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Kazinczy Gábor: Cantata profana-sorozat

P A L O C S A Y  Z S 1 G M O N D  

M agyar mese

FANYÚVÓ gyürkózík — pökdösi a markát.
KASUKA1 lángot fú — kénkó fűti torkát.
NAGYEVÓ csikorog — tátog, nyámmog, ásít.
Bekapná a marhatököt — bezabálna bármit.

ÓSZ ÓRIÁS vállán ki ü l? ----- KAPANYÁNYI M O N Y ÓK!
Hasadról a forró kását leenné a mocsok-------------------------
Hétszünyü2 az ármány fattya. Sejtem, ki az Apja!
—  FÉUGNYÚZOTT BAKKECSKÉVEL bagzódott az Anyja.

Mire vártok? Güzút lestek? Fogat kire fentek?
Bürökemyót, beléndeket, fakínr  gyútögettek?
Kapcát gózöl, fóz A  BANYA  — seggit keni írről.
Varjúhájba elegyített zód boszorkányzsírral.

Jön má' FÜTYKÖS! — a bósz csordás legküsebbikfia. 
Keresztutat álló hadnak odarikót: Mija?!
Engem vártok? A z anyátok-----------------Kicsi, de hu Ököl
bámész mese-pereputtyot anyaföldbe püföl.

1 KASU KA SÜSÜ SÁRKÁNY havaseszú fiacskája
2 hétszünyü: hétszínú
3 fakín: fagyöngy

Szöveggyűjtem ény: 
N agy László

L ászlóffy Aladár: 
M ikor G utenberg...

Fényi István versei

Im reh István:
A  M adéf alvi ve
szed elem

Szócs István: 
M etam andarinok

K isgyörgy Réka:
A  '86-os év

E m lékezés  
C satlós Jánosra

BALÁZS LAJOS

"Fűrészeljük
tovább 
a folklórt"
Ha Szőcs István szerint baj, hogy Bréda Fe

renc cikkére (Művelődés 1992/8.sz.) "a válasz 
szervezett kórus", mely "összefogózva, hó-rukk 
vezényszóra nyit Brédára össztüzet" (Sz. L: 
H onnan nézve vagyunk mások? Helikon  
1993/6-sz.), akkor vezényszó nélkül, csak a ma
gam gondolkodásának sugallatára sütnék el, 
részben ugyanarra a célpontra néhány "petár
dát", jelezvén ezzel azt is, hogy vidéki értelmi
ségi vagyok, akinél talán nem tartanak nyilván 
nagyobb és veszélyesebb kaliberű fegyvert.

A petárda, köztudott, nem elhárító lövedék. 
Szócs István tüzérségi képében rövid ideig hú
zó fénycsóvát jelenthet; közlegény lövi fel, és 
nem titkolja, hogy inkább "a Baloghok, Kesze
gek, Kósák” oldalán áll, akik "érzelmi töltetű 
válasz-bombával" nyitottak "össztüzet", de hi
szi, hogy eljön az "érdemi tisztázás" tüze is. És 
ennek kezdeményezője hátha éppen Bréda lesz! 
Persze, ha az "érzelmi méltatlankodásra" képes 
lesz magába szállni és komolyabban gondol
kodni mindarról, amiről most hányavetien pa
pírra firkantott néhány sort.

Hogy "rövid az elhárító tűz", melyet a Szőcs 
által nagybetűs személynévvel jelzett - de a töb
besszám által valahol közlegényeknek lefoko
zott "tüzérek" a Bréda cikkre zúdítottak? —, erre 
csak azt tudom mondani, hogy a közmondás 
szerint sem lőnek — mondjam így - apró ma
dárra ágyúval. Bréda dkke távolról sem sorol
ható a rakéta-kategóriák (kis, közép, nagy 
hatósugarú) egyikébe sem, ezért hát nem érde
mel költséges elhárító tüzet. Ilyen fajta írást 
mostanság naponta lehet olvasni a szak- és ke
vésbé szaksajtóban egyszerűen azért, mert aho
gyan Nemessuri Zoltán írja, "a mindent 
megengedő és megkérdőjelező szabadelvűség 
ma eladhatóbb, mint a nyelvezetében, logikájá
ban és következtetéseiben szigorú, történetileg 
kényelmetlenül tanulságos racionális gondo
lat". (Világszövetség 9. sz. 1992.15). Azon meg 
külön el kellene tűnődni, hogy hova vezet(het) 
az a (szintén) divatos szemlélet, mely az alkotó
kat, szakembereket, kutatókat nem stílusuk, ku- 
tatásterületük és eredményeik, hanem 
pártállásuk (talán származásuk?), szerint kü
lönböztetik, illetve ítélik meg.

Bréda érdeme nem az, amit mond, hanem az, 
» > > »  folytatás a 2. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

- A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 3012
- Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 9 és 14 óra között
- Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKON-t



HELIKON
folytatás a 1. oldalról

amit Szőcs helyesen érzékel: hogy vitára provokál, 
amely egy kultúrát — a folklórkultúrát — és annak 
tudományát — a folklorisztikát — (jó volna, ha tér 
és idő viszonyában!) a figyelem előterébe állít, talán 
bevisz a köztudatba máskénp, mint eddig; tisztázza 
helyzetét, helyét, és talán épp ezzel bizonyítja be, 
hogy a folklór, a néprajz mégsem az, és nem volt az, 
aminek Bréda mondja: "...a kommunista ideológia 
égisze, védnöksége stb. alatt kibontakozott, kifejlő
dött produktumok." Ha pedig azok voltak, akkor 
illene megvizsgálni okait és azt is, hogy csak ezek 
voltak-e, vagy a kultúra és tudományok más terü
letein is találni hasonló "kihajtásokat"? Na meg azt, 
hogy vajon csak ebben a régióban történt-e az a fajta 
ideológiai manipuláció, ami a néprajzzal megesett, 
vagy esetleg mindenhol és majdnem mindennel?

Akik írtak már a Bréda cikkéről (pl. Művelődés 
1992/12 sz, Helikon 1993/6. sz), nyelvi, fogalmi 
pontatlanságait, zavarait, következetlenségeit (pl. 
folklór/follidorizmus) szóvátették. (Nyugodtan 
mondhatták volna azt is, hogy "bikkfanyelvezet". 
Csak nyugati!) Ezekre talán csak érintőlegesen térek 
vissza. Személy szerint leginkább Bréda globális, 
mindent összemosó, máskor éles határokat vonó, 
meredeken elkülönítő, csak itt, csak ott szemlélete 
és, ki merem mondani, tájékozatlansága zavar. Meg 
a rosszindulata, amire csakis érzelmi alapon lehet 
válaszolni

Mert itt van például kezdő mondatának 4. sora, 
hogy ti. a folklórt, néprajzot "egyetemeinken egye
lőre még masszívan tanítják..." En nem tudom, Bré
da mit ért a "masszív" szó tartalmán, de ha kezébe 
vett volna néhány egyetemi programot (az utóbbi 
20-25 évből), esetleg bár megkérdezett volna egy
két egyetemi hallgatót vagy a fenti időszakban dip
lomát szerzett irodalomszakos tanárt, akkor ahogy 
én ismerem a masszív szót és ahogy az Idegen 
Szavak Kéziszótára is írja, belátná, állítása teljesen 
valótlan. Hisz épp az a baj (és az volt), hogy vérsze
gényen tanítják: értsd, az 5 éves egyetemen járó 
filológus (és nem más karok hallgatója is) 1 (azaz 
egy) évet hallgat folklórt, a kolozsvári magyar sza
kon '89 előtt nem is volt folklór tanszék. Es ez már 
magyaráz egy Szőcs István által is elmarasztalóan 
megfogalmazott jelenséget: a folklórkutatás "túlsá
gosan kimerül a leírásban és a felmutogatásban." Az 
elmarasztalás (ha arányaiban nem is éppen úgy 
van, ahogy Sz. I. látja, és személyre vonatkozóan 
sem úgy igaz: pl. Keszeg Vilmos munkássága) és 
elvárás időszerű, de amíg hagyományosan a nem 
hivatásos folkloristák vannak túlsúlyban (ez is el
lentmond az ún. "masszív" tanításnak), addig tör
vényszerű a regisztrálás és felmutogatás túlsúlya. 
Viszont azt is hozzáteszem, hogy Sz. I.-t megtévesz
ti a mennyiség. "A magyar néphagyomány feltárt 
anyagának hermeneutikai megközelítése" — mint 
elvárás vitathatatlan—látványosan nem következ
het be a gyűjtési munka minőségi változása nélkül 
(a gyűjtés technikai aspektusaira, tudományos 
szempontjaira gondolok), mert szerintem nem min
den fogadható el gyűjtésnek, amit annak neveznek. 
És épp Keszeg Vilmos az, aki Írásaiban is (pl. a Kriza 
János Néprajzi Társaság 1992.1-2. sz. Értesítője), szó
ban is (társaság vándorgyűlésein) a "néphagyo
mány »exegetikájá«-t, »bibliamagyarázatát»" 
következetesen szorgalmazza.

Értelmetlen Bréda masszív folklórtanításról al
kotott impressziója (adat hiányában nem nevezhe
tem másképp) olyan értelemben is, hogy ennek 
ellenére a folklorista utánpótlást a mi régiónkban "a 
félresikerült vagy elvetélt politikusok"-ban látja. Én 
azt hiszem, hogy újabb fogalomzavarról van szó: a 
munkás vagy nehezebben meghatározható környe
zetből kiemelt és kultúr aktivistának avanzsált/ki
nevezett személy (aki ilyen-olyan irányítással 
egyféle silány folklorizmust csinált, vezetett) és ha 
nem is "masszív" képzésben részesülő, de mégis 
egyetemet végzett, folklórhoz mégis csak értő dip
lomás egy bemosásáról.

Más: "a kelet-európai térségben a folklórkutatás 
évtizedeken keresztül ideológiai pártfeladat vala" 
— írja Bréda Ferenc, és sajátos empátiájával úgy 
véli, hogy a hatalom ezzel illusztrálta a munkásosz
tály és a parasztság "örök frigyre" lépését.

Nos, én úgy gondolom, nem volt üyen egyszerű 
és egyértelmű a folklórkutatás és politika viszonya 
a Lajtától keletre. A "frigyre lépés"-t elsősorban a

minden szintű műsorpolitikával illusztrálták. A 
szocializmus, sajátosan a romániai, "a néppel a né
pért" ál-jelszóval politizált és vezetett és kitartóan 
törődött "a tömegek megnyerésé"-vel. Azt minden
ki tudhatná, hogy régiónkban a parasztság milyen 
társadalmi súllyal bírt: reális arányain túl a mun
kásság nagy hányada is gondolkodásában földmű
ves, azaz valahol hagyományos kultúra (folklór) 
hordozó. És akkor kérdezzük: mi lehetett a politi
kai, ideológiai édesgetés egyik igen hatékony esz
köze, mint éppen a folklór "felfuttatása'? De ez 
milyen alapon és milyen logika szerint nevezhető a 
folklórkutatás pártfeladatra való végzésének? Bré- 
dát, ahogyan nem nézett utána az egyetemi okta
tásnak, úgy nem érdekelték véleménye 
megfogalmazásakor a folklórkutatás intézményei 
sem. Mert akkor tudhatná, hogy a kutatás úgy volt 
pártfeladat, hogy intézményeit elsorvasztották 
(akár a bukarestire, akár a kolozsvárira gondolha
tunk), másokkal összeolvasztották, így arcnélküli
vé tették, fórumait, szakkiadványait 
megszüntették, vagy megjelenésüket a minimálisra 
zsugorították. És úgyszintén nem vett annyi fárad
ságot, hogy átnézett volna néhány műsorlapot, tö
megrendezvény (akár tetszik, akár nem, de 
realitás), fesztivál-programot. Én ebben látom, egy
részt, a Bréda gondolkodásában a cél és eszköz 
körüli végzetes zavar eredőjét, másrészt a folklórról 
és folkloristákról alkotott kép ferdeségét. Folklórt 
folklorizmussal, a folklorisztikát a népi kultúrával 
önkényesen sáfárkodó kultúrpolitika egy szférájá
val téveszti össze. Innen már csak egy lépés ahhoz, 
hogy a néprajz, a folklórtudomány kevés művelőjét 
"elvetélt politikus"-nak nevezze.

Tovább kérdezek: csak a folklórkutatás volt 
pártfeladat? Vajon nem volt kényszer-aktivistája a 
pártpolitikának a matematikus is, amikor tan
könyveiben, példatáraiban a számítások és példák 
a szocialista gazdaság és gazdálkodás felsőbbren
dűségét kellett illusztrálják?; a biológus, amikor a 
darwinizmus alapjait magyarázta?; a fizikus, a ké
mikus, amikor a természettudományok házatáján 
bizonyítani, érzékeltetni kényszerültek egyrészt 
nemzeti-nacionalista, másrészt ideológiai protok- 
ronizmustól hajtva a szocialista társadalom, illetve 
világrendszer felsőbbrendűségét? És így tovább, és 
így tovább... Más szóval Brédának érzékelnie kellett 
volna, hogy a politika mindenhatóvá vált, és nem
csak a Lajtán innen! Ezt a jelenséget demonstrálja 
Thomas Molnár például, aki, neve szerint, szintén 
ama folyó túlsó partjáról küldhette Ideológikus-e a 
technika? dmű tanulmányát (2000, MCMXCI Júni
us. 49-56), viszont a legtermészetesebben látja a 
politika polipszerűségét, szerves erezeteit.

Igen ám, vetheti Bréda szememre, de a fenti

Kasza Anna: Malomban

állítás, nevezzem úgy, a parttalan politika-szemlé
let eme tudományágak csak egy részére vonatko
zik! De akkor B. F. miért beszél globális értelemben 
a folklórról? Ha tanulmányozta volna mindazt, 
amiről véleményt nyüvánít, tudhatná, hogy a kom
munista párt mit tartott folklórnak (egyébként a 
párt sem tudott különbséget tenni folklór és foklo- 
rizmus között!), és akkor talán szólna arról is, hogy 
hogyan hangzottak az ún. pártfeladatok a szokás
folklórra, a társadalom-néprajzra, a vallásos nép
rajzra, a hiedelemfolklórra stb.-re vonatkozóan?! 
Sajnálom, hogy sem Bréda, sem Szőcs István nem 
tesznek említést valamilyen vonatkozásban a Nép
hagyományok új környezetben dmű 1987-ben(!) meg
jelent tanulmánykötetről, mely talán az utóbbi 10 
esztendő legnagyobb sajtóvitáját váltotta ki itthon 
és Magyarországon is.

Bréda beskatulyázó szemléletét újabb kérdéssel 
próbálom illusztrálni, továbbra is eleget téve (szán
dékom szerint) Szőcs István azon elvárásának is, 
hogy nézzünk szembe a folklórral és folklórkutatás
sal.

"Ellentétben a volt kommunista tömb országa
iban meghonosodott folklorizmussal, a nyugat-eu
rópai folklórkutatás semmiféle önátmentő és 
önkonzerváló népnemzetiségnek nem nyújt teret.. 
Nyugaton a folklorizmus nem a nadonalizmus rej
tőszíne..." — írja Bréda. Szőcs István pedig, hogy 
mégjnkább társadalmi jelenségként tüntesse fel a 
folklorizmust, "kommunista folklorizmus'-ról be
szél.

Nos, akkor miért van és mi az a spektákulum, 
amit a világ minden valamire való tv-állomása köz
vetített és közvetít mindig az olimpiai játékok, vi
lágbajnokságok megnyitása és zárása alkalmával?! 
Miért nem elégednek meg a rendezők a technika 
elkápráztató mutatványaival? A Los Angeles-i, 
franciaországi, barcelonai stb. olimpiákon (a 
moszkvait nem említem, mert azt az SZKP mani
pulálta!) a nyitó-záró ünnepségeket miért uraltad 
folklorizmus (én így merészelem nevezni formájá
nál és funckionalitásánál fogva), holott valamennyi 
ország magas kultúrával bíró nagyhatalom is? Mi
ért fordultak a rendezők az "immár csak nyomele
mekben" élő kultúrához is? Barcelonában például 
(mintegy ráadásként) Atlanta polgármestere hívó 
szónoklata után miért Iáttunkújra folklorizmust, ha 
az nem a (szerintem jó célzatú) nadonalizmus "rej
tőszíne"? És miért szerveznek Nyugat-Európa- 
szerte annyi folklórfesztivált? És ha mindezek 
folklorizmusnak nevezhetők (szerintem igen), és 
most már a berlini fal helyett van egy metaforizált 
Lajta, akkor nem volna-e időszerű és illő, már a 
kompozídó kedvéért is, kapitalista folklorizmusról 
is beszélni? És ha igen, akkor a folklorizmus szocia
lista vívmány-e?

Befejezésül csupán még annyit, hogy a Lajtán 
inneni folklórkutatásnak is vannak bizony "kanoni
kus jellegzetességei" (errőlkülön kell írni!), és Bréda 
(itt látom a korábban említett rosszindulatát), ha a 
tudományos kutató etikai-erkölcsi tartásával fogott 
volna tollat, akkor talán a két kutatási rendszer 
tárgyilagosan összehasonlított specifikumait írja 
meg tisztességesen, mindannyiunk okulására. Én, 
aki a Lajtán innen, s még annál is errébb élek, úgy 
tudom, hogy amikor (mondjuk) "folklórt fűrészel
nek", előbb legalább kétszer mérnek, s azután vág
nak; amikor pedig dió kerül a kézbe, előbb 
megtörik, s azután mondják meg, milyen a bele.
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HELIKON

K O ZM A  SZILÁRD
1) "Nem lehetsz egyedül azok miatt, 

akik lemondtak az egyedüllétről." — Ez 
egy keleti mantra, amit keleti szerzetesek, 
keleti kolostoraikban boncolgatnak bizo
nyos meditáció közben, és amennyire ér
telmetlen, furcsa, bizarr, ingerlőén ostoba, 
nevetségesen naiv, egyszerű — gyerekes 
és gügye az első látásra, annál több medi
tálni való — európai kifejezéssel: gondol
kozni, de ez így teljesen rossz, félrevezető 
— van rajta. Szerényebb és pragmatiku- 
sabb megközelítésben azt mondhatom, 
hogy nem lehetek egyedül akkor sem, 
amikor egyedül éj-zem magam a renge
teg, feltételezett érdeke után lótó-futó, 
csörtető, törtető, nyüzsgő, tolakvó, kö
nyöklő, szerencsétlen ember között, azok 
között a boldogtalanok (10) között, akik a 
boldogságkereséstől, a pénzkereséstől, az 
élménykereséstől, az örömkereséstől, a 
gyönyörkereséstől, rádióhallgatástól, új
ságolvasástól, tévénézéstől, fontos mun
kától nem érnek rá velem, egymással, 
gyermekükkel, saját lelkűkkel, szere- 
tetükkel, öregapjukkal, öreganyjukkal tö
rődni; azok között, akik elzárkóztak 
előlem és maguk elől rádióval, telefonnal, 
tévével, loholással, boldogságkereséssel, 
pénzkereséssel, sürgős munkával, hír
hallgatással, az emberiség érdekével, a 
párt érdekével, a nemzet érdekével, szó
val nem lehetek egyedül, amikor egyedül 
érzem magam ezek között, azok miatt, 
akik már nem zárkóznak el előlem és ma
guk elől: az Isten elől, mert a nyüzségés- 
ből felébredtek, kijózanodtak, esetleg 
kezdettől el sem szédültek — de az (20) 
ilyen nagyon ritka! —> nem hagyták ma
gukat befolyásolni a nemes példaképek
től, a mozisztároktól, a világbajnokoktól, 
a párt- és hadvezérektől, a fogyasztói mo
ráltól, a sikeres apukáktól és a még sike
resebb anyukáktól, és nem zárkóztak el 
senki elől gyanakvással, félelemmel, ag
godalmaskodással, betegséggel, életstra
tégiával, és megnyíltak önmaguk felé, AZ 
EMBER felé, a nyugalom, az öröm, a derű 
és a szeretet felé, a személy felé, a szemé
lyesség felé. Ezért gondolatban, nyuga
lomban, szeretetben és derűben mindig 
velem vannak.

De a száz sor a magányról és nem az 
egyedüllétről szól, és én mindjárt har
minc sornál tartok, pedig ezer, tízezer sort 
lehetne erről írni, a magány (30) viszont 
egy fokozattal magasabb, szellemibb 
szint, mint az egyedüllét, viszont ahhoz, 
hogy a magányom ajándékát igazán átél
hessem, szükségem van az egyedüllét 
problémakörének megértésére, szükség 
van a letisztulásra.

Magányban lenni: magamban lenni. Iste
ni logosza anyanyelvemnek: nem egye
dül, hanem magamban, felettes énemben, 
ebben a tömény spiritualitásban, ahol a 
szellemek élnek, és az idea, mint szikra 
kipattan közülük, alakot ölt lángnyelv
ként a gondolatban, hogy a Szó, az Ige 
megszülessen, megvalósulhasson. Hogy 
a szó, amit leírok, tiszta, használatlan, új, 
egészséges, dinamikus és szépséges le
hessen. — Isteni magányom, te gyönyö
rűséges megnyílásom az EMBER felé, a 
személy felé, a személyesség felé, benned 
soha nem lehetek (40) egyedül! Nélküled 
nyüzsögnék, loholnék, hazudnék, ügyes
kednék, betegeskednék én is, zavarosan a 
boldogságom érdekében. Nélküled meg- 
szólíthatatlan és személytelen lennék. 
Nélküled stratéga lennék, és hazug lenne 
a szavam és az életem, és az, amit gondo
lok, nem lenne összhangban azzal, amit 
mondok, vagy teszek, ha tenni kell. Nél
küled nem lennének összhangban verse
im az életemmel, és csak arra lenne jó 
minden szó, amit leírok, hogy feltételezett 
érdekem érdekében másokat, de elsősor
ban magamat félrevezessem.

Oly nagy szükségem van a magányra, 
erre a tömény szellemi jelenben létezésre, 
mint az Isten igéjére, mint a napsütésre, 
mint az esőre, a havazásra, a lombsuso- 
gásra, a lágy, puha, nyári éjszakára, a friss 
erdei forrásvízre, mint Pilinszky János 
verseire. (50)

Az emberek félnek a magánytól, a tö
mény szellemi jelenben való létezéstől, és 
mindent kieszelnek, hogy nehogy ma
gányban legyenek, és ettől rettenetesen 
egyedül maradnak. Ettől a társas egye
dülléttől még inkább szenvednek. Félnek 
a magánytól, mert azt hiszik, hogy magu
kon Idvül, a személyükön kívül eső világ
ban, másokban és másokon keresztül, 
mások által lehetnek boldogok. A külvi
lágban, a tárgyakban és a dolgokban, a 
dolgokon keresztül akarnak boldogok 
lenni minden áron—akár mások boldog
sága árán is — és nem tudják, hogy az 
egyedüli hely, ahol az ember igazán bol
dog lehet, az az Én (Nem az Ó!) belső 
világa, a megnyugodott derűs szellem vi
lága, a szerető lélek világa. (60) Az  embe
rek félnek a magánytól, mert érzik, hogy 
az tömény spiritualitás és félnek a spi- 
ritualitástól, mert valakik valamikor le
szoktatták róla. Leszoktatták az embert 
saját spiritualitásáról a külső Istennel, a 
külső világgal, az objektív tényekkel, az 
objektivitással, a konkrét, kézzelfogható 
eredményekkel: a fegyverekkel, a palo
tákkal, a házakkal, a gépekkel, az ágyúk
kal, a gyárakkal, a tömbházakkal és az 
atombombákkal, amelyek mind konkrét, 
kézzel- fogható tények és "objektív" ered

mények, akár a közgazdászok számításai. 
Az emberek félnek a tömény spiritualitás- 
tól, mert azt hiszik, hogy az semmi, és azt 
gondolják, hogy ebben a semmiben egye
dül maradnak. Inkább választják a gépe
ket: a konkrét tényeket. Vállalják a 
pártokat s a hadseregeket. (70) Valakik, 
valamikor nagyon félrevezették az embe
reket, és most ettől az egyes ember na
gyon szenved. Iszonyúan szenved, de 
közben megátalkodott, vagy elszédült a 
konkrét tények bűvöletében, és nem akar 
magára ébredni, nem akar a magány tö
mény spiritualitásának valóságára és 
igazságára ráébredni, és önmagán kívül 
keresi az értéket, a boldogságot, az Istent. 
Kívül, vagyis másokban, az emberiség
ben: az absztrakciókban és a fikciókban, 
így lett először absztrakció, azután fikció 
az ember személye, tömény spiritualitá- 
sa: az Isten. És mert ami kint van, ami az 
Emberen kívül van, egyszersm ind 
könnyen ellenség is lehet, azért eszelt ki 
az ember különböző stratégiákat, hogy 
megóvja magát az ellenségtől, a magány
tól, a személytől, az Istentől: önmagától.

(80) Ma még félnek a magánytól, e 
tömény spiritualitás jelenétől az emberek. 
Ha egy társaságban véletlenül csend lesz, 
rögtön megtörik a hallgatást valami jelen
téktelen fecsegéssel, rossz viccel, mert 
megijednek a szellem erejétől, amely a 
csendben, a nyugalomban van jelen. Még 
mindig kívül keresik magukat, a boldog
ságukat az emberek. Nem belül, a való
ban, hanem odakint, a fikcióban. A 
másikban, a másban. A más világban. A 
másik világban összekötik, összebogoz
zák, összebilincselik magukat eskükkel, 
esküvőkkel, szerződésekkel, fogadal
makkal, hogy nehogy magukra maradja
nak, nehogy egyedül legyenek. És 
szenvednek, iszonyúan szenvednek. 
Szenvednek és félnek. Dühöngenek, ve
szekednek, pereskednek, gyűlölködnek, 
káromkodnak, verekednek, háborúznak, 
betegeskednek és futnak, és loholnak, és 
csörtetnek, és parádéznak, és felvonul
nak, és ünnepélyeskednek,és nyüzsög
nek (90) Az emberek soha nem érthetik 
meg a szeretet törvényét. Az emberiség 
mégúgy sem. A szeretet törvényét csak 
egyedül az ember értheti meg. A személy, 
a saját valóságára, spiritualitásának való
ságára ráébredő ember. A magában, va
gyis a magányban magát otthon érző 
ember, aki elfogadja a belső világában lé
tező szellemet. A szent szellemet. Belső 
templomában a lényegi önmagát, az ab- 
szolútumot: az Istent.

Magányban vagyok, magamban vagyok, a 
személyben: Istenben vagyok. Nyitott va
gyok és szólítható vagyok, a helyemen 
vagyok. Nem nyüzsgők, nem loholok, 
nem könyökölök, nem taposok, nem ke
resem a másik embert, mert a másik em
ber is én vagyok. Szeretetemmel benne 
vagyok. A másik által szólítható vagyok.

100- 100-100- 100- 100- 100- 100- 100-100
- 100100- 100100- 100- 100-100
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*Agrólszakadt
játszottam, lengtem a világfán,
volt ringatózásom és volt hárfám,
magam az éggel szomszédos voltam,
vigyáztam, ki lakik a Holdban,
vesződtem, hogy mégis kiderítsem,
m it végzett felőlünk az Isten,
mért küldött magából Egyszülött Fiúnak
az emberekhez, kik égés föld közé szorultak,
érlelődtem, édesedtem megkeseredtem
napsütésben és esős szelekben,
pofozódtam is nagy viharokban,
kicsit talán mégis mámorosodtam,
vidáman lettem zsellér, gallynyesdeső,
a tiszta formákat keresgető,
szerencsefiú, mesebeli kondás,
küldetés taszított, bizalom-láz,
az a meséből kilengő filozófia,
hogy minden tisztességnek meg kell maradnia.
S hogy olyan csoda jött, hogy leszakadtam,
por is meg csillám is kelt alattam,
kicsit önpusztítás és gyümölcs, túlérett,
tanulság lehetnék az emberiségnek,
talán még rám lehetne fogni valamit,
szörnyűségest is meg emberit.
Nem hetykeség nem siránkozás, na nem, 
lent gyötröm magam, míg a földet kiismerem.

Előhang a ráolvasásokhoz
Néhány közéleti lehűt, 
ráolvasással nem megy.
De hová jutunk égi esőhullások nélkül,
hogy Jézus Krisztus itt járt a búzaföldek között,
s a kalászok is megvidámodtak,
hogy Boldoganya megáldotta a kisdedet,
s kushadt a dög a bölcső mellől,
hogy anyám betöltött mezei énekével,
mikor még friss volt bennem a befogadás,
mert minden ág és minden virág
élére ő t tettem, anyámat,
mint minden imádság élére a Miatyánkot,
ő tanított az éleiben az igazra,
hogy a termés is kegyelem, mint a vers,
a föld kegyelme és az odaátiak kegyelme,
hát tudjuk pontosan a valót,
de ami Istentől jön, azt se feledjük.

FÉNYI ISTVÁN VERSEI

A nagymajtényi fegyverletétel
A sík a szomszédomba költözött, 
vagy én maradtam itt a közelében, 
hogy annyiszor odaérzek.
Jó Istenem, adj más fegyvereket is, 
amelyeket nem lehet letennem, 
hiába acsarkodnak a zordon vezérlők, 
s nem vághatják le karomat is, ha leteszem. 
Előtted tiszta a ködben születő gondolat is, 
add meg, hogy zűrös elmém zugában 
erősödjék az üdvös meghasonlás, 
a kibékülni nem tudás mindazokkal, 
akik éles agyarakkal rémítenek, 
s úgy ámítanának a sivár semmibe, 
hogy már a magam idejét se tudjam, 
akik kizavarnának önmagambái 
a porba, a növényeken s a lelkeken túlra.
A letett fegyverek után is
érezzem szüntelen jó leheletedet,
két kezed, mely nemcsak a kereszten,
de áldásosztásra is kifeszült,
érjen el az igazakhoz, hogy simogasson.
A letett fegyverek után is
zsong még a gondolat, dereng a bizakodás,
amellyel megáldottad népedet,
nem adsz több síkot, hogy letegyük fegyvereinket.

Makovetz
Áfában, aki megérti, 
az Isten leirata, 
benne mi földi s mi égi, 
ágbogas metafizika.

Beköltözöm a világba, 
s a fában találom magam, 
s emlékszem, hogy az ága 
vergődő volt, olyan,

verődtem én is benne, 
de őr volt kegyetlenül, 
vigyázott életemre, 
s madarat tartott felül,

hogy az ige szárnyas maradjon, 
isteni lény egű is, 
pajzsom is lett, s a pajzson 
belül ne ártson a tövis.

Sürgölődünk a fában, 
rügyezzük költészetét, 
ház épül, és ha ház van, 
nem lógunk szerteszét.

Jár a fa a világon által, 
összetett mondat, ilyenre nőtt, 
ágas házunk balladájával 
tisztelgünk Isten világa előtt.

Mattis Teutsch János: Akt
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SZ E L sőséges JEGYZETEK

Metamandarinok
avagy
világhódító halandzsa
A köznyelv gyakran használ 

pontatlanul, sőt, talán "helytelenül" 
is szavakat a tudományos szóhasz
nálathoz képest, de nem indokolat
lanul.

A revolver angolul forgó(pisz- 
toly)t jelent. Ennek ellenére, főleg a 
mozibajáró ifjúság és plebejus kö
zönség a forgópisztolyt, mint egy
szerűbb és kezdetlegesebbnek 
látszó fegyvert nemrégiben csak az 
ősi és begyakorolt pisztoly szóval 
emlegette, míg az elegánsabbnak és 
modernebbnek ható ismétlő- vagy 
félautomata ökölfegyvereket illette 
csak az előkelőbb, mert idegen 
hangzású revolverrel.

A legmodernebb revolver-ele
mű fegyvereket viszont még forgó- 
zárásnak nevezik, mert itt a magyar 
szó, a forgózár még nincs elkoptat
va, és szokatlan szóösszetétel; elég
gé tartásosnak, sőt félelmetesnek 
hangzik.

A dzsessz — a JAZZ... az ameri
kai néger eredetű könnyűzene neve 
eredetileg, a nagyközönség még a 
közelmúltban is minden modern 
tánczenét dzsessznek nevezett, tar
tozott lett légyen bármilyen irány
zathoz... a jazz-hívek elkeseredett 
tiltakozása ellenére, mivel ők e szót 
csakis egy bizonyos zenélésmódra 
használják, amelyben igen nagy 
szerepe van az egyéni leleményt, 
kreativitást igénylő rögtönzések
nek, sokoldalúságnak, szemben a 
későbbi irányzatok sulykoló, egy
hangú-egyszínű hangbombasző- 
nyegeivel. Mégis, úgy tűnik, a 
nagyközönségnek igaza van, hi
szen az amerikai angolban jazz up = 
iclélénkít, felizgat; jazz around, kó
szál, tekereg, sőt a közönséges 
nyelvben a Jazz pontosan azt jelenti, 
mint a mi teljesen hasonlóan hang
zó, csak cs hanggal kezdődő alantas 
kifejezésünk. Származtatják egy an
gol chase "űz, hajszol, ingerel" (hec
cel) szóból, ami viszont érvényesíti 
a jelentéskörét valamennyi modem 
tánczene-irányzatra. Mások szerint 
a bibliai Jezabel nőszemély becézett 
nevéből — Jessy — ered, ám ez már 
teológia, nem mászom bele.

Szűkebb körű csoportok nyelv- 
használatában is mennek végbe 
ilyen jelentésbővülések. Ilyen pél
dául a "metanyelv”, amelynek meg
van persze a maga rendkívül 
tudományos használati köre, vala
mi "túlontúli" értelemben, túl a köz
vetlen, elsődleges jelentésszinten, 
satöbbi, de ne menjünk bele, mert 
biztosan belebukunk; ugyanakkor 
ma egyre gyakrabban használják 
szerkesztőségi s hasonló körökben 
hol a tudományos bombaszt, hol a tu
dományoskodó divatos reklám-halan

dzsa értelmében, hol a mandariniz
mus jelöléseként.

E jelenség már évtizedekkel 
ezelőtt felbukkant. Első találkozá
som vele így esett Legkultúrabb és 
-intellektuálisabb-elitebb jellegű 
akkori folyóiratunk egyik később 
világgá ment szerkesztője felkért, 
hogy írjak számukra egy népszerű 
hangvételű cikket a sajtó állapotá
ról. Megtettem. Utána a szerkesztő 
felhívott, nagyon-nagyon jó, a nép
szerű hangvételt azonban félreértet
tem, mivel ma éppen a tudományos 
hangzás az, ami népszerű, tehát a 
szövegben háromszor-négyszer elő 
kell majd fordulnia a mass media 
szavaknak, legalább kétszer a mani
pulativ szponzoreálás preferenciáinak, 
és legalább egyszer, de feltétlenül 
az informacionális inkongruencia el
vének... Én erre a manipuláció szó 
egy töredékével feleltem, pusztán...

Mandarinnak viszont nemcsak 
a naranccsal rokon Citrus reticulata 
Blanco-t hívják, hanem így emlege
tik a nem-kínaiak a kínai főhivatal
nokokat. Értelme tehát a 
mandarinizmusnak:, hivatalosko- 
dó-tudóskodó fontoskodás, vagy 
egyszerűen: tudálékoskodó benn
fenteskedés.

Az utóbbi időben leginkább a 
műelemzésekben, mű-és színikriti
kákban terjed a leginkább. Ezzel el
érik, hogy azt írnak, amit akarnak, 
illetve, amit a színházi lap főszer
kesztője akar és főrendező barátai... 
más úgysem tud hozzászagolni.

A m an dar in i
meta-biztonsági
rendszer
Azonban mint mindennek, 

aminek ma csak negatív aspektusa
it emlegetjük, létezik, azaz létezett 
eredetileg pozitív, hasznos funkció
ja is.

Ilyenformán a különböző "me- 
tanyelvek", mandarin-ceremóniák, 
testületi nyelvek és nyelvezetek és 
szertartásos viselkedésformák ere
detileg az emberiség legősibb biz
tonsági rendszereit alkották. Arra 
valók voltak, hogy a papok, vagyis 
klerikusok és a harcosok s a vezetők 
közé beférkőzött idegent, laikust, 
vagy ellenséget leleplezzék.

Ilyen volt például a dzsentri s a 
vele rokon katonatiszti stílus. A bo- 
kázás módjából, a kérlekalássan 
hangsúlyából, a fej felszegéséből 
azonnal észre lehetett venni, hogy 
valaki a jobb társaságból való, vagy 
betolakodott bugris.

S amint Dürrenmatt írja, a rend
szerek változnak, de a bürokrata, a 
koldus és a hóhér örök; Gásd még 
Pseudostalinos: A német nép jön, a 
német nép megy, a hitierek marad
nak...) ugyanúgy örök a stílusuk és 
a viselkedési kódjuk is.

Minap egy régi iskolatársam
mal találkoztam, negyvenkilenc 
éve nem láttam, s ki akartam kér
dezni pályafutásáról. Ám két percig 
figyeltem a mozgását, hallgattam a 
cseverészését, és máris pontosab
ban felvázolhattam az életvonalát, 
mintha a kartotékjait böngésztem 
volna. A legalsó réteg a dzsentri ud
varház magabiztos, szemtelen, de 
bűbájos tacskójáé, majd a táncisko
lái szépfiúé. Utána a királyi hadap
ródiskola snájdig pattogása, 
lendülete... erre rakódik a szörnyű, 
alulról felfele pillantás, a volt bel
ügyi tiszt és aktivista szemeállása; 
majd némi ragyogó-fontoskodó pa
tina a vonásokon akadémiai-szak - 
osztály-titkárkodás; utána a 
cinikus, fölényes méltóságteli: a 
legmagasabb jogásztestület céhjel
vénye; s legfelül a szabadelvű vil- 
librantos, de luxus kivitelű 
bányászsapka...

Megjegyzem, mindennek elle
nére, jobban tetszett így nekem, 
mintha travesztitaként álcázta vol
na múltját! Emlékszem, milyen ko
mikusak voltak a negyvenes évek 
professzorai, amikor elkezdtek me- 
lósbakancsot és micisapkát visel
ni... Vagy irodalomtudósnő 
ismerősöm, aki a nyolcvanas évek 
végén, matróna kora ellenére lelke
sen eljárt az egyetemi ifjúság tünte
téseire, de külföldről hozatott 
tüntetó-öltönyt, amelyben olyan 
volt, mint egy leszerelt ejtőernyős 
— markotányosné. Mélyen felhá
borított viszont egy külföldi fővá
rosban a szocialista-anarchista ifjú 
tüntetők stílustalansága: vörös ka- 
lózfőkötő, fekete csuklya, olajos 
zubbony és rongyos bakanadrág 
helyett mind-mind pingvin-pe- 
hellyel töltött, selyem pillebundá
kat viseltek... ilyen felháborító 
közönyt a stílus iránt még nem lát
tam!

Istenem, de tarka élet — kiált föl 
a költő, s ebben nemcsak panasz 
van, hanem gyönyörködés is. És 
ezért szeretnünk kell a mandarino
kat is, amint tanszékeik és hivatali 
asztalaik fölött hosszan kilógatják 
rőt metanyelvüket, ők is az élet örök 
tarkaságának a folyamatosságát 
biztosítják, mint a koldusok, a hó
hérok s a... többiek. És milyen isteni 
szerepegyesítésekkel is találkozha
tunk!

A szecesszión  
innen és túl 
avagy
méta—demokrácia
Vannak stíluskorszakok, ame

lyeken belül a műfajok és műnemek 
nagyon is különböznek értékben, 
vonzóerőben és maradandóság- 
ban. Nem éppen arra gondolok, 
hogy a gót építészet mennyivel ki- 
magaslóbb alkotásokat hozott létre, 
mint a gót próza; inkább arra, hogy 
a későbarokk német zene például 
milyen iszonytató magasságban 
égzeng a későbarokk német festé
szet fölött; és így tovább. S legin

kább itt van a magyar szecesszió: 
noha képzőművészeiben és zené
ben sokaknak még ma is idegen
szerű, de azért "formagazdagsága 
és újszerűsége vitathatatlanul le
nyűgöző”... Viszont a szecessziós 
irodalom? A szecessziós költő csak 
annyiban vált nagy költővé, 
amennyiben meg tudta haladni sa
ját irányzata stílusát... a szecessziós 
prózaíró pedig a legnehezebben el
viselhető valami az egész kerek vi
lágon.

Újabban egyes rendezők mind
egyre felfedezik a szecessziós drá
mát tömve velük a műsortervek. 
(Szec-reál és posztszec-reál drámá
kat pedig ma is írnak Pest városá
ban; ilyen volt a Csirkefej és ilyen 
lesz az izé is.)

Az elmúlt években már volt is 
néhány viszolyogtató szecessziós 
dráma-leporolás, mint amikor 
üvegszilánkok kerülnek a cukor
porba.

Viszont nem értem: ha már sze
cesszió és pesti, akkor már miért 
nem a legjobb szecessziós drámaí
rót veszik elő? Bródy Sándort! Az 
legalább nem nyavalygott, hanem 
átkozódott. Molnár Ferenctől pe
dig miért éppen csak a Pál utcai 
fiúkat mellőzik?

Barátom azonban — mivel nem 
hiába járt annyit társada
lomtudományi szemináriumokra 
— megmagyarázza:

'Tudod, a történelem — kihúz
ta a nagy szecessziós Bródy-drá- 
mák társadalmi szókimondásai 
alól a talajt. Vegyük például a Taní
tónőt... Igen, egy darabig még mu
togattuk: milyen rémes volt, hogy 
földbirtokoséknak, hogy ki volt 
szolgáltatva A Kis tanítónő... S köz
ben máris mindenki arra volt kény
telen gondolni: Igen, de ma már 
nem az Úrfi ágyába kell vagy nem 
kell befeküdni, hanem a milicista 
őrmesterébe, a kollektív-elnökébe, 
a titkárokéba (párt és tanács) és a 
szövetkezeti boltfelelősné nagy po
fája sem kellemesebb a grófné szar
kazmusánál. A különbség az, hogy 
amíg az úrfik csak egyesével jöttek, 
a falusi élkáderek rajostól... Persze, 
a fejlődés eredményei felől tekintve 
úgy is fel lehet fogni a dolgot, hogy 
amíg régebb legfennebb csak a föl
desúri csemetének lett kiosztva 
egy-két alacsony képesítésű tan
ügyi középkáder, addig később a 
nép legjobb falun aktiváló fiai nem
csak tanítónőket, hanem felsőbb 
képzettségű tanárnőket és orvos
nőket sorozatban is részesítettek 
kellő támogatásban, a hónuk alá 
nyúlhattak stb.... Ez volt az igazi 
demokrácia! A metademokráda...”

Na jó, felelem, de ha már a Pati
kát is eljátsszák, akkor inkább meg
nézném a Medikust... ha nemcsak a 
gyógyszertárakat, hanem komplett 
az egész orvostudományt is repri
vatizálják, akkor megint aktuális 
lesz: miből teremtsen az ifjú medi
kus magának rendelőt? És feljön a 
handikapált gazdag leányzók csil
laga is, megint...
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LÁSZLÓFFY A LA D Á R

Mikor Gutenberg még a földön járt
— Mi a fenét keresel?
— Semmit, csak...
— Akkor mit matatsz annyit?
— Próbálom a kezünk ügyé

ben tartani a pakkjainkat, itt ne 
felejtsünk valamit. Mit képzelsz, 
induláskor itt akkora kavarodás 
lesz, mint a jó kis éjjeli próbaria
dókor.

— Ugyan! Most senki se dur
mol, mindenki éber és ugrásra 
készen várja a trombitaszót.

Suttogunk, de nincs miért 
suttognunk, más is duruzsol a sö
tétben, hát csak fojtottan vitatko
zunk Bencivel, akivel hiába 
jöttünk egy városból, egyazon is
kolából, véletlenül még padtár
sak is voltunk — már érkezéskor 
szétrendeztek bennünket, s az el
ső esti négyszög után, ahol pró
báltuk felvetni, hogy együtt, egy 
hálóba szeretnénk kerülni, egy 
plojesti instruktor félrehívott és 
megmagyarázta, hogy ez öntu
datos ifik részéről teljesen értel
metlen szeparatista igény. Épp 
annak a kiváló minősítésnek 
mondana ellent, amivel kiérde
meltük, hogy ebbe az építő és ne
velő táborba küldjenek bennün
ket.

A pakk: egy-egy faláda vagy 
hátizsák, madzaggal körültekert 
bőrönd s a kötelezően magunk
kal hozott otthoni pokróc batyu
ja, no meg ami ilyenkor, ilyen 
helyen egy kamasz körül nélkü
lözhetetlenként összegyűl fur
csán szép  és m egm agyaráz
hatatlanul fontos tervek nevé
ben: ásvány, fa és vasdarabok, 
alumínium  huzal, vasmagja- 
vesztett dróttekercs. Valaki egy 
teljesen ép, csak rozsdás német 
sisakot talált a fenyvesben. Egy 
mogyoróbot-kollekció, szinte 
mindenkinél kiegészíti a málhát, 
mint gyarmatokra utazó ánglius- 
nál a golfütők. Csakhogy nálunk 
díszesre faragott, dátummal, mo
nogrammal ellátott "párbajtőrök
kel" való vívás fejlődött va
lósággal mániává a hosszú dél
utánokon, miután a háború vé
gén felrobbant alagút bonta- 
lékából kitalicskáztuk a napi ha
zafiasmunka adagunkat.

Boldogok voltunk és koszo
sak. Mert az ezen a nyáron kiszá
radófélben lévő kerekes kútból 
csak a konyhára volt szabad 
használni; a völgy alján pedig 
egy vékonyka erecske folydo- 
gált, ha éppen el nem állta útját 
egy nagyobbacska varangy. Úgy
hogy hiába emeltünk egy megle
hetős kőgátat, soha annyi víz 
nem gyűlt meg, hogy tíznél töb
ben lubickolhassanak. Mi pedig 
hatvan an voltunk. A rendszeres 
mosakodásról már az első na

pokban leszoktunk, volt, akinek 
nem is hiányzott. Nagyobb gon
dot okozott, hogy a péppé főtt 
túrósmakaróni meg a felhígított 
vegyesízzel vékonyan befuttatott 
marmaládéskenyér sosem volt 
elég, hogy ne legyünk éhesek, 
mint az alkonyatra már sivítva 
követelőző malacok. Ehelyett 
minden este, takarodó után is tá- 
bortüzezhettünk, miután az egy
két szolgálatost kivéve, a vezetők 
elvonultak a közeli falvakban él
ni az életet. Hát volt, aki szere
pelt, szavalt, volt, aki utálta, csak 
a tűzrakást imádtuk ősi egyönte
tűséggel. Hangszeren a hatvan
ból egyetlen szebeni szász fiú 
játszott, de harmonika helyett, 
amihez állítása szerint bravúro
san értett, itt csak a helybeli tanító 
hegedűjén dncoghatott kíséretet 
a sűrűn ismételt divatos indulók
hoz és filmslágerekhez. Egyesek, 
mikor éppen nem kellett gürizni, 
minden helyett unatkoztak vagy 
izmaikat fejlesztették. Mások 
minden helyett olvastak. Kicsi
ben — ahogy az elmúlt pár ezer 
évben nagyban is — ez a munka- 
megosztás hamar kialakult és be
vált. Közben lassan letelt a 
hónapnyi kaland.

*
Aznap pár órát ha aludtunk. 

Napi két vonat volt: az első haj
nali háromkor haladt át Bálnán, a 
másik este hat után. Tudták, ha az 
esti vonattal eresztenek szélnek 
bennünket, az átszállásokat be
kalkulálva a legtöbb gyermek ké
ső éjszakáig sem kerül haza, ezért 
döntöttek a másik mellett. Az esti 
négyszög után az úticédulák ki
osztása is már a kantinasztalok- 
nál történt, s bár először volt, 
hogy nem engedélyezték a kö
zös, nagy búcsú-tábortüzet, vala
hol valami meglazult, mert itt is,

ott is sok kisebb tábortüzecske 
csak fellobbant, ha a legkitartóbb, 
már rekedt dalnokok közül vala
ki belepiszkált a parázsba vagy 
még vetett rá valamit. (Mint 
egyik előző este, a nagy, fenyege
tőző lelkifröccs után az egyik fiú 
zsoltároskönyvét.) Aztán lehetett 
sötétben tapogatózva visszaku
porodni a pucér emeletes fa- 
priccsekre, mert nemcsak az 
ágyneműt, hanem a petróleum- 
lámpákat is le kellett adni még az 
esti négyszög előtti félórában. De 
most legalább már együtt ücsö
röghettünk Bencivel; a parancs 
szerint mindenki ott szundikál, 
ahol akar az első vonatszóigvagy 
kakasfüttyig.

Nálunk végig úgy volt, hogy 
két egybenyíló hálót egyetlen ko
pott tükrű petróleumlámpa vilá
gított meg: azon a sarokvason 
lógott, amelyen valaha ajtó is volt 
a két kicsi osztályterem között. A 
bálnái diáktábort a helybeli 
négytantermes iskolába szervez
ték vagy három éve minden va
kációban. Az idén mi voltunk az 
utolsó turnus, szeptember tizedi
kével bezárólag. Pár nap múlva 
kezdődött a tanév, és az évszak
nak megfelelően hét óra után már 
tisztességesen sötétedett.

A fiúk vicceket mondtak. 
Oda túl voltak, akik még dano- 
lásztak, ha már a szokásos éjfélbe 
nyúló olvasás nem volt aktuális. 
Különben egyike voltam a sze
rencséseknek, mert a fekhelyem 
(ha lábtól feküdtem Titinek, az 
újvári román hálótársamnak), 
épp a füstölgő s pislákoló fény
forrás alá esett, nem kellett közel- 
kérezni vagy az ajtófélfának 
támaszkodva állni, ha netán még 
és még és még egy fejezet izgal
ma ébren tartott. A falábú éjjeliőr 
csak egyszer-egyszer, rend

szerint késő éjszaka csörtetett be 
elfújni a lámpákat, és ezredszer is  
elzsémbelni, hogy egyszer ma
gunkra gyújtjuk ezt az ócska vá
lyogházat, ami nem is lenne baj, 
mert értünk nem nagy kár, s ak
kor legalább újat kellene építsen 
az állam; de mégiscsak szomorú 
volna, mert hát ő s még a nagy
apja is itt tanulta a betűvetést, 
hogy a fene megenné, aki kitalál
ta...

*
Nagyjából mindenki hozott 

magával könyvet, s nem mond
hatni, hogy nem maradt elég idő 
olvasgatni, sem hogy válogató
sak lettünk volna. Volt könyv, 
amire feliratkozási listát kellett 
vezetni. Ott olvastam el — félig 
— A  sólyom útját, mely sokáig 
meghatározta a propaganda-szó
lamokon és Ludas Matyi-vicce- 
ken túli Am erika-képem et. 
Sanders, a folyam ura, A z  utolsó 
emberig s A  hamis üvegszem esete, 
félpengős, Nova és egyéb piff- 
puff épp úgy keringett kézről 
kézre, mint a Timur és csapata, a 
Polikuska meg a Volokolámszki or
szágút. Ami már benn volt, köz
tünk volt, bennünk lehetett — 
azzal (az egy csúnya kivételtől 
eltekintve) már nem bíbelődött 
senki azon a nyáron. Talán csak 
tunyaságból.

A falu felett elhagyott vincel
lérház roskadozott. Valaha lomb- 
fűrész-cirádáktól ékes nyaraló 
lehetett. Most a Hoffer kisasszo
nyok: Iduna és Paula lakták, egy 
fehér-korcs komondorral. Az 
igazság az, hogy Bend fedezte fel 
őket; mintha valaha Montezuma 
szállt volna partra egy túlnépese
dett indiántábor nevében egy ki
halófélben levő  Európában! 
Mindig kifogástalan úrigyerek- 
modorával így, kezeslábasban is 
felismerték benne az elvarázsolt 
küldöttet, s ő lett a közvetítő az 
öregkisasszonyok s a, mondjuk 
féltucatnyi magyarul s németül7 
olvasó brigádos közt. Amagyaf- 
órákon megszolgált műveltség 
folytán egyből Erdei laknak ke
reszteltük el a színhelyet, s a szel
lemi étlap érezhetően kibővült 
Herczeg Ferenc és Csathó Kál
mán irányába.

Én Bend nélkül egyes-egye- 
dül, csak egyszer jártam fenn 
könyvet kölcsönözni, akkor is 
megjártam. Különben mindig 
derűsek voltak, mint két szegény 
madárka, akik azért a kevés mag
állományt szíves-örömest oszt
ják meg más madarakkal, a leg
szem telenebb verebekkel is. 
Hamar észrevettük: vagy mert ja
víthatatlanul, menthetetlenül na
ivak, vagy mert ők tudják igazán, 
mi is a helyzet szegénység dolgá
ban. Mert ugye nekünk pana
szolták el, hogy a tavaly  
kölcsönkérték és örökre elsu- 
vasztották az egyetlen kisbaltáju
kat, ezért már előre fáznak a
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gondolattól, hogy Iduna két kéz
zel foja a tuskókat, Paula meg a 
kétkézre fogott konyhakéssel ho
gyan "hasogatja" majd a tűzifát 
reggelenként, hogy délutánon
ként — mire elmosogattak, kisö
pörték az egyetlen egeres, mégis 
leglakhatóbb szobácskát s leül
nének kézimunkázni, olvasni, 
vagy ha besötétedik, csupán em
lékezni, csevegni, mégse legyen 
olyan ordas hideg, hogy ágyba 
kelljen bújni már este hatkor...

— Tudja, Jenőke, mondta 
egyszer Paula, a fiatalabbik — a 
táj itt is szinte ugyanaz... és ve
lünk vannak szerencsére a köny
veink.

A gyülekezőt hosszas trombi
taszó jelezte. Aznap engem ez 
még fenn kapott a lakban. A bú- 
gása végigszállt az idén korán 
sárguló, későn kékülő szilvás- 
kertek felett. Gyorsan elbúcsúz
tam, elhadartam a 
"kezcsókolom" mellé a fogadal
mat, hogy mennyire vigyázok 
majd a könyvre s máris nekilen
dültem a fedett tornác nyolc don
gó falépcsőjének, aztán végig a 
veteményesen, ahol az esőié ala
kította a kanyarokat az elvadult 
sövénykerítésig, ahol a bozóton 
túl a lejtő legmeredekebb ösvé
nye következett: a rövidítés, me
lyet (azt hittük) csak mi 
ismerünk.

Elmerültem a trappolás üte
mében, rossz volt megtorpanni, 
de egy bokorból, mintha épp rám 
várt volna, hirtelen felegyenese
dett Cenan, az instruktor.

— Mi az, te nem hallottad a 
trombitát?

— De! Azért is rohantam úgy! 
— rándítottam egyet a vállamon.

— Hol voltál?
— Itt né...a banyáknál.
— Egy sapka szilváért, mi?
Én a földet bámulva, lihegve,

ő meg a fellegeket s a fák hegyét 
mustrálva — ereszkedtünk to
vább a tábor felé.

— Oda ne nagyon mászkálj. 
Azok vén reakciósok — mor
mogta, de nem a kellő eréllyel. — 
Valahonnan a Bánátból telepítet
ték ide őket tavaly előtt, tudod, 
amikor a kulákokat...

— Igen. Még a piacra se jár
hatnak be, egyáltalán a városba 
se.. — futott ki a számon.

— Na látod. Mutasd csak azt 
a könyvet.

Egy Kondor Lajos nevezetű
nek Csataképek 48-ból dmű elbe
szélése volt, sajnos épp valami 
Nemzeti Könyvtár sorozat száz- 
valahányadik füzete Semmiség 
egy kor, egy világ, egy kozmosz 
betűtengerében, nem szúrós su
garú csillag, maga a szürke pon
tocska. De a számokat könnyen 
le lehetett olvasni annak is, aki 
nem tud hottentottául. Ilyesmire 
éber valakinek a megjelenés dá
tuma pláne önmagáért beszélhe

tett: 1941...
— Aha — bólintott Cenan és 

visszaadta.
— Csak két napra kaptam 

kölcsön — próbálkoztam egy 
könnyedebb hanggal, miközben 
egyszerre hasított belém az ébre
dező aggodalom meg a lelkifur
dalás, hogy m ost bezzeg  
megtöröm, négybehajtom és 
csak úgy farzsebbe gyűröm, pont 
azt művelem, amit ezelőtt öt 
perccel még szentségtörésnek 
éreztem volna. Am a-szégyen s az 
önvédelmi ösztön összecsapásá
ból abban a rettenetes pillanat
ban a gyávaság került ki 
győztesen. Touché! Neki volt 
jobb mogyorófa-tőre.

így értünk le az udvarra. Ce
nan egy szót se szólt többé hoz
zám, de én ezután már végig 
magamon éreztem a tekintetét. 
Mikor Bendnek elmondtam a 
dolgot, legyintett és áttette a ma
ga farzsebébe az alaposan össze
gyűrt füzetet.

— Elolvastad? — kérdeztem 
rá bátortalanul, mikor már a har
madik váltás könyvvel bíbelőd
tünk.

— Nem. Elégettem, te marha! 
— vágta rá s ő is a fák koronáját 
vizsgálta, mintha ilyen kínos pil
lanatokhoz ezt írná elő az egy
m ással párbajozó etikett és 
tapintat.

*
Néhány helybeli is ácsorgott, 

de mi hatvanan, didergő nyáj
ként betöltöttük a kis állomás 
olajos talpfa-illatú környékét. 
Ráadásul csepergett, s ettől szin
te összebújva bámultunk a csil- 
lagtalan messzeségbe, hogy a 
volt alagút megkerülésével vala
hol szemben, a völgykaréj túlsó 
peremén, ahol emberemlékezet 
óta omlás, csuszamlás, javítás, 
karbantartás folyik, mikor buk
kan fel a dühös játkémozdony 
homlokán a mozgó fénypont. Sö
tét, ázott kutyaszagú tömeg le
hettünk, melynek most végre 
elapadt a fecseghetnékje is. Ek
kor kecsesen kilépdelt a csurom
v izes bokrok közül a fehér

komondor s mögötte egy hal
dokló elemlámpával a két kísér
tet. Egyik nagykendőben, másik 
szalmakalapban.

— Nehogy odamenj! Ha Ce
nan meglát, otthon is elő fognak 
venni! Mindnyájunkat! — súgta 
idegesen Bend.

Pedig nyilván engem keres
tek, másokat kerestek, bennün
ketkerestek. Ahálátlanokat, akik 
elfelejtették visszavinni, amit el
hordták a háztól. Én csak azt 
éreztem: még mindig attól szorul 
össze bennem valam i, hogy  
négybehajtani merészeltem azt a 
...azt a... Én, akit úgy neveltek, 
hogy egy szamárfüles lap is a jel
lemképünkről árulkodik! S most 
köröznek. Pontosabban a Nem
zeti Könyvtár százhetvenhete
dik füzetét, melyért — bár annyi 
mindenük veszhetett már oda 
végleg, szerintük érdemes volt 
feldhelődni, kendőt kötni s ki
jönni ide, ebbe a zimankóba, ér
demes volt megtenni mindent, 
megtenni még amit lehet, mint 
egy szakadék szélén billegő vala
miért, valakiért, aminek, akinek 
sorsa azért még nem dőlt el hely
rehozhatatlanul. Csak most lesz 
íme egy varázsütésre, mint fából 
vaskarika, veszett fejsze nyele

egy könyvből, ahogy csoporttól 
csoportig mennek, mint a kére- 
getők, s néhol valósággal felnye
rítve fordítnak nekik hátat... 
Csak most igazán, mikor — jól 
teszem, nem teszem jól— kicsör
tetek a tömegből, a mogyorófába 
faragott vítőr és halászbot köteg- 
gel a bal kezemben, valami tisz
telgésfélére em elem  a jobb 
kezem, pedig nincs sapka, csákó, 
sisak, cilinder a fejemen, s azt 
hiszem, egy kicsit nevetségesen 
és régimódian a bokám is össze
pöccintem és...

— ...becsület szavamra, raj
tam kívül álló okok miatt... — 
dadogtam, mint aki egymaga 
dúlta fel Karthágót, Bizáncot, kö
vette el a Sacco di Romát s leg
alábbis cinkos a corvinák  
eltüntetésében.

A koromsötét, de üres fapa
dos kisvonat sípolva, sisteregve 
beállt, a fiúk álmosan, tülekedve 
feldhelődtek, ablakos helyet ta
láltunk és derékig kihajolva még 
onnan is kikiabáltam kétségbee
setten, hogy "igazán sajnálom, 
de rajtam kívül álló...” míg csak a 
loholó nagy fehér kutya is le nem 
maradt a lassan, de mégiscsak 
vonatosán haladó szerelvény, tá
borlakosság, történelem, egy 
egész épületesen vonuló korszak 
mögött. A kutya se értette, mi 
történik. Csak érezte távolodni, 
elveszni, eloszlani a személyte
len, általános illatú időben, 
nagyvilágban a mi ismerős, már 
megszokott, barátinak elfoga
dott személyes szagunkat Talán 
csak az ő esztelenül, de pontosan 
szolgáló szimata fogta fel azt, 
hogy külön-külön, de ugyan
azon vonat által fosztotta meg 
valami örökre ezeket a nénikéket 
a Nemzeti Könyvtártól is, tőlünk 
is. Pedig akkor, ott még igazán 
csak a legendásan primitív kez
deteknél tartottunk. Valahol a 
század közepén. Mikor Guten
berg urunk még a földön járt

Voinits Imre 
Ádám futása

Fölötte rém a megsértett Teremtő, 
inában egy a cél: a vad menekvés.
M in t dögmadár csapatját hulla, ver föl 
jajára jajt a társtalan Teremtés.

Rohan — hiába: lábnyomán a Föld 
lökődik s vissza labdaként forog, 
míg közrekapják két darabba tört 
egét az éjszakák s a nappalok.

S amíg lihegve, félve visszanézni 
csapást örök sötétbe veszve vág, 
futván az éj vele és 6 az éjjel,

parázsló pallosával egyre űzi 
a hajnal élén száguldó szeráf, 
ajkán a Messiás ígéretével.
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HELIKON

SOOS LÁSZLÓT 
KÖSZÖNTJÜK
80. születésnapján, aki a Franklin 

társulat szerzőinek egyetlen életben le
vő képviselője. Szováta szülötte, akit 
nem kisebb ember avatott íróvá, mint 
Schöpflin Aladár s akinek első regénye 
több kiadást ért meg (Az Almieri-trió 
vagyis Trapéz). Ez az a műve, amelyért 
az irodalomban ritka megbecsülésként, 
tiszteletbeli artistává fogadták. Új sike
res regényei egy jól induló pálya állo
másai, köztük az első magyar repülős 
regény (Kormorán).

Következett a háború; Soós László 
aktív tisztként élte át a doni csatákat. 
Aztán a front mögötti kísérleti rádió 
parancsnokaként, szembeszállt a Ges
tapóval, hajszál mentette meg az életét, 
csoda hogy épen érte meg a békekötést. 
Néhány nyugodt év következett: a rá
dióban dolgozott, zenés drámát írt 
(Hatvani diákjai), működött filmkriti
kusként és sportújságíróként, Ter- 
sánszky Józsi Jenő csoportjával járták a 
falvakat. Rövid közjátéknak bizonyult 
ez is. A koncepciós perek idején letart- 
zótatják, ártatlanul hosszú éveket tölt 
börtönben.

Kiszabadulása után újra fizikai és 
lelki erőt gyűjt, hogy megörökítse a há
ború, a doni front élményeit. így szüle
tett m eg a Fehér pázsit című 
dokum entum regény kézirata; ezt 
nagyra értékelték a korabeli kiadó lek
torai is. Elfogadták, megjelenéssel biz
tatták, már hirdették is az új könyvet. 
Mégis érthetetlen fordulatként, min
den indoklás nélkül a könyv kinyomta
tása elmaradt. Csak huszonhárom év 
után látott napvilágot a Fehér pázsit, 
(amelyből a Helikon is közölt már rész
leteket). Ez a huszonhárom év megtörte 
az írói pályaívet. Meg nem nevezett bű
nért meg nem nevezett büntetését töltő 
emberré, hallgató íróvá vált.

így a háború után találkozhatunk 
még Soós László könyveivel, többször 
is megjelent a Trapéz, aztán kaphatóvá 
vált a Fehér pázsit, de elmaradt a méltó 
fogadtatás, kivéve Határ Győzőnek a 
Szabad Európában elhangzott méltatá
sát és néhány szórványos hazai vissz
hangot.

Vajon a rendszerváltással vége sza- 
kadt-e ennek a kálváriának? Ki emléke
zik meg az íróról, ki tartja nyilván Soós 
Lászlót, aki megcsonkított írói pályaí
vével irodalomtörténeti memento is le
het számunkra, egyike élő adóssága
inknak.

SZÉLES KLÁRA

SO Ó S LÁSZLÓ

TRAPÉZ
(részlet)

Ezt a mutatványt Franke utasítására egye
lőre nem ismételhették meg a közönség előtt.

Minden zavaró körülmény nélkül, egyet
értésben dolgoztak tovább.

Talán két hét múlva történt.
Ivánnak a nagy átívelés éppen úgy sike

rült, mint máskor. Csak néhány lengés van 
még hátra, befejezésként.

André már partra suhant, és kikötött.
Miklós belendült szokott helyére, közép

re, a rövidebb lengésívű rúdon.
Iván beporozta kezét. Hatalmas lendület

tel zúdult előre, elengedte tornaszerét, felhér 
teste hasítva villant a levegőben, átfordult 
és... Franke nyugtalanul nézett föl. Senki sem 
vette észre, Ándré sem, s a zenétől alig lehe
tett kihallani azt az apró kis csattanást, 
amellyel Iván Miklós csuklója helyett a karját 
kapta el. Emiatt jobbra-balra meghimbálózva 
lengtek tovább, s amikor Iván elengedte Mik
lóst, hogy elkapja a trapézt, mely engdedel- 
mesen eléje lengett... Iván kilódulva a 
szabályos síkból, pörgött egyet, és nyíl
egyenesen nekivágódott fejjel az aréna vasár
bocának. Komoly vascsendülés reszkettette 
meg a levegőt, és magasra verődött a háló, 
ahogy Iván teste belehullt. A zene elakadt. 
Csönd sivatagozta az aréna porondját, és 
évezredek szállongtak az elhomályosuló 
lámpák ködében.

Ekkor fölborult minden.

Az emberek egymást letiporva kavarog
tak. Egy nő élesen felsikoltott, és elájult. Pil
lanat alatt hordágyat hoztak. André lesiklott 
a kötélen. Ivánt hordágyra tették. Világos arca 
nem torzult el, olyan volt, mint mindig. Fehé
ren feküdt, szeme lehunyva, szőke haja hom
lokába csapzott, melyen veríték gyöngyözött, 
szemöldökétől halántékáig éles vércsík húzó
dott

Szép volt, és fiatal. Homlokán ez a vércsík 
olyan volt, mintha a szívéből húzódna And- 
rénak, aki sápadtan ment a hordágy mögött.

A nyújtók a magasban némán, össze
vissza lengtek. Miklós kifordult fél karral, 
tehetetlenül lógott le, másik kezével kínlódva 
igyekezett elkapni az állórudat. Végre sike
rült. Féloldalasán ide-oda lengett, lelassította, 
majd megállította magát Két szolga kúszott 
fel a kötélhágcsón, kiemelték, és óvatosan le
bocsátkoztak vele.

A zenekar belevágott a záróindulóba, a 
szolgák lánca lezárta az arénát a közönség 
elől.

A kavargó sokaság feketén elvonult, s a 
vonuló élet úgy csapott össze az esemény 
fölött, ahogy a tenger hullámai temetik az 
elsüllyedt hajót. Maguk a szemtanúk is azt 
hihették volna, hogy nem történt semmi, ha 
nem nyilallik agyukba időnként az éles kép a 
fehér zuhanásról

A társalgóban várták a mentőket.
Miklós fejét lehajtva ült. Kificamodott 

karját André igazította helyre, orvosra nincs 
is szüksége. Sápadt volt, nagyon sápadt.

— Én vagyok az oka — suttogta maga elé. 
Andié próbálta megnyugtatni.

Franké nem nézett egyikükre sem. A keze

reszketett. A szíve nehéz volt, és fölhúzódott 
a mellében végtelen, sívó, üres tájon. Agyá
ban vastag ércsomó, egyetlen tövises lükte
tés, tövises erdő.

Nedves, szürke köd, London jellegzetes 
köde lepte meg az utcákat. A lámpák fénye 
alig tudta áttörni a köd szürke tömegét. Áz 
utcai zaj is tompán hangzott ebben a ködben, 
a kocsik moraja s a gépkocsik tülkölése. A 
járókelők jövő-menő kísérteteknek hatottak 
ebben a szürke gomolygásban.

A mentőkocsi piros keresztje kigyulladt 
egy havas fénykörön. Nehéz ruhákba öltözött 
emberek tolták be a hordágyat. Miklós és 
André ott álltak, tomadresszük fölött szürke 
köpenyben. Oldalt coffee stallók, kerekes ki
oszkok mellett estélyi ruhás, bundás hölgyek 
és urak fogyasztották a forró teát és szendvi
cseket.

Az autó fekete ajtaja becsapódott.
A mentőkocsi kürtje panaszosan búgott, s 

csakhamar elnyelte a szürke homály.
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A LEHETETLEN ÉS NÉLKÜLÖZHETETLEN MŰFORDÍTÁS
CSATLÓS JÁNOS
(1920-1993)
a XX. századi magyar műfordítás-iroda

lom kiemelkedő munkása, akit sorsa a 
messze északra vezérelt végül. így évtizede
ket felölelő munkásságában nem csak más 
nyelvről magyarra átültetett művek szere
pelnek, hanem a magyar irodalom más 
nyelvre fordításában is jelentős szerep jut 
neki Svédországban. Emléke előtt tisztelgő 
összeállításunk a tiszteletére Stockholmban, 
hetvenedik születésnapjára kiadott kötet 
alapján készült.

Csatlós János munkáinak bibliográfiája 
latin, francia, portugál és persze főleg svéd 
szerzők magyarra fordítását, valamint ma
gyar írók-költők svéd nyelvre való átülteté
sét foglalja magába és több mint hatvan 
címet jelent. A névsorokból csak szemelget- 
ve, ott találjuk Ingmar Bergman, Eyvind 
Johnson, Artúr Lundkvist, Sara Lidman, Au
gust Strindberg nevét a svéd irodalomból, 
Babeuf, Francis Bacon, Balzac, Diderot, Du
mas, Horatius, Sartre, Verne és Zola könyve
it, a magyarok közül Ady, Csoóri Sándor, 
Csurka István, Esterházy Péter, Füst Milán, 
Gelléri Andor Endre, Határ Győző, Illyés 
Gyula, Juhász Ferenc, Krúdy Gyula, Mándy 
Iván, Móricz Zsigmond, Nagy László, Nagy 
Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Pe
tőfi Sándor, Sarkadi Imre, Szabó Magda, Sza- 
konyi Károly, Thinsz Géza, Vas István és 
Weöres Sándor művei szerepelnek a svédre 
fordított művek listáján.

Szerep és szolgálat magatartásformái 
közül a műfordító önként választja az utóbbit. 
Nem is igen tehet mást az olvasó nem kíváncsi 
rá. Más tájak, más társadalmi viszonyok, más 
lelkiségek talaján termett művekre, más népek
ből kiemelkedett alkotókra kíváncsi, aki külföl
di irodalmat — anyanyelvén szóló külföldi 
irodalmat — vesz a kezébe, s a műfordító mun
káját körülbelül olyan mértékben érzékeli, mint 
egy film nézője a mozigépészt.

Folyton megismétlődő, némi fanyar szájíz
zel tudomásul vett tapasztalata a szakmának, 
hogy az olvasó többnyire akkor figyel fel a mű
fordítóra, amikor valami nem tetszik neki a szö
vegben, netán éppen hibát lel benne. S ez, bár 
mélyen igazságtalan, így van rendjén. Minél 
jelesebb művész a műfordító, annál észrevétle
nebb. Minél nagyobb tökéllyel alkot újra vala
mely művet egy más nyelv szavaiból, annál 
inkább úgy kell tűnnie: a mű azon a nyelven 
született. "Erős várunk nékünk az Isten” — ki 
magyarnak jutna eszébe, hogy ez eredetileg 
nem magyarul íródott, s ki svédnek, hogy nem 
svédül?

Ritka pillanat, mikor a műfordító központ
ba, előtérbe, valami módon rivaldafénybe ke
rül. Ünnepi alkalom kell hozzá, például olyan, 
egyszerre két nemzeti irodalom szempontjából 
is jelentős találkozó, mint Illyés Gyula és Ártur 
Lundkvist találkozója egymással és közös kö
zönségükkel — mindegy, melyik közönségük
kel, a svéddel-e vagy a magyarral, mert ott ül az 
asztalnál kettejük között, most kivételesen a 
központban, az egyiküket svédül, másikukat 
magyarul megszólaltató műfordító. Csatlós Já
nos, ezúttal kivételesen mint közvetlen tolmács. 
Ez a ritka pillanat látható megállítva, megörö
kítve a jelen könyvben reprodukált fényképen. 
S ünnepi alkalomból készült maga a könyv is,

tisztelgés gyanánt egy műfordító impozáns, 
szerencsénkre befejezetlen, napról napra továb
bépülő életműve előtt abból az alkalomból, 
hogy Csatlós János hetvenesztendős.

Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de Csat
lós János nem gyermekkora óta készült svéd
magyar és magyar-svéd műfordítónak. 
Irodalmi kapcsolataink története a sorsnak kö
szönheti őt. Nyersen és pontosan: az emigráns 
sorsnak.

Csatlós János nem fáradt bele hetveneszten
dős korára sem. Strindberg-életrazot ír, Bell- 
man-kötetet szervez és szerkeszt, erejéből és 
könyörtelen igényességéből arra is futja, hogy a 
tiszteletére összehozott könyvet kézirat formá
jában látván, meg- és átstilizálja. Nem az a fon
tos, hogy a barátok szép gesztusokat tegyenek 
egymás felé; az a fontos, hogy az olvasók kezébe 
kerülő szöveg hibátlan legyen. Az a fontos, 
hogy a hazájából elkényszerülő ember kompe-

Csatlós János, Arthur Lundkvist és Illyés Gyula

tenciáját mindkét hazája javára fordítsa.
Mivel a bibliai legenda szerint nyelvünk 

összezavartatása miatt szakadtunk el egymás
tól és széledtünk el Bábel tornya alól "az egész 
földnek színén", az egymás méíy, őszinte és igaz 
megértését lehetővé tevőkről — az észrevétlen 
műfordítókról — elmondható: egy olyan világ 
felé vezetnek minket, amelyben immár megszo
kott, megszeretett, levetkezni nem akart kü
lönbségeink ellenére mindnyájan otthon 
leszünk.

VERESS ZOLTÁN

A 800-as években egy al-Jahiz nevű arab 
író — aki az arab verseket természetesen erede
tiben, a külföldieket arab fordításban olvasta — 
úgy találta, hogy csak azok értik meg a Költé
szetet igazán, akik vagy maguk is arabok, vagy 
tudnak arabul. (Kijelentését egy zoológiái mun
kájából ismerjük!) Verset nem lehet és nem is 
szabad lefordítani. A fordításban a költői struk
túra felbomlik, a metrum elveszti eredetiségét, 
a poézis szépsége elvész, s az átültetett versben 
végül nem marad semmi csodálnivaló.

Nyilvánvaló, hogy a bevezető kategorikus 
megállapítás hibás, hiszen ez nemcsak az arab
ra vonatkoztatható, hanem a svédre, magyarra 
és bármely más nyelvre is.

Dante ugyanazt állította, mint al-Jahiz, ami
kor kijelentette, hogy amit a múzsák harmóniá
ja megteremtett, nem ültethető át más nyelvre 
anélkül, hogy a vers kelletne csorbát ne szen
vedne.

1921-ben Walter Benjamin azt írta egy híres 
dolgozatában, hogy közlések, kijelentések le- 
fordíthatók, de irodalmi alkotás nem, miután a

közlemény a költői műben lényegtelen.
Benjámin tanulmányát lefordíthatatlannak 

tartják.
Jorge Luis Borges egyik fabulája egy ember

ről szól, aki a Don Quijotét fordította spanyolra, 
szóról szóra, mondatról mondatra. Ez a tökéle
tes fordítás receptje, mely valóban kivitelezhe- 
tő.

Általános tehát a nézet az irodalmi mű lefor
díthatatlanságáról; e véleményt sokszor hallot
tuk, a variációk száma végtelen. Újabban 
tudományos magyarázata is van e felismerés
nek.

Wilhelm von Humboldt már több mint 150 
évvel ezelőtt felfedezte, hogy a nyelv egyfajta 
optikaként működik az ember és a megfigyelt 
tárgy között. Olyan optika ez, amely esetről 
esetre más, amely tárgyát sötétebbre vagy vilá
gosabbra "állítja", kicsinyíti vagy felnagyítja és 
különbözőképpen színezi. Lényegileg a nyelv 
az az eszköz, mely a látás képességét adja az 
embernek. A létről és a világról alkotott képünk 
a nyelv függvénye.

HARRY JÄRV

Az irodalom "veszélytől sarkallt létküz
delemre kényszerül, melynek rangját és páto
szát ez a küzdelem adja meg", írta erről Illyés 
nemzedéktársa, Németh László, s ugyanerre 
döbbent rá — évtizedekkel korábban — a mo
dem magyar irodalom egyik nagy megalapozó
ja, Babits Mihály is, amikor megállapította, 
hogy "míg Nyugaton minden pesszimizmus 
gyökere individualisztikus, nálunk ez is nemze
ti színeket ölt".

Ennek a létküzdelemnek az európai szintű 
s eszétikai érvényű kifejezése magyar író szá
mára tehát kényszerű feladat; megértetése és 
elfogadtatása viszont annál kilátástalanabb, mi
nél realisztikusabban ad hangot annak a törté
nelmileg kialakult atra cura-nak, amely — 
miként az Dlyés-i anekdota is kifejezi — az élet 
minden helyzetének az értelmezésébe, s ezáltal 
az ábrázolásába is beszüremkedett. A múltszo
rongás és a jövőszorongás egyébként sajnos in
dokolt görcse mindig azzal fenyeget — aminek 
a dilemmáját senki sem érezte át mélyebben és 
kínzóbban, mint a magyar életet a "világ vilá
gosságával" szemlélő Illyés Gyula, aki tudato
san és joggal nevezte "ma mere adoptive"-nek, 
nevelőanyjának Európát —, hogy a létküzde
lem által kisajtolt művészet bezárul saját törté
nelmi sorsa anyagába, a szűk nemzeti lét 
burkába.

A "mi mindig mindenről elkésünk" rossz 
közérzete, amelyet egy rossz történelmi sors 
hitelesít, s amelynek a modem magyar iroda
lom legnagyobb kezdeményező lángelméje, 
Ady Endre — még szó szerint is — számtalan 
versében adott hangot, csak akkor nem válik a 
provincializmus világtól elválasztó gátjává, s ez 
Illyés Gyula életművének is talán a legnagyobb 
felismerése, és művészetével végrehajtott szin
tézisének az értelme, ha nem tagadjuk meg 
nemzet és az egyén sorsát, életminőségét alakí
tó történelem kényszereit, de belőle, mint a 
szenvedés és a fájdalom anyagából — vagy ha 
tetszik, a Lét, a történelem, az ember szociális 
aspektusának és metafizikai kérdésinek a kihí
vására a magyar szellem által adott válaszaiból 
— az európai irodalom, az egész világirodalom 
katedrálisának egyik chapelle-je épül.

DOMOKOS MÁTYÁS
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A '86-os év
avagy az adaptáció művészete

Létezik egy olyan határ, amelyen túl ér
telmetlen a véleménymondás, vagyis: egy 
újabb érv a világ megértésében jeleskedő író 
részéről az érvek sokaságában nem egyéb 
redundanciánál; elnémul a legitim kérdés- 
feltevést megfogalmazni szándékozó értel
m ező óhajának hangja a korábbi 
véleménymondók hangjának kórusában; hi
ányzik a visszatérés; előtérbe tolakszik a 
rendszerbe helyezés kényszere, avagy: az 
életmű (ki)teljesül, elkülönülnek az életmű 
szakaszai és így — a domborzati formák 
stagnatív állapotához hasonlóan — kirajzo
lódhat egy ív, amely az értéktérképen belül 
bizonyos aspektusok megizmosodásának 
kedvez. A Talált cetli elegyes írásait olvasván 
épp azáltal, hogy Nádas Péter az igen biztató 
módon önértékelést is tartalmazó definíció
val él, megteremti a kellő impulzust ahhoz, 
hogy egy világkép romjain építkezzünk. Az 
opus magnum után ugyanis, a beálló csönd
ben előbb lehetetlen volt bármit is állítani, 
mint ahogyan lehetetlen bármit is állítani 
egy világról, amely úgy önrendelkezik saját 
részeivel, hogy hiánytalan egészként nem 
szűnik meg létezni egy pillanatra sem. Több 
ízben tudomásul vehettük a teljesség falát 
bontogató, az építés szerkezetére, az épület 
berendezésére vonatkozó útm utatások 
rendjén a csomagterv jellegét és tartalmát, 
több ízben megállapíttatott, hogy mely meg
közelítési módok árulnak el többet arról a 
regényarchitektúráról, amely páratlan a ma
gyar regényirodalomban.

A bőséges elemzéssomak sikerült és sike
rül azóta is a kérdéshorizontra feleletként 
születő analíziseket tisztán létrehoznia, azaz 
mindmáig lehetséges volt az aspektualitásra 
való törekvés. Olyan rend teremtődött egy 
regény körül, amely rendben az ontológiai, 
esztétikai stb. válaszadás lehetősége felmen
tett minden elemzőt azon bátorság kötele
zettsége alól, amely az értéktartalmak 
egybemosására, illetve az analízisvariánsok 
révén a különböző minőségek keverésére 
irányult. Ama "szenzuális áradás" (Thomka 
Beáta) lehetővé tette, hogy az Emlékiratok 
könyvéről még mint irodalomról beszélhes
sünk, mint ahogyan irodalomként váltak ér
telmezhetővé A biblia elbeszélései-novellái, 
az Egy családregény vége, az Évkönyv vagy 
akár Nádas Péter drámái.

Ám amelyik pillanatban megszűnt a mű 
tárgya mint tárgy létezni, amikor a problé
maként konstituált tárgy átsiklott a vélt tu
dom ányosság területére, akkor épp az 
alkalmazott nyelv, a szemantikai szféra, a 
stilisztikum stb. szempontjából vált megkö- 
zelíthetetlenné az Emlékiratok könyve után 
született némelyik mű.

így hát igen helyénvaló Az égi és a földi 
szerelemről szerzőjének m entegetőzése; 
igényli-e e kvázi jelmagyarázatot az olvasó, 
vagyis: könnyíti-e ez feladatát. A szerzőt 
idézve: "menthető-e a becsület nyelvi eszkö
zökkel?" Hiszen kivonulni az irodalomból és 
bevonulni sehová: követhetetlen út. Valószí
nű tehát, hogy a szerző oly egyedül marad a 
kevert minőségek erdejében, hogy nem leli a 
visszafele vezető utat. A miért szépre adott 
válasz ontológiai bölcselet irányába vezet, 
míg az etikai kérdésfeltevés a nyelvi eszkö

zök kiválasztásának bravúros játékába tor
kollik. A pszichológia, a patológia, a szocio
lógia, a nyelvfilozófia, a szexológia jellemző 
vagy határeseteit is felhozván, de főként e 
területek nézőpontjai felől közeledvén a sze
relemhez, a paraliteráris megközelítési mód 
válik domináns jeggyé: szimbólumok van
nak, klinikum van, obszcenitás van. A mene
külés az érzelembe mint új személyesség, új 
szubjektivitás, új érzékiség, új termé
szetesség, új bensőségesség, új szenzibilitás, 
új érzelmesség, új romantika a szerző számá
ra oly fontos irányelvként meghozza a blasz- 
togén konstrukciós eljárás formai 
sajátossága gyanánt a modalitás és a szöveg- 
feíszín redundanciáját. Ami szenvedélyes 
beszéd, az egyben a grammatikai tér gazda
sága is. Ami érzelmi áradás, az egy világ 
térhálós szövetének kiterjedtsége, de nem 
egyszersmind a szövés sűrűsége is. Ami a 
'86-os évben megtörtént, pontosabban ami 
egy kultúra ünnepi pillanataként megtör
téntté nyilváníttatott, le is zárt egyben egy 
fejezetet, a keresés és találás, az öndefiníció 
megragadásának, a bizonyítékok megraga- 
dóan pontos felsorakoztatásának fejezetét, 
azaz a bizonyosságok szféráját.

Az sem meglepő, hogy az Emlékiratok 
könyve után valóban beállt az a típusú szü
net, amely a személyes alkotói pálya és a 
kultúra közös lélegzetvételének tartós szü
netjelét véste a kor falára. Kérdés marad 
azonban továbbra is az, hogy a hosszan tartó 
figyelem, az olvasótábor és a kritika figyel
me a beállt csöndben a folytatás pulzusát 
keresi-e, vagy tanácstalan. Hiszen föltétlenül 
olyan valamit vár, amire számított...

Nos, az a felkészülés, amelyre Nádas Pé
ter maga utal (In: Magyar Napló, 1993. május
14.), a felkészülés az újabb megfeszített mun
kával készülő és az önmagával szemben tá
masztott igényekre feleletül szabott műre, 
sajátságos módon a Nádas-világkép töredé
keinek közzétételével történik. Vagyis a szü
net Nádas számára azáltal teljes értékű, ha 
az adaptáció művészetének hódolván ismé
telten és módosítva, bővítve és átértelmezve, 
újraszabva és színezve újra fölhasználja 
mindazt, amit a világról tudnia adatott.

A nincsen tovább szimbolikus méretűvé 
tágított momentuma előtt Nádas Péter úgy 
kíván megtorpanni, hogy még egyszer átis
mételted hódolóival mindazt, amit együtt 
tanultunk...

A Talált cetli elegyes írásait tekintve, de a 
szerkesztés révén egységbe szerveződő 
önálló műként is ilyen értelemben a 86-os év 
után elkezdődött folyamaton belül: ismétlő 
jellegű. Az adaptáció újra felfedezteti velünk 
mindazt, amit megtanultunk, másrészt 
azonban figyelmeztet az azóta eltelt időszak 
változásaira; eszerint variációkkal, egy sajá

tos világlátás és nyelve módosulásokat nem 
szenvedő alkalmazott felhasználásával van 
dolgunk; a beszédmód helyes — miként is 
kérdőjelezhetnők meg a Nádas-művek 
szubsztanciáját? —, csupán a könyv tárgyá
nak definiálásakor születnek kételyeink.

Riportok, felkérésre írt szövegek, próza
töredékek, jegyzetek, gondolatfoszlányok, 
levelek — egyetlen kötetre szabva mindaz, 
ami "forgács", Nádas Péter metaforáját köl
csönözve, a titkos időszámítás, a feldolgo
zandó fáról a munka során eltávolított 
fölösleg. "Ezek az írások lettek. Újságokban 
és folyóiratokban jelentek meg, vagy irattar
tóban hevertek. Harminc év alatt sok min
den felgyűlik. Általában az alkalom igénye 
szerint születtek, megrendelésre, vagy csak 
úgy". A Ki fia teszi? című, a pályatárs elleni 
ideológiai mezben történő támadást kivédő 
írás köré azok a —modalitásukat tekintve — 
"középmagas" tonalitású darabok szerve
ződnek, amelyek valamiképpen "a humá
num  védelm ében" válnak egy új 
Nádas-ideológia részeivé (Ein zu weites Feld; 
Gyűlöltem, gyűlölnek; Levél Lengyel Péternek 
ezerkilencszázhetvennyolcból stb.). Arövidpró- 
zát tartalmazó bevezető fejezet darabjai kö
zül a Hazug, csaló című emlékeztet leginkább 
az opera omnia sűrített atmoszférájára 
amelyben úgy jön létre az áhított világszerű
ség, hogy a tökéletes fuzionálás elve műkö
dik. A jelentések új űröket, hiátusokat 
hoznak létre, előző jelentéseket szabadítva 
föl; a történés egésze így a Nádas-prózára 
oly jellemző módon nem rendelkezik a ha
gyományos anekdotikus középponttal; a 
műegész gömbszerű, és minden momentum 
egy lehetséges középpont esélyét hordozza 
magában.

Az Álomháztartás ezzel ellentétben egy 
hagyományosabb prózamodell szerint épít
kezik, amelynek az alkotóelemeit talán fö
lösleges volna felsorolnunk... A szerző 
legjobb riportjai (pl. A ló vak; Rablott terület) 
azt bizonyítják, hogy Nádas nem csak az 
"életszakmában" mozog otthonosan, hanem 
bevallottan sajátjának tekinti mindazt, ami 
az írásos kultúra legszélesebb rétegéhez tar
tozik, mégha olykor nem is számol a napi
lapolvasó oly jellegű türelmével, amely a 
hírek és a kömyezetrajz bizonyos arányaira 
vonatkozik. A Talált cetli corpusában mégis 
a legszámottevőbbek azok a leveleknek ne
vezett esszétöredékek, amelyek mondan
dónk értelm ében a mit kérdésre 
vonatkoznak. Arra tulajdonképpen, hogy az 
az olvasó, akire e könyvdömping boldog 
időszakában oly sok tízatik, s aki (megőriz
vén még a görögök óta oly egészséges ízlé
sét) remélhetőleg az irodalom kérdéseit saját 
létével hozza szoros vagy kevéssé szoros 
összefüggésbe (1. "Változtasd meg életed!”), 
elsősorban azt kérdezi, hogy mit közöl a mű 
vele... Megfogalmazódik-e vajon egy olyan 
újabb bizonyosság, amely nem csupán a 
szerzőt boldogítja az üdvösség tevékenységi 
görbével jellemzett mezején, hanem azokon 
is segít, akik valamiért fellapozzák a Talált 
cetlit?

Az alkalmazott tudás példakönyveit ol
vasva, az azóta eltelt időszak termése alap
ján egy olyan személyiségkép rajzolódik ki 
előttünk, amely kételyeinket illetően a bizal
mi válság titkait sejteti. "A másikét az látja, 
aki látta a magáét. Mindenki másé csupán 
hasonlata ennek."

KISGYÖRGY RÉKA
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szerkeszti; K, JAKAB ANTALsző veggyu j temény
Nagy László (Felsőiszkáz, 1925. 7.17. — Buda

pest, 1978. 1. 30.) költő, műfordító; egyike kiváló 
lírikusainknak, akiknél a háború utáni magyar iro
dalomban kiteljesedik a Németh László megfogal
mazta igény; a nemzeten át a világhoz szólni; vál
lalja a magyar hagyományt (Balassi, Csokonai, Ber
zsenyi, Vörösmarty, Ady, József Attila), és új utakat 
törve maga is törvényalkotóvá válik; életműve átfo
gó szürrealiszdkus világképet és -értelmezést ad, 
amely a népi szokás- és hiedelemrendszerben gyö
kerezik. Mindkét ágon parasztok ivadéka, szülei 
nem gazdagok, de nem is szegények. Tízéves korá
ban csontvelőgyulladás támadja meg lábát, a máso
dik műtét után járógéppel jár. (A legenda szerint 
bicegésének oka az, hogy gyerekkorában kedvenc 
lova a lábára lépett A legenda forrása pedig egye
bek mellett nyilván az, hogy Nagy László költői 
jelképrendszerének és rajzművészetének egyik 
kedvelt motívuma a ló. — Prózaibb magyarázat: 
éppen lóőrzés közben érte a betegség első rohama.) 
Középiskoláit Pápán végzi. Sokat olvas, rajzol, fest 
és verseket ír. Az Iparművészeti Főiskolára, később 
a Képzőművészeti Főiskolára, majd a Pázmány Pé
ter Tudományegyetem bölcsészkarára jár. Összeba
rátkozik Juhász Ferenccel, Kormos Istvánnal. A 
nyilvánosság előtt 1947-ben mutatkozik be: a Való
ság közli hét versét és egy rajzát. 1949 őszétől állami 
ösztöndíjjal másfél évet tölt Bulgáriában, az a fel
adata, hogy a nyelvet megtanulva bolgár népkölté
szetet fordítson. Legtöbb pályatársához hasonlóan 
őt is megbabonázza a kommunista élet- és iroda
lomeszmény. Lenin-sapkát hord, dicsőíti a Rohamb
rigádot, az Agitátort, a pártot ('Pártom te kardos/an- 
gyalom"), a békegalambot, a kuláktalanítást, osto
rozza a Nyugatot stb. (e verseit kihagyja majd 
gyűjteményes köteteiből.) Első két könyve, a Tűnj 
el, fájás (1949) meg A tüzér és a rozs (1951) mégsem  
arat osztatlan sikert a.kincstári kritikusok körében: 
erőltetett, narodnyik nagyotmondó, nem eléggé 
harcos, jelszavainkat még nem tudja költészetté 
emelni — vetik szemére. Mikor egy ízben hazaláto
gat, apja, az erőszakos szövetkezetesítés esküdt el
lensége, nem fiamnak, hanem barátomnak szólítja az 
"agitátort". Lassanként azonban kinyílik a költő sze
me, és hangja elkomorul. 1952-ben feleségül veszi

NAGY
LÁSZLÓ

Szécsi Margit költőnőt. Harmadik kötetét, A nap 
jegyesét (1954) egyedül Déry Tibor méltatja melegen, 
mások ledorongolják "pesszimizmusáért". 1954—  
1956 a megújulás korszaka Nagy László munkássá
gában. Képei egyre erőteljesebbek, versformái gaz
dagodnak, megírja — talán Juhász Ferenc ösztönzé
sére — első "hosszú verseit", amelyek kozmikus

látomásokra, mágikus ráolvasásokra épülnek. 
1957-ben jelenik meg Versek 1944 — 1956 alcímmel 
a Deres maj£is. Rendhagyó gyűjteményes kötet ez, 
egy "ismeretlen pályakezdővel" találkozunk lapja
in, hiszen most fogadtatnak örökbe az eddig nem 
közölt zsengék és most tagadtatnak meg az említett 
propagandaversek, nem beszélve a gyakori átsimí- 
tásokról. Miután 1953 és 1956 között a Kisdobos c. 
gyermeklapnál dolgozott, 1959-ben ismét álláshoz 
jut a költő: előbb képszerkesztője, majd — haláláig 
— főmunkatársa az Élet és Irodalomnak. A hatvanas 
években fordítói munkássága kiterebélyesedik, tíz 
esztendő alatt mintegy harmincezer sort ültet át 
anyanyelvére. Főleg bolgár, délszláv és spanyol köl
tőket tolmácsol. "Ilyenkor derül k i— vallja —, hogy 
önteltségünk teljesen alaptalan, és jobb, ha még 
nagyobb erőfeszítésekre sarkalljuk magunkat A 
fordítás, bár olykor a hazai költői szabadalmak el
sőbbségét cáfolja meg, igazán arra jó, hogy kimutas
sam világ költői igenis rokonok a humanitásban." A 
huzamos várakozás után, 1965-ben kiadott Himnusz 
minden időben c. kötettel csúcsaira emelkedik a Nagy 
László-i líra mindkét fő vonulata: a "daloló versé" és 
a "hosszú éneké" (vagy "teljes versé" vagy 'leltárver
sé”). Itt sorakozik egyfelől az Ábránd, Lüiom-dal, 
Cinóber fényben, Tenger, pokoli tündöklésed stb., más
felől a Búcsúzik a lovacska, A forró szél imádata, Me
nyegző és A Zöld'Angyal, amely Csoóri Sándor sze
rint " a mindenkori magyar költészet egyik legna
gyobb verse". Egyébként a Himnusz... és az új 
versgyűjtemény, az Arccal a tengernek (1966) szerző
jében immár egyöntetűen a nagy költőt ünnepli a 
kritika. Az 1973-as Versben bujdosó darabjait több
nyire tragikus létélmény hatja át, tekintélyes részük 
próza- és képvers. A fel-felcsillanó játékos derűt a 
Jönnek a harangok értem (1978) c. posztumusz kötet
ben is elnyomja a "halállal jeges zordság" (Kiss Fe
renc). Egyik prózai megnyilatkozásából kitűnik, 
hogy Nagy László nemhiába sorolta mesterei közé 
Ady Endrét: "... minden igazi versből sugárzik a 
küldetés. Izgat, vagy lázit a jóért, pörlekedik a 
rosszal, és elfogult mindig. Nyugtalanul elégedet
len másokkal és önmagunkkal. Akár komor, akár 
pajkos, emberit fejez ki folyton. S mert rámutat az 
embertelenre, elkészíti helyét az emberinek..."

N A G Y LÁSZLÓ VERSEI
Adjon az Isten Kiscsikó-sirató
Adjon az Isten 
szerencsét, 
szerelmet, forró 
kemencét, 
üres vékámba 
gabonát, 
árva kezembe 
parolát,
lámpámba lángot, 
ne kelljen 
korán az ágyra 
hevernem, 
kérdésre választ 
6 küldjön, 
hogy hitem széjjel 
ne dűljön, 
adjon az Isten 
fényeket, 
temetők helyett 
életet —  
nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 
nem kérem.

Fehér volt az anyád, te meg fekete, 
anyádat elásták, de te nem tudtad, 
lefeküdtem melléd, simogattalak, 
sajnáltalak téged, bársony-kiscsikó, 
puha volt a füled, mint a kisnyulé, 
nyakadon a csengő piros szalagon, 
de te nem csengettä bársony-kiscsikó, 
szívedet hallgattam, alig dobogott, 
tartottam orrodhoz gyenge tollpihét, 
tollpihén a lelked alig remegett, 
sirattalak téged, bársony-kxscsíkó, 
nem kellett már neked a duális üveg, 
inkább földhöz verted halántékodat, 
tejfoggal haraptad piros nyelvedet, 
siratlak, siratlak, bársony-kiscsikó, 
bőrödet lehúzták, szárítják napon, 
sírodat megásták a meggyfák alá, 
gyönge a te csontod, mint a babáké, 
a hajnali harmat széjjel őröli, 
bórádból csinálnak fekete sipkát, 
drága bórtarisznyát borosüvegnek, 
siratlak, siratlak, bársony-kiscsikó, 
a gyenge lucernát nyúlok csipkedik, 
ott ficánkolsz te a csillagok között, 
onnan megrugdosod az én szívemet, 
minden reményünket befödi a hó, 
siratlak, siratlak, bársony-kiscsikó.

Az angyal és a kutyák
Mellemet nyomta nehéz álom, 
gyémánt fénnyel szememet sütötte: 
láttam egy angyalt fönn a dombon 
tüskés akácosban megkötözve.

Átlátszó volt az angyal torka, 
benne a lélek p l  és alá járt, 
sárga kutyák két lábra állva 
nyaggatták, csomóban tépték tollát.

Korán ébredtem, p j t  a szívem, 
éreztem, valóság volt az ábm , 
angyaltollat keresni mentem, 
hó ragyogott az egész világon.

Az ördög hárfái
Ne szomoríts, ne nyomoríts, 
hajsátorral el ne boríts, 
erós várat förgeteggel: 
életemet ne pglald el.

lángokat lehelsz a télbe,
selyemben kiállsz a szélbe,
havas melled ormosodik,
szemem érte kormosodik. >

Becsületed romló pénz lett, 
s gyönyörű vagy, mint az ének, 
testünk az ördög hárfája, 
ejhaj, pengessen halálra!
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HELIKON

Bolyongó
Még magasabbra tartom a gyeplót, 
rebben a bundäs lipicai kanca.
Rohanás fönn is, hamuszín felhót 
bakonyi szél hajt fedőnek a napra.

Távol a Somló fehér lesz újra, 
hófátyolában elsápad egészen.
Én meg bolyongok, pedig elbújva 
láng-liliom közt pirulhatna képem.

Azért futok, mert rettegnek tólem, 
mint vihart keltó garabonc-diáktól, 
pedig a fejem érettük törtem 
s vérüktől vérem el sohase pártol.

Röpíts te állat, szinte már ríkat 
szülőhelyemnek szófián konoksága!
Nem tudja még, hogy megvetem mindazt, 
aki méreggel készti jobb sorára.

Ó, mikor érünk arra a tájra, 
hol zene zeng s a túz pirosbort forral? 
Mert az én szívem most igen árva, 
már társalogna muzsikával, borral.

*Ábránd
Mint széttépett fehér madár 
vakít a fenyvesben a hó 
ragadozóm idesüvíts 
te özvegységet oldozó 
hóhérkodásnak gyönyörű 
vadja te énrám légy mohó 
mint széttépett féhér madár 
vakít a fenyvesben a hó.

Ki viszi át a szerelmet
Létem ha végleg lemerúlt 
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül p l a szivárványra? 
Lágy hantú mezővé a szMa- 
csipóket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt 
hajakat, veróereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít 
káromkodásból katedrálist?
Ütem ha végleg lemerúlt, 
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva 
a Szerelmet a túlsó partra!

Deres majális
Vadmeggy virágzik álmomban. 
Hol a sör, a bor meg a szóda? 
Dobol a szívem majálist — 
varjak jönnek a hívó szóra. 
Borzong a szagos meggylevél, 
nehéz ökörvér-színnd alvad, 
elpityergi magát az ég, 
táncolnak a fűben a varjak.
Hát a víg fiúk hol vannak? 
Logarléccel az élsó számol, 
csúcsos nullái újszülött 
fejek, rínak rácsozott ágyból. 
Sisakban vörös kocsival 
szirénázva robog a másik, 
hajón zsákol a harmadik, 
hallom ropogó csigolyáit. 
Láger-hidegben lebegett 
a negyedik, ott lett halála, 
hóba temették, letörött 
füleit úgy dobták utána.
Hol van a régi majális?
Társak, mit látok szemeimmel? 
Fehérek leszünk, mint a csont, 
poharunk más kézben csilingel.

Tenger, pokoli tündöklésed
Tenger, pokoli tündöklésed 
hasogatta a hegyeket, 
a jegenyéket lekaszálta 
sirályt és reményt megevett, 
halak robbantak, pikkelyük 
az égből hullva ragyogott, 
és lett a világ zajtalan, 
s én megvakulva álltam ott.

A Zöld Angyal
Nem züllenek el a füvek, a gyomok, 
nem züllenek el a mohák, a nyirok zöld erei, 
zúdulva jött a Zöld Angyal a házra, ahol születtem, 
megjelölte a házat s világát az ítélet jeleivel, 
jött a Zöld Angyal tomboló zöld paripákkal, 
szügyük a palánkon betör az elárvult jászol elé, 
óriás zöld bikákkal döfeti a falakat, hullik 
laskásan a mész, a malter, az Angyal vihog, 
röfögő zöld kocái telemalacozzák a kertet, 
violát, rózsát eszik a konda, az Angyal röhög, 
pirinyó zöld seregei, talpasak és kacsosak, 
bevesznek minden zugot, mert a vízözön előtti 
fölszerelést lerakta eléjük fehéren 
apám, aki volt a kemény szerszámok csillaga!

Tompítja már eleven vakota az éleket, 
ragyogó nyeleket bársonymarkában korhaszt a moha, 
gomba-kupicákkal zöldarany bár-pult az iga, 
hajdan ikerablaka a kínnak, tinószemek 
dudorodtak ki rajta légykoszorúsan, ámen, 
és ámen az eke tükrére, tüskés boronára, 
bongó vaskarikákat gyűrűnek húz ujjára romlás, 
és lerohad kereke agyáig a földbe a szekér, 
s a dögtemetóból, harmatban járva hasig, 
patákat gyűjt a kutya a küllők elé — 
összeáll a fura fogat, fele valóság, fele álom, 
zöld árnyak bókolása, paripás mozdulatok,

. holdfény-ostorral kezében ott ül a dérfejú ember, 
hintázva egyhelyben vágtat, borosán, fogatlanul 
vigad e zöld lakodalomban: ihaha! 
gébéi helyett nyeríti: nyihaha, a Krisztustdkat!
S nem veszi észre, hogy ingét megeszi a harmat

s bakancsa csupa penész-bulla, csiganyál-cirkalom, 
nem hiszi el, hogy repülő sózza a mezőket, 
a jegenyesor-széles vetőgépek ontják a magot, 
csak hajt galoppban őrjöngve, rajongva a gőzök 
smaragd lobogói között hajlongva, hajrá, apám! 
üvöltök neki kétszáz kilométerről cinikusan, 
de villany-koronás fejemet hirtelen eloltja a bánat, 
s mert e romlásba nem avatkozik erős kezem: 
a zöld éj mindent bekerít, kerepelve kormot 
a tűzvész biblikus malmai nem jöttek el!

Már a szoba tükrében nézi magát a dzsungel,
zöld hiúság, buja hit, levelenként előbbre
tolakvó bizonyosság — hátrálna tőle a tükör,
a rámába tűzött fácántollat iszonyat rezgeti
madarász-lelkem címere leszédül onnan hamar,
s a kíntól recsegő feszület már álma a puha mohának,
már csupa-zöld reflex a fal, a nyers és vad levegő
hidrogén magjai dörögve, akár a startpisztolyok,
indítják szakadatlan a nyirkot, a mindent puhító
nedveket előre, zöld agyvelők sugallata
sejtláncolatok millióit feszíti haragosra
s betör a lüktetés a házba, a robusztus
növényi szabadság idevezényli gyökereit,
gyökereket a fundamentumba, a falba, a döngdt agyagba
dóbszó-ritmusban, mikro-csillék gyöngysorai
özönlenek a sókért, a mészért, vasért,
kivonják a tartóerőket a négyszögekből,
rombusszá rogynak keretei ablakaidnak, anyám,
sírj a huzatban, repedjenek arccsontjaid,
ablakot becsukni nem lehet, anyám, soha,
sírnak veled nimfái a mésznek, meszeló-vonta
sáv-ingben siratják a száritó derűt, diadalt,
sír veled a menyasszony a képen, hajdani fátyol-torony,
zöld fejű apró üstökösök betörik szemeit,
hasítják szűzen virrasztó arcát, mosolyát, »  » »
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Himnusz minden időben
Te savárvány-szemöldökű, 
Napvilág lánya, lángölű,
Dárdának gyémánt-köszörű, 

Gyönyörűm, te segíts engem!

Te fülemülék pásztora,
Sugarak déli lantosa,
Legelső márvány-palota, 

Gyönyörűm, te segíts engem!

Siralomvölgyi datolya,
Festmények rejtett mosolya, 
Templom arany-kupola, 

Gyönyörűm, te segíts engem!

Díjra korbácsolt versenyló, 
Lázadásokban lobogó,
Csillag, dutyiba pillantó, 

Gyönyörűm, te segíts engem!

Harctéri sebek doktora, 
Hazátlanoknak otthona,
Mézes bor, édes babona, 

Gyönyörűm, te segíts engem!

Piaci csarnok álmosa, 
Nomorúságnak táncosa, 
Szilveszter-éji harsona, 

Gyönyörűm, te segíts engem!

Béta-sugárban reszkető,
Sok fejű kölyket elvető,
Tengerek habján csörtető, 

Gyönyörűm, te segíts engem!

Minden időben ismerős,
Mindig reménnyel viselős,
Bájokkal isteni erős,

Gyönyörűm, te segíts engem!

Öröktől belémkaroló,
Vánkosra velem hajoló,
Varjakat döggé daloló, 

Gyönyörűm, te segíts engem!

Iszonyattól ha szédülök,
Ha a pimaszság rámdönög, 
Önmagámmal ha kúzködök, 

Gyönyörűm, te segíts engem!

Jog hogyha van: az én jogom, 
Enyém itt minden hatalom, 
Fölveszem kardom, sisakom! 

Gyönyörűm, te segíts engem!

Felragyog az én udvarom, 
Megdicsőül a vér s korom, 
Galambok búgnak vállamon, 

Gyönyörűm, ha segítsz engem.

A falak négyszögében
Meghalni se tudtál, 
te csak az asztalra buktál, 
beborultál,
torkolat-tüzek, láncok, 
sikoly-címeres lányok, 
üszőktől cirmos virágok, 
komor vagányok, 
s küllők, cserepek forgatagába 
egy árva hajszálat se küldtél 
csak beleőszültél, 
csak beleőrültél.

Szabályos télben 
itt állsz egyedül ébren 
a falak négyszögében 
ágyudörejként 
visszhangzó köhögésben, 
lélekben is fázva, 
késekkel koronázva, 
bú-bajba csavarodva, 
s már szégyellve szórod oldó 
igád a sorsra, 
mintha már vétek volna 
ha a tavaszra gondolsz, 
orgonákra,
lilán dagadó tüdő-fákra — 
jaj neked aki voltál 
tüzes királyka: 
itt legbelül 
félszegen, illetlenül 
lehelsz a jégvirágra, 
hogy kiláss a világba!

Az összeállítást Kondor 
Béla rajzai illusztrálják

» » >
hozzád vénítik anyám, zsugorítják, 
adnak neki kínon túli távlatot immár, 
ki voltál: én is feledem, mi leszel: mutatja a kép — 
zöld szárnyak zuhognak az ágyra, ahol születtem!
Jön a Zöld Angyal, elfoglal engem arcátlanul, 
pedig már lecsillapodva borozok, bilincsügyeimre 
fújom a kósza füstöt, e nyomorúlt időt is 
tűnődöm aranykorrá, égszínú ablakomat már 
pergetett méz veri, akár a májusi zápor, 
s jön a Zöld Angyal, ideviharzik, levegőm is 
megzöldül mint a rézlemez, meghasad s hallom 
a vadság mell-dohogását, a legősibb önzés 
kozmoszi dörgéseit, rámcsap a vadság szaga, 
a csírázásé, avaré, zöld rohamé, a nagyormú 
diadal szaga elönt, mert itt a Zöld Angyal, zöld martalóc 
s primitív maskara egyben, röhögtet, búsultat is, 
bazári szarkafészek-süvege, üres szemüveg-kerete, 
szemodvában a kanosaiul forgó rovarok 
kör-körös zafir-izzása, a durva szederinda-sörény, 
a városon áthúzott parlag-palást, a taplótarajos váll, 
hónalja fúseprüje, fagyöngy-csecse, pufók bokor-fara, 
borostyán-ingén a legyezővé lett madárka-szárny, 
a bundás bagolyökrendék s csillaga egy korhadt lókantámak, 
a fejbevert cicák csontja, a névtelen babák haja, 
a kórságok csont-emléke, a hulló akácfavirággá 
lényegült háborús kötszer, mézzé válva a vér, 
a var meg a genny, itt a gombaként kibukkanó 
combcsontok gömbje, s a csatárláncra iszonyú példa: 
indakuszaság, hol íme, levélrések a hurrázó szájak 
s vitézi medáliákat hullat a vércse, van itt kalászos 
díszoklevél plakát, visszaküldött kérvény, idézés,csekkszámla, megtépett 

zsoltár, egy érvényét veszteti világ 
beleveszve e lomb-lavinába, már zöld pofonok 
puhítnak a nagy vallomásra, már nyers gyökerek 
börtönében a test, már gyomrom egy kosár gyökér,

csupa görcs, már zöld epét, zöld bort izzad a bőröm, 
s hirtelen kiüt a borosta, kormosán, nagy-hajasan 
én vagyok immár a töretni-való atya, 
mert igazán most érzem ízét a földnek, 
igazán a harmat hatalmát, a fű-gyökerek 
fúróit elegáns ruhámon át a velőmben, 
szétfeszített állkapcsomban tüsköstül, koronástul 
a felnőtt akácfát: fenn suhogó zöld versemet, 
de ez már nem a tiétek, ezt méginkább nem értitek, 
ez már a záporoké, a csillagoké, a Zöld Angyalé, 
aki orcátlanul eljött, példákkal fölcicomázva, 
leverni arany tűnődést, megrontani jelenemet!

Végeladás, nincs maradástok, emlékeim, 
lelkem csordái a kitárt csontkapun át 
a kaszabolt világosságban repüljetek vissza oda, 
zuhogjatok vissza oda, ahol fölvettelek, 
menjetek, én nem megyek vissza, helyettem pusztuljatok, 
a pokoli lombzengésbe bukjatok le eleven képek: 
nyeríts te legelői arabs kanca, azúrhajú rubintszemú, 
aki a játszó gyereket átugorva átvitted fejem fölött 
hasad érrendszerét, a tubarózsánál jobb illatú 
feszes kis tőgyedet, istenasszonyként szállj legelői, 
a levegőben utat hasítva, megszentelve édes tejeddel, 
te fényes mesebeli pár, kihánylak, szőke hajaddal, 
koronásán, aranying-lobogással parabolát írj a 
borúlátás égre, selyemcérnán, sivító húron 
magad után húzd a legyőzött gonoszok tumultusát, 
fekete banyákat, kuhó-torkú sárkányokat, sátánt, 
vérkorpás malmokat, gyilkosokat, gyerek-evő disznót, 
távozz csoda-időm tolla, te varázslatos, 
te bánatomkor számra olyan mosolyt csiklandozó, 
hogy előttem a nagy hegy széjjelreped szörnyű grimasszal, 
jaj, hogy a gyászra szivárványt fölemelni nincs már erőd, 
kölöncöd lesz a harmat, pezsegnek rajtad a férgek,

> ? » »
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Versben bujdosó
Versben bujdosó haramia vagy, 
fohászból, gondból, rádszabott sorsból 
hirhedett erőt meg iszalagos 
bozótot teremtesz magad köré, 
vele fekete éjt, hol fehér 
inged is rebegó selyemlidérc, 
alkohol szélverte lángja csak, 
versben bujdosó haramia vagy, 
szemed, a szemed is tünedezß, 
levelek rése ahogy tágul, 
ahogy szűkül, de mindig másutt, 
szüntelen célzó, de célozhatatian, 
kintről ordasi tűz s fegyelem, 
belül piros őzike-csillag — 
belül véredtől, véred vasától 
hártyáid azúr ablakai közt 
káprázatos világ a vemhed 
s vétked, mert ott ragyog igazi nap, 
versben bujdosó haramia vagy, 
megáldott szakállas anyaság, 
partizán-anyaság, lomb-koronás, 
hogy az éterben cirkáló öklök 
ünnepén eleven dob ne lehess, 
hogy léted értelmét el ne vetéld 
a halál dögönyözó babáitól 
és csipesz-kezek nehogy kiszedjék 
érzékeid tündéri villámait 
s kötözzék csokorba tükör elé, 
megfagyna minden, ha lélegző 
ingedbe kő-cölöp öltözne föl, 
koszorúzd lombbal és tarsd meg magad, 
versben bujdosó haramia vagy, 
az vagy: mert égi és földi körök 
lángolnak s hamuként lehull a madár, 
mert gyászban megtébolyodva forog 
aki a kereket hozta a világra 
és sír a propelleres juharfa-mag, 
mi lett a róla-vett ős-ideálból,

s mert nem éden az ég, ahol ejtőernyők 
nyílnak: a halál margarétái 
s bezárul álét — mert az áldás is zagyva 
ha manna és puskapor keveredik, 
mert fénykaszáknak fordítva hátat 
megrémült kisded az anyai kaput 
üti Ököllel, s döbbenetükben 
futnának a fehérje-láncolatok 
óriás hegygerinc-csordái vissza 
elbújni a bátor, pici ős-sejtbe, 
vissza a fölgyujtott holdak alatt — 
versben bujdosó haramia vagy, 
moha-csizma rajtad és hangya-telep 
és izzasz a nyugtalanság mérgeitől 
és ítélsz a húség tövisei közt 
és holtig a hűségtől sem menekülsz, 
versben bujdosó haramia vagy, 
kesztyűdet: ötujjú liliomodat 
kidobod a szimatoló ebek elé, 
vallatják, szivárog belőle a vér.

Liliom-dal
Télen sírtál te vékony liliom, 
torkodig felért a hó.

Aranyfoltos pázsiton, liliom, 
hajladozni ugye jó!

Tünemények előtted játszanak: 
fény s levelek sűrűi,

sárgarigó szárnya ha föllebeg, 
delelő nap átsüti.

Alkohyatkor öldöklő angyalok 
táncolnak a tűzfalon.

Alkonyaikor bújj hozzám, liliom: 
váltam árnya: oltalom.

Szentségtörő Madonna
Csikót szül nekem, démoni 
bársonyt a zöldbe, 
nyihogó csiUag-robogást 
a fú-özönbe.

Virrasztja lelkesen a vért 
/  szeme meleg lámpáinál, 

s föláll a burok-palástos 
négy lábú kicsi király.

Míg fogak satuját túri 
kánadni duzzadt kebel, 
nagy haja éjszakájában 
fejhangon fölénekel.

A szentségtörő madonna 
háttere arany vihar, 
illog és znllog a lepkék 
lemezes táncaival.

Duruzsol mirigy-telepe, 
tejjé hol vér alakul, 
pokolpiros érrendszere 
tündököl példátlanul.

lm, fölvirágzott a játék, 
él is örökké,
a szent lelkek kongresszusa 
ítélheti tündéri döggé.

A kínpadot szülő világ 
ebből már nem csikar fintort, 
csont-orsókra ezt a szivárványt 
nem csavarja soha a sírbolt.

>
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» » » rege se lesz rajtatok, regöseim, láncos csapat,
agancsos bikával, sökgyertyás oltárral, csodamívú ritmikával
csörtess vissza, zúzd magad össze, királyokat perzselő lángod
örökre kioltom, pusztuljatok belőlem ünnepeim,
kalácsosák, abroszosak, húsvétok zászlósak, harangosak,
őrülten tüzes pünkösdök, megváltás boldog indulatok,
templomot pofozó düheim, piros ingeim elússzatok,
ifjúság hattyúi Dosztojevszkij sötét hajával
borzongva szálljatok vissza, mint villanydrót-ütötte ludak
zuhanjatok a zöldbe, szerelmeim ott zavarodjatok Össze,
ti fehér ruhásak, Mária lovai a körmenetben,
kiket liliommal, szalag-gyeplővel hajt a szobor,
ti géppisztolyos katonalányck, akiket anyám teknőjében
fürdettem a világháború szennyétől szerelemre,
páncélozott melltartót levetve téknőben repüljetek
vissza az akácosba, kifújlak te nagy rózsa-szoknya
virág virága: cigánylány, combjaid már a tüske között,
hangya-udvarú emlék-szemeddel ne nézz már a levä mögül
már mindent hazaadtam — ez volt az emlék halála,
vándor, ha ott jársz elefánt-fül méretű lapuk között
bürökfátylak bódulatában, ordító lombtenger mélyén,
megrágott napfény-függönyben, ha nem félsz s képzeleted ha bírja
lásd meg a rothadó mesét, a mítoszt, húszévem gyönyörű
alakjait hasonfekve, avarba furakoó arccal,
tárt szárnyakkal, karokkal, lásd meg a földbe szúrt orrú
aranycipőt, az eljegyzett kezet, az elmúlt időket,
már síppal, dobbal, csillagdörejjel nem lehet őket fölkelteni,
nem akarom őket fölkelteni, nem búsulok értük soha!

Ha sírni tudnék, a rettenetes tengerhez mennék, 
de könnyeim kora lejárt, vége a lírai fényűzésnek, 
vért akar az ábránd, kiderült, a tündéri párna helyett 
fekete tőkén a fej s már skarlátban a balsors fölötte áll, 
még nem sikerült néki, pillanatig még szabad vagyok, 
s jaj fényiek, mert fényes veszedelem virraszt fejemnél,

mint a legvégső hajnalt e sugár-virágot úgy viselem,
arcvonás nem mozdul el, bár tudom, a villámló bárdot
hányszor rúghatta vissza Hunyadi László nyaka,
de két sujtás közé képzelt életem ezért szeretlek,
etetlek jó gyönyörökkel, a méltó gond is a miénk,
hogy útján a hú lovasoknak hirtelen tovább rohanjunk
ármánnyal aranyozott éjben, rebbentvea lámpák ölyv-seregét,
letiporva az örök dilemmát, hogy a vesztünkre törőkét
üdvözölni is tudjuk, tovább, a húsevő tüzeken át,
a csipkék fegyházán, öntött-vas melleken át,
az alkohol szentjein s disznain át, a játék révültjein,
a pálya szatumusz-karéján, hol a fáslis telivér
hordágyon nyöszörög, s a húllt-lelkeket úgy söprik össze,
tovább, de mint a lágy szél, a vérző gerincű hidakon,
csonthártya-érzékeny szomorúakon, gyászolókon át
s megőrült asszonyokon, akik a megbontott ágyról
idegen hajakat csípnek föl a mennydörgésben,
tovább a pudvás szolgákon, jutalom-szüreteken,
a zsákmányvitézek bástyáit rúgva, súrolva kicsit a prémet,
hogy rémülne smirglivé rajtuk, hogy virradatig
viselnék a láng-inget, amit én kaptam hozományul,
tovább az otthonok morzsalékán, az árva kerteken át,
hol a kipirult cseresznyefákról vénemberek esnek az éjbe,
tovább a bárok holdjai közt, a dob-dobogásban,
a kürt-röfögésben, hova a lárma falain át is
beszivárog az anyai sírás, tovább az aszállyal bélelt
műért6 termeken, a szentséges tanácskozások
fejbúbjain át, hogy ügyemet hagynák békén,
tovább a kert gyanánt öntözött betonon át,
a hazán, csillagok hajtószíján, kolóniák tüzes zenéjén,
tovább e jelen-világon, viÚámló karckon át,
tovább a reményen, ha a Lehetetlenért is, tovább,
hogy verejték-uszályom a Tejúthoz legyen hasonló,
hogy a végső sujtás után a fololdozást a Zöld Angyal hozza,
s magasan játsszon szívem: a fényből kitéphetetlen levél!
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YVES MÓNIN (EMMANUEL)

A LOVAG BREVIÁRIUMA
KI

VAGY TE, KÓBOR (1) LOVAG, KI 
ROVOD AZ UTAKAT?
ÉS FÖNNTARTOD-E TE 
AZ EGYSÉGES RENDET?

TE VAGY AMA ELSŐ ELVEK ŐRE, ME
LYEK LAKTÁK AZ EMBERT,

TE VAGY EME ÉRTÉKEK GYÁMJA ÉS 
AGYA (2),

TE VAGY A MINTA AZ ŐK BENNED 
TÖRTÉNŐ MEG-TE-S- 

TE-
SÜL-É-
SÜK SZÁMÁRA;
S
TE, NAP MINT NAP, MINDEN OR

SZÁGBAN AZOK
VÁGYÁT ÉBRESZTED ÚJRA, KIK FÖL
ÖSMERNEK TÉGED AZ ŐSI ÖSVÉ

NYEN, S KIK EMLÉKEZNEK 
A BENNÜK LEVŐ LEVENTÉRE.

HALADJ HÁT TOVA, LOVAG,
ÚT ZARÁNDOKA,
TISZTELVE ÉS TUDVA, HOGY 
TE VAGY A LÉTE S AZ ÉLE AZON 
ÖSSZES ELVEKNEK ÉS RENDNEK, 

MELYBEN A
TE ÉS AZ ÉN: EGY.

c u ts  it fr o tm g ir  t o  -

iii ca irar jríitecreur ci ,
jn o k r a a r  leur incarnation itn tol trtu entmine« jours

•T£\' X:' l.'í:

MI
VAGYOK

ÉN,
MI

VAGYOK
ÉN,
ÉS

TÉRÍTI EL ŐKET, ÉS SEMMI SEM IJESZ
TI EL EZEKET, MERT ISMERIK AZ ALAK
ZATOK ALAP

ELEMEIT.

EGYEDI JEGYZETEK
MICSODA

A
LOVAG?

KICSODA 
A TÜNDÉR

MESÉK 
K I 
SEB
BIK 
FI- 
A
7

AZ VAGYOK, KI AZ ALAKZATOKAT 
ALKOTJA, S KI A FORMÁBAN FOROG.

KIÉRT? MIÉRT?
HOGY RAGYOGJON A NAPKORONG, 

HOGY ÉNEKELJEN (3) MÉG A FORRÁS, 
HOGY ENYHE LEGYEN A

SZÉL AZOKNAK, KIK SÉTÁLNAK, S 
KIK ANNYI ÜTKÖZŐT TALÁLTAK AZ 
ÚTON,

HOGY VÉGTÉRE IS MEG AKARTÁK 
LELNI A LÉT ÉRTELMÉT.

FÖLFOGVA A HOGYANT, A LEVÉST 
AZ ÉLET HULLÁMHOSSZAIRA FOGJÁK 
BONTANI. KÜSZÖBRÓL-

-KÜSZÖBRE, MINDIG MOSOLYOGVA 
ÓK AZ EGYEDI KINCS IRÁNYÁBA HA
LADNAK. ÉS SEMMI SEM

A fordítás Yves Mónin (Emmanuel), Le 
Bréviaire du Chevalier (A Lovag Breviáriuma), 
I, Les Editions Point d'Eau (Forrás), Paris, 
1989 (4. kiadás) alapján készült, a szerző be
leegyezésével, a fordító kezdeményezésére 
és a Helikon számára.

1 — A francia eredeti "chevalier"-t talán 
a "kóbor" szó adná hangalakilag is vissza. 
Ilyen kontextusban a "kóbor lovag" lényegé
ben nem más, mint tautológia ugyanúgy, 
mint az önismétlő "esik az eső". Arról persze 
most nem is érdemes értekezni, hogy a "che
valier" és a " lovag" szavaknak is van egy 
közös szótagja: a "va". Az már persze francia 
prozódiai finomságok közé tartozik, hogy a 
francia szótagolás jelen pillanatban — még 
akadémiai és egyetemi berkekben is — rend
kívül szabad. "Ez van".

E sorban a figyelmesebb olvasó és szö
vegkutató bizonyára fölfedezte a "vagy" és a 
lovag" áthajlásokat, a lovag" és a "rovod" 
benső azonosságait, valamint a "kóbor és a 
"rovod" betűcseréit. Az erre következő szö
veg ilyenszerű csízióit nem is soroljuk to
vább, s a reménykedő rejtvényfejtőkre 
bízzuk e nyelvi fejtörők kifejtését a textusból. 
Ám a menet megkönnyítése céljából ím né
hány kulcs; elvek, ember, én, vagy, ösvény. De 
van még egyéb is.

Francia anyanyelvű olvasóban teljesen 
normálisak az ilyenszerű — valójában a fo
netikus kabala szakkörébe tartozó — kap
csolások az olvasás során; s ez a beidegződés 
annyira erős, hogy a különben fölöttébb el- 
kényeztett olvasó többnyire nem is képes 
függetleníteni magát tőlük.

Yves Mónin, mint a francia fonetikus ka
bala Kolumbusza, különösen rájátszik a 
nyelv eme többnyire elhanyagolt — ponto
sabban: elhallgatott —jellegzetességére, sőt, 
minden írása ezeknek a nyelvi-transzcen
dentális arányosságoknak a kifejezésére és 
magyarázatára épül.

2—Nem hiszem, hogy túlontúl kivettem 
részem a fordítói licenciából (szabadalom
ból), midőn a "agent" szót az "agy" szóval 
fordítottam. Francia logika szerint az agy 
nem egyéb, mint valaminek az ágy a, közege, 
lévén hogy a servir 'szolgálni' és a cerveau 
’agy’ szavak töve homonimikus (egyhang- 
zású). A magyar szöveg"gyámja és agya " mel- 
lérendelős szerkezetben persze egy 
rejtettebb betűcsere is erősíti a megfelelte
tést a gy-á-mja lényegében az a-gy-a inverze. 
Az összekapcsolódást ráadásul egy alliterá- 
dós szótag (agy) is nyomatékosítja. Persze az 
sincs kizárva, hogy az ilyenszerű egybeesé
sek még az olyan, nem mindennapi kutatók 
szemében is, mint Hajós József vagy Szőcs 
István — egyszerűen csak: gyanúsak. Pedig 
ők is gyakorolják — gyakran—a gyökök eme 
vonását.

3 — Énekeljen vő. én. Mondanom sem 
kell, hogy a "Ragyogjon a napkorong" fordítás 
Rára (1. egyiptomi mitológia, Napisten) vo
natkozik. Á szöveg további részeiben sem 
érdektelen fölfedezni némely összefüggést 
például az alak, az alkotás és az alap között.

»

Yves Mónin a jelenkori franda inidati- 
kus (beavató) esszé nagymestere. Könyveit 
az Emmanuel misztikus névvel fémjelzi. 
Noha számos műve nemzetközileg is ismert, 
soha nem készült róla filológiai értelemben 
vett életrajz s személyét — Castanedához 
hasonlóan — egy bizonyos megvilágító ho
mály szegélyzi. Legfontosabb művei— 
L’Esotérisme du Petit Prince de Saint-Exupéry, 
Editions A. — G. Nizet, Paris, 1987; Le Mes
sage des Tapisseries de la Dame a la Licome, Le 
Point d'Eau, Paris, 1979; Hiéroglyphes Franca
is et Langue des Oiseaux Alchimique, Le Point 
d'Eau, Paris, 1982; Le Bréviaire du Chevalier, 
Le Point d'Eau, Paris, I et II, 1983; Le Son du 
Désert, Le Point d'Eau, Paris, 1983; La Chasse 
Sacrée, Le Point d'Eau, Paris, 1988; De la Che- 
valerie a la Libération. L'enseignement ésoté- 
rique de la Quete du Graal de tous les 
Chevaliers et de la Quete de Gauvain dans 
Gauvain el le Chevalier Vert, Le Point d'Eau, 
Paris, 1990; Le Traité de Reintégration des 
Structures de l'Existence. Commentaire de Hi- 
érogliyphie, de Langue des Oiseaux et de 
Grammaire. Paris, 1993. Kazettán: Les Dits 
inédits d'Emmanuel, Paris, 1990, 60'+60', 
Dolby-Stéréo.

FORDÍTOTTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA 
ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA BRÉDA 
FERENC, 1993.
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KIRÁLY BÉLA VERSEI Gyalog a Hargitán

Rímek a sötétből
A hársfaillat messze elkísér. 
(Mosolyogsz: mi lesz a fenti sorból?) 
Villáimra telepszik az éjfél, 
megsuhint e századvégi holdkór.

Baj van, hisz a nappal nem igéz meg. 
Éjjel veszem a várost nyakamba. 
Ajózaneszű polgár megítélne: 
"Asszonya van, leánya és fia!"

Hetvenezren alusszák it t  álmuk.
Rovom az utat ablakuk alatt.
Vízum nincs, perzsaszőnyegen szállnak, 
szétbogozva államhatárokat.

Oda lesz e századvégi holdkór.
Mégy. Messze talál innen ama tél. 
(Mosolyogva dőlsz ki majd a sorból7)
A hársfaillat oda is kísér.

Fenyők: metszett pagodák. 
Medvék: éhes Jagodák.
Hó, amit felnyal tavasz. 
Fenyővíz: asszonypanasz.

Hegyek: keletről jöttek. 
Útközben csúcsaik csöktek. 
Völgyekben vaddisznónyom. 
Hölgyek a ködfátyolon.

Országút: folt hátán folt. 
Szán, kocsi rajta nem volt 
Útjelzők: tétova tippek. 
Keresztrefeszített nippek.

Szürkület: csípős hideg. 
Holdfény: feszített ideg. 
Hajnal-nyü szíven talál...

Letérdel érted a táj.

Hűség
Bemutatkoztam.
Lim-lám az új osztályfőnök.
Szép, tágas szobában üldögéltünk.

A kislányt később lefeküdni küldték, 
a férfi borért ment a pincébe.
Asszonya muskátlis ablakhoz vont engem.

Elhúzta a függönyt és kimutatott:
"Amíg ezek a nagy hegyek itt állnak, 
mi nem megyünk sehová innen.
Nekünk i t t  van a helyünk."

Nem láttam semmit, 
teljesen besötétedett.

Hallgattam.
Néztem az arcát, a lüktető szépiákét 
s bosszantott,
hogy hajnalig disszidálnak a hegyek.

tarkóbarkó (10)
A nád, a gondolkozó nádszál haj

ladozott a szélben, hogy ketté ne tör
jön. Néha már-már kénytelen volt 
hajlongani is. Ilyenkor föl-fölmerült 
benne úgymaradásának, fölegyene
sedni többé nem tudásának a rémké
pe- *

Sarokba szorult Most már hajlan
dó volt mindent aláírni, de egy felté
tellel: ha sik erü l fe lszám oln ia  
írástudatlanságát

*

Szabadversgyártónk réglent-új- 
fent ilyen verset fent

Kolum bácsi csecselegye cse- 
csenekkel csencsel; 

főnév előtt három ige: 
csenek, kel, csen, csel.

*

A SRL (szérélé, széréléu, nem sze
relő): KFT, azaz román megjelölés a 
korlátozott felelősségű társaságra. A 
SRL viszont (magyarosan: az RHSZ) 
korlátlanul felelőtlen, a parlament 
előtt vagy mögött se feleL 

*
Ha te ebben az étteremben mint 

faluvégi kurta korcsmában dáridózol 
hosszan, oda rúgnak ki: a Szamosba.

*

— Milyen lesz a hatalomtól Jó
zsef?

— Bódult.
— És ha ráadásul Iliescu-párti?
— Akkor Iosif Bódult.

♦
Forradalomittas erdélyi testvére

ink 48-as jelszava: "Bem, bem, bem cu 
generálul Bem!"

*
A hatalom magát ravasznak hiszi 

és hülyének azt, akit át akar verni. 
Például azzal, hogy a főügyész gene
rálist (procurorul general) lefokozza 
főügyészhelyettes generálissá. Hala
dunk, haladuim spray női culmi de 
dvilita-tie si dviliza-mie.

*
— Hogy született meg a majom

ember?
— Úgy, hogy a kan a trópus előtt 

találkozott a pitével.
— És?
— És lön pitekantrópus.

»
Ha ő ver, akkor te vele kitolj, S ha 

revol-ver, akkor hát pisz-toly.
*

— Szomorú, de szentigaz: a szent
ség nem öröklődik.

— Miből gondolod?
— Abból, hogy van például Szent 

György és Szent László, azonban 
nincs Szent Györffy és Szent Lászlóffy. 
Van Sanctus Demetrius, ebből lett Si- 
medrea, majd Medrea — ez utóbbi 
híjával minden szentségnek.

— De maga felé hajlik a keze, mint 
a szenteknek!

— Igen. Görbe a legszebb, legfény- 
lőbb kör és a legrútabb, legsötétebb 
jellem is.

TATRANGI TIBOR

Októberi évfordulók
1 -------
2 — 40 éve halt meg Szép Ernő magyar író
3 — 240 éve született Frantisek Jan Tomsa cseh író

80 éve született Aale Maria Tynni finn költőnő
4 — 60 éve halt meg Arthur Landseberger német író
5 — 70 éve született Alfonsas Bieliauskas litván író

280 éve született Denis Diderot francia író 
40 éve halt meg Friedrich Wolf német író

6 — 100 éve született Maria Lamas portugál írónő
130 éve halt meg Frances Trollope angol írónő

7 — 20 éve halt meg Fodor József magyar költő
8 — 190 éve halt meg Vittorio Alfieri olasz költő

25 éve halt meg Emü Petrovid román nyelvész 
80 éve született Rónay György magyar költő

9 — 20 éve halt meg Gabriel Marcel franda író
10 — 90 éve született Hriszto Radevszki bolgár költő
11 — 30 éve halt meg Jean Cocteau franda költő 

130 éve halt meg Andrei Muresanu román költő
12 — 90 éve halt meg Miloslav Bella szlovák költő

80 éve született Oleksza Ivanovics Hurejiv ukrán író
13 — 140 éve született Martin Kollár szlovák író

170 éve született Lisznyai Damó Kálmán magyar költő 
130 éve született Josef Merhant cseh író

14 — 70 éve született Victor Kembach román író 
200 éve született Erik Johan Stagnelius svéd költő

15 — 70 éve született Italo Calvino olasz író
240 éve született Elizabeth Inchbald angol írónő

16 — 20 éve halt meg Ingeborg Bachmann osztrák költőnő
40 éve halt meg Nyíró József magyar író

17 — 180 éve született Georg Büchner német író
10 éve halt meg Romolus Guga román író 
90 éve született Nathanael West amerikai író

18 — 25 éve halt meg Gereblyés László magyar költő
30 éve halt meg Kakassy Endre romániai magyar publicista 
30 éve halt meg Galina Jevgenyevna Nikolajeva orosz írónő

19 — 560 éve született Marsilio Fidno olasz humanista 
350 éve született Mihail Halid román humanista 
80 éve született Vasco Pratolini olasz író

20 — 260 éve született Adam Naruszewicz lengyel költő
21 — 70 éve született Mihail Gafita román kritikus
22 — 175 éve halt meg Joachim Heinrich Campe német író 

175 éve született Leconte de Lisle francia költő
380 éve halt meg Mathurin Régnier francia költő 
110 éve halt meg Thomas Mayne Reid angol író

23 — 130 éve halt meg Franz Bopp német nyelvész 
120 éve született Lampérth Géza magyar író

24 — 80 éve született Armand Lanoux francia író
25 — 70 éve született Tóth István romániai magyar költő 

150 éve született Gleb Ivanovics Uszpenszkij orosz író
26 — 320 éve született Dimitrie Cantemir román tudós
27 — 440 éve halt meg Miguel Servet spanyol hitújító
28 — 130 éve született Fényes Samu magyar író

80 éve született Kelemen Béla romániai magyar nyelvész 
325 éve halt meg Augustin Moreto y Cabana spanyol író 
90 éve született Evelyn Waugh angol író

29 — 10 éve halt meg Béládi Miklós magyar kritikus
210 éve halt meg Jean Le Rond D'Alembert francia tudós 
120 éve halt meg Ernest Feydeau francia író 
90 éve született Mieczyslaw Jastrun lengyel költő 

375 éve halt meg Walter Raleigh angol író
30 — 480 éve született Jacques Amyot franda műfordító
31 — 40 éve halt meg Petre Dulfu román költő
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BÖLÖNI DOMOKOS

Maga író?
Maga tényleg író? kérdezte a szederjes 

ajakú részeges. Mit lehet erre mondani, ha az 
ember kocsmába jár, leül egy ilyennek az 
asztalához, az meg be is mutatkozik, hogy 
(félreérthetetlen motyogás, jobb napokat lá
tott modor) Ezésez, foglalkozása szerint pe
dig: részeges.

Te is bemutatkozol, és azt kockáztatod 
meg, hogy író volnál.

Na, erre kérdezett rá a részeges. Hogy 
tényleg?

— Hát persze—válaszolod, de most már 
a legkevésbé sem vagy meggyőződve ró- 
la(d). Amit eddig írtál, az smafu (ez a zsö- 
manfuból jön), különben is, amióta írsz — 
hohó: mióta írsz? —, állandóan alkotáslélek
tani zavarokkal küszködsz. Küszködöl. 
Mégis, egy részegesnek azért csak bevallha
tod, akár mint eldöntött tényt, nyűt eviden
ciát: igen, tényleg.

— Na, mert én is ösmertem egyet — emel
te kriglijét a részeges, és belehúzott. Rutino- 
san ivo tt, v igyázva féltve ő rzö tt al
koholszintjére, melyért ölni tudott volna, 
akár egy dilettáns költő a klapanciáiért. — 
Amelyiket én ösmertem, az is ilyen kövér, 
nagyhasú volt, messziről nem is látszott raj
ta, hogy bántaná valami. De közben ez egy 
munkásgyerek is volt, tisztelt uram, ez újsá
got írt nappal, de nekem az is titok, hogy 
pontosan mikor. Mert majdnem mindig ket
ten kezdtük a napot a Kraxban, ez volt a 
legközelebb a szerkhez, korán is nyitott, én 
bevettem a féldedbelt, ő már akkor előkelős- 
ködött, égett neki a pokol, itta azt a randa 
reggeli pisvasszer sört. Aztán elment, én még 
egy kicsit maradtam a Kraxban, tettem-vet- 
tem ezt-azt, járt érte kávé, miegymás, ő el
tűnt, hogy dolgozik. Biztosan csak mondta, 
hogy cikkeket, riportokat, híreket meg efféle 
más hazugságokat ír, én azt hiszem, csak 
bement és köszönt, hogy jónapot. De lehet, 
hogy tudott valamit, amit a többi nem, s csak 
végigment az írógépek között, s mindenki
nek szólt ezt vagy azt, ez olyan, mint egy 
gyári művezető, mikor szimultánt játszik a 
melósokkal.

Nem tudom, hogy csinálta, de tizenegy
kor már ő is ott volt a Welcome-ban, s aztán 
már egészen jól fejlődtünk tovább.

Úgy voltunk — a részeges itt jóelőre utál- 
kozva megrázkódott —> mint valami tejtest- 
vérek...

Kérsz még két csapoltat, ez is derága, a 
költségvetésedet máris felborította, minden 
más terved — szerencsére nem volt! — du
gába dőlt. Dugázni nem telik, ez világos, 
mint ez a csapolt. Vörösmartyt idézed a ré
szegesnek parafarizeuskodva: oda lett az 
emberek (költség)vetése.

— Bizony uram, a Reform! — kiáltotta el 
magát a részeges; azelőtt mintha szunyókált 
volna. — Látja a kapcsolatot a két reformkor 
között? Nem? Én sem. Én úgy döntöttem, 
valahogy csak kihúzom a következő forrada
lomig. De mindjárt jön a hajfodrász, a felesé
gem, nem a tavasz, dehogy, és hazavisz. 
Mindig haza visz, és otthon hazaviszkivel kí
nál. Látja ezt a bíbomaplementés hálát ezek
ben a piahályogos szemeimben? Ez a

hajfodrásznak szól, mert ő keres. És talál! 
Persze tudja, hogy melyik órában és percben 
hol vagyok. Uram, a múltkor hozzám igazí
tották Akosfalvánál a nyárádmenti gyorsvo
natot... Nem ütöttem el, szerencséjére.

Jól van, öreg, mondod, mert ezek a szpí- 
csek már a betonfelmosó slagon jönnek ki, 
úgy lehet, ketten maradtatok a csehóban; — 
Aztán ez az író — szólalt meg váratlanul 
megint a részeges —, aki olyan kövér volt, 
mint uraságod, ez tehetséges volt, uram.

Ezt úgy mondta s le is hervasztott vele, 
mint aki tisztában van, hány pénzt is érnél te 
magad. — Ez, uram, megírta a saját halálát, 
és ha véletlenül el nem szúr egy epizódot, hát 
hajszálra úgy is lesz.

Jó, ez a meséje, döntőd el, s egyik feled 
felugoma, hogy aló mars haza, a másik, hogy 
hátha valami épkézláb marhaságot csíphetsz 
fel mégis a vén diliótól.

— Ez, uram, megírta. És amelyik napon

Sipos László: A művész

megjelent, hát csak a másikon következett 
be. Úgyhogy mindenki röhögte, mert persze 
elmondta, hogy az igazat írja meg. Azon a 
napon is együtt dobbantottunk a Kraxban, 
tizenegykor már üveges sört ittunk a Pikk
pakkban (felgöngyölte a honort a sztoriért), 
aztán sorra a Badllusba, a Trocheusba és a 
Pufajkába. De ez, azt hiszem, már csak más
nap volt, mert aznap, Szent Illés lévén, hiába 
vártuk a jeget; s másnap jött meg. Amikor ez 
a barátom, az író, elment. A családját elküldte 
a fenébe, azok meg direkt a misére. Ott a 
templom, ne, tornya sincs, de lehet benne 
imádkozni.

Ez meg pucérra vetkőzött, úgy járt-kelt a 
lakásban, mint egy harámbasa, aki éppen 
most nem tart igényt a szerájra. Beevett sza
lonnával, szalámival, uborkával, nyerssel és 
kovászossal is, akkor jutott eszébe, hogy még 
valami vegyes gyümölcspálinka is van a ház

nál, azt derekasan felcsőrölte, akkor teleen
gedte forró vízzel a kádat, mindig forróban 
fürdött, mert reumás volt — s beléereszke- 
dett, mintha csak a parajdi sósfürdőben ké- 
jelegne.

A részeges elhallgatott, te meg várakozva 
figyeled tovább. Mintha évek telnének el így, 
és nem történül semmi. Két lefagyott szószá
tyár duhaj a kánikulában. Végül a felmosó
rongy a lábadhoz ér, a vécés néni rád szól: 
erre a kijárat, disznók, elég volt mára.

— Tudja, mi volt? — súgja menet közben 
a részeges, mert nem tudja már tartani a 
száját s te nem nógattad. — A kád tele volt 
vérrel, pedig el se vágta semmijét. Azt mond
ták, hogy talán a forró víztől megindult a 
gyomrában a vér; meg volt ott pattanva va
lami. Hogy úgy jöhetett ki a gyomrából, mint 
a gejzír.

* * *
Mi elmegyünk a misére, mondják a höl

gyek (feleséged és két lányod), jött egy új s 
fiatal papbácsi, arra kíváncsifáncsik nagyon, 
te egyedül fogod megnézni a filmet, vigyázz, 
mert mondták, hogy ez a mostani epizód egy 
hatalmas balesettel zárul, s figyeld nagyon, 
mert ha életben marad, Pamelának akkor 
végképp nem' fog már fungálni a méhecské
je. Oké, oké, morgod, ajtó be, lift le. Csend, 
már amilyen a lakótelepen van. Az ötödiken 
tépik egymást, a lépcsőházakban az unatko
zó s munkanélküli fiatalok megerőszakolás- 
dit játszanak, a csaj üvölt, mint akit tényleg, 
aztán figyelik a járókelőket, senki arra nem, 
mindenki széles ívben kerüli el még a tájékát 
is az üvöltöző gócnak, jólnevelten becsuksz 
erkélyajtót s ablakot, valamit vacsorázol, 
nem ér a film, levetkőzöl, a fürdőszobába 
mész, hosszan elfilozofálsz az ülőkén. Még 
jó, hogy nem olvasol. (Amúgy sem látnál, 
összefutnak szemed előtt a hieroglájfok.) Fo
lyik már a víz a kádba, csobog a víz, fürödj 
meg, kivágódik a lift ajtaja, vagy bevágódik, 
valaki elüvölti magát.

— Maga tényleg író?

* * *
Belevetem magam a kádba, kívülről tör 

számba a forró gejzír.
— Igen, igen, én író vagyok!—kiáltanám 

vissza. De ez egyrészt nonszensz, mert akkor 
mi van; másrészt pedig éppen megfulladok.

Egyébként és közönségesen viszont már 
nyolc az óra, lám a Krax nyitott ajtaja elől 
elvették a széket, ami azt jelenti, hogy szabad 
a vásár, már nem is kell rendelnem, csak 
elmorgom a jóreggeltet, félrecsúszott sapká
ja alól rám bandzsítva biccent a részeges, akit 
a frász tudja, sosem tudok kikerülni, akár
melyik kocsmába vetem be magam, mindig 
ott van, tudja, hogy utálom, mégis mindig 
úgy néz, mint egy hűséges csavargó kutya, 
aki valami koncot, esetében bár egy felet re
mél, de én nem állok le vele és nem is fogok 
soha fizetni neki, mert akkor csak odatelep
szik az asztalomhoz, és...a többi már megint 
csak meg vagyon írva.

Aztán méltósággal kivonulok, és az elízi- 
umi mezőkön hascsikarást okozó, egyszerű, 
érthető, harcos és lelkes, és mindenfélekép
pen privát újságdkkentyűket írok.

A kádból mégiscsak kifordulok vala
hogy, s egy utolsó mozdulattal kirántom a 
dugót, az engedelmesen lecsordogáló ősele- 
mémek pedig szerelmesen odasuttogom:

— Maga a vérem?
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IMREH ISTVÁN

A M ADÉFALVI VESZEDELEM
III. Vádlottak padján az áldozatok

8. A "katonák világa"
A székelyföldi határőrség 

szervezésének, a madéfalvi ve
szedelemnek az áldozata és egy
ben hőse is: a "nem katona", 
hiszen az erőszak elsősorban el
lene irányu l, az ő szabad
ságjogait nyirbálják meg, és ő 
vállalja a szembefeszülést, neki 
van mersze és ereje az ellenállás
hoz. A határőri státust új életfor
maként elfogadók — elsősorban 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszék, 
valamint Háromszék falvaiban 
— a "katonák", a "limitrophusok" 
(limitrofusok), akiket sok kor
társ, majd történetíró megalku
vóként, egységbontóként, test- 
vérharc-szítóként marasztal el.

A két főcsoporton belül is sok 
volt a nem csupán árnyalatnyi el
térés, különbözőség. A "nem ka
tona" lehetett olyan, aki mérce alá 
sem állott; megmérettetett, de a 
fegyvert nem vette fel, vagy min- 
dennek  ellenére végül csak 
visszaadta fegyverét A limitro- 
phus a közbeni fokozatokon le
hetett még nemet mondó is, de 
végül jónéhány m egtarto tta 
fegyverét és még katonai esküt is 
tett. ókét — tanúskodásaik alap
ján — nevezhetnék lojálisoknak, 
meggyőzőiteknek vagy sokféle 
úton-módon "kényszerített-kato- 
nának” is.

Az Erdélyben állomásozó 
haderő tisztjei ennek a kény
szernek szolgáltak támaszul, és 
ha valóban létezett bújtogató, 
uszító, ellentéteket szító, minden 
eszközt felhasználó, szabadokat 
manipuláló erő a székely székek
ben, úgy az az "idegen", a "né
met" tisztikar volt. Ismeretes, s 
mi is utaltunk rá, hogy a XVIII. 
század harmincas éveiben már 
történtek kísérletek a teljes kato
nai uralom létrehozására. Az Ud
vari Haditanács vezetői Erdélyt 
keleti határvédő bástyának te
kintették, s ott a rendek, a nemes
ség "alkotmányosdijá"-nak, a 
fejedelemség maradék önigazga
tó jogkörének megsemmisítésére 
törtek. A nemesség tudatában 
volt annak, hogy pozícióit veszé
lyeztetik. "Közönséges opinio 
volt s én is azt tartom — írja a 
»funkcionárius« Halmágyi Ist
ván —, hogy vagy opprimálják a 
székelyeket és a horvátországi 
lábra pure müitarisnak csinálják, a 
nemességet is onnan aboleálván 
a sok violentiák által, vagy pedig 
a rebellion kénszerítsék és az egész 
népet kiirtván, más néppel rakják 
meg földöket. Melynek mind

tisztek, mind mások csaknem 
nyüvánosságos jeleit adták...".

Vészesen hangzóvá vált pél
dául J. D. Emst alezredes neve, 
aki kijelentette, hogy "ha szinte 
az Isten nem akarja is, mégis a 
székelyeknek katonákká kelletik 
lenni, mert az elvégeztetett Bécs- 
ben", s azt is hangoztatta, hogy 
"addig nem nyugszik, míg né
hány nemes embert fel nem 
akasztat...”. Állandóan jelentge- 
tett, vadabbnál vadabb vádakkal, 
koholmányokkal riogatta felet
teseit. A királybírókat — még 
gróf Mikes Antal háromszéki fő
királybírót is — egyoldalú tudó
sításai miatt szidta, korholta a 
központi kormányzat leirata.

A tisztikar szóhasználatában 
a provincialista, a széki igazgatás 
alatt álló, a nemesi státusú ember 
neve gyakran már csak "ma
gyar", ami ugyanakkor a "rebelli- 
óra hajló”, a "hazaáruló" 
szinonimája is. A "magyarságot" 
gyűlölő, "ostromállapotot" te
remtő szoldateszka-vezetés pe
dig néha "német" uralommá 
keresztelődik át, és Buccow-kato- 
náinak, a limitrophusoknak a 
féktelenkedése: "katona-világ
gá"-

Ott, ahol a székely székekben 
megtört az egység, és a szabad 
székelyek két szembenálló cso
portra oszlottak, a közrend fel
bom lott, a törvényesség 
megszűnt. A limitrophus a hata
lom támogatását, a Birodalom 
hadierejét érezhette maga mö
gött, és bosszút akart állni azo
kon — főrendiek, nemesek, 
guberniumi, széki tisztségvise
lők —, akiket sanyarú sorsuk ki
kovácsolóinak, a székely egység 
megtörőinek, árulóknak tartott. 
A "katonák vüágá"-nak külön 
döbbenetes jellemzője emellett a 
primipilus és pixidarius rendbéli 
székelyek testvérharca. A limit
rophus, a kényszerűségből zász
ló alá álló szabad bűnbak-kereső 
igyekezete, hagyományok útján 
járva, könnyen, gyorsan szer
kesztette meg azt az ellenségké
pet, am elynek főalakja a 
közszékelységből kiemelkedett 
nemesség volt. Most ehhez társí
tották a határőrség-szervezés bé
csi formáival szembeszegülőket 
is, mondván: egyenlők vagyunk, 
s ha mi el nem kerülhettük a mi- 
litíát, osztozzanak ők is a sor
sunkban, magyarán: ne legyen 
nekik sem jobb az élet, a jövendő.

A Buccow, Siskovich, Emst, 
Römer és társai malmára vizet

hajtó szemléletmód, magatartás- 
forma mögött azonban valaminő 
tragikus mi-tudatbeli, értékrend
beli zavar is feltételezhető. Jelleg
zetes példaként említenők, hogy 
a gyergyószentmiklósi Márton 
János strázsamester, aki mérték
telen agresszivitással lép fel, az
zal is fenyegetődzik, hogy a nem 
katonáknak, az ellenállóknak: or
rát, fülét levágják. A communi- 
tásbeli egyetértés, egység 
megrontójának tekinti őket, s 
"árulásuk", "gyávaságuk" meg
bélyegzésének ősi jogát magának 
követeli, a limitrophusoknak 
vindikálja. (Az erdélyi fejedelmi 
hatalom is úgy vélte az 1562. évi 
székely felkelés leverése után, 
hogy a "székely község" a köz- 
megegyezés felbontója, a vétkes 
normacímzett, és ezért a szankci
onálás, az orrok, fülek, kezek le
vágása őt illeti meg.)

A taplocai jegyzőkönyv híven 
tükrözi azt az állapotot, amelyet 
Trócsányi Zsolt több-frontos "bel
lum omnium contra omnes"-nek 
nevez. A kortárs Bíró István pél
dául 13 falu panaszát mondja el, 
azt, hogy a limitrophusok "sokfé
le excessusokat vivén véghez raj
tunk; úgyannyira, hogy még a 
házunknál sem lehetett marad
nunk, hanem az erdőre ki kellett 
mennünk, oeconomiánkat — ve
tés idején — odahagyván." Va- 
csárcsi, menasági, szentmiklósi, 
csatószegi férfiak mondják el a 
Roth-bizottságnak, hogy a limit
rophusok 50-60 főnyi csapatai 
törtek rá a falvakra, felprédálták 
a házakat, elfogták az embereket, 
"az asszonyembereket is elvit
ték", ettek, ittak, sarcoltak. "Ki 
parancsolatjából cselekedték lé
gyen pedig a limitrophusok — 
teszi magát ártatlan, együgyű tu
datlannak Mihály Jakab —, nem 
tudom". Ezért szervezték meg 
azután a fegyvert fel nem vevők 
a falvak strázsálását, itt-ott még 
kalibákat is építve az őrségnek. 
Sőt, falvak sora is összefogott ön
védelmi csoportokat formálva.

A csatószegi káplár, Györffi 
József és Kováts János "vetélke
dése" is sokatmondó. A limitro
phus káplár parancsolatot ad ki, 
főbelövéssel fenyegeti a fegyvert 
fel nem vevőket, és Kováts sze
rint közli, hogy: ”ő  a mi föld[i]-is- 
tenünk, őtet imádjuk". Kováts 
italos is lévén, szembeszegül ve
le, közölve a "nem katona" maga
tartást meghatározó vélekedést: 
"nekem [ó] nem parancsol!"

Nincs terünk a részletesebb
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helyzetelemzés számára. A belső 
ellentétek változatos konfliktu
sokban való jelentkezésének be
m utatásáró l szintén le kell 
m ondanunk. Kikerülhetetlen 
azonban a várdotfalvi (csíksom- 
lyói) január 11-ére, majd a követ
kező napokban történtekre 
utalás. Ekkor ugyanis a vicetisz
tek és nemesek székgyűlésére 
törtek rá a "militáris lakosok". 
Követelték: közöljék velük a fő- 
kormányszék általuk feltétele
zetten tárgyalt intézkedéseit, 
évtizedekre visszamenőleg pa
naszolták fel, főleg anyagi, adóü
gyi sérelm eiket, és m ostani 
keserves sorsukért őket, az ő csa
lárdságukat, álnokságukat tették 
felelőssé. Caratto, jóllehet megte
hette volna, nem segítette a széki 
tiszteket. A fegyveres blokádot 
feloldani, a népet csillapítani a 
ferences atyák kísérlik meg. Majd 
egyezkedés, kötelezettségválla
lás, megsarcolás után szabadul
nak a szék urai a halálfélelem 
szoronga fásából.

A limitrophusok a széki veze
tést, a nemességet, a katonának 
be nem álló falusfeleiket egya
ránt vétkesnek tekintették. Cso
da-e, hogy Várdotfalva után a 
Csomortány elleni támadás kö
vetkezett, Pálfalvát is lerohanták 
volna, de onnan már — mint már 
többször is említettük — vissza
űzték őket. A nem katonák üzen
tek is az ostrom lott széki 
gyűlésbelieknek, hogy ha kíván
ják, felkelnek mellettük.

Azonos státusú, célú, érdekű, 
hasonló sors- és jövőformáló jog
fosztástól félő emberek verődnek 
össze tehát két egymással is 
szembeforduló táborban. Míg 
azonban az egyik, a limitrophus- 
magatartás, cselekvés — még 
hogyha sajnálni valóan érthető, 
megmagyarázható is — idegen 
érdekeket szolgál, a másik (a test
vérharc, a "polgárháború" kocká
zatát szintén vállalva) egyrés?, 
védelmezi magát, másrészt erőt 
szegezve szembe az erőszakkal, 
igyekszik visszafordítani a táma
dásra készülőket, megzabolázni 
a féktelenül garázdálkodókat.

A jegyzőkönyv erről szóló hí
radást is közöl és eléggé bőven 
beszél az 1762 karácsonya utáni, 
az 1763. év januárjában folyó "es- 
ketésekről", amelyek lényege az, 
hogy a nemesség egy töredéke 
szövetkezik a nem-katonákkal, 
vállalja tehát a "nép", a "paraszt
ság", a szabadrendiek érdekének 
védelmét és erre hitet is tesz. En
nek a mozgalomnak a lelke Zöld 
Péter. Vacsárcsiban az eskütétel 
úgy folyt le, hogy éjszaka ("mikor 
már egy álmot kialudtunk volt") 
hívták a bíró házához a nemese
ket és az egész falut. Ott (Balás 
Ádám későbbi vicekirálybíró ol
vasójára tett kézzel) mondották 
el az eskü szövegét, miszerint 
"magunkat a limitrophusoknak
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felpraedálások ellen megoltal
mazzuk és ha halljuk, hogy más 
falukra is mennek, azoknak is se
gítségükre menyünk". Bíró Ist
ván elmondja, hogy a "nemes 
emberek nagyon búsultak" és "át
kozták a papot mondván: hogy 
félnek, nagy bajt szerzett ezzel a 
fejekre". Balás Ádám nemes úr, 
akire Zöld kiosztotta az eskető 
szerepkört, eleinte szintén húzó
dozott, ellentmondott, de a páter 
válasza az volt: "Csak meg kell 
lenni". Míg ez a vita folyt, kint a 
sötétségben felzúdult a házat kö
rülvevő "nép", és szintén azt kö
vetelte, hogy legyen meg az eskü: 
"addig a házból nem ereszt ki, és 
vagy nemesembemek [!] vagy 
németnek meg kell halni, me
lyen én nem tudom mit értenek." 
Sajnos, Balás Ádám jelenti mind
ezt a lojális páter Barabásnak, 
hogy az közölje azután Römerrel, 
a rákosi kapitánnyal.

A szépvízi eskütétel szintén 
Zöld Péter műve. A kibúvót kere
ső nemesek itt is húzódoztak 
mindaddig, "amíg a jelenlevő pa
rasztság puskákkal, vasvillákkal 
és lántsákkal" — mint mondják 
— "meg nem ijesztett és réá nem 
kénszerített”.

A delnei Botskor Elek asses
sor szerint az esketésnek a "kös- 
ség is  leh etett auctora". Itt 
különben a nemesek közül egyet 
sem tudtak eskütételre szorítani, 
mert mint maguk vallják: "mind 
elbúttunk, ahova lehetett."

A kezdeményező Zöld páter
nek bizony nem sikerül olyan ösz- 
szefogást, egységes fellépést 
megteremtenie, mint amilyent 
például Udvarhelyszék— koráb
ban — produkált. Politikai orien- 
tációként azonban itt is 
kibontakozott, vagy talán fogal
mazzunk vigyázóbban, itt is fel
merült a kis- és középnemesi, 
valamint a szabadparaszti ren
dek szövetségének gondolata. 
Szabadparasztot — pixidáriust 
és primipilust — mondunk, ho
lott a protocollum Zöld páter hí
veiként parasztot, községet, 
népet említ. Nem merészeltük 
azonban a csíki jobbágyot és zsel
lért is idetartozónak mondani. A 
vitézlő rendhez tartozókat azon
ban soha »parasztoknak« nem 
nevezték — s ez meggondolkoz- 
tató.

A katona-vüág győzelme a 
nemesi-világ felett meghozhatta 
volna a székely jobbágyság új, 
teljes határőri szabadsággal élő 
társadalmi réteggé válását; az el- 
jobbágyosodottak tehát lerázhat
ták volna a függőséget, fel
számolhatták volna a robotoló, 
szolgálattevő állapotot. Egészé
ben véve azonban az ő akcióik
nak nincs jelentős súlya. Annyira 
beivódott a köztudatba az a kü
lönben Erdélyre szólóan valós ál
lítás, hogy itt a jobbágy örömmel 
szabadulna a határőrség révén az

úrbériségtől, földesurától, hogy 
fel sem vetődött a kérdés: sereg- 
lett-e, tódult-e vajon a székelyföl
di jobbágyság is a zászló alá? 
Feltételezték, hogy ezt cseleked
te. A jegyzőkönyv szerint nem 
tette. Ugyanakkor a Moldvába 
kivándoroltak között sokan vol
tak jobbágyok, akik éppen attól 
féltek, hogy "idővel nekik is föl 
kell venniök a fegyvert". (A Sze- 
benbe a főkormányszékhez uta
zó csatószegiek kérését — láttuk 
— Cseke Péter jobbágyember fo
galmazta.) Többször szó esik ar
ról, fő leg  a széki panasz
levelekben, hogy a jobbágyot a 
katonatisztek erőszakosan fegy
verzik fel, rákényszerítik arra, 
hogy zászló alá álljon, s ha nem 
akar limitrophus lenni, üldözik, 
őrségbe küldik, fuvarozásra, 
közmunkára kényszerítik, verik. 
Döbbenetes, hogy becsalogató 
m esterkedéseik egyik-m ásik  
módjának alkalmazásakor a tisz

tek székely társadalom- és jogtör
ténetből is jól vizsgáznak. Isme
rik például a székelység  
eljobbágyosodásának állomásait. 
A robotszolgálat megtagadására, 
a fegyverfelvételre bújtogatott 
"parasztokénak azt ígérik  
ugyanis, hogy "János király idejé
től fogva" (tehát a János Zsig- 
m ond idejekori, H oldvilág  
melletti, 1562-ben levert székely 
felkelés óta) "valaki jobbágyé lett, 
ezen katonaság által mind mene- 
kedik". Ha 1762-64-ben szívesen, 
tömegesen és önként ment volna 
katonának a jobbágy, sem bújto- 
gatni, sem csalogatni, sem kény
szeríteni nem kellett volna. 
Ezeket a "szervezési" módszere
ket különben Buccow is elítéli, 
Carattónak és tisztjeinek szemre
hányást is tesz miatta. Ne feled
jük, a nyüt és durván ellenséges 
támadás a földesurak ellen a feu
dalizmust, a Birodalom feudális 
szerkezeti alapját, a kormányzat 
és nemesség szövetségét, uralmi 
rendszerét veszélyeztetné.

Azt sem szabad azonban fe
lednünk, hogy a várdotfalvi 
(somlyói) székgyűlés körülzárá- 
sakor a limitrophusok által ösz- 
szeállított sérelmek jegyzékében

az is szerepel, hogy a fegyvert 
felvett jobbágyokat ne üldözzék. 
Tehát volt jobbágy, aki »rendet« 
cserélt, vállalta a véradót; katona 
akart lenni. Lázár István gubemi- 
ális kancellista 1763-ban ír Getző 
Tamásnak Taplocára, hogy ő 
mondja meg "a jobbágyoknak 
(kik a fegyvert felvették, s a jó
szágból kiállottak volt), hogy 
tedjék le a fegyvert, s menjenek 
vissza dolgozni a jószágba".

A kiformálódóban lévő front
vonalak mögötti erők számbavé
tele nem könnyű, hiszen az 
osztrák katonatisztek, a provinci
alista széki tisztek, "labanc hitű" 
főurak, nemesek, limitrophus 
szabad székelyek, jobbágyok 
sokszínű táborán belül a szövet
ségesek is ellenségek néha, s az 
ellenféllel kell összefogni. Cserei 
Elekné asszonyom, főkormány- 
széki titkár felesége például fél a 
fegyvert felvevőktől, akiktől im
már mind a militáris, mind a pro

vinciális tisztek tartanak, s félnek 
általában a nemesek, "mivel fe
nyegetik [őket], sőt a jobbágy is 
megizeni: véle nincs semmi dol
ga, mert már katonavüág vagyon 
etc..."

Az egyazon táborbeliek, a 
Mária Terézia szolgálatában ál
lók szebeni találkozása — csak 
három emberé — felvillant vala
mi keveset a félelmekből, szomo
rúságokból, az érzelm ek  
visszafogottságából, amelyek 
szintén tartozékai, jellemzői a li
mitrophusok vad, kétségbeeset
ten féktelenkedő világának. 
Rákosi Császár Antal 47 éves ka
tona, hét gyermek apja, Nagysze
benben felkereste Cserei Elek 
gubemiális secretáriust. Az meg
kérdezte: "Na Antal bátya! Ke
gyelmed felvette-é a fegyvert és 
hányán vették fel Rákoson? 
Melyre feleltem: felvettük egyné
hányat Arra Cserei uram csak 
azt mondotta, hogy jól vagyon." 
A limitrophus Császár Ántal 
ijedt, jótanácsra szomjazó. A ne
mes, a Habsburg birodalom igaz- 
gatási apparátusában ténye
zőnek számító Cserei uram pedig 
(jóllehet veszteségek is érik) igen
igen óvatos. A felesége viszont

nem. ó a  rákosiakat szidalmazza: 
"Azok a rossz disznó rákosiak 
beléelegyítették magokat a fegy
verbe. Az Isten áldja meg a sze
gény m adéfalviakat, mert 
másféle emberek, azok tartották 
magokot". Cserei uram — jólle
het világos, hogy asszonyával 
egy hitet vall — meginti, hogy 
hallgasson. A mindent értő sze
gény szerencsétlen limitrophus 
pedig elsírja magát A szomorú, 
szégyenkező, sorsát megkönnye
ző, elsirató limitrophus is alkotó
elem e a katonák világának, 
nemcsak az, aki földi Istenként 
imádtatja magát mindenkivel, 
aki — ha kisnemesként is — va
laha fölötte állott.

9. A  n em esi front 
zavarai

A történetírás — keresve az 
általánost, a legjellemzőbbet, a 
törvényszerűt — sokszor igyeke
zett uniformizálni egy-egy osz
tály, rend, csoport 
magatartásformáit, mentalitását. 
A társadalom erős horizontális 
rétegzettsége ezt lehetővé tette, 
és a történeti rekonstrukció átte
kinthetősége gyakran megköve
telte. A XVIII. század második 
felében — már átmeneti, új for
mákat érlelő korszak kezdetén — 
azonban a belső átváltozások, az 
abszolutizmus kihívásaira adott 
válaszok igen bonyolulttá tették 
a korábban annyira amennyire 
egységes csoportviszonyokat is.

A hagyományos szemlélet- 
mód szerint, amely még ekkor 
sem törlődött ki nyom nélkül a 
tudatokból, minden székely szü
letett kiváltságos nemes. A való
ságban azonban a fejlődés 
rendjén már régen megtörtént, 
végbement a belső tagozódás, ré
tegződés, sőt sokak számára be
következett a "székely", tehát 
privilégizált státus elvesztése, a 
jobbággyá válás is. A hajdani, a 
középkor elején kétségkívül na
gyobb belső kohézió sokszor hi
ányzott már, a közösséget jelző 
mi-tudat pedig elszürkült vagy 
sírba is szállott.

♦
A birodalmi elitben, a főúri 

szerepkörbe jutó férfiú jelentős 
szolgálatot tesz a Habsburg di
nasztiának akkor, amikor sikerrel 
munkál a lányági örökösödés el
fogadtatásán, a pragmatica sanc- 
tio megszavaztatásán. JMond- 
hatnók: Mária Terézia Bornemi
sza Pál édesapjának is köszönheti 
trónját. Ugyanakkor ő küzd ve
zéregyéniségként azért, hogy ne 
jusson uralomra a teljes katonai, 
haditanácsi uralom Erdélyben.

1732-1739 között tehát az apa 
gátolja a "katona vüág" meggyö- 
keresedését Erdélyből, s fellép 
Franz Paul Wallis erdélyi főpa
rancsnok kormányzóvá tétele el
len.
» » >  folytatás a 20., 21. oldalon

Kis Tamás udvara, Sepsiszentkirály
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» » »  folytatás a 19. oldalról
A fiú pedig a hatvanas évek

ben Buccow és a bécsi kormány- 
zat engedelm es szolgálat- 
tevőjeként kezdi meg a katona- 
világ szervezését. A bírákkal ő 
beszél, mérték alá ő kényszeríti 
őket. Faluról falura járva dicséri 
a királynő bölcs rendeléseit, ja- 
vallja s tanácsolja, hogy ezeket a 
szent kívánságokat fogadják 
örömmel, és fő- és jószágvesztés 
terhe alatt össze is íratja őket. Ezt 
sohasem felejtik el neki.

*
A székely határőrség szerve

zésének időszakában felszínre 
kerülő sűrű és jelentős széthúzó, 
divergens tendenciák igazolták 
azt, hogy a megosztottság immá
ron sorsalakító társadalmi ténye
zővé vált.

A székely "natio"-t mindenek
előtt a főurak javarésze tagadta 
meg. A cserbenhagyott szabad 
székelyek vádolták is a primoro- 
kat, főrendieket, főtiszteket, a 
grófság és báróság barokkos 
díszeivel ékesített jobbágytartó 
földesurakat: Bécs iránti vak en
gedelmességet, szervilizmust, 
önzést, gyávaságot és végül "vé
reik" elárulását vetették szemük
re.

Különös módon a kortárs szé
kely szabadok nem a madéfalvi 
vérengzés bélyegét viselő gróf 
Lázár János székely nagyiarat, 
hanem a csíki főkirálybírót, báró 
Bornemisza Pált tekintették a fő
bűnösnek. Igaz, közelebb is állott 
a néphez, és ahhoz is idő kellett, 
amíg Lázár szerepét egészében 
felfoghatták.

Az, aki belesodorta Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszéket a ha
tárőrkatonaság kelepcéjébe, aki
től várnak  és nem kapnak 
támogatást, segedelmet, az Bor
nemisza. ö , az impérfalvi (ős-ló- 
fő, majd egyházhelyi nemes) 
Csutak családból származik. Is
kolázott dédapja már a Kászoni 
nevet viseli. A homo novusként 
az arisztokráciába, a birodalmi 
vezetőkörökbe feljutó apa, Ká
szoni János szülőföldjének főki- 
rá lyb írá ja , m ajd az Erdélyi 
Udvari Kancellária vezetője. 
1718-ban az udvar bárói rangra 
emeli, s ő felveszi a Bornemisza 
nevet

*
A taplocai jegyzőkönyv lap

jairól elénk lépő főúr — úgy 
hisszük — valóban szeretne jó 
embere, kedvelt főtisztje lenni a 
csíki népnek. A választás a hata
lom-szolgálat és a néphez való 
hűség között viszont egyértelmű 
állásfoglalást kíván. Erre azon
ban képtelen. Bécs először dicsé
ri, é rdem eit m éltányolja. A 
bajokért később viszont már ő is 
felelős, mert kudarcot szenvedő, 
kötelesség-m ulasztó , szelíd, 
erélytelen, a "katonáknak" nem

eléggé kemény, így rövidesen, 
1763 első napjaiban már a trón 
magasából vádolják, fenyegetik. 
S ő a főkormányszéknél, hűsége 
bizonyítékaként, a nép ellene va
ló felzúdulására hivatkozik.

Hogyan is alakul a néppel (a 
"nem katonákkal") való kapcso
lata? Amikor az 1763. július 18-i 
szépvízi generális congregatióra 
utazik, Miklós György a Tolva- 
jos-tetőn találkozik vele. Kérdi, 
hogy várják-e őt? A válasz: "igen
is, ha a szegény megnyomoro- 
dott hazánknak gyarapítására 
jő." Bornemisza vállalja a »haza«, 
a nép javára való tevékenységet, 
mondván: "ha tudná, hogy jo- 
vunkra nem jő, hát azt a csontját, 
amely jovunkra nincsen maga ki- 
rugatná a testiből." A szépvízi 
székgyűlésen a bizalmas beszél
getésre alkalom kínálkozott. Szé
kely szabadok mondották itt is 
neki: "Nagyságos uram! Ha belé- 
kevert nagyságod a katonaságba, 
már tisztítson is ki belőle". Mér
ték alá ő állíttatta a népet, most 
már szabadítsa meg őket a fegy
vertől. Bornemisza csendesíti és 
állhatatosságra inti a méltatlan
kodókat. Itt-ott pedig elmondja, 
hogy a fegyverfelvétel nem köte
lező, sőt azt is, hogy ha valaki le 
akarja tenni, annak most az ideje. 
Biztatja őket, hogy "talán az Isten 
megfordítja és jobban lészen", de 
le is fedezi magát, lojalitást iga
zolva: "aki pedig fel akarja venni 
[a fegyvert], fel is veheti".

Szebenben csatószegi Kováts 
Józseftől kérdi: "miért haragusz- 
nak a csíkiak réám? Réám ne ha
ragudjanak, mert én kételen 
voltam véle, hogy bémenjek 
Csíkba és megparancsoljam, 
hogy katonák legyenek". A végső 
érve: "meg kelletett lenni, mert 
őfelsége parancsolatja volt". A 
parancsolatnak pedig engedel
meskedni kell.

Bornemisza el is futott a szék
ből, birtokára, Abafájára húzó
dott, a dilem m a azonban 
megoldhatatlannak bizonyult. 
Vissza is rendelték.

Madéfalva előtt — és ez, úgy 
véljük, igen-igen jellemző— nem 
csak az erdeiek keresik fel a del- 
nei pátert, Beke Istvánt. Váratla
nul látogató érkezvén, a pincébe 
rejtőznek el. "Ottan lévén hallot
tuk a szováról — vallják később 
—, hogy báró Bornemisza maga 
jött a paphoz s kérte a papot: mi
vel maga nem mér [!] menni az 
erdőre, menjen fel a pap a nép
hez", s javasolja nekik a hazame
netelt; amit az természetesen 
nem vállalt. De a küldötteket biz
tatta, hogy keressék ők fel a bárót. 
Meg is tették, de megállapodás 
nem született.

A delnei pap, a "nép nagyjai" 
és a széki főtisztségviselő között 
még mindig van párbeszéd. Ez 
utóbbiban azonban már nem bíz
nak. Sőt, mind szélesebb körben

válik népszerűvé az a gondolat, 
hogy: kössék fához! Bors Lázár 
erdei látogatása után Ferentz An
tal proponálta, hogy: "küldjünk 
60 legényt a főtiszt, báró Borne
misza után, hozassuk fel az erdő
re és kössük egy fához". Mások is 
úgy tartották, hogy az volna he^ 
lyes és igazságos, hogy a báró, 
aki oka nyom orúságuknak, 
együtt szenvedje velük a csíki he- 
gyekbéli januári hideget: fához 
(talán "szégyenoszlophoz"?) kö
tötten. Vétkesnek hiszik, sokan 
gyűlölik, és maguk az erdei veze
tők is félnek, hogy ha közéjük 
jönne, lennének olyan "bolon
dok" is, akik megütnék vagy meg 
is lőnék. Az ellenálló néptől tehát 
rettegnie kell.

Féltenie kell ugyanakkor hi
vatalát, státusát, a királynői ke
gyektől függő anyagi 
gyarapodását, hiszen "őfelségé
nél minden erdélyi urak conduit 
listája megvan; mindenkinek 
qualitása inserálva". Szinte hihe
tetlen, de való az, hogy végül 
Bornemisza Pál ugyancsak ott áll 
a Roth-bizottság előtt. Igazolnia 
kell magát Baumann előtt, mert 
ha nem, még a népi ellenállás ne
mesi bújtógatói legnagyobbiká
nak teszik meg. Ezt tudva, 
remegett a Bűnfenyítő Bizottság 
döntésétől: "annyira meg volt 
ijedve és elcsüggedve, hogy ki
hallgatása alatt a kalapjában egy 
kis Mária képet szorongatott s ezt 
mindegyre elővette s csókolgat
ta".

Hosszasabban időztünk el — 
a végül felmentett — báró Borne
misza példázatánál, mivel őt a fő
urak  egyik jellegzetes 
reprezentánsának tekintjük, ő  
képviseli azt a kategóriát, amely 
megroggyanó térdekkel áll a ha
talom előtt, holott annak részese, 
azt ő képviseli és— adott esetben 
— el kell menekülnie alacso
nyabb rendbéli "testvérei" elől, 
holott azoknak ura és parancso
ló ja. Fél gazdájától és retteg szol
gájától.

A székelyeknek nevezhető 
"földesurak", a hajdan volt "na- 
tio" vezéregyéniségei az erdélyi 
arisztokrácia keretén belül is leg
inkább tarthattak a katonai ura
lom terjeszkedésétől, mégis — 
tisztelet a nagyon kevés kivétel
nek —meghajoltak Buccow előtt, 
ott térdeltek a trón zsámolyánál.

A kiváltságos réteg egészének 
vizsgálata, a közép- és kisneme- 
sek alaposabb elemzése már je
lentősebb ellenállási gócokat, az 
erőszakkal, törvénytelenséggel 
szembefeszülő magatartásfor
mákat is felszínre hoz.

Egészében véve, az, aki le
mond főkormányszéki elnöki hi
vataláról, de nem vállalja a 
"Madéfalvá"-hoz vezető folya
matért a felelősséget, az, aki a 
Roth-bizottság tagjaként is meg
megmakacsolja magát, az, akit a

királynő megpirongat, szid, állá
sától, tisztségétől megfoszt, be* 
börtönöztet, vagy a Bűrtfenyítő 
Bizottság elé állíttat, akit a limit- 
rophusok "megdúlnak", üldöz
nek, javait prédálják, akit az 
Emst-féle katonatisztek jelent- 
getnek, akihez a "kösség" tanács
kénéi jár, az, aki (főleg fiatalon) 
őszintén tesz esküt, Zöld páter 
egységre buzdító, hívó szavát 
hallva, aki — mint ő is— valóban 
jogőrzésre, ellenállásra ösztökél, 
aid a székgyűlésen — például 
Szépvízen — emlékiratot fogal
maz, együtt a lófővel és gyalog
gal, áld meri azt (széki jegyző 
létére, főkormányszéki engede
tem nélkül) Bécsbe vinni, aki a 
gubemium kancellistájaként az 
ellenállóknak igyekszik hasznára 
válni, aki pasquillusokat szer
keszt, terjeszt, aki — mégha az 
ital heve is a felszabadítója — 
mondja a nem-katona igazát, úgy 
véljük, más megítélést kíván.

A nemességen belüli differen
ciáltságra nem figyelm ezni 
ugyanakkor méltánytalanság' 
volna azokkal szemben, akik, 
mint Borsai István udvarhelyszé
ki alkirálybíró, ártatlanul bebör- 
tönzötten hal meg, mint Simon 
István, aki tömlöcbe kísért rab
ként kiáltja oda a népnek vádját: 
"hazánk miatt fogtak el, mert so
ha sem akartam eladni maga
mat". Jó emlékezetre érdemes 
taplocai Lázár Imre széki nótári
us, öccse a Moldvába futó, elme
nekülő Lázár István kancellista, 
széki ülnök, Bors Tamás, Bors Lá
zár vicekirálybíró, Bors Fülöp és 
többen mások.

Jelentős nagyságrendűnek 
tűnik az a nemesi csoport, amely 
a válságos napokban visszahú
zódik, semmit sem tesz, de ellen
zi a határőrség törvénytelen, 
erőszakos megszervezését és ag
godalommal gondol a "kiváltsá
gos rend" jövendőjére. Nehéz 
viszont csak belső, rejtekbe búv'd 
vélem énnyel élni annak, aki 
funkcionárius, akit tisztségre 
megválasztottak A szék kétarcú
ságának megfelelően vezetőit a 
nép is, a kormányzat is a maga 
eszközének tekinti. Dy módon 
azután (hiszen ekkor éppen 
ugyanazon táborból valók) na
gyon sokat vár el tőlük a biroda
lom legfelső vezetése és igen 
sokat a székely limitrophus. így 
történhetik meg, hogy Boros Fe
rencet az udvar rendelkezése 
nyomán, mint lagymatagot s vét
kes szolgát távolítják el viceki- 
rálybíróságából, a limitrophusok 
pedig, mint túlbuzgóak, a "vére
it" eláruló szolgának dúlják ott
honát, vak dühvei prédálják fel 
javait.

A két legfőbb funkcionárius
attitűdöt formáló tényező a karri
ervágy és a félelem. A bibarcfalvi 
Simon János például homo nb- 
vus, híres procurator, aki ítélő-
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mesteri magas tisztségre vágya
kozik s ezért azután tökéletes 
eszköz-ember Buccow, Brukent- 
hal, Bajtay és társaik kezében. 
Miután történeti, jogi megalapo
zást kémek tőle, amely a "Granz- 
militz" törvényességét, ősiségét 
igazolná, ő azt is szívesen szállít
ja. Sógora, Sombori László sokak 
nevében fogalmazza meg, szege
zi neki a vádló kérdést: "miért kél 
ki hazája ellen?" Halmágyi István 
szerint a "nyavalyás" válasza: "ha 
úgy beszélnek, nem tudják, hogy 
járt Borsai és mások, akik elfogat
tak, többen is fognak úgy járni, ha 
nem hallgatnak." Fél és nagyratö- 
rő, nem akar hivatalából kiakol- 
bólított lenni, hanem hatalom és 
jövedelem birtokosa, és inkább 
az üldözők szolgája, csak nehogy 
ő váljon üldözötté.

A határőrség szervezése elle

ni harcok idején a Székelyföldön 
szám ottevő nem esség-ellenes 
mozgalmak lángoltak fel. A his
torikus dolgát igen könnyűvé 
tenné, ha ezeket a jobbágy és föl
desúr közötti ellentétek kiváltot
ta "antifeudális zendülés"-nek 
minősíthetné. A taplocai anyag 
lapozgatása azonban bárkit meg
győz arról, hogy az, aki a nemes
ség ellen támad, nem annyira a 
szabadságot visszaszerezni vá
gyó, hajdan jobbággyá tett szé
kely, hanem a fegyvert ekkor 
kényszerűségből felvett szabad 
székely, a gyalog és lófő. A meg
támadottak pedig igen sokan kis- 
nemesek, falubeliek, akik esetleg 
armálist szereztek, vagy a biro
dalom közigazgatási, igazság
szolgáltatási rendszerében alsó 
szinteken, de közvetlen, szemé
lyes kapcsolatra kényszerültén 
dolgozó, hivatalviselő "neme
sek".

Számolnunk kell azzal, hogy 
itt is, mint a vármegyei részeken, 
egy kevésbé módos, javait tehát 
mohóbban szaporítani, jövedel
mét növeszteni vágyó kisnemesi

réteg áll az államháztartás szol
gálatára. Sok közülük például a 
királyi adófelszedő apparátus 
tagja, s így a "contributiot" ő veti 
ki, osztja el, ellenőrzi, tartja nyil
ván, hajtja be. Nem csupán a né
ha személytelen úr és paraszt 
közötti viszonyban születik igaz
ságtalanság, megalázottság, ki- 
zsákmányoltság, hanem osz- 
tályharc-termő indulathoz ha
sonló érzéseket kelt a "kiskirályi" 
önkény, a hatalmaskodás vagy a 
megrövidítettség okozta keserű
ség.

Az adóigazgató biztos, a bírói 
szék ítélkező ülnöke tévedhet, de 
lehet vétkes is. "Áldozataik" gya
kori megbántottság-tudatából 
pedig születhet, növekedhet a 
Communitáson belül az egész 
uralkodó rend, a nemesség dien 
irányuló ellenséges érzület. A

dánfalvi Kováts József taplocai 
vizsgálatakor elhangzó limitro- 
phus vallomások kiváló anyagot 
szolgáltatnak e jelenség megérté
séhez.

Kováts József confrontator 
commissarius, nemes ember ke
ményen agitált a határőrség el
len. Szerinte az Buccow ügye, le 
kell tehát tenni a fegyvert; aki pe
dig megtartja, azt szerinte gyak
ran kiviszik majd az országból, 
különben is az állandó hadi szol
gálat miatt aszonyaikkal is alig 
lehetnek majd együtt, és így to
vább. Buccow Bécsbe dtálásakor 
örömmel hirdette az egész terv 
kudarcát, mondván, hogy a ge
nerális "orrát letörték".

A legtöbb nemesség-ellenes 
szabadparaszti nyilatkozat Tap- 
locán az ő ügyének a kivizsgálá
sakor hangzik el. Benedek Pál 
azonban azt is elmondja, hogy 
kinek a biztatására vetette fd  ő a 
székdy hadkötdezettség nemesi 
vonatkozásait, és így válik telje- 
sebbé a kép: "Igaz én az lovas 
oberstlieutenent Emst úr jovaslá- 
sából, a falu neve alatt Írattam

egy instantiát, hogy adassék Ko
váts Józsefnek és Bodor Mátyás
nak is fegyver, mivel, hogy az 
elején szintolyan szolgálat és 
contributio alatt való emberek 
voltának, mint a többi falusiak". 
Both István és társai — azután, 
hogy a fegyvert fdvették — Ko
váts szerint többször mondották, 
hogy "ki kellene hajtani az ilyen 
adta nemesembert a faluból, 
vagy legyenek ők is katonák, ne
hogy tovább csúfoljanak". Albert 
Mihály katona öntudattal veti 
oda Kovátsnak, hogy ez már nem 
az elébbeni világ: "ilyen adta ne
mes emberei, mert most már mű 
is parancsolunk nektek."

"Fenyegettek is — panaszolja 
az adóigazgató biztos —, hogy 
elvágják a kezemet mikor que 
confrontator commissarius az 
adójokat felírom." A "huzú-vo- 
nó", a "népnyúzó" vagy leg
alábbis a részrehajlásban vétkes 
tisztségviselő kategória válik te
hát ellenszenvessé vagy éppen 
gyűlöletessé. Úgy véljük, a "Ko- 
váts-ellenesség" dánfalvi "ne- 
m e s s é g - e l l e n e s s é g g é "  
alakulásának is ez a magyaráza
ta. Az, akinek az adólajstromán 
öt rénes forintot róttak ki, és hatot 
kellett adnia, s emellett még két 
évig adóztatták olyan tehene 
után, amelyet ő csak egy eszten
deig tartott, az kígyót-békát rá
mond Kovátsra, aki most már 
támadható "nemessé" válik, sőt 
Emst segítségévd üldözhetővé.

Alapjában véve azonban igaz 
az, hogy a széki vezdés, a paran
csolás, a közügyek intézése, az 
igazságszolgáltatás a nemesség 
kezében volt, s ez ellen a szaba
dok közül sokan és joggal hábo- 
rogtak; valamint az szintén, hogy 
az ősi rendtartások alapján ép
pen úgy kötdezhették volna ezt 
a székely társadalmi csoportot 
arra, hogy "legyenek ők is kato
nák", mint például a lófőket.

Szövevényes viszonyok ezek, 
hiszen ha jobban meggondoljuk, 
Kováts József és társai 1762 előtt 
(de még 1763-64-ben is) Bécs 
szolgái, a birodalom pénzkisajto- 
lói, az adóprés kezelői voltak. 
Most pedig ők az ellenállásra 
buzdítok. Emellett együtt harcol 
Kováts uram a szebeni kancellis
ta Lázár Istvánnal, aki sógora, 
mint ahogyan Imrével is, és mi
közben huncfutozza a németet, a 
dánfalvi Carolus Vidmann szin
tén sógora. A szépvízi Szőts Péter 
nemes ember, sőt a szék assesso- 
ra, öccse azonban "határőrségre 
ítélt" katona, aki Madéfalván hal 
meg. Édesanyjuk pedig olyan ne
mes úraszony, aki a fűrészmalom 
melletti pázsiton üldögélve a 
molnáméval pletykál fiáról.

Sajátos formája volt a nemesi 
ellenzékiségnek a pasquillus, a 
gúnyirat, a "röpcédula" írása és 
terjesztése. Éppen ilyenek szer

kesztésének vétkével vádolják az 
említett szépvízi Szőts Pétert, aki 
procurator is, és az ellene tanús- 
kodókat (volt perbeli ellenfeleit) 
Kováts uramhoz hasonlóan szin
tén elfogultsággal vádolja. Min
denesetre közöljük a Buccow 
halálára írott pasquillus egy töre
dékét, hogy ezeknek a hangvéte
léről fogalmat alkothassunk: 

"Egésséggel gazda! hajó fejed van 
eleget tanulhatsz.
Itt fekszik
Báró Buccof Miklós..
Minek utána elnyerte volna az erdélyi 

legfőbb
urasdgot és méltóságot;
A  közönséges békességet megzavarta,
A  törvényeket s privilégiumokat gonosz 
mesterségével felforgatta,
A  törvény és király szava által megerö- 

stttetett
szabacságot elrontotta 
A  közönséges-társaságot csupa bujálko- 

dással
igazgatta,
A  jó  hazafit elnyomta,
A  rosszakat magához hódította,
Azokat közönséges hivataloktól meg

fosztotta.
Emezeket méltósággal s tisztséggel fel

ruházta
A  hazának kárait különös személyek 

hasznával
szaporította,
A  sok zenebonát és zendülést származ

tatta...
Fegyverrel s ágyúval a népet rongálta, 
A  tolvajokat fegyverrel felruházta, 
Akikre Erdélynek dpusztüásdt bízta...'

Egy másik, Csíkban terjesz
tett röpiratban ilyen sorok olvas
hatók:

"Nem is akadályoz téged letett 
hited: mert megcsalattál.
Vidd vissza a fegyvert, ne katonáskodjál, 
tarts Udvarhely székkel.
M inden szavak csalárd, irigyetek hazug: 
Ne higgy a németnek..."

Az erdélyi nemesség közvet
lenebbül a Csík-, Gyergyó- és Ká- 
szonszéke m agatartása egy  
jelentős államhatalmi, társada
lomszervezési kísérlettel, a határ
őrség-állítással szemben nem 
nevezhető tehát egységesnek. 
Közhelynek tűnő azt írni, hogy a 
fő-, közép- és kisnemes különbö
zött, pedig valóban ez a helyzet; 
de hozzátartozik a képhez az is, 
hogy az egyes kiváltságos rendi 
rétegek, csoportok keretein belül 
is igen-igen nagy volt a különbö
zés, jelentős volt az "átlag" körüli 
szóródás.

Mindazok a politikusok, akik 
számoltak azzal, vagy remény
kedtek abban, hogy az újító köz
ponti hatalom a nem esi tra- 
dicionalizmus megtörésére, a 
Roth-bizottság működése nyo
mán talál okot, ürügyet, mélysé
gesen csalódtak. Valójában 
semmi számottevő vétket nem le
hetett rábizonyítani a nemesség
re; s az "kitisztázva menekült — 
írja Szádeczky — a nagy inquisi- 
tióból”.

A nemesség szerepének vé
gül valóban így vonható meg a 
mérlege. Kérdés: dicséretére vá
lik-e?
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Az erőszakos és anakronisztikus, már megszületésük pil

lanatában érvénytelen "igazságok" végig a történelmen, egy
más nyakára hágva 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. Mindén a nagy egyénisé-

K
* en múlott. Nagy lelkek, nagy pillanatok, nagy nyugalmak.

ikor Luther azt üzente, hogy a római egyház istentelen- 
ségben 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 
válik 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 megkoroná
zandó, nem megszületett, de már halálos ágya felé közelgett, 
akinek felfedezései, kalkulusai minden reformátornál jobban 
megrendíthették 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 Krakkó
ban, ahol már jeles korabeli csillagászok előadásait is hallgat
ta, utána Itáliába ment továbbtanulni és pappá szentelve tért 
vissza hazájába, s valahol a Balti part közelében mint kanonok 
részt vesz egyházmegyéje életében, ápolja orvosként a kör
nyék betegeit és szabadidejében egy kis toronyban berende
zett csillagvizsgálóból figyeli az égboltot 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 
készült el

Koper nikusz 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, biztatták és tárgyalt eszméi
vel egyetértettek. Kopernikusz pedig meglehetősen előrero
hanni látszik, nemcsak holmi világteremtési dogmák

K
rimitíviáihoz képest, hanem a kor tudományossága szintjé- 
ez képest is, s nemcsak általános értelemben már világosan 
Newton előfutárának tekinthető. A legbámulatosabb — hogy 
a lángeszű pap, valahol Európa vidékén, felfedezéseihez

E
usztán a gondolat erejével jutott, minden eszköz és segítség 
iányában.

E munka joggal viseli "a modem tudomány első és legkü
lönösebb emlékműve" nevet. Megalkotója akkor, mikor 1543- 
ban Nümbergben 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 felfoigató tanokat 
Róma majd Galilein próbál tilalmakkal bosszút állni, s hiva
talosan 1616-tól kerül indexre a kopernikuszi mű
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ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 81.
Az "igazi" Carmina Burana
Szépséges mű Orff Carmina 

Burandja.
Talán a 20. század legszebb, 

legnagyobb hatású, legnépsze
rűbb kórus-zenekari kompozíci
ója. Az első századunkbeli ré- 
gizene-nosztalgia szülte alkotás 
és egyben a legtökéletesebb is. 
Egyszerre középkori és modem, 
emberi és kozmikus, primitív és 
rafináltan bonyolult. Fortuna is
tenasszony, akilyről a mű első, és 
ismétlése folytán utolsó kórusa, 
zeng "titokzatos" dicséretet, pá
ratlan ihlettel áldotta meg a szer
zőt műve alkotása közben.

Pedig a mű hihetetlenül egy
szerű. Jóformán egyszólamú dal
lamok sorozata. A ritmus, az orffi 
ütősökön megszólaló osztinátók 
ma már nagyon is megszokott
nak tűnő világa. A hangszerelés 
színfoltjai viszont még ma is 
üdén hatnak, bájos naivságuk 
ikonokra emlékeztet.. Aharmóni- 
ák alig tűnnek fel, éppen csak jel
zik a középkor zenei atmosz
féráját, vagy valamilyen különös 
színnel világítják be a mindenün
nen felhangzó dévaj-jókedvű me
lódiákat.

És mindennek ellenére a zene 
hatása fantasztikus. Hallgatása 
közben eszünkbe nem jutna vala
milyen elemzés, a zenei elemek 
arányosságának összeméricské- 
lése. Az egész a tökéletesség mo
dellje. Nem véletlen, hogy a 
legkülönfélébb élethelyzetekhez, 
képi világhoz is alkalmazni lehet 
ezt a muzsikát. Most legutóbb 
egy illuzionista, mégpedig egy 
nagyon modem, mai "techniká
jú" bűvész egyik leglélegzetelállí
tóbb szám ának a végéhez 
ragasztották a rendezők Qrff ze
néjét pazar hatású volt, szinte ké
pes volt még m egem elni a 
bűvészprodukció hatását. Ré
gebb, egyszer egy ausztráliai di- 
vatbebmutatóhoz kapcsolt kísé
rőzeneként szólalt meg filmen a 
Carmina Burana zenéje. Azóta is 
keresem azt az előadását a mű
nek. Be kár, hogy nem mondták 
be az előadók nevét. Mert, persze, 
a remekművet is lehet sokféle
képpen megszólaltatni. A Carmi
na Burana is sokféleképpen 
hangzik Kolozsvártól Ausztráliá
ig. Es szeretné az ember a leg
szebb előadást lemezen meg
vásárolni. Legutóbb franciaor
szági barátomat kértem meg: 
hozná el nekem a Carmina Burana 
legjobb interpretációját. Szomo
rúan érkezett. Az idő rövidsége 
miatt nem tudott egyetlen egy le-

/ ' cári. O R fl.....*■"*'"

CARMINA BURANA

mezfelvételt sem felhajszolni és 
így a sajátját hozta el, amit már 
szinte agyonhallgatott. De vi
gasztalásul hozott egy másik le
mezt: az "igazi" Carmina Búmnál

Valóban meglepetés volt szá
momra az eredetit hallani, úgy, 
ahogyan azt a középkori diákok 
költötték, énekelték. A Harmonia 
Mundi HM 385 számú lemeze 
páratlan ritkaság. A Clemencic 
Consort is remek régizene együt
tes, az előadás tehát első osztályú. 
A lemez minősége nem hagy kí
vánnivalót. Minden együtt van 
tehát. És végre az eredeti dalla
mok szólalnak meg. Érdekes: va
jon mennyit és hogyan vett át 
belőle Orff? Itt vagyok tehát az 
orffi inspiráció-titok kapujában, 
csak ki kell nyitnom, és megoldó
dik a sok éves rejtély: honnan is 
vette ezt a muzsikát a zeneszer
ző? \

Hallgatom az "igazi" Carmina 
Buránál És csalódott vagyok: a 
másik, az Orffé sokkal szebb, ele- 
mentárisabb hatású. Pedig az elő
adáson érződik a modem zene 
minden komfortja. Sőt érződik az 
orffi zenei felfogás hatása is. Sok 
színes, hangulatos momentum is 
van. És mégis hiányzik valami: a 
mélyről feltörő zenei élmény 
mindent elsöprő diadalmas mo
numentalitása. Helyette szép és 
érdekes fragmentumok sorakoz
nak egymás után, ahogyan a le
mezborítón áll: "les plus belles 
pages". Értjük: a legszebb részle
teket gyűjtötték egybe az összeál
lítók.

Óh, művészet! Nagy a Te ha
talmad. Nagy varázsló vagy. Az 
igazi Carmina Burana most úgy 
tűnik, mint amiből minden pilla
natban kibontakozhatna a még 
igazibb Carmina Bumna. Zenei tü
körjáték ez a párhuzam: az erecteti 
vált tükörképpé.

Hess el, kísértő kép. Nekem 
mint muzsikusnak, pláne, mint 
zenetudósnak, most másképpen 
kellene gondolkodnom. Fel kéne 
mérnem tudósi aprólékossággal 
az eredeti és a "hasonmás" min
den értékét és csak azután volna 
szabad nyilatkoznom, akkor is 
nagy óvatossággal. De most csak 
egyszerű zenerajongó vagyok, és 
így érdekesnek találom a réges- 
régi dallamokat, de nem dobban 
meg a szívem hallatukra. Bocsá
nat érte hajdanvolt pajzán ifjak- 
tól, fejcsóváló vénektől. Vissza 
hamar Orff muzsikájához: "O 
Fortuna, velut Lima, statu variá
bilis, semper cresds..."

Szólj, gyönyörűséges muzsi
ka, Orff Carmina Burandja: Te 
vagy az IGAZI.

TERÉNYI EDE*
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HARGITA MEGYE TELEPÜLÉSEINEK 
AKTUÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI

A környezetvédelem olyan szervezett és 
céltudatos emberi tevékenység, amelynek 
egyik fő célja magának az embernek a védel
me. Az embert abban a környezetben kell 
védeni, amelyben él, ez pedig részben termé
szetes, részben mesterséges környezet.Az 
emberi környezet fogalmából tehát nem sza
bad kirekeszteni az ember alkotó tevékeny
sége révén létrejött környezeti tárgyakat. így 
elsősorban az emberi településeket. A megye 
települései két helységökoszisztémai cso
portba sorolhatók: városi települések és falu
si települések.

A város különböző természetes és mes
terséges, az ember szempontjából pozitív,

vagy negatív hatású tényezők összessége, 
melyek egy egész sor könnyítést jelentenek 
az életvitel kényelmessé változtatásában, de 
ugyanakkor ártalmasok is lehetnek a lako
sok egészségére, annak függvényében, hogy 
az emberek miként képzelik el, hogyan ter
vezik és szervezik meg a város alkotó eleme
it, majd pedig mennyire gondosan 
használják őket a mindennapi életben.

Az emberi civilizáció fejlődése során egy
re inkább a mesterséges tényezők kerültek 
előtérbe. Ezeknek a tényezőknek eredetileg a 
természetes környezet által adott életfeltéte
leket kellett javítaniuk, kiegészíteniük. Az 
idő bebizonyította, hogy optimális életfelté

teleket csak a két tényezőcsoport dinamikus 
egyensúlya biztosít. Habár az emberiség 
igyekezett egyensúlyban tartani a két ténye
zőcsoportot, mind urbanisztikai, mind élet
forma-szervezési módszerekkel, a városok a 
mai napig is számtalan kényelmetlen és ár
talmas hatást őriztek meg a falusi környezet
hez viszonyítva.

Az urbánökoszisztéma jellemző tényezői 
természetük szerint osztályozva fizikai, ké
miai, biológiai és pszichoszociális jellegűek 
lehetnek. Ezeknek a tényezőknek az emberre 
gyakorolt hatása, figyelembe véve a ténye
zők közötti kölcsönhatásokat is, a környezet
védelem egyik fontos problémaköre.

F iz ik a i  t é n y e z ő k
HARGITA MEGYE FELSZÍNI VIZEINEK MINŐSÉGE 
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Felszíni
víz

Mintavételi
pont

Vízminőségi 
kategóriák a 
4706—88 szab
vány szerint

Megjegyzések

Bálán fölött I
Szenttamás 11 A vízminőség

Olt Szentkirály II csökkenését a kis
Tusnádíürdö n i hozam és a szent-
Mamsfő i slmonl Szesa_ és

Maros Galócás i Keményítő Rt 1-
Maroshévlz alatt i dézte elő. Az elő-
Zetel a ka i ző Időszakhoz ké-

Nagy-Küküllő Udvarhely alatt i pest Balánbánya
Keresztúr alatt ii fölött javult. Tus-
Déli rész i nádnál romlott a

Szent Anna-tó Központi rész i viz minősége
Északi rész i

Vízminőségi kategóriák a vízhasználatnak megfelelően: 
I. ivóvízellátás. II. Ipari vízellátás. III. öntözés

1. V árosklím a
A beépítettség döntően befolyá

solja a klímaelemeket, létrehozván 
egy sajátos mikroklímát, a városklí
mát. Megyénk városaiban a városklí
ma különnösképpen a ködviszonyok 
megváltozásában tapasztalható. A 
levegő megengedettnél magasabb 
porterhelése következtében, mely 
kondenzációs magot képez, városi 
településeinkben a köd egyre gyako
ribbá és tartósábbá vált A köd vi
szont az ember szempontjából 
károsan módosítja a hő- és sugárzási 
viszonyokat. Külön jelentőséggel bír 
a levegő portartalmának csökkenté
se. Csíkszereda esetében, mely geo
morfológiai helyzetének kö
vetkeztében (a közeH hegyekről lefo
lyó hideg és nehezebb levegőnek 
nincs kifolyási lehetősége a zsögödi 
küszöb miatt) kedvező feltételeket 
biztosít a szmogképződéshez.

Egy fontos tényező a városklíma 
megjavításában a zöldfelületi rend
szere, mint a városszerkezet jelentős 
összetevője a betöltött védelmi funk
ciók sokasága következtében. A több
szörös kömye- zetvédelmi funkciók 
optimális betöltése a zöldfelületi 
rendszer és azok alkotó elemeinek a 
megfelelő rendszerétől függ.

A helyi közigazgatási és gazdasá
gi Állami Tanács által kibocsájtott P. 
45-75 jelzésű műszaki útmutató a 
megyénkben található városok nagy
ságrendjét figyelembe véve 14-20 
négyzetméter zöldfelületet irányoz 
elő lakosonként. Városaink esetében

az egy főre eső zöldfelület az orszá
gos normaérték alatt van. Egyes vá
rosokban, mint Gyergyószent- 
miklós, nem végezték el a zöldfelüle
ti rendszer alkotóelemek szerinti fel
leltározását, mások esetében a 
nyilvántartott zöldfelület nagysága 
vitatható. Városaink zöldfelületi ren- 
szere nem. csak nagyságrend szem
pontjából kifogásolható. Sok esetben 
hiányoznak a rendszer palettájáról 
fontos alkotóelemek. Például a lakó
telepi parkok. Ezek az 1-3 hektár 
nagyságú zöldfelületek, amelyeket a 
lakótelep központi részén létesíte
nek, a környék lakosainak napi pihe
nését és kikapcsolódását hivatottak 
biztosítani. Ugyanakkor a zöldöve
zetek állandó veszélyben vannak a 
területi megfogyatkozás és a lakossá
gi pusztítások miatt. Számtalan pél
da hozható fel, amikor meglévő 
zöldfelületeket beépítettek. Me
gyénk városai európai jellegű telepü
lések, amelyekben idegen városképi 
elemek a keleti bazárokra emlékezte
tő bódék, bármilyen tetszetősek is le
gyenek.

A városi polgármesteri hivatalok 
keretében nincs minden esetben 
megnyugtató módon megoldva a 
zöldfelület-gazdálkodás. Léteznie 
kellene egy városi kertészeti hivatal
nak, melynek feladata lenne a közcé
lú zöldfelületek tervezése, építése, 
fenntartása, üzemeltetése és fejlesz
tése. Ugyanakkor szakhatósági sze
repe lenne a város biológiaüag aktív 
összes felülete fölött.

2. Zaj és rezgés
A veszélyes mértékű zaj korunkra 

jellemző ártalmi tényező városaink
ban. Egyes orvosszakértők szerint az 
egyik legártalm asabb környezet
szennyezési forma. Az embert ért kli
matikus hatások ellen sok évezred 
alatt kifejlődtek a védelmi mechaniz
musok. Bármilyen kedvezőtlen hőha
tásnak van k itéve az ember, a 
szervezet a hőegyensúly megtartására 
törekszik. Az egyensúly fenntartása 
azonban energiaigényes, igen nagy 
munkatöbblet hárul a vérkeringési 
rendszerre, a vesére stb. Korunk új 
ártalmára, a zajra azonban nem va
gyunk felkészülve, mert a tömeges 
zajkeltő eszközök, melyeket a közle
kedés, az ipar és a híradástechnika 
állít elő, az elmúlt száz esztendő ter
mékei. A veszélyes mértékű zaj a leve
gőnek az em beri környezetben 
észlelhető olyan mértékű és minőségű 
nyomásingadozása, amely megha
ladja a megengedett zajterhelési, vagy 
zajkibocsájtási határértékeket Napja
inkban a gépjárművek közlekedése 
okozza a legjelentősebb zajforrást 
Ügynökségünk eddig Csíkszereda, 
Gyergyószentmiklós, Székelyudvar
hely, Maroshévíz helységekben vég
zett zajszint-m éréseket. A me
gengedett zajterhelési határérték 5-10 
dB értékű meghaladása állapítható 
meg Csíkszeredában a Petőfi és C(f- 
buc utca teljes hosszában, az állomás
téren, a Hargita és Villanyüzem utcák 
kereszteződésénél. Gyergyószent- 
miklóson a városközpontban, Széke- 
lyudvahelyen  és M aroshévízen 
átlagban 2 dB értékű túlhaladás ész
lelhető a központokban. Figyelembe 
véve a megnövekedett közúti forgal
mat, a városok helyi tanácsainak mi
előbb tanulmányozniuk kellene az 
egészségügyi, környezetvédelmi, vá
rosrendezési hatóságok és a rendőr
ség bevonásával a következő in
tézkedések fokozatos megtételét:

— a forgalom átirányítása csúcs
forgalmi órákban, vagy a hét terhel- 
tebb napjain a városközponti 
útvonalak bizonyos szakaszáról ipari 
zónákba, kivéve a tömegközlekedés 
járműveit;

— a kétütemű motorral hajtott 
gépkocsik fokozatos kivonását, el
használódásuk függvényében;

— a gépkocsiparkolóknak megfe
lelő távolságra való elhelyezése a la
kóépületektől.

A rezgések a zajoktól eltérően ma
gasabb amplitúdójú és alacsonyabb 
frekvenciájú mechanikai oszcillációk. 
Fő rezgéskibocsájtási forrás szintén a 
közlekedési járművek forgalma. Léte
zik a zöldfelületnek egy kevéssé is
mert környezetvédelmi funkciója, 
amelyben nem a fák lombozata, ha
nem elsősorban gyökérzete — illetve 
az a földsáv, amelyben élnek—játssza 
a főszerepet. A házak előtt álló fák 
földsávja az útburkolatot megszakít
va meggátolja, hogy a rezgések a ház
ban tovább terjedjenek. Ahelyett, 
hogy ezt az egyszerű védelmi formát 
minél szélesebb körben alkalmaznák, 
sok esetben felszámolták az úttest 
menti földsávokat Például a Csíksze
redái Cojbuc utca lakóit gyakran za
varja a nehézjárm űvek okozta 
rázkódás.

Mivel a 9/1973-as környezetvé
delmi törvény szerint a közúti közle
kedés zajszintjének ellenőrzése a 
rendőrség speciális szerveire tartozik, 
a megnövekedett forgalom folytán e 
tekintetben fokozott felelősség hárul a 
közlekedésrendészetre A zaj- és rez-

f’ésvédelmi követelményeket a terü- 
etrendezési tervekben érvényre kell 

juttatni. Ha a lakosság, vagya környe
zet védelme szükségessé teszi, a helyi 
tanácsok rend eletekben egyes össze
függő területeket zajvédelmi szem
pontból fokozottan védett területté 
nyilváníthatnak.

SOMAY PÉTER 
WOLFÁT ZOLTÁN

CSÍKSZEREDA VAROS LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE 
1993 MÁJUS 15 ÉS JÜNlUS 15 KÖZÖTT

Légszenriyező
anyag

1 2 3 Megengedett
halárérték

Megjegyzések

Ammónia 0,0196 19.6 csökkenő 0.1 mg/m3 A meghatározó-(NH,)
Kéndioxid 0.0000 0.0 egyenletes 0.25 mg/m*

sokat Csíkszere
dában, Haladás<S02)

Nitrogén-dioxld 0.0051 5,1 csökkenő 0.1 mg/m5
utca 10 sz. alatt 
végezték. Ezen(NOj) 

Szálló por 0.0599 39.9 csökkenő 0.15 mg/m3
meghatározások 

alapján a levegőSzmóg-mutató 0.0599 5.4 csökkenő 1.1 tiszta.

1. Havi átlagérték (mß/m1)
2. A megengedett határérték százaléka
8. Az átlagérték alakulása az előzó hónaphoz viszonyítva
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A Helikon szerkesztősége és a Budapesti 
Székely Kör Kemény Zsigmond Irodalmi díját a 
Litea Könyvszalonban szeptember 23-án nyúj
totta át Szőcs Istvánnak tamás Menyhért író. 
Az irodalmi délutánt dr. Domokos Jenő, a kör 
ügyvezető titkára vezette be, majd a szerző 
irodalmi munkásságát Szilágyi István, a Heli
kon főszerkesztője méltatta. Közreműködött 
Incze Ildikó színművésznő.

Münchenben nyolcvannégy éves korá
ban elhunyt Hans Werner Richter, egykori ala
pítója ama Gruppé 47 néven ismert 
mozgalomnak, mely a háború után a német 
irodalmat igyekezett talpraállítani. A szembe
nézés szellemében született regényei közül a 
Legyózöttek 1966-ban magyarul is megjelent.

Mario Vargas Llosa egyike az élő világ- 
irodalom azon Kiemelkedő alkotóinak, kiknek 
művei tűzben végezték a XX. századi emberi
ség nagyobb dicsőségére. A város és a kutyák 
című, magyarul is megjelent regényével, 
amely a katonai akadémián eltöltött évek

gyötrelmeiről szól, s nemcsak a téma kapcsán 
rokona Musil és Ottlik Géza kiemelkedő mű
veinek, annyira felbőszítette az érintetteket, 
hogy egy kaszárnya udvarán raktak belőle 
máglyát "A regények valóban hazudnak — 
vallja a mester —, mivel a történetnek csak 
egyik oldalát ábrázolják. A másik része ha
zugságba csomagolt igazság, amit csak így, 
burkolt formában lehet kimondani..." Politi
kai érdeklődését nem veszítette el: Berlinben 
él és azt tanulmányozza, ami jelenleg legjob
ban érdekli "igazság és hazugság határkérdé
seiben" — az egykori szovjet blokk 
országaiban történt változásokat.

A The Hungarian Quarterly, 34. — 1993 
nyári — száma R. Várkonyi Ágnes tanul
mányát közli az 1558-ban Tordán kihirdetett 
vallasszabadság kapcsán az erdélyi fejede
lemségben meghonosodott vallási türelemről, 
melynek illusztrációjaként Ludwig Rohbock 
— Hunfalvy János: Magyarország és Erdély cí
mű, Darmstadtban 1864-ben kiadott müvé
ből, valamint Orbán Balázs A Székelyföld le
írásából közli a marosvásárhelyi, gyulafehér
vári, prázsmári és derzsi templomok képét.

A Márk-House Kft Gyeigyószentmikló- 
son kiadta Bajna György Hófoltok című verses
kötetét és Kereső Attila aforizmáit Mákfej 
címen.

A Kriterion gondozásában jelent meg Sig- 
mond István Mi a sötétben is látjuk egymást 
című novelláskötete és Lászlóffy Aladár vers- 
gyűjteménye Keleti reneszánsz címmel. A Kri

terion új könyvei még: Martin Lili: Emberek, 
tájak történetek (karcolatok, riportok, úti
jegyzetek 1934—1989) és Szilágyi Júlia: Mit 
olvas ön, Hamlet herceg7 című esszégyűjtemé
nye.

A marosvásárhelyi Mentor Kiadó (kiadói 
tanács: Gálfalvi György, Káli István, Kovács 
András Ferenc, Láng Zsolt, Markó Béla) gon
dozásában megjelent Egyed Emese Madár- 
csontú versek című kötete a Soros Alapítvány 
kolozsvári fiókja és az Aranka György Alapít
vány támogatásával. A borítót Kispál Sza
bolcs tervezte.

A Népszabadság szeptember 2-i száma be
szélgetést közöl Kanyáai Sándorral Verssel is 
az exodus ellen címmel. Az Egerben megrende
zett finnugor írótalálkozó alkalmával kérdez
ték a költőt, aki többek között ezeket mondja: 
"Mi itt az egész finnugor család megmaradá
sáért aggódunk... A gondunk, a népek fenn
maradása, azonos, de más és más szinten érint 
és foglalkoztat bennünket. A keleti finnugor 
népeknek ma az az időszerű, ami Apáczai 
Csere János korában volt a magyarság sors- 
kérdése: az iskolák. Nekünk, romániai ma
gyaroknak az egyetem a fontos, a voguloknak 
elemi iskolák kellenek... Nem vagyok könnyű 
helyzetben, hiszen a romániai magyarság 
helyzete a legsötétebbre festve is dicsekvés
nek hathat az ő gondjaikhoz képest...”

-MI

NÉNIA
Juhász Gyula versének utolsó szakaszát 

idézzük a vízszintes 2., függőleges 2 0 ., 1 ., víz
szintes 28. és függőleges 52. számú sorban.

VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sora (zárt 
betűk: O, A, Ó). 15. Város Francia Guya
nában. 16. A búsuló juhász című szobor 
alkotója (Miklós). 17. Ünnepel valakit 18. 
Észak-amerikai nagy-tavak. 19. Termál- 
forrás. 21. Mistere. 22. Ötszázötvenegy a 
régi Rómában. 23. A jelenben. 24. Harc 
tömegpusztító fegyverekkel.27. Brit légi- 
forgalmi társaság. 28. Az idézet negyedik 
sora (zárt betűk: D, Ő, I, O). 29. Végtag 
része. 30. Ragadozó madár. 31. Fonetikus 
mássalhangzó. 32 A vártán áll. 34. Agyon
becézett Gyula. 35. Kirándulás céljára 
szolgáló távolsági autóbusz. 39. Vasta
gabb pálca. 40. Kezével szorítva tart. 41. 
Valameddig nyaral! 43. ... Haut: sziget a 
Maine-öbölben. 46. Vonakodik megtenni.
48. Darabolta. 49. ”..., ez mi? Jó torna 
eszednek" — Kosztolányi: Fejtörő felnőt
teknek. 51. AAS. 52. ÉRŐ. 53. Csendes 
eledel! 54. Lemenésre késztet. 56. Semmi
kor sem megfelelő (két szó). 58. A holland 
autók nemzetközi betűjele. 59. Köszönési 
formula. 60. Kan kevert betűi. 61. Ország. 
66. Tova. 67. Nekitámaszkodva, tolva el
elmozdítjuk. 69. Cin. 70. Hálóban a labda.
71. Vissza: spanyol nemes. 72. Ügetés. 73. 
A világ legnépesebb országa. 74. Magáné
nekek. 77. Történeti korszak. 78. A végén 
A-val: tojásdad alakú fúvóhangszer.

FÜGGŐLEGES: 2. Az idézet harmadik 
sora (zárt betűk A, N, T, N, K). 2. Unalmas, 
kedély télén; ízetlen étel. 3. Lássam csak! 4. 
A szó művésze. 5. Japán táblajáték. 6. 
Hangtalanul halad. 7. Sírva-...: keseregve 
panaszkodik. 8. Háztartási eszköz. 9. Ka
tonai vezényszó. 10. Molibdén vegyjele. 
11. Folyadék. 12. Üres tál! 13. Légkört. 14. 
Az ókori művészet egyik legfontosabb 
alapanyaga. 20. Az idézet második sora (zárt 
betűk: S, M, L, Z). 23. Alkotás. 25. A "nagy 
palóc" betűjele. 26. Árujegyzékben: meg
nevezett áru. 28. ...tolófia: szószaporítás. 
33. A tetejére hullat 35. Tetteti magát. 36. 
Kender, len fás részeit ütögetve pozdorjá- 
vá törik. 37. Latin csont 38. Francia férfi
név. 42. Magasból mutatja az időt, név
elővel. 44. Tó Svédországban a Vahem és 
a Vattem-tó között. 45. Jön, népiesen. 47. 
Tízes alapú logaritmus rövidítése. 50. Az 
alapskála első hangja. 52. Az idézet utolsó 
sora (zárt betűk: N, N, Ó). 55. Szamárhan
gok. 57. Tnnan startol az úszó. 59. Illatos 
fehér vagy rózsaszín virágú dísznövény.
62. Földdarab! 63. Sárgarépa. 64. Orosz 
fizikus, a drótnélküli hírközlés úttörője. 
65. Azonos a 69. sorral. 68. Német Károly. 
70. Leány, angolul. 73. Vissza: kis ház. 75. 
Keresztül. 76. Kő, tájnyelven. 77. Az 50. 
sor, fordítva. 79. Fonetikus mássalhangzó.

RÁMAY TIBOR
A HELIKON 19-es számában közölt, 

Szeretni című rejtvény megfejtése: Szeretni 
ezt az életet,/az egyetlent, a végeset./ Szeretni 
még ha bánt is,/ha mostohánk is néhanapjde 
kék az ég,/és süt a nap,/van benne boldogság 
is.
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