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KIRÁLY LÁSZLÓ

Mondatok
Azt mondja Láng Gusztáv tanár úr, 

egyetemünk egykori kedvenc tanára, so
kunk barátja és lapunk hűséges, érdemdús 
munkatársa, miután kibeszéltük a kibeszél
ni valót; tudjátok, cimborák, hogy van ez: az 
ember reggeltől estig dolgozik, hogy ne 
valljon szégyent a Szabédi-emlékünnepsé- 
gen — s egyik kezében az eke szarva, másik 
kezében a transzilvanizmus... — De hát 
ilyen a világ. Utána már jönnek az életünket 
megmentő szóviccek. Addig jutunk, hogy: 
Vitéz Nagybányai Csokonai Mihály. Ez ön
magában nem nagy teljesítmény, de ha köz
szereplő em bertársaink talajmenti 
humorára gondolunk, nem elvetendő. Erős 
a gyanúm, hogy eddigi életünket is a hu
mornak köszönhetjük — mármint azt, hogy 
nem lettünk tolvajok, árulók, esetleg "hűsé
gesek". Hallgatom másik fiatal barátom sza
vait, nagy kedvvel, ahogyan fiatalok szavát 
hallgatni érdemes. Azt mondja: Nekem 
olyan szigorú apám van, hogy az egész 
tömbházban csak a mi ablakunk előtt zöld 
a fű.

Megingott már a bizalmam az irodalom 
mindenhatóságában, de ilyenkor feltámad 
bennem a — szellemi — pusztíthatatlanság 
érzése.
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FARAGÓ JÓZSEF

Az erdélyi magyar 
néprajztudom ány  
kettős hivatása
A régészeti és nyelvtörténeti 

kutatások szerint mintegy há
romezer évvel ezelőtt váltunk ki 
az ugor nép- és nyelvközösség
ből. Azóta önállóan, megszakítás 
nélkül él és fejlődik a magyar 
nép, a magyar nyelv és a magyar 
kultúra — természetesen nem ta
gadva, sőt hangsúlyozva, hogy a 
három évezred során minden rö- 
videbb-hosszabb ideig velünk 
érintkező néptől, valamint a ma
gyarságba olvadt etnikai csopor
toktól természetes, sőt szükség- 
szerű módon, vettünk át olyan 
anyagi és szellemi javakat, ame

lyek kultúránk alapszövetét szí
nesítették és gazdagították.

Ez a kultúra írásbeliségünk 
kialakulása előtt, vagyis jó két
ezer éven át folklór-jellegű volt. 
Mivel az írásos rögzítést nem is
merte, csak az egyéni és közössé
gi emlékezetben volt felhalmoz
va és elraktározva, ahonnan al- 
kalomszülten kelt életre, és száj
ról szájra járva öröklődött egyik 
nemzedékről a másikra.

A továbbiakban is elsősorban 
a szellemi javakra gondolva, de 
az anyagiakat sem feledve, két- 
> > » »  folytatás a 6. oldalon
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SZŐCS ISTVÁN

Szóból ért az ember...
"Nincs ok arra, hogy ne mer

jünk veszélyesen gondolkodni": 
ez a kijelentés akkor hat olyan 
m egrázóan, am ikor nem egy 
olasz futurista költő s nem is egy 
egzisztencialista francia író részé
ről hangzik el, hanem egy finnug- 
rista nyelvész írja le. (Robert 
Austerlitz: Nyelvek és kultúrák Eu
rázsiában) A tanulm ánygyűjte
mény tartalom jegyzékét bön
gészve, először hajlamosak vol
nánk azt hinni, hogy egy effajta 
tudós számára csak az tűnik pél
dául hihetetlenül vakmerő és ve
szélyes gondolatnak, ha kimon
daná, hogy a távol-keleti güják 
nyelv dél-szahalin-szigeti nyelv
járásainak dajkanyelvi változata
iban a vártnál több enklitikus 
kopulára kell számítanunk. Már 
ebbe is beleborzong az olvasó, mi
csoda veszélyes gondolat; ám ki
derül: A usterlitz azért biztat 
merészebb gondolkodásra, mert 
mind A magyar nyelv történeti-eti
mológiai szótára, mind egy új finn 
etimológiai szótár túl sokszor fo
lyamodik az eredete ismeretlen ki
fejezéshez... "Az ism eretlen
ségnek sok fokozata van, és (a 
szótárak) szerkesztői egy igen fi
nom hálót szőttek, hogy ezeket 
mind befogják, megengedve al
ternatív és egymással versengő 
magyarázatokat, spontán szóal
kotást, kontaminációt, röviden: 
sok — talán túl sok — lehetősé
get."

Egy régebbi polémiából úgy 
emlékszem, az említett szótár a 
magyar szókincs több mint negy
ven százalékát tekinti ismeretlen 
eredetűnek, vagy legyalábbis bi
zonytalannak. Erre szolgál a fel
szólítás: nincs okunk rá, hogy ne 
gondolkozzunk veszélyesen; úgy 
értendő, hogy ha vakmerő dolgo
kat mondunk, sem követhetünk 
el több hibát, mint ha semmit sem 
mondunk; sőt, így esetleg még ki
keveredhet valami, az óvatosság
ból azonban semmi sem.

Az a bátor, aki bátrabb.
Azért facsarom ki az Ady-idé- 

zetet, mert a bátorság, főleg egyes 
tudományos területeken, mint 
például a szófejtés, viszonylagos; 
fokozati kérdés; ha valaki csak 
egy picivel is bátrabb a kollégái
nál — legyenek azok bármily fé
lénkek —, akkor már bátornak 
számít. Sőt veszélyes gondolko
dásúnak.

A félénk és terméketlen, s ez
zel szemben a veszélyes gondol
kodás legszemléletesebb esetei A 
székelyek és a hegedű-típusú anek
dotákban lelhetők fel. Megkérdik 
a székelyt: Látott-e már kend he
gedűt? A mérsékelt, megfontolt

és a mindég lényeges alternatívá
kat felkínáló (lásd: ez vagy vala
mi, vagy m enyen valahova) 
székely így felel: "Egyszer láttam 
egyet Barassóban, de erre is azt 
mondták, hogy nem a' vót". Míg a 
veszélyes gondolkodású székdy 
gyorsan kivágja a választ: "Nem
csak láttam, hanem még ettem is!"

S ha már Brassóhoz értünk, 
időzzünk is el ott egy kicsit; Aus
terlitz is e város nevénél próbál 
példát nyújtani a — veszélyes 
gondolkodásra. Azaz egy vakme-
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rő választásra a kínálkozó megol
dások közül.

Austerlitz, messze kikerülve 
.minden lehetséges más választ, 
mint például a Rásonyiét, amely a 
bolgár-török nyelvből magyaráz
za (Bara-su = világos, azaz "tiszta 
víz", szemben a nem messze az 
Oltba ömlő Feketeügy nevű folyó
val), merészen a szláv nyelvhez 
folyamodik, mert szerinte Er
délyben nem a magyarok és a ro
mánok voltak a legjelentősebb 
népcsoport, hanem természete
sen a szlávok; amit az is bizonyít, 
hogy a legtöbb nyelvész szerint 
például a szláv fefgbíáe szóból 
minden magyar és román hely
név egyaránt levezethető, a Jász- 
karajenő csakúgy, mint a Nyír- 
adorján; a Caraiman, mint a Cím- 
pulung-Mu^cel.

Austerlitz azonban a külön
böző szláv növénynevek között,

m int brscan, brstran, barszcz is 
határozottan dönt a cseh bfaSna 
és bru2(l)inka sugallatára, mivel 
ez utóbbi különböző bogyókat je
lentő nevek megmagyaráznák a 
város német nevét is: Kronstadt, 
sőt ebből a középkori latint is, a 
Coronat. A  Kronstadtban a Krons
beere rejlik szerinte, vagyis "tőzeg 
áfonya", amit azért neveznek így, 
inivei a darvak (crane, Kran, Kra
nich), szeretik e bogyót. Ilyenfor
mán az ism eretlen  szláv és az 
ismert szász elnevezése a város
nak egymás tükörfordítása: eset
leg a bevándorló szászok az ott 
talált flóra alapján maguktól is el
nevezték Áfonyásdnak, azaz Da
rubogyódnak a helyet, ami támo
gatást nyert abban a körülmény

ben, hogy a szlávokis arról nevez
ték el.

Fárasztó, bár nem éppen min
den mulatság nélkül való volna 
követni gondolatmenetét, amely
nek során azt is közli, hogy Brassó 
nagy szülötte, Honterus azért vá
lasztotta ezt a latinizált nevet (ere
detileg Grassnak hívták), mert 
szászul a hontr "bodzát" jelent; ez 
pedig elég bogyós lévén, a boros
tyán is nevezhető vele, ami a 
bHÜan szláv szót idézi; talán Hon
terus így akarta közölni, hogy ő 
brassói? Bonyolult észjárása lehe
tett!

Mindenesetre Austerlitz jog
gal figyelmeztet arra, hogy az ér
deklődést ki kell terjeszteni a 
régió helynév-rajzi és termé
szetrajzi viszonyaira is.

Vagyis: az övezetben szokás 
bogyókról helységeket elnevez
ni?

Meggy és Kökény

A  meggy nemcsak az ismert 
savanykás, fán termő páros bo- -  
gyójú gyümölcs neve volt valaha, 
hanemmégtöbbfélebogyóéis. "A 
korábban általánosabb használa
tú, különböző prunus-fajtát jelölő 
szó a gyümölcstermesztés fejlő
dése, a gyümölcsfajták és nevek 
differenciálódása során vette fel 
mai jelentését." — írja a Szótár.

Látszatra akkor helyben  is 
volnánk; hiszen a Kárpát-meden
cét körös-körül Meggyes, Med- 
gyes nevű helységek és patakok 
veszik körül; Fertőmeggyestől 
(Mörbisch) Aranyosmedgyesig, a 
Keleti és Déli Kárpátok több 
Meggyes patakáig (a többi között 
a Vöröstoronyi-szorosban is egy 
Meghie^ patak található), egé
szen a Nagy-Küküllő menti Med- 
gyes városáig. Kinn a határok oh 
mind fanyar bogyót teremnek, sza
valhatná is a nyelvész, míg szeme 
a katonai térképeken mulatva jár 
fel s alá. Miért ne lehetne Brassó is *■ 
Darvbogyód?

Csakhogy ezek a Meggyesek 
nem rokonai az ugyancsak min
denhol fellelhető Almásoknak és 
Szilvásoknak. Közvetlenül talán 
nincs is közük a meggyhez. A szé
kelyek egyik fő nemzetségének a 
neve rejlik benne, s lévén, hogy a 
székelyek határőrök voltak, azért 
fordul elő e név mindenütt (a kü
lönböző korszakokbeli kiterjedé
sét követve) a magyar nyelv- 
terület széle felé. A többi székely 
főnemzetségek nevei is, Adorján, 
Ábrány, Jenő, Halom, Örlec 
m indég valam ilyen rend
szeresség szerint csoportosul
nak, az Orlec pedig a Kárpát- 
kanyaron kívüli UrlaJ-ok fele mu
tat. (Szerintem a Medgyes, Megy- 
gyes földrajzi nevek a Megyer 
népnév nagyon régi, -s-ben vég
ződő változatai; részleges népeti- _ 
m ológiaként hasonult
írásmódjuk a gyümölcsnévhez."1’ 
Jellemzőnek kell találnunk azt is, 
hogy a szászok nem teremtették 
meg a calque-ját, és nem keresztel
ték át Sauerkirschenburgnak. A 
szász helynévadásban az olyan 
tükörfordítás, mint a Segesvár- 
Schessburg elég ritka, s ez is félre
értésen alapszik, mivel a város 
neve nem egy "ülep" értelmű 
alakból jön, hanem nyüván a kö
zeli Segesd nevéből, egy gé-vel; ez 
pedig feltehetően egy ókori, kelti- 
bemek minősített népnévből; ám 
ez most nem tartozik ide.

Az viszont igaz, hogy a szláv 
földrajzi névadásra jellemző az 
átfordítás; erre majd egy-két pél
dát említeni fogok.

Addig is időzzünk el a Kükül- 
lő partján: miután ez is állítólag 
bogyós földrajzi név, bolgár-tö
rök nyelven azt jelentené, hogy 
Kökényes és ennek délszláv tüköré 
fordítása lenne a Tmava, amit a
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román lakosság is átvett, Tárnává 
alakban.

A magyar (és német) történé
szek egy csoportjának makacs ál
lítása az, hogy Erdély népván
dorláskor utáni lakossága minde- 
nekelőtt szláv. Ennek a bizo
nyítására pl. Makkai László azt 
hozza fel példának, hogy a Maros 
fontosabb mellékfolyói mind 
szláv nevűek. Lám csak: a jobb 
parton a Komlód, Ludas, Ara
nyos, Ompoly, csakúgy nem szlá
vok, m int a balról beömlő 
Görgény, Nyárád, Küküllő, Se
bes. Igaz, van fönn a Kelemen-ha
vasokban a Szék-patakán innen 
egy pár Ilva, Bisztra, de— mikori 
az oldevélbeli adatolásuk?

És igaz, hogy ott a Kükülló 
szláv neve, a Tmava — de mikori 
az adatolása? A Küküllőé 1253- 
ból ismert. A Küküllővel képzett 
helynevek? Küküllővár 1203-ból 
Cuculensis castri; majd egy félezer 
év múlva bukkan fel a Kuckel- 
burg és a Cetatea de Balta... Tma
va sehol... D icsőszentm árton 
Tímaveni nevét a román hatósá
gok kevesebb mint egy fél évszá
zada adták! A XII. században be
települt szászok megpróbálván 
kiejteni a Küküllőt, Kokel-re vál- 
toztatták; pedig, ha létezett a 
Tmava, jobban megfelelt volna a 
hangrendjüknek, s lehetett volna 
Tamau, denem oknélkül nem lett!

A különös az, hogy a szláv el
nevezés is csak a román lakosság
gal együtt és semmiképpen sem 
előtte jelenik meg; mint a legtöbb 
helyen Erdélyben. Itt van a leg
gyakrabban idézett példa: Maros
dobra. A község neve 1387-től 
1702-ig ]ófó néven ismert, a Dobra 
név 1733-tól jelentkezik és szorítja 
ki a JÓfót, s e nyilvánvalóan szláv 
népetimológiás fordításból eredő 
elnevezést — a román lakosság 
adja!

Függetlenül az adatolások 
megmaradásának esetlegességé
től, nyomon követhető a földrajzi 
neveken, hogy szláv népelemek 
bevándorlása Erdélybe a XIII. szá
zad elejétől a XV. század derekáig 
élénk, amit a rengeteg Orosz- és 
Rus-, Rus- elemet tartalmazóhely
név szemléltet (50-100-as tétel
ben). Ezek elsősorban ukrán 
bevándorlók, főleg pásztorok, 
vagy udvari szolgáló népek, ki
szolgált udvarosok stb. A XVI. 
századtól kezdve érkezésük meg
szűnik, s az itt levők rohamosan 
beolvadnak a románságba, első
sorban a hegyvidékeken.

Mindenesetre kései bejövete
lükre bármelyik övezetből hozha
tók fel adatok. A Vajdahunyad 
melleti Csema 1446-ból adatolt, a 
Cserna patak neve viszont 1400 
körül még Egregy (Egerügy)!

A legfantasztikusabb átértel
mezés egy Szotyori Nagy János 
nevű század eleji szerző szerint 
Beszterce város neve. A név a XIII. 
század második felétől adatolva

Byzturche s hasonló alakokban jön 
elő; később bukkan fel a latinos 
Bistricia; a szászok általában Nö- 
sen-nek hívják, ritkábban Bistritz- 
nek; a románok Bistrijának, de — 
Tirgul Rosunak, illetve Tírgu-Ros- 
sunak is. Az említett szerző sze
rint a név helyes magya- rázata 
Besz-Törcze... A Törce ugyanaz a 
szó, ami a 7b'rcs-várban is jelen 
van; átjárót, kaput jelent; vesd 
össze a torok, (át)törés (Bruch) sza
vakkal; a Besz pedig a besenyőkre 
vonatkozna, a helynév eredeti je
lentése tehát eredetileg Besenyőka- 
yu lenne, de az északkeleti 
Kárpátokból sűrűn leereszkedő 
rutének természetesen a Sebes 
szláv megfelelőjének, Bisztranák 
értelmezték.

Úgy gondolom, Austerlitz is 
elismerheti, hogy a "gondolko
zás" itt már valóban elég "veszé
lyes" módot öltött!

A Hortobdgytól a — Hortobá-
zyíg-

Mint ismeretes, a Székelyföld
re jellemző földrajzi nevek cso
portosan  fordulnak  elő más 
tájakon is; ebből a körülményből 
számos elképzelés, magyarázat 
született a székelyek vándorlása
inak, telepítéseinek és településé
nek a történetére. Itt van például a 
Tiszántúl, Szabolcs-Szatmár-Haj- 
dú megyék vidéke. Nemcsak az 
ilyen direkt utalású helynevek, 
mint Székelyhíd, vagy a Nyírbog- 
dány melletti Székely, hanem pél
dául a folyónevek. Az Udvarhely
vidéki Homoród folyócskák ne
vét megtaláljuk Szatmár vidékén

is egy Homoród- patakban (s még 
többfele is, Pozsony környékén, 
Hunyadban, sőt a Barnaságban is, 
nem messze Brassótól, Földvár
nál ömlik az Oltba, ami arra vall, 
hogy a Barcaságnyugatifelénekis 
lehetett valaha székely lakossá
ga)-

Viszont ritkán szokták emle
getni, hogy az Oltnak van Horto
bágy nevű mellékfolyója is, az 
egykori Szászföldnek azon a ré
szén, amelyen a szászok bejövete
le előtt székelyek laktak, Fogaras- 
tól északra. Ez a folyócska, ame
lyik átfolyik Szentágotán, Bá- 
ránykút környékén, közel egy 
Moha nevű helységhez ered az 
Akasztófa-hegy nyugati oldalán, 
és az érdekesség kedvéért ugyan

csak egy Móh nevű, Szeben-kör- 
nyéki falu alatt ömlik a Cibinbe 
Vesztény fölött. (Az a Moha ez, 
amelyik Kerekes Izsák balladájá
ban is szerepel.)

A tiszántúli tájat böngészve, 
feltűnik egy folyóvíz-típus, a Kál- 
ló. Nyilván Nagykálló neve is egy 
ilyen pataktól ered, meg Semlyén- 
kállóé is. Alább még felfedezem a 
Konyári-Kálló és a Derecskei-Kál- 
ló nevű patakokat (a Kálló nagy
betűvel írva), melyek Berettyó
újfalu alatt Kék-Kálló néven egye
sülnek, betorkollva a Keleti Főcsa
tornába.

Mi lehet ez a Kálló? Lehet-e kö
ze a kalló-malomhoz, amelyben 
kalló rudak verik, tömörítik a 
posztót, aminek következtében a 
posztó hosszából valamennyi el
kallódik? A Történelmi-Etimoló
giai Szótárban hiába keresem,

nincs benne. (Ez nyilván a veszé
lyes gondolkodás hiányára vall!) 
Végül a Szamota-féle Oklevél 
Szótárban megtalálom, valóban 
ugyanaz, mint a kalló: Kalló, Kálló, 
karló, Kárló, 1. jelentése kender
áztató, palus ad cannabis mace- 
randam,... és egy 1435-ös adat: 
Unum meatum aque wlgo kekkallo 
dictum. Vagyis egy vízfolyás, 
amit a nép Kékkállónaknevez; te
hát nemcsak tó, vagy pocsolya. 
Aztán a 2. jelentésnél, (ami már 
valóban "kallómalom",) találom 
ezt: vulgo karlo alio nomine kwlyw 
vocato... Helyben vagyunk: külyü, 
külü, küllő; ami küllőn kívül jelen
tett tengelyt is, verőrudat, mozsa
rat, mozsárütőt, zöldharkályt — 
hiszen a harkály iskopogtatja, ve
ri a fakérget, az -ly mint egy jelen 
idejű melléknévi igenév képzője 
fogható fel — s egy halfajtát is, a 
Czuczor-Fogarasi szerint a kül- 
ige a lük, lök megfordított alakjá
nak fogható fel; ide tartozik tehát 
a lüktet ige is.

Amíg eleinte csodálkoztam, 
hogy ha a Homoród és a Horto
bágy áttelepült, miért nem jött a 
Káló is—most rá kellett jönnöm: 
jött! Kükülló alakban!

Jelentsen ez a kü akár követ, s 
akkor a folyó nevének értelme 
Kőverő, akár köket, s akkor a Kék- 
kálló alakváltozatánál vagyunk, 
a szlavofil toponímiát minden
képpen bogyótlanítottuk!

Végül is, nem lehet veszélye
sen gondolkozni, mert gondol
kozni csak jól vagy rosszul lehet.

A veszélyesség a gondolko
zást megelőző értelmi mozzanat
ra vonatkozik: az észlelésre, 
észrevevésre, tudomásulvételre. 
Vagyis: a meglátásra. Sokszor ve
szélyes lehet meglátni valamit, 
jobb nem észrevenni; példáid egy 
térkép adatait, vagy egy szétága
zó jelentésű szó kapcsolatait.

Nem kell kigondolni semmit, 
csak meglátni mindent.

Mellékesen szólva: azt hi
szem, egyes román történészek 
ellenérzése egyes magyar törté
neti munkák iránt, éppen azok
nak mértéktelen szlávozásából és 
szláv-izmusából ered; különösen 
a bolgár állam alapításának 1300. 
évfordulós ünnepei óta.

Jónéhány évea Zalán futásáról 
írt tanulmányomat kivette a lap
ból a cenzúra. Előbb azt hittem, 
"hungarocentrizmusa" miatt; de 
kiderült, azért, mert a Dunától 
Északra bolgár államról beszél
tem.

Viszont a román történészek 
számára is megnyugtató lehet 
Rásonyi László tétele a bolgár tö
rök Waccusokról: Brassó neve tő
lük ered, akár csak Brassó régi 
román negyedének eredeti neve, 
a Bolgárszeg. Bulakok pedig már 
nincsenek, ellenük eljárást sem 
kell indítani; nincsenek veszélyes 
aspirációik. Lehet veszély nélkül 
gondolni velük.

--------------------------  3
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FEKETE VINCE VERSEI

Szavak
Jaj, édes, számat benövi a gyom, 
hangok nem jönnek fel, csak hangközök, 
mentségre sem telik, s az okokon 
tűnődve, mind magamba ütközöm.

A jelmezek, díszletek polcokon, 
sarokban, szerte, lim-lomok között, 
zsigereimben hordtak, és okom 
tán semmi: oldott, s hozzád kötözött.

Nem átok, sem fogakközi ima, 
önkéntelen vágy tép karjaiba, 
s a szavak, mint sziklákat, szétlökik,

s ömölnek, zúgva szám árkaiba, 
csattogva tárják sarkig kinyitva 
a némaság csikorgó kapuit.

Múzsák. Költők
Te vagy az íz, a fény, amit áraszt 
Madonnaarcú Nap, a félelem, 
mellyel reád uszítanak, Szellem 
vagy. A z ég lennék, ha te tartanád azt.

A hang amit kimondsz, a szobroké, 
némán üzen, és bennünk századok 
remegnek, néhanap, ha hallatod. 
(Tizennégy sorból nyolccal már OJK.)

De mért hazudok? Mért a nagy szavak? 
(Sokan leírták már.) Áltassalak? 
Gyarapodjék versem, s a jambusok?

Ezért? Ki némán szenvedsz, s durva szót 
naponta kapsz? Múzsák állják a sort, 
s tollúkkal kéregéinek koldusok.

Labirintus
Csukló kövek. Alkonyat van. 
Indulni? (A repülők délre szállnak.) 
Zuhog a rés a mozdulatban.
Rozsda karcolja a fákat.

Korom-csend. A kékben már csont-éj; 
rezeg pőrén, tálban kocsonya.
Vörös permet hull. Lenge fűszer 
arcomon a kényszer. Nincs hova.

Fölös ornamentika szavaimról, mint 
ékezet csörömpöl alá. Benne gázolok. 
Hangodat hallom, látni képedet. 
Közelednél. De távolodsz.

Amphitrüon
Fogak hiányos csontkerítése, 
gyűrött váll, remegő árnyalak.
Egyként követ a fény büntetése.
A mélyből fo jto tt nyögés szakad.

Alig hiszem, hogy némán hordoztalak, 
tehetetlen lenyomatod. Karóval jöttél, 
nem kenyérrel. Csikorogtak talpad alatt 
a nappalok, keverve éjjel.

Nem tehetem rád élő kezem, 
szemembe szemed karcol, ha néz.
A félelem van csupán. Sötét nézése. 
Suhognak belül ércpikkelyű halak.

Kettős pokol
Talán soha, avagy mégis. Vajon?
A z éji csöndben zizzenéstelen 
üget a toll fehér papírlapon 
araszolván betűk töméntelen

sorát. Esőperceg a homlokon, 
por veri az asztalt, a székeket. 
Fürtökben csüng a szó ajakamon, 
a mellkason szerelvény fékezett.

Kifogytam, érzem, bát csurig vagyok, 
emészt a kín, fázom meg izzadok.
Segíts szerelmem! Rámszabott pokol,

szeszélyes gyötrelem hány, kapkodok, 
forog velem, szúr, tikkad a torok.
Nem érthetem, épp most hogy alhatol!?

Sziget
Csak ennyi? Megborzong lankadt tested. 
A z éj remeg, s a lámpa bő fénnyel 
öntözi, míg halálod cseppjével 
örökké lesz a percnyi: szigeted.

S jaj, vége: pillád ébren széttekint, 
a bútorok, ábrák, a vonalak, 
ugyanaz mind (színképek fosztanak). 
Idegen test, s magad maradsz megint.

Halk szitkok végtelenbe tartanak, 
s az örök m ost— mi percre megjelent— 
és áltatott és éltetett, szavak

nélkül hova lett? Nyomát ütheted.
Tűnt termek konganak, belül salak, 
dagadt tél. Hullám hordja a szigetet.

Irsai Zsolt rajza
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Egy lélegzettel 
több mint:

CSÍKI LÁSZLÓ

EGYRE SIMÁBB FELÜLETEK I.
előbb a rücskös gyilkoló
szerszámokat csiszolták ki
aztán a gyümölcsöket a székek ülőkéjét
a dugattyúkat elméleteket
lekaparták a szemcsét koszorút
dísznél szebb az arány
eltömték a pórusokat
befestették a testnyílásokat
fényesre koptatták a koldusbotot
egyre simábbá vált a felület
teflon tatami hópajzs padlóburkolat
tef-lon ta-ta-mi tef-lon-ta-ta-mi
leple alatt sűrűbb az anyag
a sebességtől tömörül
összeverődik megfeszül tűntet
zománctengerből olajfürdőből
merülnek fel a tárgyak megváltók
síkosán melegen öngyulladásosan
a nők már mint áramvonalas
veszélyes harci repülőgépek
a fegyver ingerlőn formatervezett
fogása jó csúcsszuper
nem láthatók az illeszkedések
roncsolások találkozások
a gyönyörű vétések
nem látszik a kéz nyoma
amint az anyagot szelve
szív fölé húzza az éleket
nem látszik a szem
és minden akár az üres írópapír
képernyő műsorzárás után
minden világos és semmi
avagy csak semmilyen
és a semmi világít

CSÍKI LÁSZLÓ

EGYRE SIMÁBB FELÜLETEKII.
egy ideje már nem tárgyakat 
csak a képeiket gyártják 
és a gyár is két kiterjedésű kép 
ez a rohanás csupán látszat 
sietős másolásban elcsúszott 
ábrák tülekedése 
ez a kor többnyire
másoló gépeket szerkezeteket módokat 
talált fel tökéletesített módosított 
másoló gépeket szerkezeteket módokat 
talált fel tökéletesített módosított 
és egyöntetűvé mos mindent 
egymásra vetít kopíroz 
semmibe tágítva nagyít 
értelmetlen részletese bont 
az átfedések keltik csak 
a mélység képzetét a mélység képzetét 
az ismétlődés a raszterpont-sorok sötétje 
at ismétlődés a raszterpont-sorok sötétje 
és sehol a harmadik dimenzió 
a mozgás közege tere 
egy mozdulat közege tere 
elfoglalták elfalazták bevakolták 
beragasztották színes plakáttal 
tükörrel fedték abban látszunk elmenőben 
amögött táncikálnak a tettesek 
ez tény sót több való

CSÍKI LÁSZLÓ

EGYRE SIMÁBB FELÜLETEK III.
az opálosan pezsgő híg messzeségből 
érkező szavak beesési szöge 
egyre kisebb
elpattannak a kemény műanyag síkokon 
az üstforma domborulatok túlfelén 
a homorúságon 
a felületek csillag alakban 
lepattogzott máza mutatja csak 
ide-süvítésük ötletét 
visszatűnnek
rongálódnak észrevétlenül magukban a dolgok
és a sebüknek nincs neve
de a jel múlandó és mindenható
a dolgok viszont felcserélhetók
vadonatúj hasonmásaikkal
és egyetlenegy sem ugyanaz már körülöttünk
mint gondolatuk megfoganása idején
a szűznemzésben képük s nevük nászakor
végtelen számú falánk másolatuk készen
egymást felfalva egymásba rejtve áll
oly véglegesen és önállóan
hogy már nem tudható mik ezek
kikők
a szavak eközben tárgyuk nélkül 
gazdátlanul hontalanul 
kerengenék a pezsgő híg derengésben 
mindeniken egy langy kis húscafat 
bűze érződik néha 
vágyakozáskor
mindenik csak önmagát jelenti 
és kimondja a szó a szót 
és hallgatja önmagát a nyelv 
hogy a mindenség egyik 
elfeledett változata 
benne zúg
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kettős hivatás
nul távoli jövőben is, amíg — bi-

» » » >  • • •
ezer. éven át a magyar nyelv, a 
természet és az élet minden terü
letére kiterjedő ismeretek végte
len tárháza, valamennyi művé
szet, a költészet, a zene, a tánc, a 
hiedelem- és szokásvilág megte
remtését, továbbfejlesztését és 
megtartását kizárólag az írástu
datlan népnek köszönhetjük. 
Csak utóbb jelent meg a nép kö
réből kinőtt, majd egyre gyarapo
dó értelmiség, amely a harmadik 
évezred során, íratlan; keleti kul
túránk után, a legszerényebb 
sz ó rv á n y -n y e lv em lék ek k e l  
kezdve egész írásos, nyugati, eu
rópai kultúránkat mai gazdagsá
gáig felvirágoztatta.

Ezek szerint napjainkban, a 
XX. század végén nemzeti kultú
ránk két nagy vonulatnak: a há
romezer éves, tehát a honfog
lalást megelőző két évezredbe 
visszanyúló íratlan néphagyo
mánynak, valamint az utóbbi 
évezredben, a honfoglalás után 
kifejlődött írásbeliségünknek a 
szintézise Az írott kultúra meg
jelenése ugyanis nem jelentette 
az íratlannak az eltűnését, mert 
ez az irodalom alatti, írástudat
lan néprétegek körében, elsősor
ban a parasztság folklórjaként 
mind jobban fogyatkozva bár, de 
napjainkig tovább élt.

É kétféle eredetű-jellegű kul
túra azonban nem egymással 
párhuzamosan, hanem szoros és 
szerves kölcsönhatásban fejlő
dött, különben nem alakulhatott 
volna ki mai szintézisük. Az írott 
kultúra ugyanis — egy állandó 
folklorizmus folyamatában — 
m illiónyi hajszálgyökéren át 
szívta fel magába a népi kultúra 
értékeit, mint ahogy a népi kultú
ra is — egy állandó folklorizádó 
jegyében — szüntelenül magába 
fogadta és magához hasonította a 
felülről érkező, megtermékenyí
tő indításokat.

Nemzeti kultúránknak ezt az 
eggyé vált kettősségét lehetetlen 
egym ástól elválasztani, mint 
ahogy elképzelni sem lehet, hogy 
m ennyire szegényebb volna  
akármelyikük a másik nélkül. 
Egyetlen lehetőség van: viszo
nyukat vizsgálni és mérlegelni. 
Ezt a viszonyt nálunk is — akár
csak világszerte más nemzetek 
nagy és legnagyobb gondolkodói 
— sokan elemezték és megfogal
mazták. Hadd idézzem közülük 
Györffy István egyetlen mondat
ba sűrített, páratlanul tömör és 
átfogó meghatározását: "A nép
hagyomány tart meg bennünket 
magyarnak, s a nemzetközi mű
veltség tesz bennünket európai
vá."

Valóban, a múltban épp úgy, 
mint történelmi fejlődésünk mai 
szakaszában, sőt a beláthatatla-

zonyos elméletek szerint — az 
ezémyelvű és ezerarcú emberi
ség egyetlen szürke tömeggé vá
lik, kizárólag anyanyelvűnk, 
valamint nemzeti formákban 
megjelenő hagyományos műve
lődési javaink jogán voltunk, va
gyunk és maradunk m eg 
magyarnak.

De térjünk át feladatainkra. 
Magyar mivoltunkat — a nyelvé
szettől a történelem- és iroda
lomtudományon át a néprajzi 
kutatásokig — a hungarológia, a 
magyarságtudomány különböző 
ágazatai kutatják, értelmezik és

tudatosítják. Nem magyar saját
ságról van szó: minden olyan 
népnek vagy nemzetnek, amely 
elérte fejlődésének megfelelő 
szintjét, megvannak a maga 
nemzeti szaktudományai.

A nemzeti tudományok az 
utóbbi időkben előre törtek, 
egyenes következményeként a 
nemzeti eszme előretörésének. 
Ez az eszme az európai romanti
ka egyik világtörténelmi jelentő
ségű vívmánya volt, ám egy 
időben úgy tűnt, hogy történelmi 
hivatását teljesítette, és az embe
riség fejlődésében a nemzetközi
ség eszméje fogja felváltani. A 
valóság azonban rácáfolt erre az 
elméletre. Már a század közepén 
aligha volt földünknek olyan 
övezete, ahol a nemzeti-nemzeti
ségi érzés ne élte volna meg min
den korábbinál kiáltóbb rene
szánszát. Mi több: a nemzeti
nemzetiségi szabadság, függet
lenség, önállóság kivívásának 
vágyaival és békés vagy véres 
törekvéseivel együtt szerte a vilá
gon már kihalóban lévő vagy ki
haltnak vélt nyelvek, kultúrák 
feltámasztását, megőrzését és fej
lesztését hirdető-szolgáló moz

galmak kaptak erőre. Mindezek 
láttán a nem zetközi szakiro
dalom a XX. század második felét 
már akkor az "etnikai forrada
lom" korának nevezte, nem is 
sejtve, hogy századunk végére — 
elsősorban a Szovjetunió meg Ju
goszlávia szétesésével — ez a 
forradalom milyen formákat és 
arányokat ölt, jövője pedig kiszá
míthatatlanná válik.

Egy bizonyos: a legkulturál- 
tabb népek politikai gondolko
dásában általánossá vált az a 
meggyőződés— és ezt valaha ta
lán a kevésbé kulturáltak meg a 
kultúrálatlanok is magukévá 
fogják tenni —> hogy a kihalóban 
levő növény- és állatfajtákkal 
együtt az etnikumokat is félteni

és védeni kell a kihalástól; hogy 
az etnikai sokféleség és változa
tosság az emberiség egyik olyan 
vele született legősibb öröksége, 
amelyet eltékozlása esetén soha
sem lehet többé visszaszerezni. 
Ez a törődés odáig megy, hogy 
nemcsak országos nemzetiségi 
törvényekről, nemzetközi eg yez
m ényékrő l, sőt egy európai nem
zetiségi chartáról hallunk új meg 
új híreket, hanem még a többsé
giek letelepedését is fékezni és 
szabályozni akarják, a kisebbsé
gek közé, hogy mindenféle asszi
milációnak elejét vegyék.

A vázolt háttérben szeretnék 
rámutatni az erdélyi magyar 
néprajztudomány kétrendbéli 
különleges hivatására.

Az egyik szakmai érdekű. Az 
erdélyi meg a moldvai magyar
ság, a történelmi és társadalmi 
fejlődés összjátéka folytán, he
gyektől-völgy éktől mélyen és sű
rűn tagolt földrajzi környeze
tében, hol kisebb, hol nagyobb 
tömbökben és nyelvszigetekben, 
a román néppel és más menzeti- 
ségekkel együtt élve vagy azok
tól körülvéve, a magyar folklór
terület keleti peremvidékén a ha

gyományos népi kultúra egye
dülálló régiségeit, értékeit és>  ̂
szépségeit őrizte meg számunk
ra. Mivel pedig az íratlan népha
gyományok az írásos kultúrával 
való évezredes történelmi ver
sengésben egyre inkább tért ve
szítenek, még esetleg élő emlé
keik vagy töredékeik összegyűj
tése — lényegében a tizenkette
dik óra után— az erdélyi magyar 
néprajzosok különleges feladata 
és felelőssége. A nép emlékezeté
ből megmentett minden adalé- 
kocska egy kis érték, sőt néha 
meglepően nagy érték lehet nem
zeti kultúránk számára. A tégla 
csak tégla, de csodálatos paloták 
építhetők belőle, mint ahogy egy 
szerény adat is lehet csodálatos 
elméletek vagy összefoglalások 
nélkülözhetetlen téglája.

Az erdélyi magyar néprajztu
domány másik hivatása már 
nemcsak szakmánkba, hanem lé
tünkbe vág. 1918 óta mindinkább 
világossá válik, hogy a román 
nemzetiségi politika a gyorsuló 
időben, egyre nyíltabban és erő
szakosabban, mindössze két le
hetőséget kínált a romániai 
magyarság számára: vagy — a 
hírhedt homogenizálás jegyében
— beolvadni, vagy elmenekülni. 
Kizárólag tárgyunknál maradva 
nem véletlen, hogy a Ceausescu- 
korszak utolsó éveiben egyetlen 
hungarológiai tanulmány vagy 
könyv sem jelenhetett meg Ro
mániában, majd 1985-től fogva 
még a magyar helységneveket 
sem használhattuk. Pedig a hely
ségnevek minden nyelvnek — a 
románnak is — alapvető szókin
cséhez tartoznak, tilalmazásuk 
tehát az anyanyelv használatá
nak súlyos korlátozását jelenti. 
Sok évszázados írott régiségüket 
megbízható román forrásban, 
Coriolan Sudu erdélyi történeti 
helységnévtárában (Dictionar is- 
toric al localitätilor din Transüvania.
I—II. Buc. 1966, 1968) is akárki 
ellenőrizheti.

Ilyen körülmények között ta
lán megbocsátható, de semmi 
esetre sem kárhoztatható, hogy 
az az erdélyi magyar néprajzos 
nemzedék, amelyik saját akara
tán vagy hibáján kívül nem száz 
évvel korábban vagy ötven évvel 
később született, hanem pályájá
nak javát épp a Ceausescu-kor- 
szakban futotta m eg, arra 
törekedett, hogy munkásságával
— amelynek minőségét nyilván
valóan lehet bírálni — a szoros 
értelemben vett szakmai eredmé
nyeken túl a romániai magyarság 
nemzeti önismeretéhez, öntuda
tához és ezáltal megmaradásá
hoz is hozzájáruljon.

‘Elhangzott 1992. augusztus 14- 
én Esztergomban, a VIL Anyanyelvi 
Konferencia együttes ülésén. Megje
lenik Budapesten is a Nyelvünk és 
Kultúránkban.
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TOMBHAZ
— Egyetlen órára szabadul- 

-*r- tam, ne lopjuk hát — mondta
Zsombor a kaputelefon mikro
fonjába, és Etelka meredezni 

>- érezte karján a szőrt —, s hozz, 
hozz valamiben valamennyi vi
zet, édesem, mert meleg van, tik- 
kadok.

— Nem jönnél inkább fel? — 
kérdezte Etelka. — Húsz percre 
bár — nevetett csiklandósan —, 
ami egy férfinak ugyebár nem 
idő.

Zsombor is kacagni kezdett:
— Hogy a nőknek máson sem jár 
az eszük, micsoda erkölcsök, mi
csoda idők, la donna e mobile — 
dúdolta rezegtetős férfihangján, 
m elytől Etelkának bizseregni 
kezdett a fülcimpája is.

— Rendben, vizet viszek, ami 
pedig az ajánlatomat illeti, neked 
is kevesebb egy élménnyel, ked
vesem, hogy tudd! — akasztotta 
helyére a kagylót, s miközben ar
ra várt, hogy a cseperésző csap
ból megteljen vízzel a literes 
üveg, kinézett az ablakon.

Zsombor a paneltorony tövé
ben pöttöm kis törpének látszott, 
oly valószínűtlenül parányinak, 
hogy Etelka számára ez felért 
egy győzelemmel. Az enyhe csa
lódás mégsem szűnt meg benne 
sajogni, és ösztönösen vizsgál- 
gatni kezdte magát az ablaküveg 
tükrében, készen leleplezni, 
"amitől Zsombornak egyáltalán 
nem sürgős"...

Hajába túrt, elrendezte frizu
ráját, megnyalta mutatóujját, és 
tarajosra pallta olajágat formázó 
szemöldökét. A délutáni napsü
tésben giccsesen aránylóit a vá
ros.

***
Zsombor türelmetlenül tett

vett, kiürítette a hamutartókat, 
megtörölgette a különben is ma
kulátlan-tiszta szélvédőt, beállí
totta tizedszer is a visszapillantó 
tükröt, megveszekedett sofőr
tempóval sorra megrugdalta a 
kerekeket, hogy ellenőrizze ben
nük a levegő nyomását, időnként 
pedig sürgetően a paneltorony 
magasába nézett, mintha belát
hatna a kilencedik emeleti abla
kán, mely mögött Etelka már 
bedugaszolta a vízzel teli literes 
üveget, s egy utolsó pillantást 
vetve az előszoba tükrébe, kilé
pett a lakásból.

Már megbocsájtott Zsombor
nak — öt óra volt, és kamaszfiá
nak érkeznie kellett, Zsombort 
pedig feszélyezte, ha olykor 
összefutott az embemyi gyerek
kel; "Nem tudok a szemébe nézni
— magyarázta zavartan —, látni, 
hogy ő látja bennem: én vagyok, 
aki az anyját... Szóval kihűlök tő
le, tapasztalhattad", és Etelka, bár 
úgy érezte, ez ügyben a fiának 
volna döntésjoga, beletörődött, 

.hogy a természetbe járjanak ki ta
lálkára, mint holmi kamaszok, 
akiknek másra nem telik, vagy

kölcsönszobákat látogassanak; 
de többnyire beérték a szűk ko
csival, hiszen idejükből sem fu
totta többre, mint olykor-olykor 
megszusszanni egymás karjában 
néhány percre...

Éppen bezárta az ajtót és meg
ragadta a literes üveget, amikor 
elsötétedett a lépcsőház. Etelká
nak a szeme sem rebbent Elka
nyarodott találomra a felvonóajtó 
elől, kitapogatta a korlátot, és 
zokszó nélkül nekivágott a szűk, 
szurokfekete lépcsőalmának.

Szinte azonnal összeütközött 
valakivel.

A szagáról felismerte: a tizedi
ken lakó szűcs érkezett haza, 
"szerencsém volt — mondta bo
csánatkérések közepette —A ki
szállhattam a nyolcadikon, nem 
rekedtem a liftfülkében", Etelka

ráhagyta, és arra gondolt, hogy jó 
lesz vigyáznia, s hogy ő is a sze
rencse kegyeltje, hiszen kifoghat
ta volna az áramszünetet akkor, 
amikor teli szatyrokkal bevásár
lásból érkezik

így hát vidámabban ereszke
dett tovább, és készen jelezni, ha 
közeledne fölfelé valaki, "hahó, 
itt megyek a fal mentén!"— ismé
telgette magában megadóan, 
"negyvenévesen végül is minden 
beletörődés— kuncogott is —, ha 
mégoly fickósan is igyekezünk 
viháncolni a hátsó ülésen." És fi
nom borzongás szitált végig a ge
rince mentén a találka gondo
latára,

amikor áporodott lehelet csa
pott az arcába, durva kéz markolt 
a lába közé, a párja a fenekébe 
vájta ujjait,

s ő csak vergődött, akár egy 
prés pofái közé szorulva,

nedves, avas szagú haj móri- 
kálta arcát, az ajkán hagyva fa
nyar ízeit, hányingere támadt, de 
torka elszorult, mintha nyakát 
nyomorgatnák az ocsmánykodó 
kezek,

szúrós, borostás áll túrt a blú
za kivágásába, harapás érte, 
mely kibicsaklott ugyan a melle 
feszes bőrén, ám a szemfogak be- 
leakaszkodtak melltartójába, és 
kipattant hátán a könnyű ka
pocs,

s ő csak vergődött, vergődött 
szótlanul és tehetetlenül, "mint a 
virág, mit éppen letépnek"— vil
lant át gondolatában e képtelen
ség,

a vízzel teli, súlyos üveget 
sem tudatosan lendítette ütésre, 
el is vétette támadóját: saját me
dencecsontját találta el, 

felszisszent,
de furcsamód,az újabb fájda

lomtól kitisztult a feje, és ideg- 
rendszerének e természetellenes 
pillanatában, inkább szoronga
tott helyzetéből adódóan: kiök- 
len dezn i testéből a vájkáló 
ujjakat, mint büntetni, bosszút 
állni — pontosan támadója ágyé
kába térdelt.

Az ocsmánykodó kezek el
eresztették, ám nyomban tenyér
rel mért, hatalmas ütés érte a 
hátát, nekipenderítette a sötét
ségbe vesző lépcsők meredélyé
nek, és hiába igyekezett felvenni 
a talpa alól kiszaladó lépcsőfo
kok ritmusát, sebessége tovara- 

I gadta, mintha önmagát akarná 
] elgázolni.

Azt már végképp nem tudta 
I nyomon követni, hogy eldobta,
!i eleresztette vagy egyszerűen
fi megelőzte a súlyossá változott li

teres üveget, de amikor végre si
került a korlátban megkapasz
kodnia, és valósággal szétrob
banni érezte megránduló vállait, 
a vízzel teli üveg tompa buffa- 
nással becsapódott valahol a szu
rokfekete mélységben...

És hiába szőtték e testét ké
rész tül-kasul fájdalmak: 

sajgott a medencecsontja, 
sajgott a háta, 
lüktettek vállai, 
zsibogott m indkét karja, 

agyáig nyilallt ágyékából a mar- 
kolászások megannyi nyoma, és 
lefoszlani érezte vádlijáról az 
izom zatot, m égis elégtétellel 
hallgatta a magasból alázáporo
zó válogatott szidalmakat,

lapult a lépcsőházkanyaro- 
dóban, hátát a hideg betonfalnak 
vetette, zihált, verejtékezett, és 
tagjai remegését próbálta össze
hangolni,

majd midőn a szívverése is 
visszaszelídült a mellébe, lopa
kodva ismét ereszkedni kezdett, 
és sikerült is minden meglepetés 
nélkül maga mögött hagynia egy 
» » »  folytatás a 8. oldalon
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» > » >  folytatás a 7. oldalról

egész emeletet. Befordult, és azt 
hitte, zaklatottsága űz gúnyt be
lőle: úgy tűnt, derengésbe szür
kül körülötte a sötétség,

sietve eligazította blúzát, fe
hérneműjét, ocsmány támadójá
ra gondolva jóleső borzongással 
töltötte el a tudat, hogy nincs mi
ért szégyenkeznie, a találkára vá
rakozva alaposan megmosako
dott,

és elpirult,
visszakapcsolta melltartója 

kantárzatát is, majd a frizuráját 
kócolta fel az ujjaival. A fény a 
negyedik emeleti fordulóból szi
tált. Gyermekek játszadoztak 
gyertyavilágnál néhány hü
velykujj nagyságú, dögös csó
tánnyal,

Etelka láttára összebújtak ál
dozataik fölött, mintegy kire
kesztve őt, s ez külön fájdalmat 
okozott Etelkának, ugyanakkor 
meg is keményítette, s a már 
megismert veszélyekből okulva 
cselhez folyamodott: minden lé
pése előtt nagyot rúgott a levegő- 
be,

és roppan t találékonynak 
érezte magát,

fondorlatosnak, rafináltnak,
és elmésnek, akár egy erő

szakgépezet,
"feldöntelek!, elsodorlak!, 

széttiporlak!"— skandálta magá
ban a lépcsőlépegetés ritmusára, 
mint holmi rontórigmust, és en
nek az óvatos agresszivitásnak 
köszönhette, hogy nem sétált be
le a felvonóaknába.

A harmadik emeleti kitárt lift
ajtó fémesen döndült, amikor be
lerúgott. Lábujjait a sarkán érezte 
kiszakadni. A fájdalomtól tüzes 
karikák perdültek eléje,

visszafojtott nevetés nesze- 
zett a sötétségben.

Behunyta szemét, remélve, 
hogy kirekesztheti az agyából 
elővillózó tűzkarikák émelyítő 
táncát. Tompa, saját anyagából 
foltos sötétségben találta magát. 
Nekivetette hátát a hideg beton
falnak, s rázta, rázogatta lábát, 
melynek ujjai, mint megannyi kis 
kitömi készülő vulkán, lángot 
vetettek...

Később — órák?, percek?, pil
lanatok? —, midőn egyenként is 
érezte újból a lábujjait, azt gon
dolta a szemhéja mögötti sejtel
mes sötétség foltjairól, hogy nem 
lehetnek egyebek a megcsalt re
mények, be nem teljesült vágyak 
és a megoldatlan gondok varaso- 
dásainál, melyek úgy tarkítják az 
emberi lélekanyagot, mint kály
ha előtti padlórészt a kiszökellő 
szikrák fekete krátemyomai...

"Lassan kiég az ember" — só
hajtotta, és megpróbálta behajta
ni a felvonóajtót, ám alaposan 
kipöckölhették, mert mozdítani 
sem bírta. Felkiáltott a csótá
nyokkal játszó gyerekeknek, jön-
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nének le a gyertyájukkal őrköd
ni, amíg a negyedre visszakap
csolják a villamosáramot,

de csak azt a választ kapta, 
hogy ne csessze a legyet!

Etelka alig tudta visszafogni 
zokogását, szeretett volna valami 
találót visszakiáltani, valami le
hengerlőt a kultúráltságról, szü
lőkről, iskoláról és társada
lomról, valami szólamot leg
alább, mely úgy hasson, akár a 
pofon, ám mire összeszedte a 
gondolatait, a kölkök megismé
telték szaftosabban, kórusban, 
kíméletlenül, mintha csak látnák 
őt a vaksötétben,

és iszonyattal döbbent rá, 
hogy nem rémálomban téblábol, 
csütörtök van, egyszerűen dél
után,

akár a tegnap, akár holnap is 
lesz,

egyszerűen ma van, és dél
után,

összeszorította ajkait, meg- 
csikordultak fogai, a liftaknából 
legyező huzathoz tájolva magát, 
kitapogatta a korlátot, s immár 
gondolatában is vakon tovább 
ereszkedett,

nem óvatoskodott többé, mit 
sem kívánt már elkerülni, az első 
emeleti kanyarodéban üvegcse
repekbe botlott, talpa alatt ned
vesen sercegett a cement, aztán 
befordult s az előcsarnokba érke
zett. Mintha valóságos két ma
rokkal kapott volna szemébe, 
minden más fájdalmát elsik
kasztva agyáig hasított a fény...

— Vizet, azt persze elfelejtet
tél hozni, édesem — fogadta 
Zsombor, és átkarolta vállát, 
hogy az autóhoz vezesse.

— Az istenért — rándult 
össze érintésére Etelka —■, vedd 
le rólam azt az ocsmány férfike
zedet! — sziszegte; zárt pillái 
mögött a tompa, saját anyagából 
foltos sötétségből csatakos csótá
nyok törtek rá szaftos lihegéssel, 
és sajogni kezdett a medence- 
csontja, sajogni a háta, lüktetni 
mindkét válla, tüzelni mindkét 
karja, lábujjai egyenként lángol
tak fel, és görcsök nyilallták ölét, 
és sikoltani kezdett, sikoltani 
végre,

sikoltani torkaszakadtából, 
mint akinek felizzanak az idegei, 
forrni kezd az ereiben, recsegve 
töredeznek-hasadnak csontjai — 
mintha egész valója akarna ele
nyészni a torkán feltörő sikoltás 
áramával...

A pofontól azonnal magához 
té rt

Letörölte könnyeit, hunyor
gott.

— Ugye nem lopjuk duzzo- 
gással az időt azért a kis vízért, 
édes? — igyekezett kedvesen 
nézni Zsomborra. Ismét kész volt 
elviselni mindazt, ami csak meg
történhetik vele a mindennapok 
szomorú egymásutánjában.

KUKKOLÓ

D on't worry...
Régen volt. Mármint az, amikor nemhogy a bukaresti 

lakosságnak, de még e haza rendőreinek is volt humorérzé
kük. Vagy legalábbis a feleségüknek. Az angol "bobbyk" 
ugyan nem a humorukról, hanem a lelkiismeretességükről 
voltak híresek, de annak idején — jóval korábban — ők is 
pont úgy elvitték hosszú hajáért a boldog emlékezetű Brian 
Jones popcsillagot, mint későbben a magyar rendőr Szörényi 
Leventéiket (vonatkozó ’bibliográfia": "Kétszer voltam ko
pasz életemben”), vagy a romániai rendőrök minket. A 
"bobby" humora csupán addig terjedt, hogy homoszexuali
tás vádjával illette a közismerten nőfaló Briant.) De a hazai 
rendőrnek humora volt. A marosvásárhelyi "hosszú Len
gyel" például tréfásan leckéztetett meg minden hosszú tollú 
ifjoncot, aki nem restellt hangoskodni a lokálból kijövet, s a 
családban is táplálhatta a humort, ha már az az anekdota 
járta róla, hogy egyszer, "vétkes" átkelésért — Vásárhelyen 
akkoriban álltak szolgálatba az első "villanyrendőrök" (ma
gyarul: stopok) — a saját, piacra igyekvő feleségét is megbír
ságolta, majd visszakísérte a szabálysértés színhelyére, s a 
zöldön beintett neki: "Na, most mehetsz". Az asszony, amint 
átért a másik oldalra, visszafordult, s a fél Vásárhely előtt 

, fakadt ily szókra: "Hülye Lengyel, délire eszed az anyád 
örömit, mert ezzel az utolsó ötvenesünkkel készültem a pi
acra!". Bizony, hogy szerettük és becsültük Lengyelt a humo
ráért és elvszerűségéért, egy időben azt je lentette 
Vásárhelyen, amit a két Bolyai, Botos Jóska, a szelíd, elmés 
bolond, vagy a labdarúgó Selymes testvérek. Jelenség, egyé
niség volt, na!

A kolozsvári rendőr sem maradt el mögötte humorban. 
Öreg barátomék valamely családi eseményt megünnepelen
dő, a moziból éppen fagylaltozni igyekeztek, csak hát nem a 
legjobb útvonalat választották siettükben. Rendőrünk a fér
jet és a feleséget az egyenjogúság nevében száz-száz lejre 
akarta bírságolni, mire a barátom hevesen és meggyőződés
sel kezdett magyarázkodni az asszonyhoz fűződő családi 
ünnep fontosságáról és fényéről, amelyet nem kellene éppen 
ma fakítani. "Hát jó, igaza van — enyhült a rend őre. — Ezért 
a nagyságos asszony most nem fizet semmit, önt viszont 
kétszáz lejre büntetem."

A legjobb humora viszont a fővárosi rendőrnek volt, de 
hát a bukaresti szabálysértővel nem nehéz humorban egyet
érteni. Számtalan anekdota kering róluk, még a másik érából.

De mindez régen volt. Kolozsváron például a rendőr még 
egy kurta mosolyt sem vet a főtéri valutaüzérekre, mintha 
nem is léteznének. Ám ez még hagyján, ilyenkor talán nin
csen fiús napja. De hogy a Continental-sarki bárca nélküli 
miniszoknyásokra sem, hát az már szőrösszívűségre vall. A 
tévében láttam ugyan, hogy a riporter kérdésére azt válaszol
ta: "Ha Európára gondolok, Romániát értem alatta". Közben 
valutában utazó fiúk és valutára utazó lányok kíváncsiskod
tak bele a kamerába, a sodródó szemét áradatában két ülő 
helyzetben pihenő koldus pedig időnként óbégatva érin tget
te homlokával Európa e kis, kies darabkájának flaszterét. 
Vagy talán rendőrünk már a bobbykhoz hasonlóan a mosoly- 
talan angol humort tette magáévá? És vajon a családja meg
é rtb e , ha ily módon tréfálkozik velük, m iközben 
gyermekeinek azt dúdolja, hogy ez itt a vén Európa, a büszke 
nő, hozzátéve, amúgy az énekest utánozva, flegma hangon: 
"Don't worry, be happy”.

MÓZES ATTILA

<
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MIHÁLYCSA ERIKA

Esőben
Kop-kop-kop. Kop-kop-kop.
A férfi á lt az ablaknál. Eső — 

mondta lassan —> eső... Vállai 
egy kicsit megroggyantak, bi
zonytalanul állt, kinézett az abla
kon, majd az ajtóra pillantott, 
néha fel-felkapta a fejét, fülelt. A 
kutya ilyenkor ránézett nagy, 
enyves szemeivel, egyet-kettőt 
csóvált a farkával, majd leenged
te — ugyanolyan bizonytalanul 
Az ember egyik kezével az abla
kon kaparászott, mintha valamit 
keresne, mintha valamit simo
gatna, majd a nyakához emelte a 
kezét, végigtapogatta a lüktető 
eret, majd ismét, lassan az ablak
ra csúsztatta, aztán hirtelen 
visszakapta, mintha valamit ott
felejtett volna. Az inge nyakát 
gyűrögette, mintha cérnát bo
gozna ki, majd kigombolta az el
ső gombot, a másodikat. Eső, 
mondogatta, eső...

Megfordult. A kutya felemel
te fejét és ránézett. Nézte, ahogy 
odahúz egy széket és leül, lábát 
kinyújtja, ül, mint egy ledobott 
halom ruha. Majd nézte a kezét, 
ahogy rángatózik, dobol a szék 
karfáján. Visszafektette fejét a 
földre, füleit elengedte és csak 
nézett. Kinn monoton dallamos
sággal dterázott az eresz, az ab
lakpárkányon m egszakítás  
nélkül doboltak a vízcseppek. 
Kop-kop-kop. Kop-kop-kop.

Az ablaküveget nézte. Mind
egyre rácsapódott egy-egy  
csepp, majd lesiklott az üvegen. 
Néhol a cseppek összefutottak, 
vagy reszketve meg-megálltak, 
tapogatózva, vagy céltalanul fut- 
károztak jobbra-balra, le... Mint
ha keresnének egy lyukat, hogy 
átfolyjanak az ablakon, mintha 
be akarnák lyukasztani, csak va
kon tapogatóznak, keresnek, 
mint a szobába zárt legyek, neki- 
nekicsapódva az ablaknak, a 
fénynek... Végül minden csepp 
lefut az üvegen, az ablakpár
kányra és a pléh borító csücské
ről ideges gyorsasággal pereg le, 
le — a vödörbe, ugyanazzal a 
semmitmondó csobbanással, a 
vödörbe, hiába szaladgálnak ide
ges gyorsasággal, csibb-csobb, 
bele a vödörbe, a szürke vödörbe, 
ahonnan nem önti ki senki, bele a 
vödörbe...

Megvakarta a fejét. Feje búb
ján kopaszodott és ezt tudta. Kel
lene egy kalap — gondolta. Már 
napok óta, mióta az eső tartott, 
úgy érezte, hogy a szüntelenül 
hulló cseppek megcélozzák a fe
jét a magasból, a kopaszodó feje

búbját, hogy teljes súlyukkal rá
essenek és szétfröccsenjenek. Az 
agyamba mennek, gondolta, az 
agyamba mennek a nyavalyásak! 
Ült és érezte a kellemetlen hideg 
ütések visszhangját a feje búbján, 
és minden idegszála felborzoló- 
dott.

Kellene egy kalap. Egy ka
lap...

Kop-kop-kop. Cupp-cupp. 
Kinn dpőtalpak csattognak vé
gig a nedves kövön. A kutya fel
kapja a fejét, fülel, szimatol, felül, 
az ember ujjai megállnak a kar
fán, ráfonódnak, markolják, 
mintha baltát markolna az em

ber, mintha fejszét markolna az 
ember az erdőben. Csattognak, 
egyre hangosabban, át az udva
ron, az ajtó felé, az ajtó előtt, 
most... most...

A kilincs lenyomódik, lefity- 
tyen, mint a halott ember keze, de 
az ajtó nem mozduL Még egy
szer. A kilincs felcsuklik a ránga
tó kézben, olyan, mint egy  
rongybaba, mint egy rongybaba, 
gondolta, mielőtt felugrott és 
lüktető torokkal odaugrott az aj
tóhoz és megfordította benne a 
kulcsot Nyitom, nyitom, azon
nal, egy pillanat!

Az esőszag pofoncsapta, a fe
je búbján mint az áramütés nyi
lallt végig a borzongás. A kalap 
bement a szobába és alóla fehér 
buborékok gőzölögtek, kényesen 
kanyarogtak felfelé, majd bután 
beleütötték a fejüket a plafonba.

Becsapta az ajtót és kiszáradt to
rokkal nézte, csak nézte, ahogy 
bemegy, botjával beletúr a nyitott 
kályhaajtó hamujába, majd ko
mótosan leül a székre. Nézi, 
ahogy mindig kihúzza magát, 
majd odasomfordál a' székéhez, 
leül, érzi a kutyát a lábához lapul
ni.

— Esik — mondja, ó  hallgat
ja. Esik. Nem eső, hanem esik. — 
Esik, mondja komótosan, magá
nak, esik, nem is ő mondja, a pi
pája mondja, a füstbuborékokból 
pattannak ki a hangok, a kalapja 
mondja, a nagy, széles karimájú, 
fekete kalapja... Vajon... vajon ő is 
kopaszodik? Vagy... vagy tdjesen 
kopasz? Hiszen sosem veti le a 
kalapot... Vagy tán nincs is feje?

Ugyan, hogy juthat ilyesmi az 
eszembe, hogy is juthat eszem
be... De hiszen soha nem veti le a 
kalapját, se jégben, se hóban, sem 
a legnagyobb hőségben, se benn, 
se kinn... Az emberek azt beszé
lik, nincs is feje, belenőtt a kalap

ba... •
Érzi, hogy köhögnie kell, a 

füstcémák hullámverésében sí
polni kezd a tüdeje, szárazon 
összeszorul a torka, inni kell, 
most meg tudnám inni az egész 
vödör vizet ott kinn az ablak 
alatt, az egész esőt..

És ül, megroggyant háttal, és 
néz. Nézi a füstcémákat, ahogy 
rátekerednek, a füstcérnákat, 
ahogy kényesen kavarognak fel
felé, és bután beleverik a fejüket 
a plafonba.

— Miért zártad be az ajtót?
— He? Tessék?
— Miért zártad be az ajtót?
— Nem... nem tudtam, hogy...
— Hazudsz.
— Nem tudtam, hogy...
— Hazudsz. Tudtad, hogy jö

vök.
— Tudtam.

— Akkor miért zártad be az 
ajtót?

— Nem tudtam, hogy bezá
rom.

— Hazudsz. Tudtad.
— Nem tudtam...
— Tudtad!
Legalább a kalap ne volna a

fején...
— Holnap dolgozunk.
— De hát esik...
— Hazudsz. Holnap dolgo

zunk.
— De hiszen kalapom sincs...
— Mondom, hogy nem esik 

az eső...
— De hiszen kalapom sincs...
A kilincs elájult a kezében, az

ajtósarok felvonít, mint a megrú
gott kutya, majd nyüszítve, na
gyokat zökkenve viszahajlik az 
ajtófélfára. Kop-kop-kop. Kop- 
kop-kop. De hiszen kalapom 
sincs...

Áll, és végigborzong a feje 
búbjára hulló esőcseppek vissz
hangjától. Kop-kop. Bumm-

bumm. Kop-kop. Bumm-bumm. 
Érzi, ahogy ugyanoda, egymás 
után szüntelenül ugyanoda es
nek, becsapódnak a koponyájá
ba, feloldják a csontot, hullnak 
iszonyatos magasságból be a 
lyukba a lyukba az űrbe az agyá
ba mint egy talajt vesztett ember 
ugatva vonítva anyám anyám de 
nincs mibe kapaszkodnia nincs 
hova esni mint a gyermek mikor 
beszorul a szekrény alá és se előre 
se hátra nincs tovább jaj leesek jaj 
jaj az sincs hová esni csak zuha
nok zuhanok egyre és nincs hová 
nem tudok megmozdulni csak 
hullanak hullanak utánam a 
cseppek a pipafüst az ajtókilincs 
a kutyák szeme a kutyák enyves 
szeme a szék a vödör ott kinn az 
a kalap a kalap a kalap egy vödör 
melybe minden esőcsepp össze- 
» » »  folytatás a 10. oldalon
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HELIKON
» » »  folytatás a 9. oldalról

gyűl a kalap amelyből nem önt ki 
senki anyám anyám nem önt ki 
senki hiába futkároztam ideges 
gyorsasággal hogy üssek egy 
lyukat még az sem volt amibe 
megkapaszkodjam rajtam ütöt
tek lyukat igen lyukat ütöttek raj- 
tam  az esők a cseppek a 
koponyámban hallom az agyve
lő locsogását az agyam úszik egy 
pocsolyában már nem is hallom 
nem is látom nem is tudom csak 
érzem hogy ott van én még egy 
lyukat sem ütöttem egy lyukat 
egy üvegbe egy koponyába —

Legalább lenne egy kala
pom...

Lenne egy kalapom...
Egy kalapom...
Kalapom...
Kop-kop-kop. Bumm-bumm. 

Az ember áll, mint egy ájult ajtó
kilincs, lekonyulva, már rég en
gedve, csak a kulcs van belül az 
ember áll eleresztett vállakkal 
térdig a sárban és lapátol, de az 
eső bemossa kop-kop, bumm- 
bumm, az ember csak lapátol de
rékig a sárban az eső úgyis 
bemossa majd bemossa az em
bert is a sárba a kutya meg csak 
csóválja a farkát és néz bátortala
nul, félrebillentett fejjel, a mancsa 
sáros és kölöncökben száradt a 
szőrére a sár az agyag jaj még az 
orra is sáros még az orra is hát 
hogy lehet egy kutyának sáros az 
orra a kutya nem disznó és nem 
is ember hogy a földet túrja —

Az ember áll a lapátra dőlve 
és nézi a kutyát. A kutya áll, félig 
belesüppedve a sárba és nézi az 
embert. Az eső bemos mindent, 
bemossa a gödröket kínos lassú
sággal egyik göröngy a másik 
után döbb-döbb mint a kopasz 
ember feje búbjára a vízcseppek 
az eső bemos mindent és min
dent elrothaszt Az ember arcán 
kis erekben csurog le a víz — a 
kutyának minden csimbókja va
lóságos jégcsap, sztalaktit, mely
ből egymás után — csepp-csepp 
— hullnak az esőcseppek. Az em
ber benyúl vizes belső zsebébe és 
kihúzza vizes zsebkendőjét, 
majd bátortalanul orrához emeli 
és megtörik Víz folyik az orrom
ból is, gondolja. Hallod? Víz. A 
kutya nézi oldalra billentett fejjel. 
Az ember nézi, nézi. Megmoz
dul... A kutya odamegy, valóság
gal cuppog a sárban, az ember 
lehajol és vizes zsebkendőjével 
megtörli a kutya orrát, a sáros 
orrát.

És az ember csak áll, végig
borzongatja a fejére hulló eső
cseppek visszhangja. Hazudsz. 
Nem esik az eső. Hazudsz. Hol
nap dolgozni fogunk. Kop-kop- 
kop. Bumm-bumm! Nézi a bután 
föltekergő füstcémákat, az eső
cseppeket az ablakon, melyek 
mind ugyanabba a vödörbe po
tyognak, egyik kezével az abla
kon kaparász, mintha valamit

keresne, mintha valamit simo
gatna, mint a szobában rekedt le
gyek, a kutya bebújt az asztal alá. 
Holnap dolgozni fogunk, kop- 
kop, nézi a kilincset, mely le- 
fittyen, mint egy rongybaba, nézi 
a kalapot, ahogy távolodik a 
nagy füstölgő kéményű ház felé, 
cupp-cupp átcsattog a nedves 
köveken a kalap, a fekete kari
más kalap, nekem nincs kala
pom, majd nézi a kutyát, ahogy 
szűköl az asztal alatt a lapátot az 
ajtó mellett a vödröt az ablak 
alatt a kilincset az ajtót a kalapot 
— a kilincs a kezébe hanyatlik és 
szűkölve meglazul előtte az út a 
kalap megfordul és összehúzza a 
szemöldökét mi van semmi sem
mi csak... ittfelejtett valamit és 
bamba vigyorgással felveszi a 
vödröt a kezén lefolynak az üres
be hulló  cseppek kop-kop 
bumm-bumm a vödör megtelt az 
ablak alatt a vödör is megtelt az 
ablak alatt a kutya némán nyö
szörög az ablak alatt az asztal 
alatt a lába alatt a vödör is meg
telt már az sincs hova esni a kalap 
összevonja a szemöldökét ha
zudsz nem nem az eső esik az eső 
esik de ittfelejtett valamit a vödör 
a kezedet fellendíti a víz kicsap 
az iszonyú csattanástól a víz amit 
senki sem önt ki végigcsap rajtuk 
a kalap elrepül a víz a víz végig
folyik rajtuk az egyik a földön a 
másik fölötte a vödör a kalap —

Az ember áll a másik felett. A 
kutya kijött, megrázta magát az 
esőben, majd farkcsóválva oda
futott, kikerüli az elgurult vöd
röt, körbeszaglássza a másikat, 
majd farkcsóválva felnéz a férfi
ra. A hanyatt fekvő embernek a 
fejéről elgurult a kalap. Vasszür
ke üstöké belecsavarodik a vízbe. 
Nicsak, ki gondolta volna, hogy 
nem kopasz... A szeme félig ki
nyílt és csak a szeme fehérje lát
szik ki, és most belefolyik a víz. 
Lefolyik az arcán, lemossa a szi
várgó vért a halántékáról és bele
folyik a szeme fehérjébe. Meg 
sem ismertem volna, gondolja, 
meg sem ismertem volna kalap 
nélkül... Aztán felemeli a kala
pot, forgatja — lehet, hogy nem 
is az én méretem! Aztán a fejébe 
nyomja. A kutya nézi, nézi, nézi 
oldalra hajtott fejjel, nézi bátorta
lanul, farkát meg-megmozdítva, 
majd félrefordítja a fejét, ránéz az 
elgurult vederre. A férfi megfog
ja a vödröt és elejtett vállakkal 
visszaviszi a helyére, majd egyre 
a nyaki ütőerét tapogatja, de ke
zét minduntalan beleveri a kalap 
karimájába. Még zúg a feje a 
minduntalan ugyanabba a pont
ba hulló esőcseppek ütésének 
visszhangjától. Tapogatja a kala
pot, bátortalanul, mintha a fejét 
vakarná, majd tekintete rátéved 
a kutyára, amely nézi félrehajtott 
fejjel, és lassan elmosolyodik és 
fütty ént:

— Hát akkor menjünk...

Az 1993-as M ik e s  K e le m e n  m a g y a r  n y e lv  é s  iro 
d a lo m  v e r s e n y  (régebbi fogalmaink szerint Irodal
m i O lim pia) országos ford u ló já t Aradon  
rendezték.

Díjak:

VII. : 1. Kirsch Emese (Bihar megye), 2. Tulics Helga 
(Máramaros), 3. Simon Mónika (Hargita);

VIII. : 1. Csíki Hajnal Melinda (Szilágy), 2. Herki Emese 
(Kolozs), 3. Boga Emese (Szatmár);

IX. : 1. Bartha Zsuzsanna (Kovászna), 2. Molnár Andrea 
(Hunyad), 3. Kocsis Imola (Brassó);

X. : 1. Vicsay Zsolt (Bihar), 2. Szász Anikó (Kolozs), 3. 
Török Ervin (Hargita);

XI. : 1. Miklós Kata (Kovászna), 2. Pákái Andrea (Ko
lozs), 3. Csiha Tünde (Hargita);

XII. : 1. Vajda Júlia (Kolozs), 2. Vaskor Ilona (Temes) és 
Király Hajnal (Fehér, XIII. o.), 3. Viski Axma-Márta (Kovász
na).

Különdíjak:

HELIKON: Sipos Géza (IX., Kolozsvár, Apáczai Csere 
János Líceum), Török Ervin (X:, Csíkszereda, Márton Áron 
Líceum), Miklós Kata (XI., Kézdivásárhely, Bőd Péter Taní
tóképző), Magyarosi Sándor (XII., Sepsiszentgyörgy, Szé
kely Mikó Kollégium);

KORUNK: Székedi Eszter (XII., Hargita);
LÁTÓ: Bacsó Ildikó (IX., Brassó), Vincze Anna Orsolya 

(X:, Maros), Silló Jenő (XI., Hargita), Sárközy Ildikó (XII., 
Máramaros);

ARADI ÁLMA MATER: Gombos Szüárd (XI.), Tapasztó 
Ernő (mindketten az Aradi Csiky Gergely Líceumból);

ARADI KÖLCSEY EGYESÜLET: Cziszter Laura (X:, 
Aradi Csiky Gergely Líceum);

SZÓRVÁNY (a pécskaiak által felajánlott díj): Keresztes 
Emőke (VII., Beszterce), Mitrica Sanja (VIII., Szeben), Khell 
Noémi (IX. Fehér), Jónás Szabolcs (X., Szilágy), Pál Enikő 
(XI., Szeben), Kádár Edit (XII., Szilágy);

ORMOS ZSIGMOND TÁRSASÁG: Vaskor Ilona (XII., 
Temes);

KÖZOKTATÁS c. folyóirat: Pásztori-Kupán Imola (XI., 
Fehér);

ENYEDI BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM: Király Haj
nal (XIII., Fehér);

NYIT: Varga Emőke (IX., Kolozs), Vicsay Zsolt (X:, Bi
har), Silló Jenő (XI., Hargita), Magyarosi Sándor (XII., Ko
vászna);

HARGITA NÉPE: Simon Mónika (VII., Hargita), Török 
Ervin (X. Hargita);

IFI—FÓRUM: Talpai Lenke (VIII., Temes), Fekete Csaba 
(IX., Beszterce), Dénes Lóránt (X:, Brassó), Kürti Emese XI., 
Szatmár), Bárdi Ágnes (XII., Bihar);

KOLOZS MEGYEI TANÁCS ES PREFEKTÚRA: Pákái 
Andrea (XI., Kolozs);

JELEN: Béres Éva (VII., Brassó), Árvái Tünde (X. Buka
rest).

(A díjazottak névsorát az aradi Jelen napilapból vettük át.)

Kozma Erzsébet faliszőnyege
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szöveggyűjtemény szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

NEMETH
Németh László (Nagybánya, 1901.4.18. - Buda

pest, 1975.3. 3.) próza- és drámaíró, esszéista, mű
fordító; szándéka szerint "a magyar szellemi erők 
organizátora"; páratlan érzékenységgel, "mélyrea- 
lizmussal" (Veres Péter) világítja át a külső és belső 
világot. Édesapja tanán Középiskoláit Budapesten 
végzi, a nyári vakációkat rendszerint apja rokonai
nál tölti Szilason. 1918-ban megismeri későbbi fele
ségét, Démusz Ellát. 1925-ben orvosi oklevelet és 
fogorvosi szakképesítést szerez. 1942-ig praktizál. 
1925-től sűrűn jelennek meg írásai a Nyugatban, a 
Napkeletben és a Protestáns Szemlében. 1932-ben sza
kít a Nyugattal, megalapítja s 1936-ig, a folyóirat 
megszűntéig egymaga írja a Tanút. 1934-ben Gulyás 
Pállal és Fiüep Lajossal közösen létrehozza a Vá
laszt, de még ugyanez évben megválik a laptól. 
1942-ban és 1943-ban részt vesz és felszólal a mun
kás-, paraszt- és értelmiségi ifjak balatonszárszói 
találkozóin, ahol a háború utáni tennivalókat vitat
ják meg. 1944-ben vidéken bujkál, a nyilas rémural
mat Illyés Gyula rózsadombi villájában vészeli át. A 
háború végeztével a hódmezővásárhelyi gimnázi
umban tanít 1948-ig, ekkor visszaköltözik Buda
pestre. 1949 és 1954 között nem publikálhat Dü
h öd t tám ad ások  érik a h ivata los iroda
lomkritikusok részéről. (Közülük elsőként Kabdebó 
Lóránt lép föl — majd csak 1964-ben — Németh 
állandó hibáztatgatása ellen.) Hogy megélhessen, 
sokat fordít, elsősorban oroszból és németből. Kare
nina Annaja a legnépszerűbb magyarnyelvű regény 
lesz. Az olvadás időszakától szabad foglalkozású 
íróként alkot. Először 1955-ben fordul meg Magda 
leányáék sajkódi nyaralójában, később gyakran és 
szívesen dolgozik itt a szívbetegségben szenvedő 
író. A gondolkodó Németh László a Tanúban vázolja 
elképzeléseit a társadalmi reformról, az értelmiség

LÁSZLÓ

vezető szerepéről, az úgynevezett harmadik útról, 
amely a kapitalizmustól és a szocializmustól eltérő
en a minőségi munkát végző kistermelők és a sza
badon társult telepes földművesek társadalmához 
vezet. Széles körben hatnak, ám a harmadikutasság, 
a "híg és mély magyarság" elmélete miatt kezdettől

fogva ellenállásba is ütköznek a Kisebbségben (1939) 
meg A minőség forradalma (1940) esszéi. Németh 
nagy regényei valamely személyiséget és magatar
tást teljesítenek ki a végsőkig; a kedvenc hős a 
cselekvő és szenvedő nő. A Gyászban (1935) a fiatal, 
özvegy parasztasszonyt öntörvényű alkata sodorja 
végzetes összeütközésbe a falu íratlan jogrendsze
rével. A Bún (1937) egy napszámos és egy értelmi
ségi kapcsolatának remek rajza. Az Iszony (1947) azt 
mutatja meg, hogyan válik nemileg érzékeüenné 
egy arra különben is hajlamos nő a rossz házasság
ban. Az Égeti Eszter (1956) c. családregény három 
nemzedék sorsát felölelve kérdőjelezi meg a XX. 
századi magyar társadalom fejlődésirányát Az Ir
galom (1965) a szeretet eszméjét magasztalja föl. E 
regények többnyire klasszikus verssorokra emlé
keztető ritmusú, hatalmas monológok. Németh lé- 
lekelemző módszerét, világlátását stílusa közvetle
nül tükrözi: az élet lendületének és gazdagságának 
formai megfelelői a hosszú, telített mondatok. A 
társadalmi drámák főszereplői az író által eszmé
nyített közösségek megvalósításáért küzdenek s ál
talában elbuknak (Villámfénynél, 1938; Szörnyeteg, 
1953; Az utazás, 1962; Nagy család, 1963). A történel
mi drámákban erkölcsi kényszerhelyzetbe került 
történelmi figurákkal találkozunk: VII. Gergely, 
1939; Széchenyi, 1946; Eklézsia-megkimetés, 1947; 
Húsz János, 1948; Galilei, 1953; A z áruló, 1954; II. 
József, 1954; Petőfi Mezóberényben, 1954; Apáczai, 
1955; A két Bolyai, 1961; A dicsőség, 1961; Gandh i halála, 
1962. Változatos tárgyú, tág kitekintésű tanul
mányai, esszéi, kritikái jelentősen hozzájárultak a 
magyar vidékiesség visszaszorításához, a korszerű 
eszmék meghonosításához. Sokakat fölfedezett 
vagy újraértékelt a magyar múlt nagyjai közül. "A 
magyar agonizáló irodalom — fejtegeti egy helyütt —, 
agónián nem haldoklást értve, hanem a veszélytől 
sarkallt létküzdelmet, melynek színét, rangját és 
pátoszát ez a küzdelem adja meg."

Bevezető az Iszonyhoz
Az elszegényedett űri család

ban született, büszke, zárkózott, sé
rülékeny Kárász Nellinek hevesen 
udvarol Takaró Sanyi, a jómódú, 
nyersen kedélyes, öntelt, bővérű 
gazdalegény. Nelli tudván tudja, 
hogy nem egymáshoz valók, de mi
vel szülei váltig unszolják, mivel 
imádott apjának halála megbénítja 
akaraterejét, s mivel elviselhetetlen
nek látja a vénlány-jövőt ájtatosko- 
dó anyja oldalán, mégis férjhez 
m egy Takaróhoz. Minél jobban 
megismeri ura jellemét (kiderül, 
hogy képmutató is m eg hencegő, 
hazudozó, érzelgős stb.), annál in
kább viszolyog tőle; mindenekelőtt 
vaskos, szőrös testétől, mohó érzé
kiségétől, ölelésétől undorodik. Sa
nyi csak úgy élhet házaséletet — 
márpedig folyton ez jár az eszében 
—> ha minden alkalommal jófor
mán megerőszakolja feleségét. Kis
lányuk, Zsuzsika életének első hó
napjaiban enyhül közöttük a fe
szültség, de aztán kiújul és elfajul a 
huzakodás, marakodás. Miután 
Huszár-pusztáról, a Kárász házból 
behurcolkodnak Fáncsra, Takaróék 
falujába, a helyzet tovább romlik. 
N elli a helység szépe lesz, s az 
összes nadrágos ember — így Mol
nár hitelszövetkezeti igazgató, Kar
dos főjegyző, Slenkai körorvos, Jó- 
kuti nőgyógyász is — körülötte le- 
gyeskedik. Sanyit a féltékenység s a 
'kiütköző kisebbrendűségi érzés ar

ra sarkallja, hogy még hathatósab
ban bizonygassa férfiasságát Nelli 
előtt, akiből ez még ingerültebb el
lenállást vált ki. Ebben az ördögi 
körben mozogva, Nellinek rá kell 
ébrednie, hogy a szerepek fölcseré
lődhetnek: néha maga is szimatolni 
kezd a párja szeretői után. Kitör a 
gazdasági válság, a különben is 
rosszul gazdálkodó, könnyelmű 
Sanyi eladósodik, vagyonát árvere
zés fenyegeti. Mindkét házastárs a 
maga módján próbál sorsukon len
díteni. A férj kétes "szakértői" szere
pet vállal egy nagybirtok parcellá
zásában és kiárusításában, a feleség 
fizetővendégeket, majd állandó 
kosztosokat fgogad: "panziót" nyit 
Ámde a közös gond nem hozza kö
zelebb őket egymáshoz, s egy újabb 
erőszakos szeretkezési kísérlet éle
tébe kerül a férjnek. A halottnézőbe 
hívott Jókuti doktor úgy intézi a 
dolgokat, hogy a férjgyilkosságnak 
lehetőleg még a gyanúja se merül
jön föl. Ennek fejében azt követeli az 
asszonytól, hogy adja oda magát 
neki. Nelli nem enged a zsarolás
nak, hiszen nem fél, nincs bűntuda
ta, s a négyévi házasság amúgy is 
kiölt belőle minden érdeklődést a 
férfinem iránt. Cencre költözik, 
anyai fölmenői kúriájába, és az ápo
lónővéri munkában megnyugvást 
talál. —  A Nelli szájával előadott 
regény második részének zárójele
neteit közöljük.

ISZONY
(részlet)

Na, most dől el, hogy mit ér az 
én fogadalmam. Meg bírja-e emész
teni ezt a fölfedezést a magam gyöt- 
résiben lelt elégtétel. Két kép nézte 
egymást az ícegeimben: Sanyi a 
cselédágyban, és én a mártírpadon. 
Ha olyan szent vagyok, ezt is kiáll
hatom. Aki nem szeret, nem lehet 
féltékeny. Ez a láng a csontjaimban 
nem lehet féltékenység. Mi hát? Ha
rag, hogy még ezt is meri? Nemcsak 
magához, a cselédeihez lerángatni. 
Vagy egyszerűen undor? Hogy 
ugyanaz a test, amely az én magá
nyom fölhasítja, a bensőmet bepisz
kítja, nemcsak a maga piszkát 
hozza, de a szukáéit is. Egyre megy. 
így is, úgy is az emberszenny, a vi
lágpiszok, ami belémcsap, elönt. Az 
én próbatételem ezzel nem válto
zott Valamivel több undor, kemé
nyebb láncok a vezeklőruha alatt. 
Ha ittmaradtam, ez semmin sem 
változtat

Mint önuralmam nagy győzel
mére, készültem a vacsorára. Az 
ebédet csak beadtam, de a vacsorá
hoz odaültem. Sanyi úgy tett, mint
ha elfeledte volna azt a semmiséget. 
A szorongását csak azon lehetett 
észrevenni, hogy inkább a tányérjá
nak és a levegőnek beszélt, mint ne
kem. Én ritkán, de nyugodtan

felelgettem. Sanyi úgy érezte, hogy 
rátérhet az éjszakaira. — Remélem, 
megnyugodtál azóta — mondta. — 
Ez a ribanc ezt találta ki, hogy fel
mondás nélkül elmehessen. Kész 
abszurdum. Ha én ki akarok kezde
ni valakivel: előbb kikémlelem... 
Kamasz koromban sem fordult elő, 
hogy egy lány megugorjon tőlem.

En szótlanul hallgattam. A mel
lem szorult és feszült; az önuralom 
egyszerre volt kín és diadal ben
nem. Sanyi azt hitte, csatát nyert; a 
székét közelebb húzta hozzám, s a 
könyökömnél fogva maga felé dön
tött — Dehogy kell énnekem más 
asszony. Elég bajom van ezzel az 
eggyel is, ugye? — S alázatosan az 
arcomba vigyorgott. Ha meg nem 
érint, átvészeljük a vacsorát. így 
azonban vége volt mindennek. Az 
elhatározás helyett beszélt az érin
tés; a könyökömből a fejembe sza
ladó bőszület. Kirántottam a karom 
és fölálltam. — A meséidet meg
hallgatom, de a testemet ne érintsd. 
Elég volt a te szennyed; a cemendé- 
id piszkát nem fogod rám kenni. Az 
anyádnak csak azt ígértem meg, 
hogy itt maradok, és mentem a há
zadat. Arra, hogy egy legyek a kur
váid közt, nem vagyok kapható. 
Tessék, menj. Én nem kérdem, kivel 
és mikor. Az én ágyamban azonban 
nincs helyed. Vedd tudomásul, 
hogy mától a kisszobában alszom.

Sanyit ez a kitörés annyira meg
lepte, hogy nem is tudott szembe- 

» » » » »
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szállni vele. — Édesanyám, te nem 
vagy beszámítható. — S még más 
idegorvosi kifejezéseket is hasz
nált, mielőtt kiment. Másnap azon
ban láttam, hogy készül az 
ütközetre. Az az éjszaka a bezárt 
kisszobában nagyon szép volt. Ha 
állandósítani lehet, igaza volt a föl- 
hördülésemnek. De én tudtam, 
hogy Sanyi ebbe nem nyugszik be
le. Vacsora után szándékosan húz
tam az időt és vasaltam. Sanyi 
odaült mellém, valami gazdasági 
könyvet forgatott, és őrizett engem. 
Végre is szétdobtam az ágyat. Neki 
megágyaztam, a magam ágynemű
jét meg egy székre tettem, hogy 
majd átviszem. — Magadnak mért 
nem ágyazol meg? — szólt ő rám 
nyersen. — Mert én a kisszobában 
alszom. — Még mindig nem jött 
meg az eszed? — ugrott ő fel, de 
úgy, hogy a széket is kirúgta maga 
alól. — Még mindig nem — mond
tam én. S noha még nem akartam 
indulni, fölnyaláboltam az ágyne
műt, hogy megyek. De Sanyi a pár
námnál fogva visszalökött. — 
Engem nem fogsz egy ribanc ha
zugságáért kínozni — kiáltotta. — 
Magad is tudod, hogy nem igaz. De 
csak hogy ezzel is gyötörhess. — 
Őszinte, vad fölháborodás volt a 
hangjában. Ebben a percben tán 
maga is azt hitte, hogy csak meg
botlott a cselédágyban. Sanyi, én 
nem élhetek többet veled, mond
tam, néhány lépést hátralépve: 
anélkül hogy az ágyneműt a ke
zemből kiraktam volna. Hajlandó 
vagyok dolgozni, rád és Zsuzsiká
ra, de a testemet hagyd meg nekem. 
— Én pedig hajlandó vagyok szét
lőni a fejem — kiáltotta Sanyi. Itt, 
ezen a küszöbön lövöm szét, aztán 
lépj át, ha úgy tetszik.

Az előszobafogason ott volt a 
puskája és tölténytáskája. Egy lé
pést kellett a sötétben hátrálnia s 
elérhette. Az ajtó téglalapja egy per
cig üres volt; a sötétségből ráncigá- 
lás, s a vas hangja hallatszott: úgy 
látszik megtöltötte.

A hódm ezővásárhely i C seresnyés -kollégium  otthona
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hozzám. Aztán újra elkezdődtek a 
fölébresztések. Helyre állt közöt
tünk a házasélet.

Sanyi "vízivása" azonban nem 
aludt el bennem. Annak a lánynak 
a dolgát belőlem nem lehetett többé 
kitörölni. Amit akkor mondtam, 
hogy aki nem szeret, nem lehet fél
tékeny: nem egészen igaz. Az em
ber nemcsak azt mondja: milyen 
kedves, jaj, el ne vegyék tőlem. 
Mondhatja azt is: ó, a féreg, még 
ezen is osztoznom kell. Ha lehet, 
bizonyára elélek nélküle, a föld má
sik végén akár eszembe sem jut, 
hogy Fáncson ki van vele. De ha 
már hozzá vagyok kötve, hallgat
nom kellett éjjd a szuszogását, tud
nom kellett az utait is. A 
szégyenemet, a poklomat nyomoz
tam benne. Végigvilágítottam arc
tól ardg a múltat: ki lehetett az első. 
Az a lány, akit kidobtam? Vagy már 
előbbre: Zsófi is? A kocsisunknak 
fiatal felesége volt. A bőr már meg
ereszkedett rajt a nagy szegénység
ben; de a barna szemében még volt 
valami a hajdani masinázások dé- 
vajságából. Tavaly, emlékszem, 
napszámban volt nálunk: tán a ba
bot verték vagy mi, s én elkaptam, 
hogy Sanyi valami tréfásat odaszólt 
neki. Akkor azt gondoltam, kedves 
akar lenni, a kedves Takaró Sanyi. 
Most tovább szőttem előre-hátra 
ezt a jelenetet. Kinn a szőlőben, cu
korrépakapáláson sokszor volt ná
lunk ez az asszony. A présházban 
mindent elintézhettek. Az is eszem
be jutott, hogy a Hitelszövetkezet
nek könyvelőnője van újabban. Egy 
lompos fiatal lány, a füstfaragó lá
nya; Sanyi mindig megvetően be
szélt róla; de hátha az is elterelés. 
Még az is eszembe ötlött, hátha az 
egész parcellázást azért az Iduért 
találta ki.

A képzeletem nek ezt a detektív- 
munkáját, amennyire lehetett, ti
tokban tartottam. Túlságosan nagy 
dicsőség lett volna neki; elég baj, 
hogy én nem bírok szabadulni tőle.

De egy-egy kérdés csak kiszaladt 
belőlem. — Hová mégy?— kérdez
tem. — A Bozótra, a nádvágókhoz.
— Kikkel vágatod? — S ha ő fölso
rolt néhányat — Ágnemé (ez volt a 
béresné neve) nincs ott? Máskor 
Idukát kérdeztem meg így. Sanyi 
dicsekedett, hogy a parcellák felét 
első nap lejegyezték. A könyveket 
ki vezeti, Iduka? Újabban a pesti út 
is sűrűn előkerült. Oda is a parcel
lázások vitték, a grófnak kellett 
pénzt vinni, beszélni vele. — Már 
megint Pestre mégy? — mondtam 
én, amikor este inget s élelmet kért.

Többet nemigen mondtam, de 
Sanyinak egy-egy ilyen kérdés is 
elég volt. Már nem is tudom, az 
önérzete kapott-e rajt, hogy mint 
féltékenységgel gyötört férj járjon a 
világban, vagy csakugyan bántotta 
a gyanú; látta, hogy új, félelmes 
szövevény nő ki abból a cselédágy
ból, s ezt próbálta a kérdéseimnél 
fogva a napfényre húzkodni. — És 
ha az Ágnerné is ott van, az mit*-* 
változtat a dolgon? — Semmit. — 
Csak nem vagy már arra a szegény 
tarisznyamellű nőre is féltékeny?
— De hisz nem szóltam semmit —
De már ismerem a kérdéseidet. 
Nemsokára már az öreg Sáránéval 
is meggyanúsítasz. — Ha meggya
núsítalak, arról is te tehetsz. Te 
mondtad, hogy Slenkainak az Ör- 
zsitek kellett. Én nem tudom, hol 
van nálatok lefelé a határ. De nyu
godj meg, nem gyanúsítalak, tőlem 
azzal rakatod a nádat, osztod a föl
det, akivel jólesik. — Most már a 
földosztás is! Tudom, hogy én a 
földosztásban is az Iduka kedvéért 
nyargalok. Kész elmebaj, amit csi
nálsz. Már félek bejelenteni, hogy 
Pestre kell mennem. Úgy kérdezed: 
már megint Pestre, mintha szere
tőm lakna ott. Csak azt tudnám, 
kivel vagyok összeszövetkezve, az 
öreg grófnéval vagy a portásné- 
val... M

S míg én fejés közben Ágnemén

Én még mindig ott álltam az 
ágyneműt nyalábolva. Az előbbi 
vad pillantását latoltam, s elhittem 
neki, hogy megteszi. — Ez alávaló- 
ság, így zsarolni — kiáltottam a kü- 
szöbre lépve. — Azt hiszed, 
zsarolok? Elég volt ebből a szenve
désből... Ha most hagyom, egy perc 
múlva eldől. Vagy gyáván szavalni 
kezd, vagy csakugyan szétlövi a fe
jét. De én nem bírtam ki ezt a fél 
percet. Rettenetes gondolat volt, 
hogy egy ember énértem elpusztul
jon. — Sanyi — kiáltottam —, ne 
esztelenkedj. S az ágyneműt eldob
va, a karja után kaptam a sötétben. 
A reszkető ember erre az érintésre 
elejtette a puskát. — Azt hiszed, 
csak neked szabad esztelenkedni? 
— mondta, s zokogva borult a nya
kamba.

Ezután a jelenet után egy dara
big csönd volt köztünk. Sanyi alá
zatosan járt-kelt körülöttem; a 
szeme is csak akkor volt rajtam, 
amikor azt hitte, hogy nem veszem 
észre. Szégyellte magát a puskáért? 
Főbelövéssel fenyegetőzni, s to
vább hordani azt a fejet: ez nem 
tartalékos tiszthez méltó. Vagy épp 
fordítva: azt érezte, amit abban a 
pillanatban én is, hogy meg tudta 
volna tenni, s ettől van megszep
penve. Meglátta magában a halált. 
Magam sem tudtam, hogy mit tart
sak felőle. A tapasztalat azt mond
ta: komédiázás. Kifogyott a valódi 
halottakból, most már a maga kép
zelt holttestével szorít az ágyába. 
De az a félelem, ami akkor a karja 
után kapott, tovább remegett ben
nem. Megvetettem: hát még ez a 
trükk, a főbelövés, ez sem elég ol
csó neki? De azért vigyáztam: ne
hogy még egyszer fölidézzem. 
Inkább még hosszútűrőbb, még 
szelídebb leszek; mint az orvosnő, 
akinek égy erkölcsi nyomorékot 
bíztak a türelmére. így aztán mind 
a ketten hallgattunk, és kerülgettük 
egymást. Az az este soha többet 
szóba sem került köztünk. Én oda
ágyaztam mellé, s ő egy-két hétig 
ritkábban és finomabban nyúlt
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és Sanyi pesti útjain gondolkoztam, 
A- Sanyinak (ahogy ezt sokszor el is 

mondta) a fejünk fölé csapó hullá
mokkal kellett küzdenie. Télen át a 
helyzetünk egyre romlott. Amikor
ra a traktor eladódott,jóformán vas 
ára volt Egy hónappal tudta az ár
verést kitolni vele. A nagyhitelezők 
után jöttek a kicsik, a Hangya1, a 
mészáros, temetés, még az anyó
som fejfája sem volt ldfizetve. A 
nagy lyukat sok kis lyukkal töm
tük s ezen a sok lyukon mind a 
pusztulás ömlött be. A végrehajtó" 
már egész otthonosan itta meg a 
fréz szobában (az is föl-volt írva) a 
pálinkáját; Molnár Jóskához meg 
még énnekem is el kellett mennem 
könyörögnöm. Sanyi orbáncos volt 
vagy mi, s engem kért, hogy menjek 
föl, s beszéljek helyette Jóskával. El 
voltam készülve rá, hogy udvarolni 
fog. De vagy ő vénült meg, vagy én 
csúnyultam el: az igazgató úr ta
pintatos volt. Elbeszélgetett a hely
zetünkről, mentette Sanyit; ha rajta 
állna, ő akármeddig elvárna. Az én 
kedvemért így is...

Sanyi a haladéktól azonnal 
meggyógyult. Egy-két hónapig az
tán csönd volt a hitelezőktől. De én 
már ettől a nyugalomtól is retteg
tem: nem a parcellázok pénzivei tö- 
mi-e a mi ügyeinket Azon voltam, 
hogy ebben az adósságözönben 
egy kis részt, a falubeli tartozásokat 
legalább, magamnak kerítsek el. 
Már az őszön is előfordult, hogy 
fizetővendégeim voltak. Sanyi hoz
ta őket, Hangyából, szövetkezet
ből. A könyveket jöttek ellenőrizni, 
terményt fölvásárolni. Jó napidíjuk 
volt, megfizethették a szállást. Elő
ször nehéz volt a pénzüket elfogad
ni. — Hisz elvégre nálunk is van 
szállás — sütötte el Sanyi. S úgy 
tartottuk őket, mint vendégeket 
szokás, bort hozattunk, s éjfélig el
beszélgettünk velük. A fizetésnél 
aztán csak lement a pénz; sokszor 
heteken át ez volt minden pénz a 
háznál. Amikor ez tudottá lett, a 
főjegyző is hozzánk küldte a köz
ség vendégeit. Másodszor már nem 

Vis akartak máshova menni az adó
ellenőr urak. A koszt jó volt, a 
kisszoba vendégszobának barátsá
gos; engem magamat is fölvillanyo
zott, hogy a semmiből jó 
vendégfogadást üssek össze. A bor
sós omlettemet úgy ették, mint va
lami ízkinyilatkoztatást; a hajnali 
vonathoz pontos volt a keltés, kipu
colt cipő, víz, kendő, minden a he
lyén.

Sanyi azzal vigasztalta magát, 
hogy nem a pénzért teszi, a parcel
lázáshoz kell az ismeretség. Én 
azonban a pénzért tettem, s azt sze
rettem volna, ha panziómból (a fő
jegyző nevezte el így) bővebb 
jövedelem is csurog. Ha két-három 
állandó kosztost szerezhetek, meg
lendíti az ügyeinket. A katolikus is
kolán volt egy új tanítókisasszony: 
az hozzám járt tejért. Szűrés közben 
elpanaszolta, milyen nehezen kosz
tolja magát; iskola után habar össze 
Valamit a mestemé tűzhelyén. — 
Tudod mit, próbáld meg, egyél itt

nálunk — mondtam neki. — Ó, le
hetséges volna? kapott az rajta. S 
mit tetszik kérni érte? (Mert afféle 
zárdanövendék volt, aki elébb csak 
néninek mert hívni, s még aztán is 
jó soká tetszikezett.) Majd meg
egyezünk... Négy-öt nap múlva az 
új malomellenőr jelentkezett Hal
lotta írónkétól, hogy kosztat adok; 
ő nem ehetne-e nálunk? A sorrend, 
ahogy azt mindjárt észrevettem, a 
fordított volt; nem a kosztom hozta 
őt írónké mellé, hanem Irénke én- 
hozzám. A kis szőke embernek té t 
szett a nagy, ártatlan, szőke lány; a 
szemük és a szájuk egyszerre evett, 
könnyű volt kielégíteni őket. A ma
lomellenőr dicséretei a főjegyzőt is 
fegyverletételre bírták. O sorra 
buktatta a lányos házak számveté
seit; agglegény gyomra volt az 
egyetlen, ami nősülésre bírhatta 
volna. — Kisnagyságos, tudom, 
hogy utál engem — állított meg az 
utcán. De én azért megkérdem, 
nem vállalna-e el engem is kosztos- 
nak? — Jegyezze meg, hogy a pan- 
ziósné mindenkit szeret, aki fizet. 
Attól fogva ő is ott evett nálunk. 
Hogy kényelmesebben legyünk — 
a beállt tavasz megengedte már — 
a fészerből csinált hallban terítet
tem. Déltől a délutáni hivatalig ott 
trafikálták el az időt Én is jól jár
tam: az első hónapban százötven 
pengőt dugtam be különféle tör
lesztésekbe. A fizetős adós olyan 
ritka volt akkor, hogy minden hite
lezőm szívesen egyezett meg velem 
hosszú részletekre.

Sanyinak ez az én panzióm se
hogyan sem tetszett. — Jaj nekem 
— mondta, amikor a tanítókisasz- 
szonyt odavettem. — Mit fogok én 
e miatt a zárdaszűz miatt szenved
ni. Ha fölvetem a kanálból a sze
mem: "Na, szép volt ma Lenke? 
Látom, bámultál rá." — Ezt még 
tréfálkozva mondta. Borsódzásá- 
ban volt egy kis csiklandás is. Egy 
lány: az mégiscsak szövetség. Még 
ha féltékenykedem is: őt erősíti az 
asztal mellett. De amikor a férfiak 
is megjöttek, mind mordabb lett A 
malomellenőr és írónké szerelme 
engem elszórakoztatott. Olyan 
nagy ellentét volt a mi viszonyunk 
s az ő tapogatózó szerelmük közt.

Tolnában mi is ilyenek lehettünk a 
tanítómmal.2 A bizalmasukká let
tem vagy inkább a levélszekré
nyükké. Ami szépet gondoltak 
egymásról s magúiról, azt nekem 
mondták meg. A malomellenőr a 
jogot akarta elvégezni; Irénke a ta
nárképzőt. Az én véleményemet ja
vítgatták magukról, hogy aztán a 
másiknak tovább adjam. Sanyi 
azonban csak az én lágyabb arco
mat látta, amint a melomellenőrrel 
az édesanyjáról beszélgettem. Őve
le sosem beszélgettek ilyen ellá- 
gyultan. Amikor meg Kardos, a 
régi vetélytárs is megjelent, mintha 
a kedveseimmel ültetném le őt ebé
delni.

Eleinte a régi célozgató módján 
próbált elégedetlenkedni. — Én na
gyon szeretem a vendégeket; a csa- 
ládi életembe azonban nem 
engedem be szívesen. A nyilvános
ság előtt ebédelni, azt hagyjuk meg 
a királyoknak. Ez a te panziód meg
öli a családi életünket. Most már azt 
az egy-két órát sem töltjük intimen. 
Amit hoz, nem éri meg, amit pusz
tít. Ilyen toldással-foldással úgy
sem lehet rajtunk segíteni... De 
milyen gyorsan mentünk át most a 
célozgatások övén! Milyen hamar 
következtek a durvaságok. — A te 
panziódra rámegy a becsületem. 
Az emberek nem szokták meg az 
ilyet. Egy-kettőre kész a hír, hogy 
nemcsak kosztat kapnak nálad a 
vendégek. Meg is értem. Senki se 
hiszi el, hogy azért az ötven pengő
ért csinálok kocsmát a házamból. 
Nem magyarázhatom meg, hogy te 
ezzel akarsz megszégyeníteni en- 
gemet. "Odajutottam Takaró Sanyi 
mellett, hogy kifőzést kellett nyit
nom." Nem gondolod, hogy egy ki- 
csit erős büntetés, amiért a 
szerencse pillanatnyilag ellenem 
fordult? Te a féltékenységeddel 
folyton ott vagy a sarkamban; ma
gad pedig odadobsz bennünket a 
falu megvetésének. Tudhatod, 
hogy Kardossal annak idején is 
összehoztak. Vagy tán ezt akarod? 
Ez a bosszúd, mert egy szolgáló 
hazudott valamit?3

Ez a gondolat, hogy én bosszú
ból a kosztosaim ágyába akarok be
lebotlani, állandóan ott volt a

A sajkódi ház délről

beszédjében. A vendégeit s főként 
a főjegyzőt nem merte megbántani. 
Legiföllebb az ebéd végén állt föl 
túlságosan hamar. Engem annál 
többet kínzott. Este az ágyban—az 
asztal helyett most már az ágy volt 
az efféle beszédek mezeje — nagy
szerűen lehetett gorombáskodni. 
Az ember hanyatt fekszik, s csak 
mondja a sötétnek. S ezek a gorom
baságok nem zárták ki a durva át- 
csapást a vádolásból az ölelésbe. 
Engem kimondhatatlanul keserí
tett ez az igazságtalanság. Három
mal többet etetek; még a paprikát is 
tojáson veszem, hogy arra se men
jen az övé. Hány ezer lépésből, 
mártáskavarásból, tányértörölge- 
tésből jön össze az a kis pénz, amit 
a Hangyában törlesztek! S őneki 
mindez csak szajhaság. Azért fő
zök, hogy férfit szerezzek. Őt meg
bosszulni? Komolyan hiszi ezt? 
Vagy csak a maga mentségére 
mondja? Túlságosan nyomja az ér
demem; kelletőzést akar látni, ahol 
összeszorított fog van. Ó, hogy 
gyűlöltem őt, amíg a mennyezetre, 
az éjszakára szegzett szemmel a 
vádjait hallgattam. Ritkán, röviden 
feleltem. Én szívesen abbahagyom, 
csak a tartozásaid fizesd ki. Hisz 
még az anyád koporsója sincs kifi
zetve. Rágalmazhatsz, engem nem 
kedvetlenítesz el. Én megtartom, 
amit vállaltam. Nem fogok a boltok 
előtt — nehogy utánam kiáltsanak 
— szökve elsurranni. — Ilyeneket 
mondtam, de a legszívesebben fog
tam volna az éjjeli szekrényemből 
a kis lámpát, s azt törtem volna 
széjjel a fején.

Egy éjszaka aztán ezt is meg
hozta. Sanyi április végén megbe
tegedett. Az egész falun átment 
akkor az influenza; ő is ott teáztat
ta, dtromoztatta magát fölfőtt fejjel 
az ágyban. Jó délután egyszer csak 
félreverik a harangot; nemsokára a 
lajtoskocsik is zörögnek már az ab
lak alatt. Arra alá égett egy ház. 
Kertész nagybácsiék mellett. Sa
nyinak a tűz mindig nagy parádé- 
zási alkalom volt Ilyenkor ő akart 
a szikrát fogó tetőkön állni; a szi
vattyú csövével a lángot veretni, 
szivattyúzóknak, csákányosoknak 
kiabálni: ez majdnem olyan dicső
ség volt, mint a sír szélén a zokogók 
karát vezetni. Most sem tudtam az 
ágyban megtartani. — A Tüdősék! 
De hisz az a bátyámék tőszomszéd
ja. S a hálóingre kapott ruhában 
már tolja is a kocsit — már ott ül a 
nagy hordó tetején. Milyen jó lesz 
ezt elmesélni! "Úgy, ahogy voltam, 
még inget sem vettem, az egyik lá
bamon volt zokni, a cipőm bef űzet- 
len...”

A tüzet egy jó óra alatt elnyom
ták. De rá csaknem rádűlt a ké
mény, a nedves nádon megcsúszott 
s kis híja, hogy a lángokba nem 
esett A Fáncsik tűzoltóparancsnok 
(akit ő az oltás dolgában tudatlan
nak tartott), a maga vízsugarával 
oldalba verette. A szélfele eső olda
lam csuromvíz, a másik oldalam
ban a láng. Ha most 
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tüdőgyulladást nem kapok — 
mondta lelkesen —, örökké élek. 
Az éjszaka a láza fölugrott; az olda
lát fájlalta. Slenkainak ő mondta: itt 
van a tüdőgyulladás, komám. Szin
te föllelkesítette, hogy a közügyért 
tüdőgyulladást kapott. Slenkai 
nézte, hallgatta; úgy láttam, nem 
tudja biztosan, de nem mondott el
len. Az sose baj, ha az orvos az em
bert nagyobb bajból gyógyítja meg.

Az első nap még ebben a má
moros hangulatban telt el. A kipi
rult arca ott úszott a lázban, 
dicsőségben. Élvezte, hogy ke
resztkötéseket rakok a kendő rán
cával mintázott törzsére, a citromos 
limonádét (az is hitelre volt, nem
hogy a gyógyszer) minden öt perc
ben odakérheti. Ilyenkor a 
kispárnát is megemeltem a fejével 
együtt, s kendővel töröltem le a szá
ja szélén kibuggyanó levet. Hanem, 
hogy másnap, harmadnap sem lett 
jobban, sőt a lélegzete is nehezebbé 
vált, elromlott a kedve. Szidta a tűz
oltóparancsnokot, elégedetlenke
dett az ápolással; a párna nincs 
egész nap fölrázva, Zsuzsikát mért 
nem némítom el. Egy pénteki nap 
aztán egészen csendes lett, csak 
nyögött, s az oldalát fájdította. — 
Na, most megszabadulsz tőlem — 
mondta, hogy Slenkai kikísérésé
ből visszajöttem. — Elég sokáig 
voltam kinn, s ő gyanakodva leste 
(pedig Slenkai csak annyit mon
do tt Nagyon levert az öreg, de 
megússza), mit lát az arcomon. — 
Nem adják azt olyan könnyen — 
próbáltam mosolyogni. De a szí
vem megdobbant. Ó, ha úgy történ
ne. Milyen egyszerű lenne. Sanyit 
én elpusztíihatatlannak tartottam. 
Nyálból és húsból: a végzet. De ha 
a tűzoltó cső vagy valamilyen hir
telen betegség... Hallottam, hogy a 
spanyolnátha éppen az ilyen vas
kos embereket viszi el leghama- 
rább. Elszörnyedve figyeltem 
magamban a reményt Hát ideju
tottunk! Büntetésül egész éjszaka 
nem feküdtem le. Váltogattam a 
borogatásokat, takartam a lámpát, 
főztem a feketét. Sanyi minden 
nyögésére az ágynál voltam, s ve- 
zeklésül meg-megcirógattam a ke
zét. Ő erre a mozdulatra rám-rám 
nézett, s láttam: görög szemeiből a 
könny.

Másnapra jobban lett. Délután, 
amikor Slenkai átjött, már dicse
kedve mondta, hogy meg voltam 
ijedve érte az éjszaka. — Ilyenkor 
van egy kis becsülete a férfinak... 
Amikor a halál kutyái a sarkában 
vannak. Ilyenkor cirógatják a kézit. 
Na, majd megmondom én annak a 
Fáncsiknak... Az öröm, hogy meg
gyógyult, sorra fölhozta, aminek 
örülni lehetett az én kézcirógatáso
mat, hogy ő mentette meg Kerté
széknél a háztetőt; — még a 
parcellázás is előjött. — A felesé
gem ugyan már látja a bögrét, ami
vel koldulni megy, de én egy fél év 
alatt tiszta leszek minden adósság

tól... Föloszlatom a panziót, bará
tom. — Slenkai is jókedvű volt, ki
nevezték a Mátrába OTI-orvosnak. 
Amióta Jókuti kitúrta őt, nem volt 
maradása. Most végre mehet: jövő 
elsején foglalja el az állását. Hajnal
ban indul háztűznézni. — Még ezt 
a komámat — mondom — meg
gyógyítom. Nem hagyom annak az 
abortőmek a kezére. A végin még 
fog egy méhkanalat, s kikaparja a 
tüdődet. Hanem ez az omnadin-ké- 
szítmény nagyszerű volt. Enélkül 
nem parcelláznál itt nekem ilyen 
nagyszájúan. A szíveddel azonban 
elbánt az influenza — mondta a 
csuklóját fogva. — Egy csecsemő
nek erősebb pulzusa van. S milyen 
összevissza ver, a szisztole belebot
lik a diasztoléba. Egy ideig nem 
ajánlom, hogy menyecskézz. Leg
följebb olyan plátói szempartikat a 
szép kosztoslányotokkal. — Te, el 
ne kezdd a feleségem előtt. Egész 
éjjel ezt hallgathatom... Na jól van, 
anyukám — húzta oda kérlelve a 
kezem... Tudom, hogy angyal vagy. 
Éjszaka, ahogy a citromot csavar
tad, a szárnyadat is láttam.

Én szótlanul figyeltem, hogy 
kel ki abból a pállott-nyögés- 
dunszt-láz-csomóból, amit az éj
szaka ápoltam, a régi, kérkedő 
Sanyi. Nem is az utolsó esztendők 
Sanyija, hanem a két-három év előt
ti. A barna arca, most, hogy a láz 
lefutott róla, beesett volt és öreg. A 
keresztkötés egy lefogyott mellre 
borult, még a nedves szőr is oly 
csüggedten tapadt oda a kiálló bor
dákhoz. Arra az orv pillantásomra 
gondoltam, az esküvő után, mikor 
a kisszobában az útra átöltöztünk. 
Milyen húsos, telt volt ez a mell 
akkor; a szőr is egy egészséges bo
zót. De az, ami Sanyit Sanyivá tette, 
lám, nem változott Ahogy Slenka- 
ival összedruszálkodnak, ugyanaz 
a Sanyi, aki Bodolai4 mellett Hu
szár-pusztán úgy fölkavarta gyom
rom. — Dehogy hal ez meg, 
gondoltam elkeseredetten. Előbb 
kihalok én emellől. Az is volna a 
legjobb, ha bezárkóznám a magtár
ba; ott van elég rossz istráng, s egy 
szögre fölakasztanám magamat.

Hogy Slenkai elment, Sanyi egy 
hosszút aludt. Mikor felébredt, 
nem volt olyan pajkos. Laposan, 
hunyorogva nézte, hogy jár a ka
rom a ruha fölött. Ott locsoltam be 
a ruhát a nappali asztalon, hogy ha 
kell neki, kéznél legyek. Zsuzsika a 
konyhában ült a lánnyal; a lány ku
koricát morzsolt, s ő a rajtahagyott 
szemeket kapirgálta le nagy büsz
kélkedve. Azt hittem, kilázasodott, 
hogy úgy hallgat. De nem; egész 
hideg volt a feje, csak a veríték sza
kadt arról is. — Izzadsz? — kérdez
tem. — Csuromvíz vagyok — 
mondta. — Inget kellene cserél
nem. Friss inget tettem az ágyára. 
— Nem törülnéd le egy kendővel a 
testem?... Ahogy a paplanát föl
emeltem, az izzadságszag gőzként 
dőlt alóla. Egy pillanatra újra be 
kellett takarnom, úgy nekem csa
pott az undor. Amikor letöröltem, 
elkapta a kezem. — Most maradj itt

egy kicsit Úgy; ülj le ide S beljebb 
húzódott az ágyba, hogy a szélére 
ülhessek. — Most már nem ciróga
tod a kezemet? — kérdezte. — Mért 
csak akkor cirógatod, amikor azt 
hiszed, magamon kívül vagyok? 
Emlékszel, amikor rajtaértelek, 
hogy Zsuzsika kezét csókolgattad? 
Ilyen vagy te, te sünszívű. S behúz
ta a kezem a paplan alá, úgy, hogy 
a félkönyökömre kellett dűlnöm.

Az izzadsággal kijött az érzel- 
m essége. Melyiknek van pállottabb 
szaga, gondoltam, amíg áíben a ké
nyelmetlen helyzetben ott voltam 
fölötte. — De most kilestelek — 
folytatta ő. — Ezután nem hiszek 
neked. Megesküdhetsz, hogy nem 
szeretsz. Én érezni fogom a ciróga
tásodat. No, mondd már, hogy nem 
utálsz! S mért ülsz olyan kényel
metlenül? Tudod mit, gyere, bújj be 
ide mellém. — S már húzott is.befe- 
lé. — Sanyi, te megbolondultál — 
kiáltottam én — s kitéptem magam 
a kezéből, s mint a borzadály an
gyala álltam az ágya mellett. De 
már nagy gyakorlatom volt az ön
uralomból. — Hallottad, mit mon
dott Slenkai? — szedtem össze 
magam. — Csak plátóian, a sze
meddel. S már mosolyogni is tud
tam. Zsuzsikát küldtem be, hogy 
szórakoztassa az apját. Mutasd 
meg apádnak, hogy tudsz kukori
cát morzsolni. Magam meg odaül
tem a kosárhoz, a nagyokat ásító 
lány mellé.

Zsuzsika ott feküdt már négyfe
le kirúgott taggal s keresztbe álló 
pap annal a kiságyban, én meg va
lami foltozást vettem elő, hogy tel
jék az idő. Sanyi még mindig fönn 
volt, a szemhéját leeresztve, egy 
gyufaszálnyi szemrésen át figyelt. 
— Nem fekszel még le? — kérdezte 
néhányszor. — Nem, ezt még meg 
kell varmom; Zsuzsika ezt veszi fel. 
A leselkedő szemhéj végre is lezá
rult. Én éreztem, hogy csak tetteti 
az alvást, a túl mély lélegzet elárul
ta. De azért csak lefeküdtem; az elő
ző éjszaka engem is kimerített. 
Nyitott szemmel feküdtem az ágy
ban, s vártam, hogy mikor szólal 
meg. Tudtam, hogy az ő sunyi sze
me is nyitva van; lám, a mély léleg
zést is abbahagyta már, csak az 
illendő időt várja ki, hogy megszó
lalhasson. Az ilyenféle várakozás 
az együttélés minden kínja közt a 
legborzasztóbb. S ahhoz, hogy ki
kerülhetetlen, most a visszatérés 
kínja is hozzájött. A betegség egy- 
pár napra elnyelte Sanyit, de Sanyi, 
mint az újhold, íme nő, dagad; nem 
is szabadulhatsz tőle. — Nellike, 
fönn vagy? — jött meg csakugyan a 
szó. — Kiszáradt a torkom. — Ott 
van az éjjeliszekrényeden a limoná
dé — mondtam magamon uralkod
va. Egy kis matatás következett. — 
Látod, leöntöttem magam. Nincs 
egy kendő nálad? ... Odaadtam a 
párna alól a zsebkendőt. — De a 
kezed is hagyd itt — mondta. — 
Nem tudok elaludni.

Ha nem hagyom ott, vagy föl
kelek, nem történik semmi. De én 
otthagytam. Mérkőztem az idege

immel, próbára tettem magam, 
hogy bírom-e. — Mért nem bújtál 
oda mellém ma délután, sugdosta 
ő az elkapott kezemmel. Gyere 
most ide. — Nem megyek, hagyjál -4
— mondtam nyersen már. — Ak
kor én megyek — búgta ő, s hirte
len ugrással átdobta magát az 
ágyamba. A délutáni izzadságszag 
ott volt megint az orromban. S vele, 
ami ellen már órák óta borzolód- 
tam. Nem, ezt most nem hagyom, 
ha belehalok is. Most nem enge
dem magam, éreztem hátrahajol
va, s a párnámat kaptam magam 
elé. De Sanyi már fogta a csípőmet, 
s húzott maga felé. — Karmolsz is? 
Hát csak karmolj — hallottam a 
vad lélegzését a párna másik felé
ről. A borzalom megduplázta az 
erőmet. Az arcába nyomtam a pár
nát, s a lábammal is rúgtam őt ma
gamtól. — Hát sosem lesz tőled 
nyugtom — kiáltottam. S vadul 
nyomtam hátra, a magam ágya felé 
a fejét.

Egyszerre csak azt éreztem, 
hogy a párna túlsó felén nincs 
ellenállás, s én ott fekszem fölötte, v  
az ő ágyában; a nagypáma a ket
tőnk arca között — Sanyi, ne játssz
— kiáltottam , a párnát eldobva. S 
kétségbe esetten kúsztam vissza az 
ágyam szélire, ahol az éjjeli lámpa 
s a gyufa állt. Öt gyufát eltörtem, 
amíg meggyújtottam, s a kislámpa 
(melynek a fénykarikájában annyi
szor lépdeltünk haza a Nagy utca 
kerítései alatt) az arcába került. Sa
nyi nem játszott. Vagy ha igen, ak
kor kitűnően. Félig nyílt szemmel, 
mozdulatlanul feküdt az ágyában.

1Hangya:1898-ban gróf Károlyi 
Sándor által alapított termelő-, fo
gyasztási és értékesítő szövetkezet. 
^Célzás Nelli lánykori ártatlan idill
iére. 3Egyik cselédlányuk azt állí
totta — alighanem joggal —, hogy 
Sanyi kikezdett vele. *Sanyi cimbo
rája és "tanítómestere" az ízetlen jó- 
pófáskodásban.
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SIPOS GÉZA

Időcserepek
onnan

í.
Kiment a partra. A Nap sütött, mint más

kor, a felhők úgy úsztak az égen, mint más
kor. Cirrusfelhők voltak, azt megfigyelte. 
Elég lassan mozogtak, ahogy kérte. A szél 
nem is fújt erősen, csak úgy, mint mindig. 
Ahogy jó volt neki. A tenger ugyanolyan volt, 
se szebb, se több, mint máskor. Furcsaságok 
nem akadtak. Nem is szerette őket. Ami igaz, 
az igaz: nem is fordulhattak elő. "A JÖVŐ- 
TERVEZÉS MINDENT MEGOLD" — hirdet
te egy plakát, úgy mint máskor.

2.
Furcsa volt, de a Gömb a képernyőn 

egyáltalán nem mozdult meg. Már egy hete 
Egyszerűen nem csinált semmit. Csak volt — 
csak OTT VOLT, a maga nyugodt valóságá
ban. Látszólag élt, de ez sem volt biztos.

MÉGIS ZAVARJÁK A KÖREIMET — 
gondolta a Gömb.

Az emberek csak álltak ledöbbenve. Azaz 
dolgoztak, de mindenkinek az motoszkált a 
fejében, az a Tény. Az, hogy a Gömb egyálta
lán nem kommunikált. Senkivel. Egyetlen rá
dió- vagy más csatornán sem válaszolt az 
üzenetdere. Csak ült a képernyőn, szinte kö
nyörtelenül.

EGÉSZEN KÉNYELMETLENEK A HAN- 
DABANDÁZÁSAIKKAL — gondolta a 
Gömb —, DE A BŐRÜKBŐL ÚGYSEM BÚJ
HATNAK KI.

A Mérnök végül feladta. Nem bírta to
vább. Valósággal rögeszméje lett a Gömb. 
Egyszer őrjöngeni kezdett. Szétverte a loká
tort is, nem lehetett lecsillapítani. Élelemmel 
és a kisebbik kommunikációs berendezéssel 
a bolygóra tették ki.

Áz űrhajó tatján óriási fény villant fel. El
indultak.

FURCSÁK EZEK AZ EMBEREK; DE ER
RE A KÍSÉRLETRE BEVÁLTAK — mondta a 
Gömb, s elégedetten meditálni kezdett.

EPILÓGUS: — azt mondják, hogy időn
ként furcsa villanásokat lehet észlelni a Skor
p ió  csillagképből. Reméljük, hogy 
egyiküknek sem esik baja — sem a Gömbnek, 
sem a Mérnöknek.

3.
A garázsban bekapcsolta a világítást. Ki

vette a slusszkulcsot, kinyitotta a kocsi ajtaját. 
Beszállt és indított. Halkan feldorombolt a 
motor. Kigördült a garázsból. Rátért a sugár- 
útra, gyorsítani kezdett. Az állomásra hamar 
odaért, még volt tíz perc a vonat indulásáig. 
Bekapott valami tablettát. Egyszerű hústab
letta volt. Aztán felmászott a vagonjába. Meg
kereste a hármas számú fülkét, leült a helyére. 
Az Öreg ott ült vele szemben. Már tíz éve 
egymással szemben utaztak. Nem is tudták 
egymás nevét, ő t  Karinak hívták, az Öreg, 
mint mindig, a harmadik megállónál szállt le. 
Úgy tudta, hogy a helyet Hostouville-nek 
hívják. Beért a városba. Leszállt a vonatról, de 
nem volt kedve a munkahelyére menni. Hir
telen vágy fogta el, hogy szabadon kószálhas-' 
son. Nem akarta látni azt a helyet, ahol tíz éve 
mindig ugyanazt csinálta azért, mert úgy kel

Az idei országos magyar irodalmi 
versennyel párhuzamosan — számos 
líceum irodalmi körének kezdeménye
zésére — A XXI. században élek címmel 
novellapályázat zajlott.

Az első helyezett Sipos Géza IX. osz
tályos diák (Ápáczai Csere János Líce
um, Kolozsvár).

lett. Odament a kasszához, és menet-térti je
gyet kért Hostounville-be. Odanyújtotta a 
pénzt a kisasszonynak, aki az mondta: — 
Uram, nagyon sajnálom, ilyen város nem lé
tezik.

— Nézze meg pontosan — kérte —, ott 
kell hogy legyen az egyenes vonalon, a Város 
és Closanboug között. — A kisasszony meg
csóválta a fejét, de végignézte a vonalat. — 
Uram, ilyen város nincs. Ez biztos. Ha létezne 
egyáltalán, a térképen szerepelnie kéne. De 
NEM szerepel.

Kari megvárta a hazafelé tartó ötórás vo
natot. Beült a hármas fülkébe. Az Öreg most 
is ott ült a szokott helyén. A harmadik meg
állónál pedig leszállt. Legalábbis Karinak úgy 
tűnt. Szerintünk csak a vonat lassított, mint 
mindig, a kanyar előtt.

4.
Harris futott a tömegben. Boldogan gon

dolt arra, hogy a jövőtervező géppel gyönyö
rű estét programoztatott be magának. Jó 
vacsorát, egy jó filmet a KA moziban, ráadás
nak egy kis bonyodalmat, hogy ne legyen 
unalmas az egész. Amikor hazaért, a házat 
leégve találta, Maria nem volt sehol. Egypár 
szenes fecnit talált; kotorászott jobbra-balra.

Futott a JTG egyik közeli termináljához. 
Beütötte a kódszámát — 4589059 — és a kö
vetkező szöveg jelent meg a képernyőn:

LEONARD HARRIS. KÓDSZÁM: 
4589059; JÖVŐTERVEZÉS A MAI ESTÉRE, 
EXTRA MÉRETŰ IZGALOMMAL. ÜZE
NET: MEGRENDELÉS TELJESÍTVE.

5.
A kereskedő lelkendezve köszöntötte: — 

Jó napot, Mr. Gilberg.

— Jó napot — köszönt Gilberg is.
—  Extra m inőségű nyakékeink érkeztek. 

Jutányos áron —  tette hozzá ném i ravaszság
gal. —  Jó lesz a feleségének, biztos. Csak 234 
lek.

— Kettőszázhannincnégy? Nem gondol
ja, hogy kicsit drága a feleségemnek?

— Akkor legyen százötven lek. Úgy jó 
lesz, nemdebár?

— Talán igen... És mondja, elég szépen
szól?

A kereskedő megszorította a furcsa, ké
kes-barnás színű golyót. Halk sóhajtás hallat
szott.

— Elég szépen — mondta Gilberg. — 
Megveszem.

A kereskedő becsomagolta a láncra fűzött 
golyót.

— És mondja, hogy hívják ezt az izét — 
kérdezte a vevő.

— Azt hiszem, Terra, vagy Föld. Mind a 
két elnevezés használatos.

— Köszönöm — mondta Gilberg, fizetett, 
és zsebre tette a golyót.

6 .

Már évek óta egyedül sétált esténként 
Hallgatta a cipője surrogását az aszfalton. 
Rég nem viselt kemény talpú cipőt; csak gu
mitalpút. Azért, hogy meg ne hallják a ház
ban levők. Mondom, egyedül volt, amióta 
meghalt a felesége. Fura szokását senki sem 
ismerte. Éjszaka járt mindig, soha senkivel 
nem találkozott. Csak a száradt műlevelek 
suhogtak utána, amint elhaladt a kihalt utcá
kon.

7.
A Feltaláló leporolta a ruháját, felállt a 

padlóról. Szerszámait letette. Elégedetten 
szemlélte művét, az ÉLETTELEN TÁRGYA
KAT ÉRZŐSÍTÓ GÉPET. A Gép minden te
kintetben tökéletes volt. Sebessége 
másodpercenként száz kiloérz, hatása felül
múlhatatlan. Egy adott személyre fókuszálva 
képes az illetőnek minden rejtett vagy nyil
vánvaló érzelmét kivetíteni az élettden tár
gyakra, három négyzetkilométeren.

A Fdtaláló fdeségére kapcsolta rá a gépet. 
Erre a falak hajladozni kezdtek, mintha reá 
akarnának omlani. Gyorsan kikapcsolta a 
szerkezetet. Egy másik alkalommal pedig 
egyik szerelmes titkárnőjére fókuszálta, meg
rántotta a főkapcsolót, áramot kapcsolt a szét- 
terítő  egységbe. Aztán kim enekült a 
szobából. Ez volt a veszte. Kint ugyanis min
den szemeteskuka, autó, földkotrógép, az 
dektronikus zömmencsekről nem is beszél
ve: minden tárgy őt kezdte simogatni, csókol
ni, és még kifdejtettem azokat a tárgyakat, 
melyek egyszerűen az ujját szopták szerel
mükben.

Futni kezdett a Város széle felé, s szidta 
magát, mint a bokrot. Nem tudta ugyanis, 
hogy a titkárnője őbelé szerelmes.

EPILÓGUS: Végül kijutott a gép hatáskö
réből, s amint megszűnt a tárgyak szerel
meskedése, elájult. Utoljára látta még a JTG 
reklámját: FELELŐSEK VAGYUNK A SAJÁT 
JÖVŐNKÉRT. FORDULJON A JTG-HEZ.

Mondják, hogy amikor felélesztették, 
egyenesen hazarohant, és a gépet azon nyom
ban szétverte. Emberi érzelmekkel tovább so
ha nem foglalkozott, s úgy hírlik, hogy 
magányosan él az egyik bolygón. Ha csak 
meghallja a feltalálni szót, befogja a fülét, 
hogy ne kelljen emlékeznie a gépek legtöké- 
letlenebbikére, amilyet ő épített.

15



HELIKON

MAJOROS SÁNDOR

Visszatérés Bácskába
Anya a verandán ült, egy 

sámlin. Előtte a fateknőben kuko
ricacsövek sárgállottak, s mivel 
épp nekifogott a pirkálásnak, 
nem vette észre, hogy beléptem 
az udvarba. Meleg nyár végi dél
után volt: a malacoknak csak az 
orruk hegye látszott ki a pocso
lyából, Bodri pedig á tyúkól ár
nyékában lihegett. Észrevétlenül 
közeledhettem a verandához. 
Néztem a fehér hajú öregasz- 
szonyt, a pirkálóvasat markoló 
kezét, és elszégyelltem magam. 
Két éve nem láttam, és most is 
búcsúzni jöttem tőle. Meg kellett 
mondanom neki, hogy elmegyek 
megint, mert munkát kaptam 
egy távoli ország kutatóintézeté
ben, ami olyan messze van, hogy 
akár a világ végén is lehetne.

Kellemetlen volt, szörnyen 
kellemetlen, mert az ilyen ma
gyarázkodás alapján Anya bár
mire gondolhatott. De m ég  
rosszabb lett volna, ha olyan kife
jezéseket használok, mint: génse
bészet, klónprojektum  és 
korlátolt hatásfokú evolúciós be
avatkozás. ő  csak annyit tudott, 
hogy az élet egyirányú folyamat, 
mióta a világ világ. Nincs benne 
megtorpanás, lélegzetvételnyi 
szünet, vagy visszafordulás. Apa 
meghalt, elvitte a szíve, Mard 
meg már több mint egy éve be
költözött a faluba. Eladta a föld
részét, házat vett magának, és 
traktoristának szegődött a hely
beli szövetkezetbe. Nem sokat tö
rődött a tanya ügyes-bajos 
dolgaival. Apa napszámosokat 
fogadott, ha szántani vagy aratni 
kellett, de nem panaszkodott, 
mert mindez hozzátartozott ah
hoz a folyamathoz, amiben ő is 
csak előre haladhatott, mint a 
többi ember.

Lábujjhegyen lopakodtam, 
mint a tolvajok. Minden lépéssel 
veszítettem egy másodpercet a 
töprengésre váltható időből. Sze
rencsére Anya nem vett észre. Be- 
szúrta a szem ek közé a 
pirkálóvasat, lábával meg tartot
ta a teknőt, nehogy felbillenjen. 
Nem is sejtette, hogy zsebemben 
lapul a várva várt kinevezés. De 
sok minden mást sem sejtett, 
mint ahogy a környékbeliek sem. 
Éltek, zúgatták traktoraikat, adj- 
istent köszöntek, és integettek, 
mikor megláttak a dűlőúton. 
"Hát visszajöttél végre?" — kiál
tották. "Bizony jól tetted, hogy 
visszajöttél, elkellik odahaza a 
segítség." Én csak bólogattam. 
Nem mondhattam meg nekik az 
igazat. Elfogadtam a pálinkáju
kat, a felém nyújtott dgarettát, és

hallgattam, mikor azt kérdezték: 
"No és mondjad mán: mi újság 
odafönt a városban?". Hoztak 
traktoraikon, nevetgéltek, föl
idézték a régi szép időket, azokat 
a nyarakat, amikor még kaszával 
arattak, de láttam, éreztem, hogy 
legszívesebben hallgatnának. 
Apa cimborái voltak, egy korosz
tály...

A kaput teljesen benőtte a fo
lyondár. Fölkúszott a lécekre, az 
oszlopokra. Olyan volt, mint egy 
levelekből, ágdarabkákból cso
mózott bútorkárpit. A kertben is 
csak szamárkóró virított. Hírét 
sem láttam az egykor volt parcel
láknak, a katonás glédában sora
kozó paradicsom karóknak. 
Mintha nem is haza érkeztem 
volna. Szerencsére a gazdasági 
udvar még tiszta volt. A fészer 
alatt ott feketéllett a here'vágó 
gép, mellette a kétvasú eke, a bo
rona. Csak a lovak hiányoztak: 
Vihar és Tenger.

Nagy testű nóniusz volt mind 
a kettő: Vihar almásderes, Tenger 
pedig pej. Apa minden este lecsu
takolta őket, és közben a nevüket 
mondogatta: "Hő, Vihar! Hő, 
Tenger!". Nem értettem, miért ne
vezte őket így — sohasem járt 
még a városban sem, a nagy vi
zekről legfeljebb ha álmodhatott 
—, de valami oka mégis lehetett 
rá, hiszen a két név olyan szoro
san kapcsolódott, hogy szó sem 
lehetett véletlen egybeesésről. A 
rejtély magyarázatát véletlenül

találtam meg: egy takarítás alkal
mával vászonkendőbe bugyolált 
reprodukció került elő a komód 
mögül. Medúza tutaja volt a dme. 
A kép hajótörötteket ábrázolt, 
amint gerendákból, deszkadara
bokból eszkábált tutajon hány- 
kódtak a nyüt tengeren. A víz 
olyan fenyegetően mozgott kö
rülöttük — dermedtségében is — 
, mint a zivataros nyári égbolt. Ez 
a kettő — a zivatar és a tenger — 
összekeveredhetett Apa elméjé
ben, és a függőség a kiszolgálta
tottság megfelelőjévé vált. Az 
összefüggés világos volt, mint a 
nap, csak azt nem értettem, miért 
éppen a lovakkal hozta kapcso
latba ezt az egészet. Hónapok 
kellettek hozzá, hogy megfejtsem 
a titkát: tőlük, a lovaitól függött. 
Ha baj érte őket, ha megütötték a 
csánkjukat, olyan nyugtalanság 
kerítette hatalmába, mintha föl
támadt volna a szél, vagy hullá
mok rengették volna meg a föld 
biztonságát. Vihar és Tenger: el
adták őket, eltűntek Apával 
együtt. De vajon miért is marad
tak volna? A függőség addig van 
érvényben, amíg az őt létrehozó 
folté telek életképesek. Apa halá
lával megszűnt ez a föltétel. A 
tanyán többé senki sem rettegett 
a tengertől, ami azelőtt bárme
lyik percben megjelenhetett vol
na a látóhatár szélén, hogy zöld 
hullámok alá rejtse a földet, az 
életet.

Anyának nem voltak ilyen

kényszerképzetei. Az ő dolga — 
vagy mondjuk úgy: hatásköre — 
nem terjedt túl a tanya kerítésén. 
Főzött, mosott, takarított és gyó
gyított, ha kellett. Párlatai híre
sek voltak a környéken, de néha 
külföldről is érkeztek hozzá bete
gek. Tízéves koromig azt hittem, 
ismeri a varázstudományokat, és 
féltem főle, mert attól tartottam, 
hidegleléssel meg viszketegség- 
gel büntet, ha rossz leszek. De 
Anya csak mosolygott. Mindig, 
mindenütt mosolygott. Lehet, 
hogy nem is a cseppjeivel gyó
gyított, hanem a mosolyával. So
hasem fogyott el a türelme, szinte 
belerévedt az emberek leikébe. 
Azok pedig megnyilatkoztak e- 
lőtte: beszéltek a nyavalyájukról, 
gondjukról-bajukról meg min
den másról, ami eszükbe jutott. 
És Anya mosolygott. Megtapo
gatta a kelést, útiífüvet rakott a 
zúzódásokra, égetett port hintett 
a sebekre, és helyre tette a kifica
mított végtagokat. Nem tudom, 
milyen sikerrel munkálkodott, 
de tény: senki sem jött vissza pa
naszt tenni. A kuncsaftok elvitték 
a tégelyeket,a porral töltött tasa- 
kokat, és nem láttuk őket soha 
többé. Helyettük újak jöttek, új 
panaszokkal, új betegségekkel. 
En persze mindig ott ólálkodtam 
Anya közelében. Figyeltem, ho
gyan töri a leveleket, hogyan ke
veri, porciózza az adagokat. 
Néha megengedte, hogy lezár
jam az üvegcséket, vagy tartsam 
a tálat, amibe harmatcseppeket 
gyűjtött. Azt hitte, ha átadja a tu
dományát, igazi, fehér köpenyes 
orvos lesz belőlem. A magam 
módján m eg is próbáltam a 
nyomdokaiba lépni: kötést rak
tam a krédlityúkok lábára, bor
seprőt itattam Bodrival (le is 
részegedett a szegény pára) és 
sárból készített kenőcsöt tapasz
tottam tehenünk oldalára. Anya 
látta mesterkedésemet, de nem 
korholt miatta. Arra tanított, 
hogy az állatokat ne emberi mód
dal, hanem a nekik leginkább 
megfelelő eszközökkel gyógyít
sam. Adott egy könyvet is, a szí
nes m etszetekkel illusztrált 
Állatok Világát. Attól fogva nem 
érdekelt semmi, csak a biológia. 
Bogarakat gyűjtöttem, kecskebé
kát boncoltam, és órákon át bá
multam a levegőben fickándozó 
szitakötőket. Végül elhatároz
tam, hogy zoológus leszek. Mi
kor ezt közöltem velük, mind a 
ketten helyeselték döntésemet.

Egyetemista éveimben ritkán 
jártam otthon, jobbára csak a 
nyári szünidőben, de ilyenkor 
mindig úgy tűnt, hogy a tanya 
környékén megállt az élet. Nem 
sorakoztak már szekerek a kapu 
előtt, mintha Anya elveszítette 
volna áldásos tudományát. E- 
lőbb azt hittem, az egészségügyi 
szolgálat fejlődése késztetteM arcel C him oaga: A lovak dicsérete



HELIKON

visszavonulásra, de hamarosan 
meggyőződtem róla, hogy egé
szen másról van szó.

Egy alkalommal— hogy pon
tosan mikor történt, már nem tu
dom — Apát szekérderékon  
hozták haza a mezőről. Szája szé
le kék volt, arca szederjes. Piheg- 
ve szed te a levegőt, mint a 
szélütöttek. Anya nyomban ó- 
lomecetes borogatást tett a mellé
re, de a görcs, a láthatatlan belső 
abroncs nem pattant széjjel. Vé
gül be kellett vinni a faluba. 
"Szklerózis..."— mondta az or
vos. Anyának ez úgy hatott,

mintha marsbéli nyelven szólt 
volna. Mit kezdhetett egy szkle- 
rózissal? A nyavalyatörésre, a 
köszvényre, a lumbágóra haté
kony főzetei voltak, de ez... ez va
lami egészen más. Nem lehetett 
szélütés, mert Apa végtére is föl
épült, ám a gyógyulást követően 
megmaradt nehéz mozgásúnak, 
és fuldoklott, ha kimerítő mun
kát kellett végeznie. Anya megré
mült. Azt gondolta, vagy leg
alábbis azt gondolhatta: mit ér a 
gyógynoki tudomány, ha az övéit 
nem képes megmenteni. Mard is 
furcsa bajban szenvedett. Hang
ját fokozatosan elvesztette, s mi
kor utoljára láttam, már csak sut
togva tudott beszélni. így hát el
maradoztak a betegek, és pókhá
ló lep te be a kamrát, az 
üvegcséket.

Nem mondhatom, hogy ez 
mind megfordult a fejemben, mi
közben a veranda felé közeled
tem , de az b iztos, hogy a 
szorongás meg a kíváncsiság 
egyformán erősen dolgozott ben
nem, és ebben az idegállapotban 
olyan emléktöredékek is eszem
be jutottak, amelyeket azelőtt 
mellékesnek hittem és megfeled
keztem róluk. Féltem, mert nem 
tudtam, miként fogadja majd

Anya mindazt, amit el kell mon
danom, ugyanakkor érdekelt, mi 
igaz és mi nem az álomlátásom
ból. Az szinte mellékes volt, hogy 
fájdalmat kell okoznom ennek a 
kukoricát m orzsoló öregasz- 
szonynak. Idegen volt, mint 
ahogy idegen volt az egész vidék. 
Ugyanabba a folyóba senki sem 
léphet bele kétszer, de ugyanab
ba a tanyaudvarba sem. Gyer
mekkoromban fehérek voltak a 
felhők, és a lehető legváltozato
sabb formákat tudták ölteni. 
Most az egész égbolton egyforma 
párauszályokat láttam, s ez már

eleve meghatározta a tájék han
gulatát. Nem, ez nem volt az ott
honom. Boldognak kellett volna 
lennem, hiszen fájdalommente
sen kiszakadhattam innét — 
nagyvárosi élet vár rám, és az it
teni mércék szerint fényűzés —, 
és Apa halálakor is sikerült úgy- 
ahogy eleget tennem a családi eti
kettnek, de hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy ez a vélt bol
dogság vágyaim beteljesülését je
lentette. Az öregasszony tehetett 
minderről, akinek— materialista 
nézeteimet megtagadva — gyón
nom kellett, bevallva legsöté
tebb, legszégyelln ivalóbb  
titkomat, amit, akár egy keresz
tet, cipelek magammal Apám ha
lála óta.

A távirat Monróviában ért 
utol, röviddel azután, hogy az ál
lattani kutatóexpedíció befejezte 
munkáját. A csoportból többen is 
hazautaztak már. Csak a segéd- 
személyzet és négy zoológus ma
radt a táborban. Köztük voltam 
én is. N ekünk kellett rend
szereznünk és szállításra alkal
mas állapotba hoznunk a közel 
három hónapig tartó munka fo
lyamán begyűjtött anyagot. Már 
túljutottunk a munka nehezén — 
a ketrecek és a technikai fölszere

lés útra készen állt —> amikor tu
domást szereztem róla, hogy Apa 
meghalt.

Éppen az egyik kamionsofőr
rel vitatkoztam: igyekeztem rá
beszélni, hogy lassabban hajtson, 
mint az előző fordulókban, mert 
a zebrák voltak soron, és ezek 
minden más állatnál jobban fél
nek a szállítástól. A sofőr mérges 
volt, mert fuvarszám szerint fi
zették, s a temérdek láda, kalitka 
és ketrec be- és kirakodása sok 
időbe tellett. Nem csoda, hogy 
mindenáron be szerette volna pó
tolni a késést, és cseppet sem

örült a figyelmeztetésnek.
Ekkor jött oda hozzám a fiú, a 

távirattal. 'Apa meghalt, sürgő
sen gyere haza. Ölel Mard." — 
olvastam a papíron. Ha nem is
mertem volna olyan jól a bátyá
mat, s nem tudom, hogy sohasem 
szokott bolondozni, habozás nél
kül összegyűröm a papirost. Apa 
meghalt. Két szó, mint két puska
lövés. Első gondolatom az volt, 
most rögtön el kell indulni. Irány 
a szavanna, aztán lesz, ami lesz. 
Mindegy, hová jutok, csak d  in
nen, minél távolabb.

Biztosan látszott rajtam az el
keseredés, mert az egyik kollé
gám odajött hozzám  és 
megkérdezte, mi történt. Meg
mutattam neki a táviratot.

— Bad news? — kérdezte.
Bólintottam.
— Come with me. I know a 

place, where you'll forget every
thing — mondta, és elvonszolt a 
gépkocsi mellől. Nem tudom, 
meddig bolyongtunk Monrovia 
utcáin, amíg megérkeztünk arra 
a bizonyos helyre, ahol mindent 
el kellett felejtenem. Európai 
utánzatra épült kiskocsma volt, 
vagy legalábbis annak látszott. A 
bárpultnál könyököltek néhá- 
nyan, de ügyet sem vetettek

ránk, mikor beléptünk. A kollé
gám leültetett egy asztalhoz, és 
odaintette a pincért. Konyakot 
renddt, mert a csoportban szinte 
kivétel nélkül ezt ittuk. Közben 
elmondtam neki bánatomat: ha 
törik, ha szakad, haza kell men
nem Apám temetésére, mert ha 
nem leszek ott, az egész rokonság 
ellenem fordul. Ez még nem len
ne baj, de félő, hogy Anyát is el- 
lenem  hangolják, s ezt 
mindenképpen szeretném elke
rülni. Neki csak az a fontos, hogy 
én is megadjam Apának a vég
tisztességet, ami nem is végtisz
tesség a szó igazi értelmében, 
hanem ceremónia: az élők defilé- 
je egy távozás ürügyén.

Kollégám — neve maradjon 
titokban — figyelmesen végig
hallgatott, aztán megkérdezte: 
valóban haza akarok menni? Azt 
feleltem: igen, de nyomban hoz- 
zátdtem, hogy ez csak ábránd, 
mert alig néhány órám maradt, 
hogy Bácskába érjek. Ekkor d- 
mosolyodott. Azt mondta, ő már 
többször is megtette az utat New 
Yorkig meg vissza, és egyikünk 
sem vette észre, hogy hiányzott. 
Nem hittem el egy szavát sem. 
Erre ő hosszú és meglehetősen 
homályos fejtegetésbe kezdett az 
asztrális utazásról, melynek so
rán a csillagtest, vagyis az ember 
szellemi lénye különválik a test
től. Végigfutott rajtam a hideg. 
Egy vérbeli okkultistával kerül
tem szembe, egy fanatikussal, aki 
mindent megtesz majd, hogy 
meggyőzzön a maga provokatív 
igazáról. Anya jutott eszembe. 
Bár m indig is boszorkányos 
praktikákat folytatott, sohasem 
hittem, hogy az ördöggel cimbo
rái. Az ő varázslása termé
szettudományos varázslás volt. 
Tudását megfigyelőképességé
nek köszönhette, meg a másoktól 
átvett tapasztalatoknak. A termé
szetet hirdette, a füvek, virágok, 
magvak és gyökerek igazát, nem 
pedig a tudálékosságból fogant 
sötét erőket. Mégis: végighallgat
tam kollégám fejtegetését, s vé
gül hagytam, hogy elvigyen a 
médiumhoz. Csodát ígért, vil
lámsebes és minden apró részlet
re kiterjedően valóságos utazást, 
de engem cseppet sem érdekelt 
az egész. Egykedvűen baktattam 
mellette, mint a tanítóját követni 
kénytden kisdiák, és gondolat
ban a temetőkertet láttam ma
gam dőtt, ahol érzésem szerint 
Gyuri bácsi, a sánta sírásó már 
kiásta Apa számára a gödröt. Ki
robbant belőlem a visszafojtott 
izgalom: csuklani kezdtem, mint 
az alkoholisták. Kollégám nem 
ismervén jobb gyógyszert, vere
getni kezdte a hátam, és közben 
diszkréten térigetett úticélunk 
felé. Lassan elmaradoztak mel
lettünk a belváros kirakatai. He-

» » »  folytatás a 18. oldalon
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SIMONFY JÓZSEF VERSEI

H avazásNem menekülhetsz

Bárhova m ész 
valamibe mindig 
zárva vagy 
m int m ost 
a dal kalitkájába  
ez a madár

Arc

A holnap tükréből 
néz rám egy arc 
üres arc — 
já tszó tér vo lt 
gyümölcsös vo lt 
erdő vo lt 
halastó vo lt 
m ost nem m utat semmit 
nem hasonlít semmihez 
nem is az én arcom ez

Magjára a szilva

Otthonom meg 
nem találtam  

■mentem mentem 
mendegéltem 
már negyven éve 
i t t  már a világvége 
nem érdekel m i van 
a világvégén túl 
i t t  megpihenek 
magamra aszalódom  
mint magjára a szilva

Elkerülnek a meglepetések 
Csl 'dk sem történnek velem 
de m ost ahogy a délután 
száraz kenyerét rágom 
rámszól a feleségem  
nézd csak milyen furcsán
havazik-------------------------
lárvák meg hernyók 
nyüzsögnek a levegőben 
és vonaglanak m int 
a k itépett pókláb  
amint lehuppannak a földre 
ilyen havazást még 
sohasem láttam

» » »  folytatás a 17. oldalról

lyettük rövidre vágott sövényke
rítések és a szavannából ismert 
alacsony törzsű, széles lomboza
ttá majomkenyérfák ttinedeztek 
föl. A villanegyedbe értünk, ahol 
a Monróviába telepedett európa
iak bungalói sorakoztak.

— Here we are! — mondta 
kollégám egy rácskapu előtt.

A villa gazdája, negyven év 
körüli férfi, elénk sietett. Nevetve 
üdvözölte társamat, miként a régi 
jó ismerősöket illik, s mikor ész
revette, hogy kétségbeesett erőfe
szítéssel igyekszem  fékezni 
csuklásomat, zsebébe nyúlt és 
egy dobozkát vett elő. Hasonlí
tott Anya orvosságos tégelyeire, 
de hiányzott róla a jellegzetes 
gyöngybetűs fölirat. Kábítószer 
volt benne. Orrom elé tartotta, s 
én gondolkodás nélkül beleszip
pantottam. Furcsa illatot érez
tem, de cseppet sem kellemet
lent. Szinte pillanatok alatt rend
bejöttem.

Az előszoba tágas volt, mint 
egy csarnok. Jólesően hűvös volt 
a kinti forróság után. Mintha nem 
is Afrika szívében lettünk volna, 
hanem odahaza Bácskában, ahol 
másfél méter vastag vert falak vé
denek a nap hevétől. Halk zene 
szólt — szitár, vagy buzuki; nem 
tudtam azonosítani. A házigazda 
elsötétítette a helyiséget, aztán in
tett, hogy feküdjünk le. Társam 
végigheveredett a pamlagon, s 
mert látta, hogy tétovázom, a 
szemközti heverőre mutatott.

— Be careful, you must be tur
ned to east.

Nem értettem, miért kell épp 
kelet felé fordulnom, de a kérde- 
zősködésre nem maradt idő. Kö
vettem a médium utasításait: a 
lábujjaimra koncentráltam, s mi
kor elemyedtek izmaim, figyel
m em et bokám ra, majd 
lábszáramra irányítottam. Fokról 
fokra, centiméterről centiméterre 
térképeztem végig testemet. Ol
dódás volt ez a szó igazi értelmé
ben. M egpuhult a bőröm, az 
izmaim, és legutoljára a csontja
im. Legtöbb gondom a kopo
nyám m al volt. Talán m ert a 
fejcsontok túlságosan is kemé
nyek, talán mert nem ismertem 
eléggé arcizmaim rendszerét. 
Allkapcám lefittyedt ugyan, de a 
homlokizmok és a tarkó ínszalag
jai még percek múltán is feszesek 
maradtak. A házigazda sietett se
gítségemre: ismét szippantatott 
velem az iménti szerből, és teára 
emlékeztető levélzúzalékot hin
tett az arcomra. Ez megtörte iz
maim ellenállását. Szemhéjam 
átlátszó lett, mint az üveg, s mert 
ez a lencsetoldalék magvastagí- 
totta látóterem ívhajlatát: köze
ledni láttam  a m ennyezetet. 
Különös érzés volt: a látótér-nö
vekedés érzékszervi tökéletese
déssel járt. Egy föntről jövő

sugárnyaláb — fény és hangok 
keveréke — tódult elmémbe, és 
az izzásig hevítette sejtjeimet. 
Nem tudtam, mi történt velem, 
de azt megsejtettem, hogy mind
az; ami eddig voltam, a hús és az 
idegek bonyolult mechanizmusa, 
elszakadni készült csontkalitká
ba zárt önmagától. A gondolkod
ni, látni, tapasztalni tudó énem 
faképnél hagyta cselekvő, lélegző 
énemet, és akár a tüdőbolyhocs- 
kákba tévedt oxigénatom, átlé
pett egy másik tartományba, ahol 
zúgva, hörögve áramlott egy is
m eretlen, vörös turbulencia. 
Igen, utaztam végre! Felhők, gáz
csíkok között szálltam, mígnem 
észrevettem, hogy zöld, barna, 
szürke és fekete kockákkal tarkí
tott asztalkendő feszül alattam. 
Istenem, ez a bácskai határ! Úgy 
hullottam alá, mint egy meteor. 
Itthon, újra itthon vagyok! Micso
da boldogság! Zsebemben lapul a 
kinevezés: munkát kaptam egy 
távoli ország kutatóintézetében, 
ami olyan messze van innét, hogy 
akár a világ végén is lehetne. 
Génsebészettel, klónprojektu- 
mokkal és korlátolt hatásfokú 
evolúciós beavatkozásokkal fog
lalkozom majd. Ezt mind elmesé
lem Anyának. Elbúcsúzom tőle, 
és irány a város! Milyen kár, hogy 
Apa nem érte meg ezt a napot! 
Elővenné a hétéves szilvapálin
kát meg a halványkék kris
tá lypoharakat, am it csak 
kivételes alkalmakkor szokott 
használni. Beszélgetnénk egész 
délu tán , elszívnánk néhány 
Marlborót, s még mielőtt elmesél
ném neki, milyen is valójában a 
tenger, rávenném, hogy szip
pantson velem.

De Apa nincs többé. Meghalt, 
eltemették. Láttam a tátongó sír- 
gödröt, hisz ott álltam a harang
láb mellett. Láttam a koporsót is. 
Egyszerű volt, faragás meg csip
kedísz nélkül. És láttam Anyát is. 
Megvártam, amíg szétszélednek 
az emberek, és szemügyre vettem 
az arcát. Nem sírt. Mard elkísérte 
a keresztútig , aztán magára 
hagyta. Egy kicsit álldogáltam a 
sírhantnál, meg kellett adnom 
Apának a végtisztességet, de vé
gül elindultam én is hazafelé.

Késő délután volt, mikor a 
kertkapuhoz értem. A távolban 
még pöfögött a traktor, ami a dű
lő végéig hozott Letettem a tás- 
kám at és k itártam  a kaput. 
Vigyáznom kellett, mert a zár ke
netlen volt. Nem akartam, hogy 
Anya észrevegyen. A verandán 
ült, a kis sámlin. Előtte a fateknő- 
ben kukoricacsövek sárgállottak. 
Life goes on — jutott eszembe 
hirtelen. Hol hallottam ezt, kitől? 
Nem volt időm gondolkodni. 
Lábujjhegyen lopakodtam, akár a 
tolvajok. Mentem, egyre csak 
mentem az udvaron, és néztem 
Anyát, aki éppen nekifogott a pir- 
kálásnak.

tarkóbarkó (7)
Nehéz megérteni ezeket az ag

nosztikusokat, akik szerint a való
ság megismerésének elvi korlátái 
vannak. Hiszen a valóság a maga 
teljes elvtelenségével is megismer- 
szik, olyannyira mind tolul bele a 
tudatunkba, hogy egyre több em
ber, már emberpalánta is igyekszik 
elhomályosítani a tudatát, kábítja 
magát valamivel, fülsiketítő zenét 
fecskendez be magának, issza a tö
mény valóüanságirodalmat.

*
— A barátom nagyon szeret ját

szani szavakkal. Milyen ajándékot 
vegyek neki?

— Egy mai hazai kötésű, 
könnyen szótagokra szedhető szó
tárat.

*
— Ikeríts-bikeríts.
— Ikerics-Kikerics, egyedem-

begyedem, esztikulum-tesztiku- 
lum, évérák-tévérák,
agyafúró-ragyafúró.

*
Olyan éles a hangvétele, hogy 

megborotválkozhat vele. Aztán 
egy vérfolyam holtágában morot- 
válkozhat.

*
— Mondj egy szerzőt, akinek a 

nevében szimmetrikusan helyez
kedik el négy h.

— Nem jut eszembe.
— Segítek: német színdarabíró 

az illető, és mélyen kalapot eme

lünk előtte, mert annyira nem vas
kalapos, hogy családvene Magas
kalapot jelent

*
Ma már tudjuk: a tűz nem elem, 

hanem oxidálódás. Egyesek annyi
ra elemükben voltak a "vértelen", 
máglya által való tűzhalál okozásá
ban, hogy a tűzszünetek rövidsége 
miatt se jöhettek rá a víz összetett
ségére, s így nem ámulhattak — 
mint mostani balkáni honatyák — 
a víz többségi oxigéntartalmán, va
lamiképp azon is, hogy a víz ennek' 
ellenére sem éleszti olajszerűen a 
tüzet, még egy kis nácikommunis
tán antitőkés magyargyűlöletet se 
szít.

♦
Ez a csalamádéfalvi csiszlik 

összetéveszti a miszliket a prusz- 
likkal. Mindettőt be akarja tömni, 
mert foszlik.

*
— Hallod-e, hékás, a legújabb 

udvarlómnak se füle, se farka.
— jellemezd nyugodtan to

vább. Csupa fül vagyok. És farok.
*

Neheztelőn kérded, miért lö
vöm le a vicced poénjét, szóvicced 
énjét, amely a legmélyebb éned, 
nem po és nem rossz. De hát én 
kérdeztem valaha tőled, miért vagy 
— legalábbis a másoktól hallott vic
cek nagy mennyiségű továbbadá
sában — tömeggyilkos?

TATRANGI TIBOR
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ERŐS LÁSZLÓ

Rakott utak és Biasini
1819-ben a recommandirt levelek ellany

hult forgalmának fellendítésére bevezették, 
hogy az ilyenek elveszése esetén, ha a feladó 
azt három hónapon belül reklamálja, húsz 
pengőforint kártérítést kap. További kedvez
mény szolgálta a kereskedelem ösztönzését, 
mégpedig a currensek (nyomtatott körleve
lek) számára nyújtott díjszabás. A rendes le
vél viteldíjának csupán egyharmadát kellett 
fizetni. Ettől kezdve szerepéinek a postatari
fákban a nyomtatványok, mint kedvezmé
nyes küldemények. A hírlapok szállításáért 
a kincstár az előfizetési díj 10-15 százalékát 
kapta.

Számottevő újítást jelentett az is, hogy a 
levélgyűjtőhelyeket önálló hivatalokká ala
kították át és közvetlenül a praefecturák alá 
rendelték.

Hogyan alakult a változott körülmények 
között Kolozsvár postaszolgálata?

1816-os jegyzőkönyvből tudjuk, hogy 
1809-ben Buda és Kolozsvár között minden
napi postaközlekedés állíttatott fel (a koráb
bi heti egy, majd kétszeri volt), Debrecenen 
és Somlyón keresztül, tehát feltehetőleg a 
már ismértetett útvonalon. Ez "rakott út volt, 
öt ölös (egy öl = 6 láb) jó karban, hidjai fából, 
de nagy része kőből."

De "nagy veszély és akadály is gátolta az 
utazó közönséget a Felek vadon területén 
való áthaladásában, úgy, hogy azt sok ideig 
messze el is kellett kerülni. Kolozsvár érezte 
ezt és sokszor akart rajta segíteni, óhaja volt 
az, hogy mivel a postai és országos kereske
delmi út is, létesítéséhez az ország közpénz
tára és szom széd törvényhatóságok is 
járuljanak hozzá."

Végre 1823-ban hozzáfogtak az útépítés
hez és az 1827. október 31-i gyűlés jegyző
könyvében ez szerepel: "A feleki-út készen 
levő részének a felügyelő mérnöktől átvéte
lére biztosok neveztettek ki, s a munka ez 
évben megszüntetett."

Megépült tehát egy új útszakasz Szeben, 
a praefectura székhelye felé. Adva volt a 
gyors levélposta-szolgálat feltétele.

Tisztázatlan, hogy a posta valóban na
ponta közlekedett Buda és Kolozsvár között, 
viszont tény, hogy 1823-ban lemondott mo
nopóliumáról, pontosabban koncessziót 
adott gyorskocsi szolgálatra. Forgalomba ál
lításuk után a gyorskocsikat nevezték el de
lizsánszoknak, a régi delizsánsz pedig  
m alle-post lett. A gyorskocsin utazók 
poggyászát és terjedelmes csomagokat tár- 
szekéren vitték utána.

A magánkocsivállalatok működését egy
részt engedélyhez kötötték, másrészt a posta 
szolgálatába állították. E vállalatok bekap
csolásával a postatigazgatás lehetőséget biz
tosított, hogy kincstári költség nélkül 
kiterjessze a szolgáltatást. Ilyen engedéllyel 
rendelkezett Kolozsvár központtal egy vál
lalat.

Ennek létrejöttéről így írt 1835-ben a Ke
resztény Magvető: "Bölöni Farkas Sándor 
(Utazás Észak-Amerikában című könyve 
előző évben jelent meg Kolozsvárt, a már 
ismert Tilsch János tulajdonában) ösztönözte 
Gaetano Biasini hires vivomestert, hogy 
mint külföldi városokban van, nyisson szál
lót, állítson bérkocsit, rendezzen narancs- és 
virágbálokat a közönség mulattatására, 
hogy az osztályok egymáshoz inkább köze
ledjenek, s a jogegyenlőségre megérjenek."

Biasini megkapta a koncessziót és a fenti 
forrás szerint "helybeli közlekedésre beállí
totta a bérkocsit, távolira a gyorskocsi inté
zetet Kolozsvártól Szolnok-Buda-Pestig, be 
Szeben-Brassóig, sőt Bukarestig, három or
szág utazó közönségének könnyítvén meg a 
közlekedést, megépítette kültorda utcai szép 
és kényelmes szállóját, kibérelte a város vi
gadóját s divatba hozta a virág- és narancs- 
bálokat az előkelő közönség mulatságára..."

A bálok vonatkozásában kis ellentmon

dás van az előkelő közönség és az osztályok 
közeledése között, de a szállót illetően szán
déka érvényesült. 1837-ben megvette a 
Szacsvay-féle fogadót, udvarán berendezte 
a postakocsi állomást, az épületet átalakíttat
ta és az 1837. június 21-i esküdt-községi gyű
lésben így ism ertette maga elé tűzött 
szándékát: "Az a czélja, hogy azt olyanná 
tegye, hogy minden kisebb és nagyobb állá
sú és sorsú utazók teljes megelégedéssel 
szállhassanak be oda, a mi a város díszét és 
becsét emelje. A szobákat kifestette, a föld
szintieket több méltóságok felszólítására ká
véháznak alakította át."

Ott szállt meg Petőfi Sándor is 1847. ok
tóber 21-én, amikor Kerényi Frigyeshez cím
zett XIX. úti levelében ezt irta: "valék a 
kicsiny, de élénk és kedélyesen tarka Kolozs
várban, melynek utcáit most gyönyörrel 
szemlélem Biasini fogadójának egyik abla
kából..."

A  fogadó vendégkönyvébe írta nevét 
1849. júliusában Nicolae Balcescu, a 48-as 
havasalföldi forradalmár is, akinek képmása 
Petőfi társaságában ott szerepel a román 
posta centenáriumi sorozatának egyik bé
lyegén.

A Biasini szálló még századunk első éve
iben is működött, és Kelemen-Fodor baede- 
kere így ismerteti szobáinak díjszabását 
(Gaetano szellemében): 1 korona 40 fillértől 
4 koronáig, szolgálat 20 fillér, gyertya 30 fil
lér. (Összehasonlítási alap — egy belföldi 
levél díjszabása 10 fillér volt.)

Biasini bérkocsi intézményére kizáró sza
badalmat kapott, de mint a tanács már 1835- 
ben megállapította: "az önhaszon csábító 
ingere folytán engedély nélkül csakhamar 
mások is sokat állítottak".

A gyorskocsi szolgálatra vonatkozó sza
badalom betartását is megkérdőjelezi Kővári 
László 1847-es könyvében (ez is Tilsch János 
és kiadó tulajdona): "Van még Kolozsvártól 
Szeben felé gyorskocsi is, utasok, pénz és 
egyéb terhek hordozására, mely minden hé
ten egyszer indul. Pest és Kolozsvár között 
pedig két gyorsutazási intézet is van, u.m. 
Biasinié és Lobmayeré. Mindkettő igen nagy 
jóval a közlekedésre, bár ha kényelmeikkel 
nem minden utas van is megelégedve."

Egyes utasok talán nem voltak elégedet
tek azzal, hogy a Királyhágón le kellett száll
niuk és gyalog megmászniuk a magaslatot.

Ez és esetleg más problémák merültek fel 
a kezdetben. Az Erdélyi Hiradó ezt írta 1838. 
januárius 30kán: "Kolozsvárott az Erdélyből 
Magyarország felé menő gyors utazási inté
zet hanyatlani kezdvén, annak igazgatója s 
alapítója Biasini Gaetán úr ezt jó rendbe 
szándékozik, mely czél végre hajtására a hó
napi napon innen Pestre induland..."

Megbirkózott (találóbb lenne: megví
vott) a nehézségekkel. A gyorskocsi szolgá
lat felv irágzott, járatai pontosan  
közlekedtek. Ót ló vontatta a delizsánszt, 
amelyen tizenkét utasnak volt helye. Bizo
nyára elégedettek voltak a kiterebélyesedett 
szolgáltatással és hálózattal, amit az 1858-as 
Erdélyi Képes Naptárból reprodukált me
netrend szemléltet.

(A Lobmayer-féle szolgálatról nem sike
rült adatokat szereznem.)

Részlet A  kolozsvári posta története i.e. 
108— tói 1918— ig című monográfiából
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A Biasini-ház K olozsváron (Csom afáy Ferenc felvétele)



HELIKON

PETŐFI SÁNDOR 
ROMÁN FORDÍTÓI

Minden nép életében ismeretes a 
nemzeti szellem heves megnyilatko
zása. A magyar nép életében Petőfi, a 
románéban Eminescu volt ilyen meg
nyilatkozás.

Van olyan periódus minden nem
zet életében, amikor a vers hivatott 
kifejezni az illető nép gyökereiből fa
kadó, hamisítatlan szellemiséget, azt, 
amelyben magára ismer a nemzet 
minden társadalmi kategóriája a kö
zembertől a tudós értelmiségiig, és ez 
az, ami összehangolja a múlt bizako
dást keltő és a jövő csábos, titokzatos 
hangjait E látnoki prófétaság erőssé
gétől és hatósugarától függ a költő 
vezércsillag-volta, harmonizáló va
rázsereje, am ellyel odaátról is re
ményt sugároz, mert ébren tartja a nép 
kötelességérzetét. Petőfi ilyen költő 
volt

A román irodalomban Petőfit épp 
vátesz költő mivoltáért értékelték, s 
azért is, ahogy a pusztai paraszt min
dennapi életének érzelmességét me
leg, megható hangon tolmácsolta, azt 
az érzelmességet, amely később, a 
XIX. század második felében az euró
pai irodalom "népies" irányzatának 
lesz az alapja. Aromán írók közül Sla
vic! az első, aki ezt észreveszi.

A Petőfit fordító költők többsége 
maga is "népi" (az erdélyiek — Iosif 
Vulcan, Ionitá Sdpione Badescu, Ge
orge Cosbuc, £t. O. Iosif, Petre Dulfu, 
Octavian Goga, I.U. Soricu, Teodor 
M uresanu, Ovidiu Hulea, Axente 
Bandu —, majd a "modemek": Mihai 
Beniuc és Eugen Jebeleanu). Az erdé
lyi költészetben kezdettől fogva test
véri húrokat hallanak megpendülni a 
Tiszán túli költőtárs verseiben, mert 
azok atmoszférájukban, problemati
kájukban, kifejeződési formájukban a 
saját mondanivalójukhoz nagyon kö
zelállóról szólnak, ezért is érzik szük
ségét, hogy román nyelvre átültessék 
a Petőfi-verseket.

Az első románra fordított Petőfi- 
versek az 1860—70-es években Er
délyben is dívó szentimentalizmus- 
hoz tartoznak. Az ember (Omul),az If
júság Qunetea) című versekről van szó, 
amelyeket George Marchisiu fordított 
le —> Bölöni Györgyné Qtóka), Ady 
barátnőjének az apja. Marchigiu 1863- 
ban Pesten az Aurora romom dm ű la
pot adta ki. ő t  követte Iosif Vulcan, a 
Família ismert szerkesztője; 1872-ben a 
Lennék én folyóvíz (Fire-a§ nu...) dmű  
verset fordítja le. Előbb, még 1869-ben 
lomja Sdpione Bádescu Bukarestben, 
az Őrien túl [Kelet] nevű irodalmi kör
ben — ennek Eminescu is tagja volt —> 
Az utolsó ember (Nebunul) vers szava
lásáról olvas fel tanulmányt. Emines
cu jól ismerte Petőfi költészetét, "a ma
gyarok nagy költője"-ként említette. 
Azok a költők következnek, akik Pe
tőfi költészetét belülről, mélyen átér
zik, azok, akik verseit tankönyvekből 
már az iskolában megismerik: Miron 
Pom piliu (Belényespatak), George 
Cojbuc (Naszód), £t. O. Iosif (Brassó) 
ők lesznek a magyar költő élenjáró 
fordítói.

. G. Cojbuc m ég naszódi diákkorá
ban fordítja először Petőfit a kézírásos
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iskolai folyóirat számára, a Szerelmem 
zúgó tenger... (Undele marii) címűt. In
kább átköltés, saját vers. "Undele ma
rii/ Nahe ca m untü/ Bat cätra malu- 
ri,/ Urla, spumeazá,/ Naia ce trece/ 
Care de e le / Astfel si unda,/ Unda 
iubirii/ Trasa de doruri/ Este o furtu- 
na/ Ce nimiceste/ Floarea inim ii/ Ta- 
inica floare." — "Szerelmem zúgó ten
ger,/ De most zúgása nem ver/ órjási 
hánykódás közt földet és eget;/ El- 
szenderűlt, miképen/ A gyermek böl- 
csejében,/ Ha hosszan jajgatott és 
hosszan könnyezett,” A Co jbuc-átköl- 
tés szaggatott, gyors ritmusú —, ilyen 
később a §t. O. Iosif ciklusa, az koane 
din Carpati [Kárpáti ikonok],

Miron Pompiliu a Szülőföldemen 
költészeti anyagát szabadon használja 
föl, csak kiindulópontja a Petőfi-vers, 
címe Load nasterii.

Véleményem szerint £t. O. Iosif 
az, aki legmélyebben érzi a magyar 
költőt. Míg a föntebb említett fordítá
sok alkalomszerűen születtek, J>t. O. 
Iosif már tervszerűen foglalkozik a 
fordítással. Épp 100 éve, 1893-ban for
dít először Petőfi verset. Az első kötet 
1896-ra készül el, Apostolul fi altepoezii 
[Az apostol és más versek] a dme, s a 
maga idejében irodalmi eseménynek 
számított. A Petőfi-vers üzenetéhez és 
poétikai formaértékeihez méltó az át
ültetés. A sikeren felbátorodva 1897- 
ben a craiovai Samitca kiadónál újra 
megjelenteti kiegészítve újabb fordí
tásokkal és a költő életrajzával. Ebben 
olvashatjuk: "A magyaroknak elég 
szép irodalmuk van, híre Franciaor
szágig eljutott, míg nálunk teljesség
gel mellőzik. Ez volt a fő oka elhatáro
zásomnak, hogy megpróbáljam be
mutatni a magyar költészetet kezdve 
a legnagyobb lírai költőjük, Petőfi is
mertetésével."... "Egyenesen magyar
ból fordítottam, helyenként nem res
telltem a német változatot is konzul
tálni. Petőfinek jó német fordítói 
vannak." Meg is nevezi őket: Heinrich 
Melas, akinek Brassóban jelent meg a 
Gedichte von Alexander Petőfi dmű for
dításkötete, és Alexandru Fischer 
1888-ban Lipcsében megjelent kötete, 
a Petőfi's Leben und Werke (ezt forrás
ként használta a költő életrajzához). 
Az Apostolulban Petőfi 30 legismer
tebb verse szerepel; a Poezii ölese [Vá
logatott versek] már többet tartalmaz, 
s az 1909-es 7almáciri [Fordítások] kö
tetben Petőfi a század romantikus köl
tőinek fényes társaságában, Schiller, 
Lenau, Shelly, Carducd, Longfellow 
között a második, a Heinét követő he
lyen áll a versek számát tekintve.

Ezt a színvonalat később csak Oc
tavian Goga, a XX. század elejének 
legfontosabb erdélyi román költője éri 
el. Válogatja a lefordítandó verseket, 
azokat, amelyek legjobban megfelel
nek költői alkatának. Budapesti diák
ként fordítja a Szeptember végént, (Sfn- 
jit de septembrie), A kutyák dalát (Flora 
ctinilor), A farkasok dalát (Flora lupilor), 
az Egy gondolat bánt engemet címűt In 
suflet simt o teama cum $-a§teme...), a 
Csalogányok és pacsirtákat (Fhivighetori 
si ciocfrlii), a Beszél a fákkal a bús őszi 
szélt (In liniftea amurgidui).

A Goga fordította versek tökéletes 
lírai szépségűek, kifogástalanul értel
mezettek, m egközelítik az eredeti 
színvonalát. íme az Egy gondolat bánt 
engemet román változata: tn  suflet 
simt o teama cum s-ajteme;/ SS mór 
ín pat cu capul íntre pem e,/ Sa ma 
usuc ca floarea din gradinS,/ De un 
tainic vierme roaja-n rSdadnS;/Sa 
scad incet ca luminarea m uta/ m chi- 
lioara-ngustä si täcutä .../ Marite 
Dumnezeu din cer,/ Eu tie alta moar- 
te-Ji cer! (Egy gondolat bánt enge
m et:/ Ágyban, párnák közt halni 
m eg!/ Lassan hervadni el, mint a vi
rág,/ Amelyen titkos féreg foga rág;/ 
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,/ 
Mely elhagyott, üres szobában áll./ 
Ne Úy halált adj, istenem,/ Ne ily ha
lált adj énnnekem!)

Tökéletes a Csalogányok és pacsirták 
fordítása is. Első közléséhez, 1907-ben 
a Luceafarul folyóiratban, a következő 
magyarázatot fűzi: "Lefordítottam a 
magyar költő, Petőfi ezen sorait; köz
readom románul, mert népe nagy pró
fétájának a húrjain zengő szenvedé
lyek és remények vihara visszhangra 
kell hogy találjon a mi lelkűnkben is, 
a mienkben, akik ugyanazon remé
nyek beteljesülését várjuk."

Goga nemcsak fordította Petőfit, 
de Petőfi robusztus stílusa, a lázadás 
felé szerveződő lírai anyagkezelése 
hatással is volt a fordítóra. 1934-es iro
dalmi vallomásaiban (Fragmente auto- 
biografice [Önéletrajzi részletek]) állít
ja: "Sok magyar irodalmat olvastam, 
de csak Petőfi tiszta lelke befolyásolt, 
aki az 1848-as romantikus iskola egyik 
legkiválóbb költője volt, nagyon nagy 
költő, sajátos látásmódja a kor roman- 
tiká ába ágyazódott. A szabadság 
nagy énekese — és ez a közös pont 
közte és köztem. Épp ezért, amikor 
Szegeden a börtönben voltam, s ké
sőbb, amikor Szeged polgármestere 
autogramot kért tőlem, én románra 
fordítottam azt a Petőfi-verset, ami a 
szabadság apoteózisa. Lehet, hogy a 
magyar irodalommal való szelle
mi kontaktusból származik az a sza
badság-apológia, amelyet költésze
tem titkos zúgása áraszt, anélkül, 
hogy ez az irodalom befolyásolna."

Octavian Goga mesterien fordí
totta Adyt és Madáchot is, de egy dol
got mégis meg kell említenünk: egyes 
költői motívumok, amelyek Gogánál 
is és Iosifnál is fellelhetők, abból szár
mazhatnak, hogy figyelmesen, orga
nikusan olvasták a faluról és a meghitt 
falusi környezetről szóló magyar köl
teményeket. Mindkettőjüknél vannak 
bizonyos klisék, motívumok, benyo
mások, reminiszcenciák, amelyek a 
fogadók, falusi kocsmák, dgányban-

dás pusztai csárdák mulatságainak 
hangulatát idézik; és a lovon ülő vitéz, —- 
a betyár alakja, a pusztai magyar köl
tészetben gyakori motívum. Fellelhe
tő mindkettőjük verseiben az erdélyi \  
falu sajátos érzésvilága: vágyakozás, a 
faluba való visszatérés óhaja, falusi 
leányt feleségül venni (kimutatható a 
rokonság a Füstbe ment terv és Goga 
Prima lux, Reintors verseinek hangula
ta között, a Petőfi A Tiszája és Goga 
Oltulja között).Jól kiaknázható a lírai 
univerzumok összehasonlítása.

A század eleji sámanátoristS-po- 
poranista (népies) áramlat a román 
irodalomban kedvező alkalom volt a 
Petőfi-versek befogadására, ekkor ér
te el maximumát a Petőfi-versek iránti 
érdeklődés. Petőfit később más irány
zatokhoz, iskolákhoz tartozó költők is 
fordítják. Alexandru Macedonski, a 
mi szimbolista iskolánk megteremtő
je francia közvetítéssel ismerte meg, 
csodálta merész nyelvezetét és fékte
len lázadását. A fordítók közül legtöb
ben erdélyiek, ők közvetlenül, magya
rul ismerték meg verseit: I. U. Soricu, 
Petre Dulfu, Axente Bandu, Ovidiu 
Hulea, Teodor Muresanu, A. P. Todor, 
Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu és má
sok. >

Axente Banciunál megállnánk, 
mert j>t. O. Iosifon kívül ő fordította a 
legtöbb Petőfi-verset A Dorothea Sa- 
su—Zimmerman összeállította Pető- 
fi-bibliográfia, ami a költő szüle
tésének 150. évfordulójára jelent meg,
55 Axente Bandu által fordított és kö
zölt verset sorol fel. A kolozsvári 
Egyetemi Könyvtár kézirattárában vi
szont van egy füzet, ami 110 gépelt 
Petőfi-vers fordítását tartalmazza — 
és bevezetőt. Ezt a bevezetőt Bandu 
professzor közölte 1939-ben a Societa- 
tea de mline [A holnap társadalma] ko
lozsvári folyóiratban Megemlékezés Pe
tőfiről, a magyar költőről címen jelent 
meg. Az 55 még közéletien fordítás 
között a következők szerepelnek: Sári 
néni, Pató Pál úr, A türelemről, A költé
szet, Homér és Oszián, Elfojtott könnyek, 
Sírom, Keresztúton álok. A fordítások e 
füzete megérdemelné a közlést, mert 
a legtöbb fordítást tartalmazó gyűjte
mény.

Á magyar nemzeti költő szüle
tésének 170. évfordulóján illő befejez
ni e szerény megemlékezést egy mí-_ _ 
sik nemzeti költő, a román Octavian 
Goga 1916-ban Petőfinek szentelt ver
sével. A Cbitec fára fara [Hazátlan 
ének] dm ű kötetben jelent meg. Ma
gyarra Gara Ákos fordította 1923-ban, 
a vers a nagyváradi Auróraban jelent 
meg.

MIRCEAPOPA
(Nagy Mária fordítása)

Hazátlan ének
Kit meghallgattak istenek, te mindörökre gyűlölt testvér,
A végzet prófétája te, az istenek kegyükbe vettek 
Fölkent halántékodra hullt az égi kegyből drága, szent vér.
S hogy halhatatlanná tegyék a harsonád hangját s a tetted,

Ha majd az ítéletnapon halott testemnek új világnak 
Talpazatát hordják híven s felépül rajt a boldog élet:
A kettéosztott föld ölén, testvér, örök nyugovóra térek,
Szelíden nézek majd reád, vád és harag mind messze szállnak.

A kék égboltról elvonul a gyűlölet felhője végre,
A végtelen hullámokat halkan bolyongjuk át mi ketten.
S míg szent jutalmul nyugszik ott halóporunk a néma csendben, 
Dalunk zenéje elpihen, mint villám, fáradtan kiégve.



HELIKON

LAZARY RENE SÁNDOR VERSEI
Egy falevélre
(Emlékkönyvbe)

Sodródom őszi fényben 
Egy fáradt csillagon... 
Miként 6, én is égtem: 
Virágoztam vakon.

%
L ehu lltam , m ert v iru lta m :  
Világba szó r t a thom ... 
Örvénylő semmi múltam: 
Magam sodortatom.

Sodornak álmok, évek 
Szél hintáján... Hagyom. 
Szebb lesz hideg levélnek... 
Szeressetek nagyon!

Maros-Vásárhelyt,
1892 októberében

Serenata nottuma
Velencze — 1792

Nyugosznak néma árnyak, 
Vizek színén a szárnyak — 
Csak én sosem veled...

De sóhajom ha fölszdll:
Feléd lebeg.

Borongó mandolinon 
Zsong andalodva kínom — 
Bár meg se hallanád 
Nyafogn i dallamát...

Tevéled úgy beteltem,
Hogy dallá lón a lelkem — 
Hozzám ne légy kemény... 

Lágyan simítsd meg arcom, 
Te jóremény!

Maszkám takar, nem álmom ■ 
Oh, bár a karneválon 
Ragyogna fel kezed!

Légy csillag éjszakámban,
Ha rejtezek...

Villanj egemre végleg,
Légy hajnalom, ha kérlek — 
Örök nap szén tület...

Szívem már halni sem tud 
Tenélküled.

Maros-Vásárhelyt,
1892 novemberében

Rokokó töredék 
Vénuszhoz
Jer szeretni, szépem 
Indaként az éjben —

Úgy imádlak, oly kuszán, 
Mint a fény a lelked: 

Lángom úgy ölelget...
Át a tested Orkuszán 

Ingva-ringva terjed,
Dús tüzekre gerjed — 

Akkor éltem por csupán.

Maros-Vásárhelyt,
1892 novemberében

Vendégek
H ajts , a ku r ta  lét csak álom: 
R ajta  rongyok, czifra  m enték... 
M in t  fu tó  kép, ritka  vendég  —  
V á g ta tu n k  a vak  határon.

Rajta rongyok, czifra menték! 
Vén homokfutón, határon 
V á g ta tu n k  a vak határon, 
Lányok, férfiak, leventék!

Vén homokfutón, határon 
Hajt a vágy, mely egyre bent ég: 
Lányok, férfiak leventék 
Hídon át, hegyen, vad áron.

Hajt a vágy, mely egyre bent ég: 
Túl a szón, hazán, baráton... 
Hídon át, hegyen vad áron — 
Hajrá, vár az Új, a Szent Vég!

Túl a szón, hazán, baráton, 
Mint futó kép, ritka vendég — 
Hajrá, vár a Új, a Szent Vég! 
Hajts, a kurta lét csak álom...

LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR 1859-ben született Kolozsvárott. 
Latin és francia szakos tanár volt, kiváló romanista hírében 
állott, de hosszabb ideig hivatalnokként is működött. Marosvá
sárhelyen hunyt el 1927-ben. Mintegy húsz-huszonöt vers ma
radt utána: kéziratos formában, a Molter-hagyatékban. (Marosi 
Ildikó és Marosi Barna szíves hozzájárulásával közzéteszi: Ko
vács András Ferenc.)

Terczinák: Újabb Tentamen
Ej, nem  fo g  m á ra  ta lm i ten ta , nem  
N in c s  tarta lom , se form a: rú t, se rendes, 
De titko n  bővü l b en t a T en tam en,

Mely fölhevült igéktől végre mentes,
Hisz volt időkben múlni oly mai...
Az ucczán polgár, dáma, néne, hentes
Sétálgat büszkén: mindkét Bolyai, 
Borosgazdák, grófnék, kegyúr-tanárok...
S mint ájult légnek fáradt bolyhái,
Szálldosnak évek, percek...Újra várok. 
Bolydulnak órák, kálomista varjak... 
Sorsom kereng, sötétlón visszakárog —
Mért kell magamnak más halált akarjak? 

Maros-Vásárhelyt, 1892 októberében

Kóborlásokban, egymagám Gyászbeszéd önmaga fölött
Már minden kép a szélben árad: 
Kolozsvár, Szatmár, ah, Zilaj! 
Nyargalna még a szív, de fárad: 
Nem lelkesülget, csak szilaj...
S az ezredvég magára várat, 
Nem hajtja víg csuhaj s ihaj:
Új életet csak új halál ad.
Mezőség, oh, mivé levél te? 
Szilágyság! Mármaros! Bihar! 
Czafattá lón a lelkek élte, 
Czibálta czifra sorsvihar:
Idők virágát elvetél te...
Számban kesernyés por, szivar... 
Hová, utas, mily vert kedélybe?
Új életet csak új halál ad:
Túl sok volt-nincs remény után 
Az ezredvég magára várat,
S elhord az út hepén-hupán... 
Nyargalna még a szív, de fárad: 
■Versem zötyög, s enyém csupán. 
Már minden kép a szélben árad!

Nem volt, szegény: Arany! Petőfi! Vajda! 
Még Kálmán sem... Se Tóth, se Lisznyai. 
Heveny delnők se kaptak hajba rajta: 
Magát sodorta mindenfajta bajba...
Ah, Szittya Pamassz szutykos disznyai!
Nem volt poéta, sem Sándor, se vátesz, 
Bár egyre költött Lázáry René...
Nem érdekelte ósdi septem artes,
S olyanná lón, ki életébe kárt tesz:
Hol bánaté volt, hol meg örömé.
Mondok, nem lett: Arany! Petőfi! Vajda! 
Még Kálmán sem... Se Tóth, se Lisznyai. 
Balsorsa sem füröszté tejbe-vajba... 
Költelmi templom, oh, te kerge pajta!
Ah, Szittya Pamassz szutykos disznyai!

Még folytatnám, ha 
Menne, de elfáraszi...
Csak dünnyögöm, hogy:
Mene, tekel, fáresz.

Budapesten, 1892 októberében

Oh, őszi utazások!
Hová döczögtetsz néma, rosszÉg? 
No, merre, reszketeg szekér? 
Immár Udvarhelyszék, Marosszék 
Szemembe veszve messze tér...

Hová kihűlő tiszta tájon,
Tar fák tüzében hallgatag: 
Vüágrajöttöm visszafájom,
S elnézem még a falvakat...

Felhők torlódnak, esti csordák, 
Csikók szökdelnek; gyermekek — 
Útszélen száraz megtiport ág 
Mezők szelében megremeg...

Hová, no, merre, vak kocsis, még? 
Vén Gönczölöd hová döczög?
Csak álmodék? Vagy éltem ismét? 
Mint űrbe zárt sugárrögök. 

Maros-Vásárhelyt, 1892 októberében

Én meg a 
század
(Csak töredék ez!)

Század, idézlek! 
Bárha te föl sem 
Foghatod észleg 
Ódái hangom...
Hát mire költsem?

Már csak az éltet, 
Mit havi fix ád: 
Pallóm a véltet... 
Régi remények! 
Jókai! Mikszáth!

Sárba' tehetség 
Annyi hever lenn... 
Semmiben egység

Nem terem itt meg 
Vigny, se Verlaine.

Nem nyüzsgők itt 
csak

Pólitikushad... 
Szolgai hírt csap: 
Nem tud a Szépről 
Szólni, ki kushad.

Oly sok a költő! 
Kdile leheli, nyög... 
Sajdul a fül tó!
Sürg a filiszter, 
Elnöki helynök...

Árva dalárda 
Zengheti hévvel: 
"Csárda a csárda! 
Nemzet a nemzet! 
Éljen a tévely!"

Eh, a poézis 
Vak, tubarózsa! 
Ah, lapos ész is: 
Egyleti elmék 
Taktus-adósa!

Most megidézlek 
Végre, te Század! 
Sok pici részlet 
Versem, akárcsak 
Én: henye vázlat.

Mint falevélen 
Tört erezetkék— 
Végzetem élem. 
Dante a mennyben 
Körbevezet még...

Maros-Vásárhelyt, 
1892 októberében
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Benne, k ívü le
E g y  k i á l l í t á s  k é p e i *

KIRÁLY FARKAS 
ítélet
kitöröltem 
szememből 
a tegnapot

álmomban
a
fényképek börtönében
jártam
láttam
hogyan pörgeti 
gumibotját 
az idő

a holdfényben 
szobrok meneteltek 
nem voltál 
nem voltunk 
sehol

Álom
téli éjszakán 
mikor a föld halott 
édesen alusszák

álmukat a rémek 
koszorút fon a halvány 

fény
a testek köré

kiszállnak koponyámból
repülnek szemeim
magasra
fel
nézik
a várost
a házakat
az ágyam
hol alszom
falhoz fordulva

látnak téged 
fal felé fordulva 
arcodon könnycsepp 
és egy kis mosoly 
szemeim megsimogatnak

Kopacz Mária festeményeiről 
nem állítható, hogy nézve őket 
visszanéznek ránk. Nem tanúsí
tanak érdeklődést, a kornak nem 
tükrei. Egyetlen képen nézhe
tünk szembe nyitott szempárral, 
megkísérelhetjük legalábbis te
kinteteink összetalálkozását, 
mindhiába. Valódi találkozás 
csak akkor jöhet létre, ha kép és 
néző nem egymást nézi, hanem 
egy irányba tekintenek. Aki meg 
akarja látni a világban azt, ami 
ezt a mediterrán arcú leánygyer
m eket átszellem íti, annak a 
szemlélődés pozícióját kell he
lyesen megválasztania. Azt állí
tani, hogy gyermek volna még, 
miképpen tettük, félrevezető. A 
tekintetben tudás van, nyíltság és 
kemény, majdhogynem férfias 
szomorúság. Az arc sokkal in
kább kortalan, am iképpen a 
gyermeki bölcsesség mutatkozik 
annak, aki észreveszi. Aki meg 
észreveszi: alázatos.

A képnek alighanem a festő is 
emblematikus funkciót szán. Azt 
állítja ugyanis: a világot a maga 
egészében megpillantani: böl
csesség. A bölcsesség azonban 
nem: van, mert nem birtokolható, 
hanem adatik, mert birtokol. A 
világ megpillantása a benne és a 
kividé egybeesése. Amikor önnön 
teljességükkel kitöltik egymás
ban a másik hiányát. Amiképpen 
a mesében az elbeszélés titokza
tossága és kereksége az elmond- 
hatóság határán  találkozik. 
Ebben a nézésében az elrejtett 
dolgokról való tudás és a kinyi-

latkoztatottak rejtélye egyszerre 
van jelen.

Ezt a kettősséget, mely, mint 
lám: fogjuk, Kopacz Mária képe
inek alapvető problematikája, 
azáltal is érzékelheti, ahogyan a 
közmegegyezés szerinti meleg 
színek a préselt lemez sima felü
letén hidegen csillognak. Ha ko
rábban Kopacz Mária képeinek 
kulcsa az álom volt, a belső és a 
külső történetek egyidejű megje
lenítése, az álom-való viszonyá
nak a felidézése, most — jóllehet 
az alkotói pozíció sok hasonlósá
got mutat a korábbi korszakkal 
— a festmények leginkább talán 
a látásról szólnak.

A nézés ábrázolása egyszer
smind az alkotásra vonatkozó 
reflexió is. A kérdés tehát nem az: 
mit lehet látni a világból. Avagy: 
mennyit láthatni belőle. Hanem: 
miképpen kifürkészhető az, ami 
rejtve van. Korábban, a grafikák 
éj-kék mesevilágában Kopacz 
Mária örömét lelte a történet el
mondásában, most azonban az 
álom és ébrenlét idejét egymástól 
olyannyira eltávolítja, hogy 
egyetlen kép terében már nem is 
ábrázolható a kettő. A történetek 
mindazonáltal megmaradnak, 
csakhogy immár az elmondható- 
ság ha tárán túl vannak. A festmé
nyek álomi idejében már nem 
változunk valamivé, hogy az
után újfent visszatérjünk. Mert 
hiszen nincs hová visszatérnünk. 
A lezárt szémhéjak alatt a sze
mek: néznek. A befelé tekintő 
madár-lények, asszony-Papage-

nók a megnyert belső látás inten
zitásában vannak csak, elvannak 
ott, mondhatnánk, s jól, erről 
árulkodik a homlok, a karok, a 
vállak, a belső ragyogás örömét 
szétsugárzó bőr.

Kopacz Mária festményei 
szinte teljességgel híjával vannak 
a grafikákon legtöbb esetben 
megjelenő iróniának, vagy ennek 
a mélyebb, mert gyermekibb má
sának, mely a humor. Amit a ko
rábbi alkotói stációk hatására 
annak vélnénk, ezúttal sokkal in
kább valamiféle üde önszemlélet. 
A festményekben megnyilvánu
ló alkotói attitűd: a csodálkozás. 
Amely néhol nem nélkülözi a 
döbbenet mélyében meg-meg- 
csillanó reflexeit. (Vajon ez volna 
a továbbiakban az út?) Egyik ké
pén a horizontvonalat egy kes
keny p iros folt m etszi, s 
titokzatos módon ez a folt a kép „ 
legmélyebb helye lesz azonnal. 
Mikéntha a folytonosság meg
szakítása a mélyre tekintés alko- 
nyi ablaka volna. Ebben a 
"szertelen" m ozdulatban , a 
szárnnyá átváltozott kéz rebbe- 
nésében a szabadság könnyű 
kényszerítését érezhetni meg, a 
belső cenzúra pillanatnyi fölfüg- 
gesztését, amely, mivel szabad
ságban fogant, a kép 
gyújtópontjává válik, amitől talá
nyosán meglebeg, mintegy elsza
kad magamagától.

Hova emelkedik? Hogyan 
láthatni azt, aminek a hatására 
azzá leszünk, amit szemlélünk? 
Most születnek meg, szemünk 
láttára, belidról kifelé kelnek élet
re, talányosán. Olyanok, mint sö
tét égen a szivárvány.

VISKY ANDRÁS
*Kopacz Mária képei a Korunk 

Galériában
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Ivo Andric mint prózaíró sokszor a történész tapasz
talatait kamatoztatta, de hogy éppen Bosznia történetét vá
lasztotta doktori értekezése tárgyául, azzal a szépíró 
bizonyítja, hogy a világnak egy tenyérnyi helye is elég egy 
életmű létrehozásához, ha ott van Kelet és Nyugat határán, 
világtörténelmi ellentétek gyújtópontjában. Értekezésében 
alkalom kínálkozott a fiatal írónak, hogy megfogalmazza 
Bosznia-élményét és Bosznia-látását.

Földrajzi fekvése szerint — írja Ivó Andric — Boszniának 
kellett volna a Duna-menti országokat az Adriai-tengerrel 
összekötni. Ez pedig azt jelenti, hogy a szerb-horvát népelem 
két perifériáját, egyúttal az európai kultúra két kölönböző 
tartományát is. Az iszlám uralma alá kerülve, Bosznia nem
csak elvesztette e feladat betöltésének lehetőségét, amely ter
mészeténél fogva megillette, és azt, hogy az európai 
kereszténység fejlődésében részt vegyen, hanem a hazai isz- 
lamizálódott népelem miatt a Nyugattal szemben komoly 
akadályt jelentett.

A  török 1463-as végleges győzelme sorscsapás — mondja 
Andric -, mert megállította a lakosság katolizálódásának fo
lyamatát, de megállította a patarenizmus diadalát is, amit 
Andrié "egyfajta szláv reformációnak" nevez. Súlyosbította a 
helyzetet, hogy a lakosság vagyonos rétege elfogadta az isz
lámot, a támadó vallást, hogy megőrizhesse a föld birtoklásá
nak jogát. E jog kérdése Bosznia történetének kulcskérdése. 
A következmények: kirajzolódott a határ a Duna, Száva, Una 
és a Dinári-hegység vonalán, amely délszláv országokat vá
lasztott el egymástól, de a szerb és horvát faji és nyelvi 
komplexumot is elszakította egymástól. Ennek árnyékában 
zajlott le négy évszázad hátborzongató története, amely a 
messzi jövendőt is megterhelte. Ivó Andric doktori értekezé
sének ez a summája.

Andric a fontos tényezők közé sorolja az iszlamizádó 
folyamatában a véradó intézményét is — az iszlám ennek 
révén terjedt szét a boszniai lakosság szélesebb rétegeiben is. 
Idézi Bartholomeus Gyurgyevics XVI. századi szerzőt (Kis 
könyvecske a török rabok és a török uralma alatt élő adófizető 
keresztények gyötrelmeiről) Európa annak idején ebből tanulta: 
milyen a török világ belülről: "Ha már minden kötelezettség
nek eleget tett a keresztény, a töröknek még joga volt hozzá, 
hogy kiválassza gyermekei közül a legjobbat, körölmetéltes- 
se, elvegye szüleitől és katonának neveltesse"... Már 1467-ben 
megérkezett Boszniába az első véradó szedő és a XVII. száza
dig a Porta rendszeresen végigsarcolta Boszniát, hogy be
gyűjtse a "VLACH gyermekecskéket”, akik közül sokan nagy 
karriert csináltak az udvarnál s ezáltal vonzó példát kínáltak 
az otthonmaradottaknak, elmélyítvén a nép megosztottságát.

Ahol a föld birtoklásának kérdését tárgyalja, a jegyzetek
ben idézi annak az eltörökösödött bosnyáknak az esetét, aki 
a monda szerint a mohácsi csatában II. Lajost megölte. Fel
használta Asbóth János: Bosznia és Hercegovina c. művét 
(Bp., 1887) és idézi abból, hogy a bosnyák ember mindenek- 
felett a szülőföldjéhez ragaszkodik — egy közmondás sze
rint: "Az otthoni küszöbnél nagyobb domb nincsen". Hogy a 
bosnyák ember mindenre kész birtokának megőrzése érdeké
ben. "így történt — vonja le Andrica végkövetkeztetéseket — 
hogy mind a ketten, a hódító és a meghódított, a rab és ura, 
ahogyan az antagonizmusok élesedtek, mind mélyebbre süly- 
lyedt a maga sötét és eltorzult vallási életébe. Mert valóban 
csak az ég adhatott erőt az olyan harchoz és az olyan élethez... 
A balkáni keresztény és a hódító oszmán hatalom kényszerű 
szimbiózisa nem adhatott jó eredményt. Mert az oszmán 
nehéz uralkodó volt, mi pedig nagyon gyakran kényelmetlen 
alattvalók voltunk..." (BORI IMRE: IVÓ ANDRIC monográ
fiája alapján; Fórum Kiadó, Újvidék, 1992.)
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ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 77.
Liszt: Esztergomi mise

Hogy miért nemküldtem visz- 
sza, bár nem ezt a kompozíciót 
kerestem?

Talán a meglepetésért. Talán a 
Liszt iránti különös tisztelete
mért. Talán, mert mindig izgatott 
a szép címek varázsa. Például az 
olyanoké, mint Kodály Budavári 
Te Deuma. A mű és a hely szelle
mének ilyen és hasonló találko
zása m indig  is izgatta 
fantáziámat.

Magam is próbálkoztam ilyen 
címadással — ne feledjük: "CÍM 
est OMEN! —. A Csíksomlyói Sta
but Materem ilyen összehangolás 
eredménye. S be szeretnék egy
szer egy Kolozsvári misét is írni. 
Kájoni misét, Kájoni mise-dalla
mainak metamorfózisaként már 
komponáltam. Talán ezért is 
akartam "megnézni!" Liszt Eszter
gomi miséjét. Vajon hogyan hasz
nálta ó, a Mester a közismert latin 
szöveget. Mit írt arra, hogy "... 
pleni sunt coeli et terra gloria 
tua..."? Nos, lebegő dallamfoszlá
nyok szállnak a magasba, felívelő 
kvartok és kvintek, majd egyhan- 
gon recitáló unisono jelképezi a 
föld síkját. Hárfa akkordok hul- 
lámzanak fel s alá. Halk fúvósok 
zengenek angyali éneket. Vibráló 
vonósok, misterioso rebegik el 
halk akkordjaikat. A pleni és a ter
ra szavak zsongják körül a hali
ga tót. A glóriára hosszasan 
készülődik a zene. Hogy aztán a 
G-dúr tétel lassú modulációinak a 
végén egy gisz (!) hangon suttogja 
el az alt és a basszus a megváltó 
gloria tudt. Micsoda meglepetés. 
Sehol semmi harsogás. A hosanna 
is csupa pianisszimo terclebegés, 
hogy majd a végső hosannában 
az ég magasságában vesszen el a 
zene egy A-dúrból á-mollba, 
majd G-dúrba hajló (hanyatló!) 
"mozdulattal". Bevallom: ámu
lattal hallgattam ezt a csodát. Na
gyon közel éreztem magamhoz, 
magunkhoz, korunkhoz ezt a 
liszti látomást. És nagyon ma
gyarnak. A felemelő érzések e pu
ritán  zenei v isszaadása, a 
dallammenetek lecsupaszítása a 
puszta lényegre, a szó erejének 
visszaadása a redtativókban, az 
unisonók bensőséges egyszerű
sége vagy éppen elementáris ere
je, MINDÉN a mi zenei 
világunkra emlékeztetett. A be
vezető és a befejezés kvinthang- 
köz apoteózisa és maga a záró 
kvint-fordulat (a — d) mintha 
csak mai, erdélyi zenénkből lé
pett volna elő. Liszt kortársai kö
zül ilyesmit legfeljebb az orosz 
Muszorgszkij írt le. Liszt a ma
gyar zene Muszorgszkija? Hittel 
hiszem, hogy IGEN!

TERÉNYI EDE

A klasszikus, mikrobarázdás 
lemezhallgatásról lassan átté
rünk a compact lemezek és a ka- 
zettofon felvételek hallgatására. 
De a sor ezzel még nem zárult be: 
a videokazetták világában lassan 
már a sorozatomét is ki kellene 
cserélni, hiszen ezek már nagyon 
messze esnek attól a bizonyos 
mikrobarázdás lemezvilágtól. 
Valahogy így hangzana: Új felvé
teleimet hallgatom.

Liszt Esztergomi miséje is vide
okazettán került hozzám a dol
gok sajátos összem agnetizá- 
lódása folytán. Ezt az összehar- 
monizálódását különböző "ele
meknek" gyakran volt alkalmam 
megfigyelni életem során. Nem 
mondok vele újat, mindenkinek 
van hasonló élménye bőven. En
nek ellenére minduntalan meg
lep a "véletlenek" akciója.

Mai zeneszerző műveit keres
tem zeneakadém iai könyv
tárunkban. Egy sor számot írtam 
fel. Majd mindeniket hozták is. 
Az egyik partitúra nem volt bent. 
Csodálkoztam és erősködtem. 
Újra kikerestem a számot, sőt 
még egy másikat is. És hozták 
végre a kottát. De nem a kértet, 
hanem Liszt Esztergomi miséjének 
szép, zöld színű, fekete-fehér be
tűkkel teleírt dmlapú zenekari 
partitúráját. Elámultam. Azt sem 
tudtam, hogy ezt a művet az Edi- 
tio Musica Budapest kiadta a Mu- 
sicotheca classica sorozatban, 
MC 4 számozással. A kiadás éve 
1968! Hallatlan: pont huszonöt 
évvel ezelőtt jelent meg. Negyed 
évszázada. Akár jubilálhatna is a 
partitúra. Ki tudja, mióta rejtőz
ködik könyvtárunk polcán. És ta
lán én vagyok az első, aki kézbe 
vette?
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HELIKON

Három erdélyi magyar verseskönyv je
lent meg közelebbről magyarországi kiadók 
jóvoltából:

— Király László Skorpió (Tevan Kiadó — 
Zrínyi Kiadó)

— Kovács András Ferenc Költözködés (Je
lenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, Pécs — Kri- 
terion Könyvkiadó, Bukarest)

— Visky András Hóbagoly (Pesti Szalon 
Könyvkiadó).

A  Kriterion kiadásában, Gelu Plteanu tol
mácsolásában megjelent Szabó Gyula Gólya 
szállt a csűrre című könyve, Cocosércul de pe 
púra cím alatt

Az 1992-es portréfilmek közül a RTV 
kitüntette egyebek mellett Xántus Gábor 
Györkös Mányi Albertról készített portré
filmjét. A mű vet Győrött különdíjjal jutalmaz
ták.

A Hitel áprilisi száma Lászlóffy Aladár 
Haydn: Búcsúszimfónia című versét, valamint 
Cs. Nagy Ibolya Harag György színháza című 
tanulmányát hozza.

Az immár ötéves Erdély Művészetéért Ala
pítvány keretében, a Budapesti Tavaszi Fesztivál

rendezvényeként Erdélyi színfoltok címmel 
március 18. és május 18. között reprezentatív 
kiállítást rendeztek, mely kortárs romániai 
magyar festőket mutat be. Rész vevők: Antal 
Imre, Botár Edit, Márton Árpád, Mohy Sán
dor, Pallos Sch. Jutta, Páll Lajos, V. Kedei Zol
tán, Zolcsák Sándor. A tárlatot Kányádi 
Sándor Kossuth-díjas költő nyitotta meg; köz
reműködött Kilyén Ilka, a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház művésznője. Május 27-én 
Porzsolt Borbála és Zolcsák Sándor marosvá
sárhelyi művészházaspár kiállításának meg
nyitójára kerül sor. Megnyitóbeszédet Fekete 
György művelődési államtitkár mond.

A Pest Megyei Hírlap március 24-i számá
ban Bágyoni Szabó István méltatja az Erdélyi 
színfoltok dmű közös tárlatot.

A Jelenkor áprilisi számában Bállá Zsófia 
Szó vagy: Nemes Nagy Ágnes, Egy latin báty, 
Incestus, Finoman omló görgeteg, Volni és Az új 
év hajnala egy péntek című verseit olvashatjuk.

Április 30-a és május 1-e között ismét sor 
került Kolozsváron az immár hagyományos
sá vált Szabédi Emléknapokra. Előadók: Bor- 
bándi Gyula, K. Lengyel Zsolt 
(Németország), Dia Mihály, Láng Gusztáv, 
Pomogáts Béla,-Tabajdi Cgaba (Magyaror
szág), Kántor Lajos, Markó Béla, Nagy

György (Románia), Schöpflin György (Ang
lia).

Gombos Gyula író és Rába György József- 
Attila-díjas költő, műfordító Széchenyi-díjat 
kapott eddigi munkásságáért.

A Magyar Köztársaság Érdemrend Kiske- 
resztjét (polgári tagozat) Kalász László József 
Attila-díjas költő nyerte el.

Március 10-én az Erdélyi Magyarok Egye
sületében bemutatták a sepsiszentgyörgyi 
Castrum Kiadó által megjelentetett isten kezSen 
dmű kötetet, amely romániai magyar költők 
istenes verseit tartalmazza. A kiadványt Po
mogáts Béla mutatta be.

*
Április 5-én volt Markó Béla Kannibál idó 

dmű kötetének bemutatója. Az írószövetség 
klubjában közreműködött Csíki László, Lator 
László, Pomogáts Béla, Somlyó György és 
Tóth Krisztina.

Jackson Mac Low és Anne Tardos ameri
kai költők hangköltészeti koncertkörutat tet
tek Magyarországon április 19-től kezdve. A 
Merlin Színházban történt megnyitóestjükön 
Ladik Katalin és Szkárosi Endre is föllépett.

-MÍ

HALÁL-HÁZASÍTÓ
Szabédi László versének negyedik szakaszát 

idézzük: "Új hold! Új király!/ Házasodik a halál!/ 
Jaj, kit ejt teherbe? "— folytatása a vízszintes 18., 
függőleges 65.,35., vízszintes 22., 60., függőleges 
20. és vízszintes 88. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. “A“ szellemi, erkölcsi érte
lemben hanyatló, beteges. 9. Az egyik évszak
ban: 17. Olasz nagyváros. 18. Az idézet első sora 
(zárt betűk: J, T). 19. Jó napot! — franciául, kiejt
ve. 20. Kikötőváros, üdülőhely a Krím-félszige- 
ten. 22. Az idézet negyedik sora (zárt betű: Ö). 24. 
Esze. 25. Fonetikus mássalhangzó. 26. Egyenlő.
27. Rangjelző. 28. Angol nőnév. 29. Junior. 30. 
Kanadai folyó, a Mackenzie mellékvize. 33. Hí
res magyar építész betűjele (1814—1891). 34. Ra
don és tantál vegyjele. 36. Lásd a 33. sort 40. A 
mai Zadar magyar neve. 42. Gyalog vagy közle
kedési eszközön haladás. 43. Híres Shakespeare- 
kutató volt. 44. így is lehet bántalmazni valakit, 
névelővel. 46. Növény. 47. Oda: nepáli város; 
vissza: afrikai állam. 49. Citálá. 51. EEE. 52. Esz
telen nász! 53. A testek kölcsönös egymásra ha
tása. 54. Mesterkélt sóhaj. 56. Doktor. 57. Olasz 
festő (Guido, 1575—1642). 59. Latin kötőszó. 60. 
Az idézet ötödik sora. 65. A közeli. 66. Karthágó 
megalapítója. 67. Azonos magánhangzók. 68. A 
szobába. 69. Saláta egynemű hangzói. 71. Német 
igenlés. 72. Argon vegyjele. 73. Gróf Verdi Don 
Carlos című operájában. 76. Erzsébet idegen be
cézett alakja. 78. Szamárbeszéd. 79. Három önál
ló részből álló, de tárgyánál fogva egységes 
irodalmi mű. 82. Kettőzve: halandzsa. 84. Dön
tik. 86. A Tisza mellékfolyója. 87. AAA. 88. Az 
idézet utolsó sora (zárt betű: R). 91. Fonetikus 
mássalhangzó. 92. Mendelevium és nátrium 
vegyjele. 94. Erek! 95. Feltételként megszab. 96. 
Néma arab! 97. Libanoni város, névváltozata 
Sur. 99. Csorba fog! 100. A feminin. 102. Tojás 
németül. 103. Román férfinév. 108. Női név. 110. 
Az Őrjöngő Roland című lovagi eposz írója. 111. 
Valamivel való kecsegtetés. 112....—filológia: a

görög és latin műveltséggel foglalkozó tudo- 
mányág.113. Asztalos gépi berendezése.

FÜGGŐLEGES: 1. Annyi m int 2. Két vagy 
több tényező kölcsönös összefüggését, változá
sát, arányát szemléltető ábra. 3. ...Roman: kitűnő 
román zeneszerző és előadóművész voll. 4. Je
lentős alakjai: Jacinto Verdaguer, Emili Vilanova, 
Narcis Oller stb. voltak. 5. Blandiana személyne
ve. 6. Az alapskála első hangja. 7. NJS. 8. A széf 
eredeti angol írásmódja. 10. Szalonnát puhít 11. 
Volumen rövidítése. 12. Mérsékelt ütemű zene
mű. 13. Szavakat mondott. 14. Kettőzött kettős 
mássalhangzó. 15. Baromfigyomor. 16. Almafaj
ta. 20. Az idézet hatodik sora. (zárt betű: M). 21. 
Partner. 23. A tevével rokon dél-amerikai állat. 
25. Házi szárnyas avagy valótlan újsághír. 31. 
Aki vitás kérdésben dönt. 32. Ének. 34. lábát 
középen meghajlítva ránehezedik. 35. Az idézet 
harmadiksora. 37. Vége vége! 38. KEL 39. Szemét. 
41. Hamis. 45. Rakett. 46. Rangjelző. 48. Fényes 
felületű, díszes fajansz. 50. Menetrendi rövidí
tés. 53. Tétlenül ejt! 55. Forróság. 58. Elektron
volt 60. A kárásszal rokon, élénk piros színű 
vlziállat, névelővel. 61. Csendes dob! 62. Bántal
maz. 63. Szelindek. 64. Részvénytársaság. 65. Az 
idézet második sora (zárt betű: E). 70. A tetejére. 74. 
Oleander összefüggő betűi. 75. Szoknya. 77. Ne 
odabe! 78. Szóalkotási módként valamely szó
nak és módosított változatának új szóvá való 
egybefűzése. 80. Sporteszköz. 81. India egyik fő 
folyója. 83. Asztácium és kálium vegyjele. 85. 
Visszahí! 89. Geréb személyneve A Pál utcai fi
úkban. 90. Igyekszik valahova. 93. Ütőhangsze
reken játszó zenész. 98. Két helyhatározó rag. 
100. Elavult űrmértékek. 101. Felköti! 104. Kes
keny vágányú, gazdasági vasút 105. Vissza: hull 
a könnye 106. Attilácska. 107. OOÖÖÓ! 108. 
Világűr összefüggő betűi. 109. Az á hangnak egy 
félhanggal való leszállítása. 111. Monte Cristo 
börtöne.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 9. számban közölt,

Ezek enyémek dm ű rejtvény megfejtése: Ezek fájnak. Ezek 
enyémek, szépek./ Ez voltam én. Valaki, aki készül,/ Valaki, aki 
árván erre tévedt/ S akinek útja a végtelenbe mélyül...
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