, csak sohasem 
érek rá. Ami élmény az útról megmaradt, az 
maga az út. Ennyi az egész. Páldául képzel
jetek el egy éjszakai durrdefektet.

A buszban éppen az emberek jellemtípu
sairól folyt a szó.

— Hogy is vannak ezek? Flegmati
kus,kolerikus, szangvinikus és... és még egy.

— Melankolikus.
— Úgy van.
— Én például szangvinikus vagyok — 

mondta Lord. — Tudtommal ez a legszeren
csésebb eset.

—Tama meg flegmatikus. És Max melan
kolikus.

— Mármint én, gyenge-kiegyensúlyo
zatlan? Úgy hozzád vágok valamit, hogy 
csupa melankóliát látsz.

— Tévedtem — ismerte be Hangya. — 
Da Lord tényleg szangvinikus és extrover
tált.

— Az mit jelent?
— Kifele forduló. Kitárulkozó.
— Méghogy én. Láttál te engem valaha 

őszintének? Még részegen sem vagyok az. 
Vagy ahogy megállítom az embereket az ut
cán: Apuka, akarod, hogy elmeséljem egy 
gyermekkori élményemet? Vagy hogy mit 
csináltunk Prücsivel az éjjel? Titkos álmai
mat? Elmondom sorra.

— Kitárod nekik az Ödipusz-komplexu- 
sodat.

— Nekem nincs olyan.
— Minden komoly egyéniségnek kell le

gyen Ódipusz-komplexusa.
— Azt sem tudom, mit jelent.
— Ugyan, Lord, ne butáskodj. MINDEN

KI tudja, mi az, hogy Ödipusz-komplexus.
— Azt jelenti, hogy meg akarod kefélni 

anyádat — szólt hátra a sofőr.
— Miféle marhaságokat beszéltek itt 

összevissza — horkant fel Lord.
Ebben a pillanatban csattant el alattunk a 

gumi. A kocsi megingott, aztán hirtelen ke
resztbe állt az úton. Kis híja, hogy fel nem 
borultunk.

— Csak ez hiányzott.
— Még belénk rohan valami ebben a sö

tétben.
Valahogyan kimanővereztünk a szélére. 

A kocsi úgy mozgott, mint a háromlábú ku
tyák.

— Kellemes éjszakánk lesz.
Persze, hogy nem volt pótkerék, s a leg

közelebbi helység kilométerekre.
— Azt hiszem, meg kell vámunk a reg

gelt.
Kitódultunk a kocsiból, nyújtózkodtunk. 

A gumi cafatokban lógott le a kerékről. Csil
lagos éjszaka volt, a mező tele a csírázá's 
savanyú illatávaL
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— Szeretkezésre való óra — mondta Ta

ma.
— Ezt te mondod, a flegmatikus?
— Ezt te kérded, az extrovertált?
— Nem értem, mi ebben a logika.
— Nincs benne logika. Gyertek, játsszuk 

azt, hogy mindenki mást csinál, mint amire 
hajlama van.

— Inkább feküdjetek le — mondta a sofőr 
és egykedvűen visszamászott a buszba.

— Jó, ő nem játszik. Lord most finom és 
előkelő lesz...

— Méghogy...
— Max csapongó, Mélák jobbnál jobb be

mondásokat fog mondani, én magam pedig 
szorgalmas és aktív leszek ma éjszaka — fe
jezte be Tama.

— Tehát fehérből feketét.
— És mi legyen a szürkével? — kérdezte 

Prücsi.
M eghökentünk. Ritkaság 

volt, hogy Prücsi beleszóljon a 
beszélgetésbe. Ráadásul most 
még okosat is mondott.

— Hát igen. Tulajdonképpen 
a sofőrünk is játszik— mondtam 
—, de te például játszhatnád, 
hogy gyűlölöd Lordot.

— Gyűlölöm is.
A sofőr már kikapcsolta az

autó fényeit s a volánra dőlve 
javában horkolt Nem láttuk egy
mást, annál jobban a csillagokat.

— Szeretkezésre való óra — 
ismételte Tama.

— Ezt melyik feleddel mon
dod, az igazival, vagy...

— Nem mindegy?
Aztán fényt láttunk, nem is

messzire. Megláttuk a szekereket 
is: kóberes cigányok.

— Menjünk oda — mondta 
Lord, s már ment is a gitárért.

— Nekik akarsz zenélni?
— Felfalnak a kutyáik, mi

előtt hangolhatnál.
— Vagy leszúrnak.
Csak nevetett.
— Mi az ördög van veletek?
Nem érzitek a kalandot a do

logban? Még sohasem zenéltem 
kóberos cigányoknak.

— Van zenéjük elég.
— Ezek nem muzsikás cigányok. Én min

denesetre megyek. Prücsi, te is félsz?
— Én jövök — ugrott fel a lány. Ritka eset, 

hogy Lord hívta valahova. — Engem úgysem 
késeinek meg.

— Legfeljebb megerőszakolnak.
— Na és? Nem az első eset.
— Tama? MaX?
Tudta, hogy mindenbe belemegyek, ami

től félek. Mindig is féltem a cigányoktól. 
Egyáltalán mindenkitől, aki törvények nél
kül, vagy számomra ismeretlen törvények 
szerint él.

Talán háromszáz méterre lehettek. Alig 
értünk az út feléig, megtámadtak a kutyák. 
Szerencsére apró dögök voltak. Ugattak, vi
csorítottak, de nem mertek harapástávolba 
jönni. Komoly botot nem találhattunk a me
zőn: az útszéli bozótból tördeltünk le vessző
ket, azzal döfködtünk feléjük.

A tűz körül olyan sokan voltak, hogy na
gyon csodálkoztam, honnan kerül elő ennyi 
ember abból a két szekérből. Nem látszottak 
sem barátságosnak, sem batátságtalannak.

Kíváncsinak sem. Az egyik suhanc egy enyhe 
netenét kiáltott a kutyák felé, amit azok nem 
vettek túlságosan komolyan. Elég hülye 
helyzetben álltunk ott — előttünk a tűz, mö
göttünk a kutyák, kezünkben a békepipának 
szánt pálinkásüvegek. Legnagyobb baj az 
volt, hogy nem láttunk családfőt, akivel be
szélhettünk volna — csupa kölyök sürgölő
dött ott. Ruhájuk átkozottul szellősnek tűnt, 
de kalapja, az volt mindnek. Ahogy meglát
ták Lord hátán a gitárt, mintha másképp 
kezdtek volna nézni rá. Minden zenész ci
gány egy kicsit — jutott eszembe. Végtére 
kihívtak a szekérből egy öreget — szakálla 
meg bajusza szanaszét állt, s úgy pislogott, 
mintha legédesebb álmából ébresztették vol
na fel. Lehetett úgy hetvenéves, de ahogy 
odaállt Lord elé, szinte ugyanolyan magas 
volt, mint ő.

— Szeretnénk melegedni egy kicsit — 
mondta Lord előbb magyarul, aztán romá
nul, végül cigányul is magyarázott valamit. 
Úgy húsz szót ha tudott ezen a nyelven, de 
úgy látszik, mégiscsak az tette a legnagyobb 
hatást. Az öreg elfogadta a pálinkásüveget. 
Majd két dedt lehúzott egy slukkra, aztán 
visszanyújtotta Lordnak. Nem törölte meg az 
üveg száját, úgy ivott bele. Minden tisztele
tem az övé.

Egy ideig keresztbe-kasul jártak az üve
geink köztünk meg köztük, kis bakalódás is 
támadt, mikor az egészen kicsiket elzavarták 
az üvegek környékéről, mert tolakodni tola
kodtak már a járni alig tudók is. El is fogyott 
pár perc alatt az öt liter. Lord minden további 
nélkül leült a tűz elé és maga elé kerítette a 
hangszert Egyelőre csak a gitáron játszott, 
magában dúdolgatva hozzá. Nem igen tud
tam kitalálni, mit játszik. Qgányzene nem 
volt, annyi biztos — tulajdonképpen nem is 
tudom, milyen a cigányok zenéje, kivéve azt, 
amit búskomorságban szenvedő részeg ma
gyaroknak játszanak — de volt valami szök- 
döső spanyolság a ritmusában, valami

csípőrázogató hetykeség.
Kicsit aggódva nézegettünk körbe, de 

nem láttunk fenyegető szemeket. Leültünk 
mi is Lord mögé. A kölykök nyomban körénk 
telepedtek, az idősebbek egyelőre távolabb
ról figyeltek s egyre másztak ki a szekerekből, 
némely ómódi burieszkben látni ilyet. Tama 
pattingatni kezdte a körmével a ritmust egy 
üvegen, s akkor eszméltem, hogy Lord Exp
lozív számok vázlatára improvizál. Inkább a 
nők gyűltek körénk, egyik egészen közel ült 
le Lord elé. Mikor a tűz egy villanással jobban 
megvüágította arcát, láthattuk, milyen csú
nya s milyen fiatal. Nesze, Prücsi, itt az alter- 
egód. Reméltem, Lordnak nem támad gusz
tusa rá — olyan bonyodalmakba sodort vol
na, amikből aligha mászunk ki egy üveg pá
linkával. De úgy látszott, most nem érdekli 
más a gitárján kívül. Amennyire én Lord esze 

járását követni tudom, talán szerette 
volna, ha belekapcsolódnak a zené
lésbe, de csak néztek — volt, akinek 
mintha tetszett volna, volt, akinek 
nem. Két vénasszony visszamászott 
a szekerekbe. Pár suhanc elment 
még fáért. Hiába a spanyolos ritmus 
— ez nem az ő zenéjük volt. A csú
nya lány cigarettát kotort elő, apró, 
sietős slukkokban szívta, mint a ci
gányasszonyok általában.

A pálinkásüveg koccanásai egy
szeriben elhallgattak — Prücsi volt, 
aki egyszeriben csak felállt s odaült 
Tama ölébe. Akkor vettem csak ész
re, hogy néhány suhanc nagyon is 
egyértelműen sóvár tekintettel mé
regeti a lányt. Nem tudom, beszél- 
tem -e arról, hogy vannak  
pillanatok, mikor Prücsi nagyon 
csúnya tud lenni. És van, amikor 
nagyon szép. Mikor eldobja magát, 
vonásai hirtelen ellágyulnak, élet
kora valahogyan szétfolyik a tizen
hat és harminc között— egyszerűen 
egy fiatal nő marad belőle. Tekinte
tét késhideggé tevő emlékei eltűn
nek ilyenkor. Egy ismeretlennel 
talán el tudná hitetni, hogy szűz. 
Most mozdulatlanul ült, miközben 
Tama enyhe mozdulatokkal a mellét 
masszírozta. Tama arcát valaho
gyan nem láttam tisztán — Prücsi 
úgy tűnt mintha aludna. Utálja Tá

rnát — gondoltam magamban. Utálja, de a 
cigányfiúktól fél, s tudja, hogy Tama megvé- 
dené, ha balhéra kerülne sor. Úgy, ahogy 
Lord nem biztos, hogy megvédené. Az ör
dögbe ezzel a keresztülkomplikált élettel!

A suhancokból egyszeriben kihalt a lelke
sedés Prücsi iránt. Lord is legfeljebb egy röp
ke pillanatra sandított hátra. Leginkább a 
csúnya lány bámulta őket. Tekintetében is
meretlen gondolatok gomolyogtak, ahogy 
ott cigarettázott. Egy másodpercig talán sze
rettem volna, ha élettapasztalása az enyém 
lenne. Persze, csak egy rövid másodpercig, s 
akkor sem gondoltam igazán komolyan.

Néhánynak bizonyosan tetszett, ahogyan 
Lord zenélt, de azt hiszem, igazából mást 
várt. Tapsokat biztos nem, sem azt, hogy 
táncra perdülnek — de valami kapcsolatot 
remélt talán. Nem történt semmi: ő gitáro
zott, azok hallgatták — már aki hallgatta. 
Mint egy operabálon.

Részlet a Nálunk nincs Denver d m ű  regényből 
Befejező rész a következő számban.
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IM REH ISTV ÁN

A MADÉFALVI VESZEDELEM
ül. Vádlottak padján az áldozatok

(befejező rész)
10. Az egységkeresők
A "nép nagyjai" közül többen is 

terjesztettek egy kilenc "punctum- 
ból" álló írást ("cédulát"). Csiszár 
István 1763 nyarán Csíkszent- 
györgy piacán adta át egy példá
nyát Gál Tamásnak, hogy másolja 
le és Bene Péterrel hirdettesse ki. Ő 
Szebenből hozta. Szerzőjét nem 
árulta el ("nincsen neve [annak], aki 
neki adta"). Feltételezhető, hogy a 
főkormányszék keretében tevé
kenykedő fiatal székelyek valame
lyikével együtt fogalmazta. 
Vádként, elhárítandó veszedelem
ként az állott benne, hogy: "Csíkat 
és Háromszéket a többi székely szé
kektől el akarják szakasztani és ka
tonáknak tenni". (Bors Fülöp 
nemes ember a szentkirályi pap ka
puja alatt hasonló szövegű — há
romszéki — írást adott át Lestyán 
Miklósnak, hogy terjessze, hirdes
se.)

Mi tehát a "punctumok" szerint 
a teendő? Az útmutatás, a paran
csolatszerű rendtartás szel lemében 
a következő módon kell a szé- ke- 
lyeknek eljámiok:

"Ha különösön kérdeznek, ha 
akarunk-é katonák lenni vagy nem, 
különösön ne feleljen senki (hivat
kozzon a falura).

Ha egész falukat kérdeznek (a 
szék híre nélkül) az se feleljen.

Ha az egész széket kérdeznék, az 
se feleljen.

Ha az egész székely natiot kér
dezik, a se feleljen egyebet, hanem 
csak azt, hogy legyen diaeta és ott
hon concludáltassék a katonaság 
dolga; s irattassék articulusba".

Csiszár István, Bors Fülöp, Les
tyán Miklós és sok-sok társuk tud
ta, hogy a határőrvidék-szervezés 
okozta válsághelyzetben minden
nél szükségesebb az egység és az 
összefogás. Ehhez kell a faluja kö
zösségéből ki nem szakadó ember, 
kell a székeken belül egy akaraton 
lévő falvak sokasága, kell a székely 
székeknek Terra Siculorummá, szé
kely natióvá összeálló szövetsége, 
és kell a többi rendi képviselettel, 
natióval országgyűlésen, alkotmá
nyos úton szövetkezetten küzdeni 
képes erdélyi entitása.

A katonáskodásra felhívó kirá
lyi parancsolatra 1763 novemberé
nek végén, december elején választ 
mondó csíki falvak, úgy tűnik, már 
megértették, hogy a történeti életfo
lyásuknak, sorsuknak e kihívására 
csak kórusban, egybecsengő han
gon adhatnak feleletet. Az állásfog- 
lalást a communitások (vagy 
elöljáróik) fogalmazták meg. Több 
helység együttes széki döntést sze
retne ("légyen székgyűlése," "lé

gyen egész szék gyűlése"). Csíkrá
kos népe "a több székely natiotól 
elszakadni" nem kíván, "dismemb- 
rálódni" nem akar. Bánkfalva pedig 
úgy határoz, hogy: "Valameddig 
egész országunknak gyűlése és dia- 
etai státusunknak egyesülése erről 
nem lészen", nem katonáskodik.

A natio tehát — a szék vagy az 
országgyűlés mellett — még élő, 
ismert fogalom. A szabad székely 
számára a jelentése is ugyanaz, 
mint ami századokon át volt. (A 
kápolnai unió, "fraternam unio- 
nem", valójában konfliktusoldó, 
szolidaritás-növelő szövetkezés. A 
kialakuló rendiségben "a jogállás 
azonossága" révén összetartozó 
emberek csoportja. Nem a nyelvi 
együvé tartozás jegecesít ki tehát 
nációkat, hanem a jogok és kötele
zettségek sajátos jellege, egynemű
sége, a közösen jussolt 
privilégiumok, a szokásrend máso
kétól való különbözősége, amely 
azután a "csoport" színeivel festi 
például Erdélyben magyarrá, szé
kellyé, szásszá a territóriumokat, a 
"földeket".)

Az országgyűlésen az erdélyi 
fejedelemség korában néha a náció 
nevében fogalmaznak meg bizo
nyos követeléseket. Követutasítá
sokon a székek együtt munkálnak 
és főképpen a szászok külön gyűlé
seken dolgoznak ki egységes javas
latokat. Általában sérelmek, 
létfontosságú kérdések, a nációk 
egymás közötti vitái, súrlódásai te
szik szükségessé például a követek 
külön tanácskozását, egyeztetett 
fellépését, a náció működtetését.

Ä Habsurg birodalom részévé 
váló Erdély tovább élteti,őrzi a "há
rom natio"-ra osztottságát. Az erdé- 
lyi egyesült nemzetek 1744-ben 
módosított törvénye így rendelke
zik: "Három nemzetből állván az 
ország, ha valamelyik nemzetnek 
szabadságában, immunitásaiban, 
privilégiumaiban, szokott és bévett 
rendtartásaiban bántódása lenne, 
requirálván felőle a más két nemze
tet, tartozzanak hitök és köteles- 
ségök szerint, országgyűlésének 
előtte is megtanálni... a fejedelmet 
és tanácsit a panaszolkodó nemzet
nek megbántódása felől."

Országgyűlést azonban Erdély
ben — láttuk — nem szívesen hív 
egybe a Birodalom. A vármegyei 
magyar nemesség, valamint a szász 
náció vezetősége fjedig — jóllehet 
"a három nemzet egymásnak olta
lommal, segítséggel tartozik — 
nem mozdul, és a székely ellenállás 
irányítói sem veszik már igénybe a 
szolidaritásnak ezt a sajátságos faj
táját, ősi formáját Annál inkább 
buzgólkodnak a szabadok azon,

hogy tisztázzák jogaikat, privilégi
umaikat, hogy a "százados nemzeti 
alkotmány" védelmező falai mögé 
húzódhassanak.

Az egységes fellépés hatékony
ságát Udvarhelyszék példázta. A 
szombatfalvi mezőre sereglő 43 fa
lu népe modellnek a hajdani szé
kely "nemzetgyűlést" tekinthette s 
hagyományos formákat elevenítve 
kísérelte meg közös emlékirattal 
győzni meg Buccowot és vezérka
rát. 1763. július 12-én a háromszéki 
gyalog és lófő rendbéli székelyek az 
ő segítségüket kérik, mondván: ”... 
az idegenektől megsebhetett sza
badságunkat magunktól meg nem 
gyógyíthatjuk (ha nagyságtok, ke
gyelmetek és az egész natiók nem 
kívánnak segíteni): bizonyosan 
igaz lészen az is, hogy kegyelme
tek, sőt az egész corpus natio sza
badságának is el kell veszni, mert a 
tagban esett seb magát addig szok
ta rontani, míg az egész corpust el 
nem rontja etc."

Mondottuk: a náció a jogállás 
azonossága révén összetartozó em
berek csoportja. Van tehát egy sajá
tos, partikuláris viszonyrend- 
szerben élő néprész, amelyet az 
"egységesítő haladás" árhulláma el- 
sodrással fenyeget. Csoda-e, hogy
ha a szabad székely a kollektív 
jogrend védelmében a formáció 
egészéhez, a teljes korporativ testü
lethez fordul és a náció együttes 
fellépésének erejében bizakodik?

A z  sem társtalan az emberiség 
e kor beli történetében, hogy a kor
porativ jogrendet a mítoszok, a le
gendák atlaszaival emeltetik a 
magasba, tartatják fenn. Ugyan
csak 1763. július 12-én írják például 
az udvarhelyszéki szabadok: "egy 
nemzetből Hunortól és Magortól 
egyaránt származtunk... és azután 
Schitiából kijővén egy áron [vérál
dozattal] vásárlók meg sován föl- 
dünköt...". Jobbágyságra csak az 
vettetett, aki "a Communitás po- 
roncsolatját nem teljesítette". Kö
zépkori, nyugat-európai "univer- 
sitások" mintájára indokolják s nö
vesztik naggyá a ”nemesi szabad
ságtudatot" s avatják "sacralis" 
fények ragyogásába burkolt irattá a 
privilégiumot, a kiváltságlevelet.

Kell tehát lennie valahol igazu
kat tanúsító szabadságiévélnejc, 
telve punktumokkal, az igazságot 
sugárzó artikulusokkal. Keresik is 
ezt a nádóbeliek egységét és egyen
lőségét bizonyító "nagy könyvet", 
és a Roth-bizottság is fáradhatatla
nul vizslat, kutattat, kérdez, hogy ő 
tehesse rá a kezét.

Az udvarhelyi széki tisztséget 
1763. június 28-án kérik, a szaba
dok keressék archívumukban az 
ilyen dokumentumokat, mert "né- 
künk megmásolhatatlan szüksége
ink vadnak minden natiónknak 
törvényeire, diplomáira, privilégi
umaira, constítutiójaira, indultu- 
maira, szokásira etc.". S mert ez a 
hagyományos, ez a szokásos, ez a 
konstitúcióba illő, a gubemiumtól 
azt kérik, hogy a "Gränzmilitz" dol
gában legyen: "az mi szokott ősi 
módunk szerint natió gyűlése".

A náció hagyománya, szellemi
sége jegyében született gyakorlati 
eredményt nem nagyon mutathat
nak fel a székelyek. Igaz, Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszék körlevél
ben szólítja fel a többi székely szé
ket, hogy azok segítsék őket é!s 
együtt küldjenek követeket Bécsbe. 
Ennek eredményeként 1763. febru
ár 1-én Udvarhelyszék gyűlésében 
elhatározzák, hogy "nemes nati
ónknak" megmaradásán fognak 
munkálni. Marosszékről az írást si

etve Aranyosszékhez továbbítják, 
onnan azonban Szebenbe viszi egy 
főtiszt

A szépvízi erdőbe Beke páter 
tanácsolta, hogy hívják oda az ud
varhelyszékieket is. A "nép nagyjai" 
készek voltak rá ("nekiek is egy pri
vilégiumok lévén velünk"), annál is 
inkább, mert úgy tudták, hogy a 
Maros- és Aranyosszéki székelye
ket — egyezségük szerint — az 
anyaszékbeliek képviselhetik. A 
követségre Demeter János vállalko
zik, egy ifjú legényt véve maga mel
lé. Célja az, hogy meginvitálja őket 
az erdeiek táborába. "A székely szo
kás és törvény szerént" két ember 
"egy egész falut representál" — s 
így együtt az összesség, a nagyobb 
közösség nevében adhatnának be 
kérést a bizottsághoz. Hiába be
szélt azonban Demeter még az ud
varhelyi piacon is a vasárnap 
egybegyülekezett emberekkel, a 
válasz az volt, hogy: "őket most 
senki sem háborgatja, s azért nem is 
jönnek hozzánk". Egyesek szerint 
már megkéstek, ők külön adják be 
kérvényüket; "mü nem menyünk 
— mondják mások —, mert mü 
nem erőltett[et]ünk a fegyver felvé
telére, s ha elmennénk mindjárt re-

Régi székely hím zésm inta
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bellióval vádoltatnánk".

A csíkiaknak ég a háza, és a há
romszéki szomszédokat fenyegeti 
legközvetlenebbül a tűzvész. Indo
kolt, hogy ők siessenek a szolidari
tás jegyében támogatást nyújtani. A 
kezdeményező talán Csiszér Ist
ván, akinek karácsony táján külde
nek levelet a háromszékiek. Az er
dőre gyülekezés idején az egyik ka
libában találkozóknak pedig ő java
solja: "jó volna a háromszékieknek 
hírt adni, hogy mi csíkiak kimen
tünk az erdőre, hogy a fegyvert el
kerüljük. Mert tudja, hogy ők is 
instanciát akarnak béadni, és mi- 
hent hírt adnak nékiek, mindjárt 
feljönnek hozzánk, mert nékiek cé
dulát írtak aziránt". Ajánlkozik is, 
hogy "ő lemenyen maga Három
székre, mert volt ennekelőtte is 
odale". A háromszékiek különben 
Hatolykán tartott gyűlésükön már 
korábban úgy döntöttek, hogy kér
vényt adnak át a commissiónak. 
Hoztak is azután magukkal min
den falu képviseletében két ember 
által aláírt instanciát, amit azután 
összeegyeztettek, hiszen — Csiszér 
Szavai szerint — "a három székiek 
is szinte olyan székelyek mint mü, 
s egy privilégium alatt vagyunk..." 
A "székelység privilégiuma" azon
ban nem lévén meg Csíkban, kér
ték, azt is hozzák magukkal, és a 
Csórja János vezette küldöttség 
"egy nagy könyvet" át is adott az 
erdeieknek.

A náción belüli mi-tudat, a kö
zépkorból átöröklött és a rendiség
ben úgy-ahogy még szerephez jutó 
"egyjogúak" szolidaritása tehát — 
ebben a háromszéki feljövetelben, 
társulásban és sajnos sokak együt
tes pusztulásában — gyakorlatilag 
is kifejeződött. Szó sem volt azon
ban teljes egyetértésről, a Terra Si- 
culorum nemesi státusú és sza
badrendi lakóinak együttes fellépé
séről. Még kevésbé arról, hogy a 
másik két náció is tehetne valamit a 
bajba jutott harmadik érdekében, 
holott a tradíció szellemében az lett 
volna a kötelessége. A felvilágosult 
abszolutizmus korának. Habsburg 
uralmi rendszerében a náció tehát 
már nem kínált fogódzót s főleg 
nem szövetkezési keretet azoknak, 
akik a hatalmi önkény, a jogfosztás, 
az elnyomatás valamilyen formája 
ellen küzdeni akartak.

A politikai nemzetfogalom kor
szerű változatának kialakulása vi
szont ez idő tájt veszi kezdetét. A 
központi hatalom elandalító, kedv
csináló szándékkal már nemzeti 
katonaságnak nevezi a "Militär- 
Gränze" székelyeit. A felszólítások, 
a parancsok mint különálló népcso
portról szólnak róluk, dicsérik vi
tézségüket, felemlegetik múltbeli 
határvédő érdemeiket. Ők lesznek, 
mondják: "a Haza megtartása vé
gett állítandó nemzeti katonaság". 
A haza, a pátria természetesen nem 
Erdély, nem a szék, nem a falu, mint 
nemegyszer a régi szövegekben, 
hanem a királynő "összes országai", 
az összmonarchia. A szépvízi Mik
lós György "szegény megnyomoro-

dott hazánknak" a maga szűkebb 
pátriáját érzi. Simon István, Udvar
helyszék szülötte sem a Habsburg 
birodalomra gondol, amikor bör
tönbe hurcolásakor azt kiáltja oda a 
népnek, hogy "engem hazámért 
fogtak el". A nemzet és a haza fogal
ma az elkövetkezendő évtizedek
ben gyorsuló ütemben telítődik új 
tartalommal. Az új minőséget meg
határozó alkotóelemek, összetevők 
együttesében pedig a székelyek 
földjén ott található immáron Ma- 
défalva tapasztalata, a taplocai 
bűnfenyítés emléke is.

11. A  B ű n fen y ítő
B izottság
feloszla tása
A Roth-bizottság nemcsak tu

dakolhatta, kereshette a bűnösöket, 
hanem penitenciát is róhatott ki a 
vétkesekre. Javaslatát a határ
őrségszervező Főbizottsághoz kel
lett benyújtania, tehát Lázár, 
Bethlen és Siskovich jóváhagyása 
kellett ahhoz, hogy a gubemium- 
ban és Bécsben is ellenőrizhessék. 
1765 január végétől kezdődőleg 
azonban megnövekedett gróf Ha
dik András tábornagynak a szere
pe. Ó, a Buccow örökébe lépett 
erdélyi katonai főparancsnok és 
gubernátor, a maga mellé vett két 
főkormányszéki tanácsossal (Hal
ler Gábor gróf és Michael Hutter) 
együtt revideálta a Bűnfenyítő Bi
zottság által megszavazott ítéletet, 
és a gubemium nevében intézke
dett is végrehajtásáról. Csupán ak
kor kellett — megfelelő 
véleményezéssel — Bécsbe továb
bítani a döntést, ha az halálos ítéle
tet tartalmazott.

Hadik András kortársai véleke
dése szerint is igen értékes, jóindu
latú történeti személyiségnek 
tekinthető. (Kovásznai Sándor — 
Lázár János költői hagyatékának 
feldolgozója — írta róla, hogy "igen 
derék, jóféle lelkű magyar ember 
volt, szerette is a magyar nyelvet és 
annak tisztaságát erősen.;. Emellett 
alázatos és igazságszerető ember 
vala”.) Ez, a győzedelmes ütköze
tekben hadat vezérlő bátor tábor
nagy -r- úgy tűnik — nem kívánta 
tovább vinni a buccowi katonapoli
tikai irányvonalat. Sürgette a 
hosszadalmas vizsgálatok befeje
zését, azt tanácsolta, hogy csak fő
benjáró ügyekkel foglalkozzon a 
bizottság, ne termeljenek újabb "ál
dozatokat" és ne növeljék a székely- 
földi társadalmi feszültséget

A Bűnfenyítő Bizottság 1764 
szeptember végén kerekedett fel 
Taplocáról és utazott Esztelnekre, 
majd Uzonba tette át székhelyét Itt 
1765 május végéig tevékenykedett, 
számottevőbb eredmény, vagyis 
"bűnfeltárás" sikerélménye nélkül, 
de kellemes környezetben. 1765 jú
nius elején azután búcsút mondott 
Uzonnak is. Június 5-ét is említik a 
vizsgálat befejezésének dátuma
ként. Előkerült azonban báró Roth- 
nak még mindig Uzonban, 1765. 
június lS-án keltezett levele. Ebben

a Folyamatos Táblát értesíti, hogy 
Hadik parancsára a bizottság tagjai 
a tanúvallatásokat felfüggesztik.

Érdekes módon sok historikus, 
bizonyára a rendkívül szuggesztív 
Halmágyi István becses feljegyzé
sei nyomán, az erdélyi ("magyar") 
nemesség elleni támadás vereségét 
látja a Bizottság kevés és eléggé 
enyhe ítélkezési javaslataiban. (Az 
udvar tortúrázást elvileg engedé
lyezett — a buccowianus kezdetek
kor érvényesítették is e jogukat, a 
halálba-küldés szintén megadatott 
lehetőségével azonban már nem él
tek.) Vétkesnek, lázítónak, felkelést 
szítónak mondani és vérpadra kül
deni erdélyi főurat, birtokos ne
mest, azért, mert szembefeszült a 
határőrség létesítésének törvényte
len úton való kikényszerítésével — 
riasztó példaként idézhető esete 
lett volna a justizmordnak. Halmá
gyi örül, hogy nem ez történt, és 
például Teleki Domokos, minősítve 
a Bűnfenyítő Bizottság tevékenysé
gét, azt állapítja meg, hogy "... még
is némi vigaszul szolgálhat 
miszerint volt egy határ melyen túl 
az idegen kormányférfiak bosszú
ját követni a »benszülöttek« vona
kodtak”. Szádeczky szerint a 
vizsgálat azt igazolta, hogy a főbű
nös Buccow volt, és a "nemesség, 
amelyet ő bűnbe keverni akart, ki
tisztázva menekült a nagy inquisi- 
tióból". Némelyeknek ugyan holmi 
haszontalan szókért, valami négy
nek articularis poenát ígértek, de a 
többinek absolutiót kellett ítélni. 
Nem maradt tehát "az egész uraság 
és nemesség azon bűzben", és vé
gül "csak egy csepp vért sem önté- 
nek ki".

Rövidesen az úrbérrendezést, a 
jobbágy-földesúri viszony megre-

fomálását kezdeményezve Bécs is
mét szembekerült az uralmát bizto
sító szövetségesével, a nemesi 
rendekkel. A század utolsó harma
dában pedig nagyméretű paraszt- 
felkelés vihara söpör végig Er
délyen, majd a jozefinista jobbítási 
kísérletek zaklatják fel a lakosságot.

A szabad parasztok helyzetében 
számottevőbb változás nem követ
kezik be. Újabb, helyzetüket tisz
tázni hivatott mozgalom az 1809-es 
inszurrekció idején robban ki Er
délyben, és nem szűnik a harc a 
határőrség, a törvénytelenül beve
zetett új katonai szervezet ellen.

A Roth-bizottság az ellenálló 
szabad székelyek képviselőit, a 
"nép nagyjait", együtt a "papokkal" 
minősíti főbűnösöknek. Az utóbbi
akat — láttuk — egyházi szerveze
tük ítélkező fóruma számadoltatja. 
A Csíkszeredái vár két évre elítélt 
foglyai (Ferencz Antal, Mihály Jakab, 
Bíró István, Lestyán Miklós) 1765 
nyarán kérik szabadonbocsátásu- 
kat. Azzal érvelnek, hogy ők is el
menekülhettek volna, s akkor most 
bocsánatban részesülhetnének, 
"ahelyett régóta tömlöcben kínoz- 
tatnak, ugyannyira, hogy közelebb 
vannak a halálhoz, mint az élet
hez". A Krisztus érdemeiért kegye
lemért könyörögnek. 1765. 
december 14-én Mária Terézia álta
lános kegyelemben részesíti a vizs
gálatra befogottakat, majd a 
következő év májusában Hadik 
megírhatja őfelségének, hogy a 
"Criminalis commissio elvégezvén 
maga operatióját és a superreviso- 
ria commissio is concludálván" ja
vasolja őfelségének, hogy "mivel 
semmi végzetes bűn ki nem jött", 
adjon minden megvádoltalak am
nesztiát és gráciát.
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FARKAS FERENC

Emlékeim gróf Bánffy Miklósról
Gróf Bánffy Miklós születésének 120-Ík év

fordulója, valamint budapesti emléktáblájának 
közeljövőben történő leleplezése kapcsán keres
tem fel Farkas Ferenc professzor urat budai ott
honában. A kolozsvári évei alatt Bánffy gróffal 
szorosabb kapcsolatba került neves zeneszerző 
készségesen adta az alábbi magnetofon-interjút.
A felvétel 1993. április 23-án készült.

B artha  L ászló

Bánffy Miklós grófra emlékezem, és úgy 
gondolom, talán azzal kellene kezdeni, ami 
nem személyes élményem... ó  annak idején 
mint rendező, díszlettervező és festő az Ope
raháznak és a Nemzeti Színháznak volt az 
intendánsa Budapesten 1912-től 1918-ig, 
majd később külügyminiszter lett. Bartók A 
fából faragott királyfi című operájának bemu
tatása fűződik nevéhez. Ebben az időben ez 
igen nagy tett volt. A Bartók-művek előadá
sát általában mély felháborodás követte, és 
nagy merészség kellett ahhoz, hogy ő az 
akkor még fiatal Bartók Bélát felfedezze és 
műveit a Magyar Királyi Operaházban előa
dassa. ó  készítette a díszletteket, még egy
szer hangsúlyozom, ez akkor igen nagy tett 
volt..

1926-ban visszatelepül Erdélybe, és ott az 
erdélyi magyar köz- és kulturális életnek 
lesz a vezéralakja, többek közt az Erdélyi 
Helikon dm ű folyóiratnak megindítása óta 
főszerkesztője. Illusztrációkat készített, ami
re én emlékszem, Tompa Lászlónak egy kö
tetéhez, Tamási Ábeljének első kiadásához. 
Ezekről tudok. Az élő Bánffyval találkozás, 
ugyan nem személyes találkozás, a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon 1935-ben történt, ahol 
én jelen voltam. Az ember tragédiáját rendezte 
Bánffy Miklós, és gyönyörködhettem az ő 
kitűnő rendezésében. Nagyon sokoldalú, 
mondhatnám polihisztor volt, hallatlan mű
veltséggel, író, rendező, díszlettervező, il
lusztrátor, reneszánsz figurának mondható 
főúr, nem feltűnő, diszkrét eleganciával.

Nos, azután a valódi személyes kapcsol
atom 1941-ben, Kolozsvárra kerülésem kap
csán jön létre. A nagyúr dm ű darabja ott 
előadásra került, amihez én írtam a kísérőze
nét, Török Erzsébet énekelt a színfalak mö
gött, mert ha jól emlékszem, volt benne 
valami énekszám is. Attilát Szakács Miklós 
személyesítette meg. A darabot azután Bu
dapesten is előadták a Nemzeti Színházban, 
talán 1944-ben, akkor ott Kiss Ferenc volt 
Attila megszemélyesítője. Itt is az én zeném
mel került előadásra. A kísérőzene kottája 
egy példányban készült, az idők folyamán 
elveszett, nincs birtokomban, őrzöm A na- 
gyúmak azt a nekem dedikált példányát, 
amiben az ó  rendezői húzásai és instrukdói 
is be vannak írva. ó  tervezte a kitűnő és 
korhű díszleteket, mert fantasztikusan tudta 
azt — nem úgy, mint a mai díszlettervezők 
—, hogy gondosan utána kell nézni minden
nek. Bánffy Király utcai házában lakott Szé- 
csi Ferenc K olozsvárott, a színház 
főrendezője.

Ha jól emlékszem, ő rendezte A nagyúrit, 
nála láttam a darabhoz Bánffy által készített 
kosztümterveket A nagyúnal kapcsolatosan 
hadd mondjam el meghiúsult tervemet. Én
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VI., Andrássy-út 1f>.

A nagyúrból operát szerettem volna írni. Eb
ben szerepel egy anya, aki a gyermekét kere
si, és a nagy felfordulásban nem találja. 
Ehhez személyes élményt egy berlini látoga
tásomkor szereztem. Légitámadás után 
szálltam ki a vonatból és ott óvóhelyekről 
kibúvó kormos, rongyos embereket láttam, 
akik egy kofferrel menekültek és keresték 
hozzátartozójukat. Mi volt az oka, hogy ez 
meghiúsult? Dohnányi Ernő is meg akarta 
ezt zenésíteni. Bánffy Miklós nem örült en
nek, mert azt mondta, hogy Dohnányi más 
zenét szánt a szereplő gótoknak, és mást a 
"barbár" hunoknak. Bánffy mondta, hogy 
ezek nem voltak barbárok, Attilánál diplo
máciai ültetési sorrend volt. Nagyon tudta 
ezt a kort is, és nagyon ellenezte a Dohnányi- 
féle elképzelést. Dohnányi Ernőnek volt egy 
hangversenye Kolozsvárott, akitől az igaz
gatói kinevezésem függött. Ezért kerültem a 
találkozást. Viski Jánosnál — aki akkor kon
zervatórium-igazgató volt — letagadtattam 
magam arra az esetre, ha Dohnányi keres.

Azonban Viski hívott telefonon, vettem a 
kagylót, és csak annyit mondott: "Itt van a 
Méltóságos úr, akar veled beszélni." Nem 
volt mit tenni, este a koncert után találkoz
tunk a New Yorkban, és ő ott mondta, hogy 
A'nagyúrat meg akarja csinálni. Bánffy is ott 
volt a vendéglői asztalnál, és csak annyit 
mondott nekem: 'Te áruló!"Szerettem volna, 
ha én csinálom meg. Hát nem tudtam. Aztán 
a Dohnányiéból sem lett semmi.

Nádasdy Kálmán ajánlatára szó volt a 
Naplegenda dmű másik Bánffy-mű műsorra 
tűzéséről. Ennek is birtokomban van a dedi
kált, meghúzott, díszletalaprajzokkal ellá
tott példánya.

Még Bánffy sokoldalúságára bizo
nyításképpen kitűnő regényét, az Erdélyi tör
ténet dmű trilógiát nem hagyhatom említés 
nélkül, amiről Móricz Zsigmondnak igen jó 
véleménye volt. Én azt hiszem, ezt a Puszták 
népéhez lehetne hasonlítani vagy Márai Egy 
polgár vallomásaihoz, habár Bánffy műve sok
kal nagyobb szabású.

Még hadd mondjam el két emlékezetes 
találkozásomat.

Kemény János báró elvitt Bonchidára, 
Bánffy kastélyába. Ott ebédeltünk, ez felejt
hetetlen volt Sajnos a kastély teljesen el
pusztu lt, azt a gyönyörű évszázados 
könyvtárat, aminek én ott a csodálója vol
tam, állítólag a németek felégették.

Mutatta a boltíves istállót, nagyon szeret
te a lovakat, a gyönyörű parkban személye
sen megsiinogatta valamennyi paripát...

Emlékszem egy portréra, kedvenc lová
száról készítette, ott volt az ajtó felett fel
akasztva. Ez a látogatás felejthetetlen volt 
számomra.

A másik pedig egy közös utazásunk al
kalmával: hálókocsiban szinte átbeszéltük 
az éjszakát Kolozsvár és Budapest között

0  egy kézi neszesszer-féle, bársony tok
ban lévő kis dobozkával utazott, amihez az 
utazáshoz szükséges összes lényeges és 
hasznos dolgok benne voltak, többek között 
gyertya is, ami jól fogott, mert már elsötétítés 
volt. Itt is tanúbizonyságot tett hallatlan mű
veltségéről, történelmi és egyéb ismeretek
ről, bármi került szóba.Még egy nagyon 
kedves élményem, hogy akkor ment ott Ko
lozsvárt is és Budapesten is Bűvös szekrény 
dmű operám. Kolozsvárt én vezényeltem. 
Bánffy a pesti előadást is természetesen meg
nézte, de a pesti előadást az Operának egy 
karmestere vezényelte, akivel én nem vol
tam túlságosan megelégedve. Nos, Bánffy 
Miklós jön vissza és mondja: "Megnéztem az 
operádat Budapesten is, és kitűnő előadás 
volt". Nagy szerencsémre, mert a karmester 
akadályoztatása miatt Ferencsik János ug
rott be és ő vezényelt. Ez valóban egy ragyo
gó előadás volt és Bánffy olyan örömmel 
újságolta, nagyon meg voltam hatva, hogy 
ennyire becsül.

En 1941—44 között tevékenykedtem Ko
lozsvárt. Vaszy Viktor — akit a Kolozsvári 
Nemzeti Színház igazgatójává neveztek ki 
— vitt le, kinevezésemet ő javasolta. Miután 
a székesfővárosi Zeneiskolában hat éven ke
resztül nem sikerült kinevezésemet keresz
tül vinni, csak mint óradíjas tanár voltam 
alkalmazva, kapva kaptam az alkalmon, 
hogy a Kolozsvári Konzervatórium tanára és 
a Kolozsvári Nemzeti Színháznak operai 
karigazgatója legyek. Később Viski Pestre 
helyezésével a konzervatórium igazgatója 
lettem. Eltávozásomkor német katonai autó
stoppal körülbelül egy hétig jöttem Kolozs
várról nevelt fiammal Budapestre. Ko
lozsvárt mindenem ott maradt. Lakásom a 
Bartha Miklós utcában volt, ha jól emlék
szem, 21. szám alatt.

Nagy hibámnak rovom fel, és a mai napig 
lelkiismeret-furdalásom van amiatt, hogy 
Bánffy grófot végső budapesti tartózkodása 
idején nem látogattam meg. Akkoriban na
gyon el voltam foglalva, Székesfehérvárt is 
éltem. Ezt ma sem tudom magamnak meg- 
bocsájtani. Ennyi, amit el tudtam mondani 
Bánffy Miklóssal kapcsolatban, történelem
ről nem beszélek.
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lanatában érvénytelen "igazságok" végig a történelmen, egy
más nyakára hagva tolakodtak az egyeduralomért, s ez a 
folyamat meg se szűnik soha. Egyszerű gyökerekre vezethető 
vissza: szerkezeti hibája az emberi nemnek ez az ingamozgás 
— hogy egyik tévedés rabságából a másikba esik folyton. A 
történelem különös fintora, hogy míg körül kisszerű és kicsi
nyes félanalfabéta inkvizitorocskák jóvoltából égtek a mág
lyák Európában, abban a XVI. századi pillanatban sehol sem 
volt nagyobb gondolatszabadság, mint a Vatikánban. És Eras
mus volt az első, aki ezt elismerte. Minden a nagy egyénisége
ken múlott. Nagy lelkek, nagy pillanatok, nagy nyugalmak. 
Amikor Luther azt üzente, hogy a római egyház istentelenség- 
ben a törökön is túltesz, X. Leo, a Medici Lorenzo fia csak 
ennyivel nyugtázta: "Márton barát szép tehetségű ember." 
Mert akkoriban egyeseket már meglegyintett a szépség s a 
tudás kiutat kínáló bűvölete, a másik nagy látszat, mely a 
vakhittel holtversenyben időnként megkaparintja az uralmat 
az emberi test és lélek felett

***
H it és tudás keserű kényszerből állhat csak szembe egy

mással: mikor egyik túltengése már-már hatalmaskodássá vá
lik s a másik puszta létét fenyegeti. Abban a XVI. századi 
pillanatban a hit úgy érezte, a tudást még visszaszoríthatja, 
nehogy kellemetlen ellentmondásokba keverhesse a termé
szetről, a világ fizikai létéről való tanításai miatt. Mintha valaki 
magát a Napot akarta volna zsákba gyömöszölni! Mert akkor 
ehhez már késő volt. Hosszú folyamatokat megkoronázandó, 
nem megszületett, de már halálos ágya felé közelgett, akinek 
felfedezései, kalkulusai minden reformátornál jobban megren
díthették volna a hitet—s lám hosszútávon mégsem ez történt.

**♦
Kopernikusz 1473-ban született és 1543-ban halt meg; 

kereken 500 éve, 1493-ban tette le az orvosi vizsgát Krakkóban, 
ahol már jeles korabeli csillagászok előadásait is hallgatta, 
utána Itáliába ment továbbtanulni és pappá szentelve tért 
vissza hazájába, s valahol a Balti part közelben mint kanonok, 
részt vesz egyházmegyéje életében, ápolja orvosként a kör
nyék betegeit és szabadidejében egy kis toronyban berendezett 
csillagvizsgálóból figyeli az égboltott Állítólag már 1507 óta 
készen hordta fejében híres "rendszere" alapelveit, de 1512-től 
kétségtelen, hogy ki is dolgozta már minden részletét. A mű 
maga — De revolutionibus orbium coelestium libri VI. — 
vagyis Hat könyv az égitestek keringéséről — 1530-ban ké
szült el.

***
Kopernikusz habozott a kiadásával. Hogy miért, a pápá

hoz intézett előszóban őszintén feltárja: "Feltételezem, hogy 
mihelyt nyilvánvaló lesz, amit e könyvben a Föld mozgásáról 
írok, nem lesz hiány méltatlankodó kifakadásokban (...) lévén 
a filozófus feladata csupán az igazság keresése, amennyire 
Isten ezt az emberi értelemnek megengedte — nem akarom 
elhinni, hogy eleve el kellene vetni minden véleményt, mely a 
közhitnek ellentmond.” És felsorolja azokat a magas egyházi 
méltóságokat, akik támogatták, bíztatták és táigyalt eszméivel 
egyetértettek. Kopernikusz pedig meglehetősen előrerohanni 
latszik, nemcsak holmi világteremtési dogmák primitíviáihoz 
képest, hanem a kor tudományossága szintjéhez képest is, s 
nemcsak általános értelemben már világosan Newton előfutá
rának tekinthető. A legbámulatosabb — hogy a lángeszű pap, 
valahol Európa vidékén, felfedezéseihez pusztán a gondolat 
erejével jutott, minden eszköz és segítség hiányában.

***
E munka joggal viseli "a modem tudomány első és legkü

lönösebb emlékműve” nevet. Megalkotója akkor, mikor 1543- 
ban Nürnbergben először kinyomtatták, már béna volt, de 
mikor tanítványai elhozták a könyvet, még volt annyi ereje, 
hogy kezével megérintse, megsimogassa. Aztán 1543 májusá
ban csendesen elaludt. A történelmi igazsághoz tartozik, nogy 
a katolikus egyház akkor semmivel nem tiltakozott, a szerző 
egyházi méltósága, a megbecsülés, a pápához intézett ajánlás 
kegyes elfogadása egyelőre kicsavarta a fegyvert a lesújtani 
kész inkvizíció kezéből, hanem a protestantizmus új pápái, 
Luther és Melanchton siettek elítélni a felforgató tanokat. Ró
ma majd Galileiben próbál tilalmakkal bosszút állni, s hivata
losan 1616-tól kerül indexre a kopernikuszi mű.

ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 82.
Az öt vidám hangszer

Halott-e már valaki fafúvós 
kvintettre írt gyászzenét?

Ha igen, akkor az a kivételek 
kivétele közé sorolható. Ezek a 
hangszerek, úgymint fuvola, 
oboa, klarinét, kürt, fagott nem 
születtek tragikus hangvételre. 
Talán az egy oboa a kivétel, amely 
a mély fájdalom, az igazi gyász
zene kifejezésére is alkalmas. A 
fuvola lágyan ringat. A kürt riad. 
A fagott jobbára nevetgél. A kla
rinét gurgulázik. No persze min- 
denik hangszer tud mást is. Talán 
éppen az a szép bennük, amikor 
olyan területekre rándulnak át 
zeneszerzőink jóvoltából, ahova 
jellegüknél fogva csak ritkán té
vednek be. Azt szoktuk mondani, 
hogy Debussy óta más lett a fuvo
la, buján tenyésző délvirágok il
latát hozta el számunkra az Egy 
faun délutánja. Stravinsky Tavasz- 
szenteló)e után a fagott az ébredő 
emberi test izomjátékának, só- 
várgó mozdulatainak, feszülő ta
vaszi vágyainak minden varázsát 
is jelenti. A Cantata profana kürtje
lei óta ismerjük a csodaszarvasok 
erdejének titokzatos átváltozása
it. Messiaen klarinétszólója hozta 
el számunkra az egzotikus ma
dárhangok igézetét. Egyedül 
csak az oboa új világa várat ma
gára. Talán a rikoltozó ősi hang
szerősének a hangjával tudná 
visszavarázsolni a sámán-szer
tartások misztériumát.

Ó, be keveset ad vissza mind
ez e hangszerek mai sokszínűsé
géből, sokféle szerepvállalásából. 
A szavak durva eszközök, ha a 
zenét kell velük megragadni. Ad
juk át a szót maguknak a hang
szereknek. Sőt, magának a fú
vósötösnek, mert ez külön hang
szer, ha úgy tetszik, ÖTÁGÚ SÍP. 
És bizony, amikor ez az ötágú síp 
szól, akkor az hangzásban is egy 
más, új világot jelent. A XIX. szá
zad alig barátkozott ezzel a 
HANGSZERREL. A klasszikusok 
csodaszép muzsikát írtak rá, ha 
írtak az együttesre. Mozart, a 
minden hangszerre végtelenül
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nemes muzsikát komponáló zse
ni itt is egyedülállót alkotott. A 
hangszerek szellem ét idézte  
meg, mégpedig úgy, hogy a ZE
NE szellemét nem szorította hát
térbe. Mert, bizony a XX. század 
zenéje sokszor produkált olyas
mit is, hogy a hangzásban min
den megvolt, csak éppen a zene 
hiányzott. Ez bizony a fellendülő 
XX. századi fúvósötös irodalmat 
sem kerülte el, a technikai virtu
ozitás mögött néha hiába keres
sük a zenei szubsztanciát. De 
akad bőven nemes, vérbő muzsi
ka a mai modem irodalomban is. 
Ebből ad ízelítőt a magyar Rádió
zenekar fafúvósötösének negye
dik lem eze (Radioton, SLPX 
31084). A mai magyar zeneszer
zés két kiválóságának, Kocsár 
Miklósnak és Ránki Györgynek 
egy-egy művét játszák. Kocsár 
Miklósnak a lemezen megszólaló 
alkotása immár a 3. Fúvósötöse, 
mesterkézre vall. Egyesíti magá
ban a szerző stílusának minden 
erényét: a jóhangzás szépségét, a 
dallamvezetés néha népdalszerű 
egyszerűségét, a hangszerszerű
ség jótékony természetességét, a 
drámai kifejlés következetessé
gét. A mű tempójelzései között 
kétszer is előfordul a Calmo, N yu 
godtan megjelölés és persze a fú
vósötöshöz szinte hozzátapadó 
giocoso (játékosan), leggiero  
(könnyedén, szellősen) kifejezé
sek is.

Ránki György fúvósötös-da
rabja a Pentaerophonia szerzőjé
nek remek humorát, színpadi 
érzékének, sziporkázó ötletessé
gének jegyeit viseli magán. Külö
nösen a rondó (III., befejező tétel) 
bővelkedik ilyen attribútumok
ban.

Ha Kocsár Miklós darabja 
méltán egészíti ki a Haydn Zon- 
goratrióból készü lt átiratot 
(Kesztler L. munkája), úgy a Rán- 
ki-mű remekül "folytatja" a Ros
sini F-dúr kvartettet.

Az Európa-szerte ismert 
együttes (Drahos Béla, Kollár Bé

la, Veér István, Keveházi 
Jenő, Vajda József, fuvo- 
la-oboa-klarinét-kürt-fa 
gott sorrendben) nem
csak a fúvós kamaramu
zsikálásnak, de az új 
magyar zenének is bará
tokat, híveket szereztek 
mindenütt, ahol játékuk
kal gyönyörködtették a 
zene rajongóit. Együtte
sükről készült lemezbo
rító-portré

Ót vidám embert mu
tat:

ZENE EST OMEN?
TERÉNYI EDE
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Megjelent a Látó szeptemberi száma, 

amelyben verset közölnek Tóth Istvántól, 
Jánosházy Györgytől, Gál Éva Emesétől, 
Hatházi Andrástól, Kelemen Hunortól és 
Kormos Istvántól (Bogdán László ajánlásá
val). Naplórészletet, novellát, karcolatot je
gyez Simonffy A ndrás (Tök jó, mert 
működik), Király Béla (Úton, útfélen), De- 
mény Péter (Orosz rulett; Kutyák; Esernyő; A 
fénykép; Égitestek). Alap hozza Sütő András 
Az ugató madár dm ű drámájának első ré
szét. A Dokumentumban Méliusz József 
Álom és tűzvész dm ű írása. Műterem: Kedei 
Zoltán Béklyó és mankó. Művészvilág: Ja- 
kabffy Tamás Nemo propheta. A Látó pályá
zatát Mihálycsa-Bányász Erika Babits

Mihály Józanság dm ű verséről írott elemzé
se nyerte el. A szám képzőművésze Kedei 
Zoltán. Hadikikötó: Tóth István.

A  szilágysomlyói Báthory István Alapít
vány szeptember 11. és 12-én Báthory Napo
kat rendezett a nagy fejedelem 
születésének 460. évfordulója alkalmából. 
Neves előadók értékelték a fejedelem tette
it, a Pállasz Műemlékvédő Társaság ez alka
lom ra készített videofilm einek 
ősbemutatójára is ezúttal került sor. Az ün
nepség keretében Vasarely-kiállítást nyi
tottak meg a Iuliu Maniu emlékházban, a 
Szilágyság című lap pedig emlékszámot 
adott ki a város szülöttének tiszteletére, B. 
Simon György szerkesztésében.

A  Kolozsvári Állami Magyar Színház 
1993/1994-es műsorterve: Szép Ernő Patika 
(Zenés színdarab három felvonásban. Ren
dező: Mózes István m. v.); Kolozsvári Papp 
László Babus néni (Komédia. Rendező: Cse- 
lényi László m. v.); William Shakespeare A 
vihar (Rendező: Thomas de Mallet Burgess 
m. v.—a londoni Covent Garden munkatár
sa); Madách Imre Az ember tragédiája (Drá
ma tizenöt képben. Rendező: Vidor loan

Frunza m. v.); Spiró György Az imposztor 
(Komédia három felvonásban. Rendező: 
Árkosi Árpád m. v.)

A  kolozsvári magyar színház emeleti 
előcsarnokában szeptember 24-én nyílt 
meg Lukács Solymossy Éva tárlata.

Október 18. és 24. között kerül sor a 
Szatmárnémeti Északi Színház fennállásának 
negyvenedik évfordulója ünnepére. A 
programból: Kiállításmegnyitó: Harag 
György emlékkiállítás; Spiró György Csir
kefej (a színház magyar társulatának előa
dásában); A színház román társulatának 
egy előadása; Gálaműsor; Vörösmarty Mi
hály A fátyol titkai, a Marosvásárhelyi Szín
művészeti Akadémia Szentgyörgyi István 
Tagozatának előadásában.

A kolozsvári Centre Culturel Pranqais 
szeptember 24-én a Művész moziban tűzte 
műsorra a Régis Wargnier rendezte Indo- 
chine dm ű filmet Catherine Deneuve-vel a 
főszerepben.

-MI

Kelen Péter
(Verses novella)
Szabédi László verséből idézünk a vízszin

tes 1., 103., függőleges 1., vízszintes 65., 19.,
20., 31. és függőleges 34. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: Á, E, V, T). 16. Muzikális. 17. Azo
nos magánhangzók. 18. Calvino személy
neve. 19. Az idézet ötödik sora (zárt betűk: 
N, SZ, G). 20. Az idézet hatodik sora (zárt 
betűk: E, B). 23. A Volga mellékfolyója. 24. 
Trombitahang. 25. Motívum. 26. Lásd a 17. 
sort. 27. Spanyol könnyűzene-énekesnő. 
29. AAA. 30. Elviselő. 31. Az idézet hetedik 
sora (zárt betűlc L, E). 3Z Hazai városba.
33.. .. kezekkel! 34. A felsőfok jele. 36. Ta
gadószó. 38. A mértékegység milliószoro
sa. 39. Lekvár. 40. Sajtó egynemű hangzói.
41. Legelő jószág déli pihenőt tart. 42. Vo
lumen rövidítése. 44. Vissza: rég élt rokon. 
45. Az aszony. 46. Francia-svájci szárma
zású Nobel-díjas olasz farmakológus (Dá
niel). 47. Sárgásfehér szőrnek. 50. Etácska. 
52 Fejetlen rém! 53. Nyugodtan egy hely
ben. 55. Frantia filmrendező és komikus 
(Jacques). 57. Fakultás. 59. Sivatag Egyip
tomban. 60. Osztrák regényíró (Joseph, 
1894-1939). 62. ... sem találni jobbat. 63. 
Soha egynemű hangzói. 64. ... step: régi 
tánc 65. Az idézet negyedik sora (zárt betűk: 
L, E, T). 66. Az ablaktok oldalsó deszkája.
67. Barátságosan unszol. 69.... culpa. 71. 
Oroszországi folyam. 73. "... félénken fo
gunk kezet”—Ady: Mi urunk: a pénz. 74. 
A földre helyez. 75. Kicsinyítő képző. 76. 
Határrag. 77. Közlekedési vonalam. 79. A 
Tisza mellékfolyója. 81. Kupagyőztesek

Európa Kupája. 82 Napilapoknak ma
gánközleményeket tartalmazó rovata. 85. 
Vér...: vörös belsejű. 86. Hatszáz a régi 
Rómában. 87. Hazai zeneszerző (Tibor). 
89. Régi amerikai mesefilm. 90. Indíték. 
92. íródik egynemű hangzói. 93. Csapa
dék. 100.... Merritt Singen amerikai felta
láló (1811—75). 101. Heyerdahl
papiruszhajója. 102. Elavult mezőgazda- 
sági eszköz. 103. Az idézet második sora 
(zárt betűk: E, E, A, R).

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik 
sora (zárt betűk: U, T, E, N). 2  Ne örvendj 
(két szó). 3. Európai főváros. 4. PEÖ. 5. 
Spanyol festőművész, grafikus, kerami
kus (Joan). 6. A tetejére. 7. Két méret kö
zötti méretű. 8. Soha, németül. 9. Európai 
tűzhányó. 10. Kagyló első fele! 11. Áruba 
bocsátom. 12. Spanyol női név. 13. Esni 
kezd! 14. A Balaton levezető csatornája.
15. Az űrhajósok légmentesen zárt fülkéje.
21. Égtájak. 22 Oscar-díjas angol rendező 
(David). 28. Blandiana személyneve. 31. 
Tűzzel elemészt 34. Az idézet utolsó sora 
(zárt betűk: B, L). 35. Berkélium, iridium, 
kalifornium stb. 37. Főváros 41. Skála
hang. 43. Az Alvilág folyója. 45. Francia 
eredetű férfinév, Gloria Swanson 1921- 
ben forgatott filmjének a címe. 46. Magyar 
zenetudós (Dénes). 47. Ilyen kérvény is 
van. 48. KEU. 49. Francia és. 51. ... Jüan- 
Ming: régi kínai költő. 53. Ütlegelés. 54.
Frantia dicsőség. 56. R in...... : filmsztár
kutya. 58. Fel fel! 61. Feltéve. 67. Szemte
lenül hetyke. 68. AÁA. 70. Magányos gaz
dasági épület (két szó). 72. Dzsakarta 
régebbi neve. 75. Az ember és az emlősök 
hasa közepén levő kis kerek betüremlése.
77. Nebuló egyik fele! 78. Méhek tenyész

tésével foglalkozó személy. 80. Juhok istállója. 82 ...-durral. 
84. Svéd festő, elöl személyneve kezdőbetűjével (1860— 
1920). 88. Magyar festő (Mór, 1828—99). 90 Hízó lakja. 91. 
Fövés által eltávolít valamit. 94. EEEEE! 95. ...-ce: legendás 
kínai filozófus. 96. Actinium és bór vegyjele. 97. ... West 
amerikai színésznő, írónő. 98. Katonai rövidítés. 99. TJ

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 20. számában közölt, N énia  című rejtvény 
megfejtése: S míg sorsom altatót susog,/S hagyom éjét leszálla- 
niJA ködben rátok gondolok,/Tündöklő jóni oszlopok/Es Annának 
tündöklő vállai!
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