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KIRÁLY LÁSZLÓ

M o n d a to k
Újra itt van május elseje,/ a 

levegő dallal van tele./ Zenge- 
dezzük hát mi is dalunk,/ mert 
mindnyájan testvérek va
gyunk,/ szebb jövőinkért áhít a 
szívünk,/ vörös a zászló, mit vi
szünk.

A zászló természetesen már 
nem vörös, a levegő sincs tele 
dallal, inkább fegyver-ropogás
sal meg agyonvertek, agyon- 
gyalázottak fölött károgó 
győztesek pofázásával, és hát 
mi sem zengedezzük már da
lunk, elég bajunk van azon kí
vül is.

Arról, hogy mindnyájan 
testvérek vagyunk, már nem is 
beszélek. Nem vagyunk mind
nyájan testvérek, és hogy író 
emberhez méltatlanul fogal
mazzak: nem vagyok és nem is 
akarok mindnyájunkkal testvér 
lenni. Sajnos.

Kolozsvárt lakom, a Hója- 
erdő alatt, odaföntről néhai iga
zi majálisok hangulata száll alá 
ilyenkor, régi barátokra, színé
szekre, festőkre, szobrászokra 
és egyéb széltolókra emlékezem 
szomorú-vidáman, de az erdő
ben bot nélkül bolyongani egy- 
magamban már nincs nagy 
kedvem.

Legutóbbi Hója-erdei majá
lisunkról sehogyan sem jut 
eszembe egyéb, mint a hatal
mas, szájkosaras rendőrkutyák 
hatalmas gazdáikkal, néhány 
szerencsétlen holtrészeg mun
kásosztály meg az irgalmatlan 
szemét.

De hát újra itt van Május El
seje, ha tetszik, ha nem, olyan
amilyen, nem szeretnék a 
közutálatnak örvendő napi po
litikába alámerülni.

Szövegelemzést szerettem 
volna írni a fenti dalocskáról, s 
ez lett belőle.

Annyi biztos: szebb jövőin
kért áhít a szívünk.

De hogy a jövőt miért éne
keltük többes számban annak 
idején— ma sem tudom.

O rth  István: Cseresznyevirág

• Búcsú Horváth Imrétől: Kántor Lajos, 
Létay Lajos, Lászlóffy Aladár

• Egyed Emese versei
• Szabó Gyula: Száz sor magány
• Szöveggyűjtemény: Déry Tibor
• Szócs István tanulmánya
• Sebestyén Mihály: Almaink vonata
• Kontra Ferenc Felcserélt otthonok
• Zöld István: Biomasszázs
• A kolozsvári Sétatér születése

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Hegyek
vasárnapja

Bizonyára a hegyeknek is van va
sárnapja, amikor kimenősök a tör
pék s az óriások, ellenben több 
idegen szempár, ámuló turista te
kintet keresi fel, simogatja őket. Spi
elberg a láthatáron. Brünn 
környékén járunk, a felhők árnyéka 
percenként változtatja a bevilágí- 
tást, vetíti a sötétzöld és a halvány
kék árnyalatait. Egy busz, tele 
magyarokkal, két napja vágtat ke
resztül Európán. A mai tájhoz a 
múlt szolgáltatná a hangulat kísé
rőzenéjét, az olyan Stendhal-i mon
datokkal, melyek a IX. szimfóniával 
egyidősek, hogy "a szerencsétlen 
Pellico, a Francesca da Rimini szer
zője... két mázsányi lánc alatt roska
dozik; Voltaire, Marmontel és a 
többiek átmeneti tartózkodását a 
Bastille-ban össze sem lehet hason
lítani ezekkel a kegyetlen fogságok
kal..." — ha valakit is érdekelne: hol 
járunk s mi az, ami éppen feltűnt a 
láthatáron. Ráadásul ez a Spielberg 
nem is önálló valami, csak amolyan 
"autonom terület" Brünnből. De hát 
mégis: vasárnap van, legalább ma 
megérdemelnek ennyit a legelha- 
gyottabb hegyek is. Ez a fellegvár, 
ott fenn a hegyen, úgy látszik nem 
— pedig talán épp olyan, mint Ka
zinczy vagy Pellico fogsága idején, 
avagy a Világos utáni időkben. 
Amikor "példa kellett, hogy rettegjen 
az ország" (Kazinczy), amikor még 
"az osztrák önkényuralom igazi 
szimbóluma, ahol olasz, lengyel, 
cseh, magyar szabadságharcosokra 
záródott rá a börtön vasrácsos ajta
ja. Itt is hősök küzdöttek, mint 
Thermopülainál" (Csetri Elek), és 
az azóta eltelt századévek ellenére 
épen megmaradt emeletek magasá
ból a kilátás is ugyanaz lehet erre a 
tájra, amelyen most egy skandináv 
rendszámú emeletes luxus társas
gépkocsi kis piros pontja araszol, 
magyarokkal—otthonról hazafelé. 
Túl sokfelé kell már figyelni, ez le-
> » »  >  folytatás az 5. oldalon
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KÁNTOR LAJOS

Nem állnak már holdfényben 
a gesztenyefák

(Horváth Imre halálára)
Mi sem egyszerűbb, mint mottót választani a búcsú

beszédhez, amelynek feladata az írótársak, a Romániai 
írók Szövetsége nevében elköszönni az Ady utáni 
Nagyvárad igazi költőjétől, Horváth Imrétől. A fán 
maradt tavalyi levélről, az októberi táj fogyó fényéről, 
a gyorsan szálló megölt madárról, a porladó csontok 
sárgájáról vagy az épp általa híressé vált sárga házba 
bekopogó halálról írott négy- és kétsorosai most egy
mással versenyezve kínálják magukat; hogy íme, a köl
tő már megmondta...

Valóban, Horváth Imre évtizedek óta — mondhatni 
legelső verse megírásától — élt a halál fenyegetettségében; 
s noha voltak életének rövid szakaszai, melyekben "napfé
nyes földekre" próbált menekülni (és ezekért a menekülé
seiért hivatalos kitüntetéseket kapott a magát 
fényimádónak állító rendszertől) — költői tárgyra a félel
mek, az égő ház, a "vérrel és korommal" honában talált. 
Élete értelmét, mint tudata utolsó villanásáig elszánt világ
polgár, az arasznyi létre kárhoztatott fák és füvek, a magá- 
nos fehér orgona, a holdtalan éjszaka titkának 
megfejtésével igazolta, ebben — abban — a világban volt 
igazán otthon, nem pedig a szónoki emelvényen.

Holott nem volt embergyűlölő. És nem volt a halál 
poétája. Éppen ötven esztendővel ezelőttről idézhető e 
Horváth Imre-négysoros:

Halaszd talán holnapra a halált.
Hiába akarsz meghalni ma éjjel.
Holdfényben állnak a gesztenyefák
itt tartanak szépségük erejével.
Vagyis a költő újra és újra hagyta magát meggyőzni az 

élet által, hajlandó volt ismételten fölállni a fenyegetettség 
és megalázottság depressziójából — jönni félénk, a fiata
labb társak, újabb fenyegetettségek és csábítások megélői 
felé. így lettünk kortársak, e furcsa, áprilisi századvégen.

A végtelen húzd meg—ereszd meg játék klasszikusától 
búcsúzunk tehát, de nem e keserűen csodálatos kísérlet 
verseitől. Azok velünk maradnak. Te pedig, Imre bácsi, 
minthogy a holdfényben álló gesztenyefák sem tudnak már 
itt alant tartani, nyugodj békében!

LÉTAY LAJOS
Mért vesztjük el a társaink j

HORVATH IMRE 
(1906— 1993)

Nem él, amíg nem ég a gyertyaszál. 
Az ő élete a fénylő halál.
Lángja a saját testébe harap.

Mért égnek el, kik világítanak?
(Gyertya)

Gyötrődve készülök neki az írás
nak. Mert nem levelet kell írnom, mint 
hajdanán — szerkesztőként — a Köl
tőnek, a jó barátnak, anyagot kérve. 
Tőle lapunk számára, vagy épp kö
szönő, köszöntő sorokat írva neki szü
letésnapra, új könyve megjelenésére - 
tán valami gondjára válaszolva. 
Mindez már a múlté. "Mért vesztjük 
el a társaink javát?" — döbben belém 
most, halála hírére fájdalmas versso
ra. És hogy java, legjobbja volt költő
ként, emberként társainak, nemcsak a 
minden halottnak kijáró kegyelet 
mondatja velem. Egész élete, életmű
ve a tanú erre. Asztalomon a könyvei, 
emlékeimben arca, magas, szikár 
alakja. Ballagunk a Körösparton, át a 
hídon, a hajdani kis Japport felé, hol 
fiatal újságíró korában, annyi hányat
tatása idején napi ingyen kávét szer
zett neki egyik jó barátja. Hallom botja 
koppanásait, hallom hangját, amint 
kedves városáról mesél, Váradról, a 
Holnaposok városáról, amelyből, im
már nyolcvanhat évesen az öröklétbe 
kiballag... Bennünk, akik még élünk s 
most Reá emlékezünk, Várad már rég 
nem csak a Holnaposoké, legalább 
annyira már az övé is, s bízom benne, 
hogy az utánunk jövők is így emlege
tik majd: Horváth Imre városa. Itt élte 
le hosszú élete nagy részét. Jártam ná
luk, régi lakásukon a Park Szálló ud

varában, nem egyszer későbbi s egy
ben utolsó otthonukban, a Petunia ut
cában, "melynek minden háza olyan, 
mint egy színes virág" — ahogy emlé
kezései könyvében írta. Láttam széles, 
hatalmas íróasztalát, tele mindig friss 
virággal, képekkel, könyveivel, most 
is az ablak mellett, mint régi lakásu
kon; "mert nem szeretek a fénynek és 
az embereknek hátat fordítani". Ennél 
az asztalnál írta af orizma-tömör négy
sorosait, aforizmáit is, szembeszegez
ve a gyöngéd, törékeny verseket mú
landósággal, halállal, mindenfajta sö
téttel, megannyi emberi gyarlósággal, 
•bűiméi — mindig a szépségért, a be
csületért, a tisztaságért, olyan szug- 
gesztíven a négy vagy sokszor csak a 
két sorban, hogy elakad a lélegzeted.

S tudom, mennyit töprengett 
nemegyszer akár csak egy írásjelen is, 
hogy hova kerüljön inkább; hány leve
let küldött új változatokkal, sokszor 
egyetlen szó megváltoztatásáért, ag
gályosán keresve mindig a legmegfe
lelőbbet, a tökéletest, kérve, igényelve 
az észrevételt, a tanácsot, bírálatot tő
lünk — akiknél mindent jobban tu
dott. Pedig mennyit rendezgette, rós- 
tálgatta maga s felesége, Margit a ver
seket a nagy íróasztalon, mielőtt még 
postára adta volna őket Hogy aztán 
mégis jöjjenek a helyesbítések

Persze letűnt négy évtizedünk

ben írt ő is nem egy verset "az idő 
parancsára". De ezeket is olyan igaz 
hittel a "jó ügyben", oly odaadással, 
őszinteséggel, ami mindig is sajátja 
egész életében.

Emlékszem, '53-ban Borbereken 
nyaraltunk az írók üdülőjében. Ak
kortájt jelent meg egy verse, amelyben 
valaki szamócát akart eladni neki. De: 
"nem ízlik már nekem a mások szedé
se / s ha egyedül szedem, már a ma
gamé se”. Gondoltam, megtréfálom. 
Szedtem egy szép csokor szamócát s 
nyújtottam kínálva feléje. Bizony, nem 
vette el. Ebben, üyen kis apróságban 
is kiállotta a próbát. Mindig azonos— 
egy volt a verseivel.

Borbereki nyaralásunkon megis
merkedtünk az ottani bányászokkal. 
Horváth Imrét s másokat is megihlette 
az ismeretség a barátkozás. Ebből 
született, tréfásan a "pirít költészet". 
Horváth Imrénél ilyenformán: "Bará
tom, a bányász piritet adott /  forga
tom a pompás kristály darabot / asz
talomon helye, mindig ott legyen / 
bármiről is írok, írjak ércesen." Nem 
tudom, jól idéztem-e, mert csak emlé
kezetből, ezeket a verseket. Kötetei
ben nem találom. Bizonyára s joggal, 
nem vette fel őket. Nem a pint kellett, 
hogy megtanítsa verset ímL Négyso
rosai minden- pint kristálynál kris- 
tályabbak ők valók asztalunkra.

Most, hogy Horváth Imre is el
ment, barátai, kortársai fél kezünkön 
is megszámolhatjuk, hányán marad
tunk.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
Mert édesanyja 
a fekete föld... A

A vakrepülés véget ért. Mi csodál
juk a vándormadarakat, de elképesz- 
tőbbek az éjszakai repülők. Csakhogy 
azokat (igaz, hogy külön-külön álmat
lan éjszakákon, tíz és tízezer órák alatt 
kigondolt) találmányok segítik, ma
gasságmérő, radar, iránytű, fedélze
tükre szerelt egész technikatörténet. 
Ám a legcsodálatosabb mégis a költő 
teljesítménye, akit csupán a szépre, jó
ra való érzékenységgel, fogékonyság
gal szerel fel a sorsa, s akkor egyszer 
csak egy kor légterében: saját korában 
találja magát, egyből bevetésen ébred. 
Éjszaka is van, bombáznia is kell, ma
dárösztöne is éber legyen, és meg is 
ússza a földi fényszórók bosszúálló 
célkeresztjét, melyből szabadulnia 
már nem lehet mégse...

Bevetésen ébredt: egy üyen kor
ban, ebben században, talán minden 
idők legszelídebb lelkű költője, aki 
mégis bírta végig eszmélettel s csak 
most aludt eb mire lassan az őt követő 
kortársi fényszórók is mind kiégtek. 
Költő, újságíró, kortanú és emlékező, '  
elképesztően hű szeretője volt az élet
nek, valami olyan alázatot takargató 
hálával, melyet azért érzett, amit sike
rült megúsznia két vüágháborúban s 
egy elhúzódó vüágválságon átívelő 
életében. Ez az érzés segítette át az ő 
tehetségét az alkalmiság szkülláin és 
kharübdiszein, melyeknek könnyen 
föléemelkedett ez a helybenutazó 
Odüsszeusz. Mert alapvető titkokat 
tudott a Léthe, a vér és a szesz egyszer
re édes és sós, egyszerre álló és áramló 
vizéről, fontos bölcsességgel bírt élet
halál kérdéseiben. Észrevette például, • 
"hogy édesanyja a fekete föld, erre 
gondolt a liliom s letört” meg hasonló
kat. Emellett már bárminek kimondá
sa, az ál-ünnepélyesé és érvénytelené, 
a csikorgóé és slágeresedőé is — az 
övéhez hasonló életművekben — nem 
méltóságon aluli: nagy folyamok, kék- 
dunák, sárgafolyók mindig egyaránt 
tele vannak égkék tükörcserepekkel és 
salakló iszappal-hordalékkal a vélt 
mélység s a látszatfelület között, igazi 
medrüket, sodrukat ez meg nem za-~ 
varja, meg nem változtatja. Horváth. 
Imre költészete az a folyó, melybe bár
hol lépsz be, az egészet ismered fel: az 
ő nílusságát, mississippiségét, körös- 
ségét, számosságát. Váradi és magyar 
egyetemességét. Sajnos az ő mértékle
tessége és gyűszű-mértéke is csupán 
azt igazolja végül, hogy ha csak ho
mokszemenként, ha csak négysoron
ként, akkor is: egyszer elfogy a leg
hosszabb alkotóidő is.

Reggelenként, mikor a szíves szer
kesztők a rádióban, mintegy a hírek 
mellé enyhítőkörülményként tett vi
rágszálként, azt is bemondják, hogy 
április ...-ka, hétfő, kedd, szerda, és Id 
mind enki született ezen a napon, el
lenállhatatlanul arra kell gondolnia az 
embernek: és még ki mindenki halt 
meg... Most éppen Horváth Imre. Ám 
ami pelyhekből, sziromnyi szépsza
vakból akkora életművé állt össsze, az 
nagy súlyú dolog, bármelyik kor lejtő
ire essék, még hogyha a lavina magva 
csupán egy négysoros is.
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összeállítás 
HORVÁTH IMRE
Szétszéledt nyájam 
mégis itt hagyom

Úgy fénylik sorsom felhős égívén 
új megváltást jelentő két szemed, 
mint Jézus jöttét jelző égi fény 
jelent meg hajdan Judea felett.
Útamra fényed új reményt dobott. —
A remény minden esett emberé. —
Ballagok, mint jámbor pásztorok 
ballagtak békén Betlehem felé.
Fényed talán már félúton kiég.
Szétszéledt nyájam mégis itt hagyom. —
Jó néha hosszan elmerengni még 
egy messzi, messzi, messzi csillagon.
1935

Botom
Mást akart ő is, amikor kihajtott, 
mint büszke nád. Most őröm és rabom. 
Hogy hajnaltájban hazafelé tartok, 
rároskadok — és megsimogatom.
1938 ,

Nincs tisztesség a földön
Nincs tisztesség a földön?
Nincs égi tisztaság?
... Én apám arcát őrzöm.
Hallom anyám szavát.
1938

Adj kertem több virágot
A túlvilági rózsák 
és liliomok szebbek.
Adj kertem több virágot, —
Sírom adj kevesebbet.
1939

Ha egyszer hangod támad
Mint híd alatt háló áldott szegények, 
oly szegény légy. Vagy náluk is szegényebb. 
Tiszta légy mint a gyolcs, mit sebre kötnek. 
Légy oly szabad mint a be nem kötött seb.
S oly igaz légy, — ha egyszer hangod támad, 
mint gyárszirénák szavában a bánat.
1939

Magános fehér orgona
Magánzárkára elítélt fogoly,
Nem elhagyottabb, mint ahogy 5 áll ott. 
Körötte nincs fa, nincsen más bokor: 
és mégsem hajtott fekete virágot.

Idegen nő
Hideg vagy, mint a héber temetők.
S homlokod fehér márványa alatt — 
mit hajad sötét indája benőtt, — 
titokzatos halottak nyugszanak.
1939

A boldogság
A nyelv kenyér. Friss, ízes és meleg.
A boldogság egy kis morzsája csak. 
Fölcsípik, hogy szájamról lepereg — 
s szállnak véle a merész madarak.
1940

Tavalyi levél a fán
Hogy társait elfújta mind a szél, 
ő volt az ágon az élet jele.
S hogy felszállt mellé a sok új levél, 
mintha most a halálra intette.
1940

költői életművéből
Távirat

A száguldások nagy korában élünk.
Te is, Tavasz, toppanj be hamarabb, 
hogy gyorsuljon, ha lassúdna a vérünk, 
s a haldoklók is megláthassanak.

Távlat
A távlatok serkentenek reményre, 
s nem kétkedtem, ha egy kerék lazult — 
de nem hittem, hogy a végtelenségbe 
ilyen rövid az út.

Játékkedv
A hajam már fehér, akár a hó.
De játékos kedvem még áradó, 
ősz fejemmel hivalkodva csalok.
... Átláttok-e rajtam, fiatalok?!

Életjel
Nem jelzi még semmi, hogy tavasz van.
De reggelre egy kis rügy kipattan, 
s egyszerre a fáknak minden ága 
vágyni kezd a halhatatlanságra.

így hívtak
Mivel e szót gyakran a számra vettem, 
az iskolában így hívtak: az Ember. 
Remélem, rászolgáltam, s most dicsekszem 
hajdani gúnynevemmel.

Ars poetica
I.
A világot — mely tágasabb, mint hittem — 
hogy lehetne négy sorba tömörítnem? 
Mielőtt a munkába belevesznék, 
felmutatok tisztán egy porszemecskét.
II.
Nem számít hány Xvan már nevem mellett! 
Higgyétek el, hogy nem számít az évszám! 
Csak az a fontos, hogy feljebb avagy lejjebb 
léptem-e ama láthatatlan létrán

Sürgetés
Halálnak a háború hazája.
Földönfutó lesz-e valahára?

Hamis vigasz
Az égre varrt naprendszerek között 
a Földgömb, mint fületlen gomb, pörög. 
Szétpukkantja — meglehet egy napon, 
a porszemnél kisebb nagyhatalom, 
de nem látja azt, mit megérhetünk — 
kiégetett szemünk.

Gyöngy és kő
Megrostál mindent az Idő, 
ki álmában sem tétlen.
Szétosztja perceit is ő: 
gyöngy és kő van a kezében.
Igazgyöngyeit nyitott 
ajkú bölcsőkre szórja, 
s percei, mint a kavicsok, 
hullnak az összeszorított 
állkapcsú koporsókra.

Az idő szekerén
Lassan baktat kezdetben minden év, 
kocogásuk mély unalomba ringat.
De meggyorsulnak később e gebék, 
elragadják az időnk szekerét, 
és kirúgják közben a fogainkat.

A sárga ház
I.

Ez is csak ház, e híres sárga ház.
Fény itt is él, árnyék itt is tanyáz.
De nem érti a fény, hogy ért ide —
S nem emlékszik az árnyék semmire.

II
Te is itt élsz e szűk, zárt udvaron.
Te is itt élsz, mi urunk, Unalom, 
s ha árnyadat magamról elverem.
Te felborongsz fűn, fán, falevelén.

III
És nézd: itt sétál Nagy Napoleon.
Ne hidd, hogy a híréből tán levon, 
hogy napjait nem jelzi semmi tett:
Élt-e császár, ki többet épített?

IV
És felvillant téged egy kártyalap, 
tegnap meg a sakktáblán láttalak, 
e könyvből meg felrepül most neved — 
s az ég felettem jellegtelenebb.

V
Nyugágy, miben nyugtalan heverek 
s ki mellettem heverész, senki más:
Mókus kutya. Érte is reszketek: 
kicsi, fehér és epilepsziás.
Sorstárs, sőt több: elvbarát ő velem.
Ha lövést hall, hát felveti magát 
és a levegőt marcangolja fenn...
A háború torkát harapja át.

VI
Kár felkelni, nem vár ma semmi jó.
Ez csak a reggeli depresszió.
Kár feküdni, oly jó volt élni ma: 
ez csak az esti eufória.

VII
S jönnek-mennek ápolók, orvosok: 
köpenyeik széle is orvosod.
Köpenyeik széle is tejfehér 
s e színben a végtelen béke él.

VIII
Várad már nincs, Mióta itt vagyok 
elseperte az idő Váradot. 
így érzem itt, de hallga... ez a hang 
úgy szól, akár a váradi harang.

IX
Nem rejtély már, hogy a rabsors milyen. 
Rád gondolok, 6 szegény Lélien — 
s egy verssorod gyakran meglátogat: 
"Mivé tetted az ifjúságodat?"

X
Fent a hegyen fénylik az idegosztály. 
Tavasszal még te is ott fent napoztál — 
s most, mint árnyék lebeg a zártosztályon: 
Hitted-e, hogy Isten így kirostáljon?

XI
"Vétkezel, ha szived itt háborog, 
voltak ennél vészesebb táborok, 
voltak nálad kínzottabb Krisztusok..." 
Keresztfáknak erdeje így susog.

XII
Kijön hozzám? hány rokon? hány barát? 
Hány ismerős? hány drága, drága láb? 
Éjjel-nappal vendégeket kapok: 
éjjel az éjét, nappal a napot.

XIII
És néhanap az élet bekopog.
Míg ideért, a színe lekopott.
És néhanap bekopog a Halál — 
s itt ő is mintha haldokolna már.

XIV
Ha az őrült rémtette érdekel, 
ne jöjj ide, csak nézz az égre fel, 
az égre, hol ezernyi harci gép 
emlékeid ködéből ím kilép, 
hogy bombázzon a békés táj felett.
Itt nincs bolond, itt nincs, csak pár beteg, 
nem ölnek ők, föl mit se gyújtanak-.
Kint, kint keresd a tébolyultakat. 1946
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EGYED EMESE VERSEI

Szerződés Inga

A szavak lassú lépte ismerős 
hajladozásuk és megroppanásuk 
de mégsem eleven az ág a törzs

még fojtogat hogy világba kiáltsuk 
a hallgatás a semmi lüktetése 
az eskü és az eskü megszegése 
az átok amit fel nem oldozott 
a feledékeny mindentudó Isten

a szavak álmunk közben érnek el 
az álom karjaira telepednek 
seregestől mint gyermekcsillagok 
álmomban földi nyelven hallgatok 
de égi szavak szárnyas békessége 
csöndesen ül fehérlő fűzeken

maradj testvérem csönd és rejtelem 
és ki nem mondott örök igazság közt 
maradj napokig álmélkodj velem 
beszél a lélek közel éghez földhöz 
ragyog a reggel mint a gyalogút

ne félj nem vándorlás: megérkezés 
s m int szavak lassú lépte ismerős

Ne sírj

Ne sírj hogy Erdély mondd barátaim 
nincs időm rátok de a gondolat 
satöbbi indulj minden más irányba 
vesd áttetszőbb vizekbe horgodat

tán nem tátognak képtelen napokban 
keserű parton üzeneteid 
bocsássatok meg új munkába fogtam 
integetek még pár esztendeig

Ia szép határ szerelmed meggyötörte 
illúzióid kerékbe törettek 
sötét hágókon lidércek követnek 
a nappal viszályog az éjjel retteg

ne sírj hogy Erdélyt megették a hangyák 
cifra falun a vénembereket 
sok ó templom égre szárnyal ha hagyják 
nem néked véd tisztást a rengeteg

ne sírj meríts a megmaradt vizekből 
ha árva vagy illő a környezet 
önzésed társad elhagyottá testőr 
tudás hazádhoz közelebb vezet

Mint jó halál mint húsvéti ígéret 
beköszönt ez a reggel hoz sötét 
tömbök közé lebegő fényt fehérek 
mozdulatok tárgyak titkok cserék

mert lesz valami semmiből is éled 
kíméletlen mostból alvása szent 
torzó szavaink egymás mellé érnek 
elhagytak színt barátot idegent

szakad a part és újra visszatérünk 
akármit véltünk éltünk semmivé tűnt 
alaktalan a csönd bizonyossága 
éber jelekkel utal önmagára

míg ébren vagy mert ébren vagy hazudsz 
teszed magad illőnek lázadónak 
polgárnak halnak tengernek hajónak 
fának kígyónak

Puskás Sándor szobra

Hazahívták

Felöltötte a hangzó 
valóság súlytalan palástját 
jö tt  ment vallott tagadott kért

Könnyű dolga volt mint a pintynek 
a dörgésnek a fűzfasípnak 
nyikorgó deszkahídnak

Rajongott sírt
visított mint bükk a fűrész alatt 
éhes malac és jókedvű gyerek

Sóhajtozott akár a korhadt színfalak

Már hazahívták hangja elveszett 
mázsás csöndjére emlékezzetek

Ha megsegítesz

Ha megsegítesz, édes Istenem, 
elfelejtem a hely, a nap nevét, 
a hallgatás rosszízét, szó hevét, 
hidegét nyárnak, kártékony sugárnak 
azt, hogy a vers meglassúdik, kifárad, 
aki elkezdi, százszor belevét, 
hogy pusztulást választott, aki véd, 
és életet választott, aki támad, 
hogy nem fizethet valóságos árat 
a kereső a megtalált tudás 
morzsáiért, a könnyekbe vesző 
a csodaszerű vigasztalódásért;

•
Ha megsegítesz, édes Istenem, 
elszakadhatok gyűlő tárgyaimtól, 
idegenek közt eligazodom, 
s a telhetetlen lélek vágyain túl 
mosolyt fürkészek messze arcodon.

.

V
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Hegyek
vasárnapja

> » » »  folytatás az 1. oldalról 
hét a baj. Mert aki egykor "felkapasz
kodva a szák ablak vasához", éppen 
lepillantott, mint egykor a fogoly 
olasz, a rab magyar, jól látta az 
"alant elterülő völgyet, Brünn váro
sának egy részét, egy falut sok kert
tel, a temetőt, a karthauzi kolostor 
mellett lévő tavat és azokat az erdős 
dombokat, amelyek az austerlitzi 
híres mezőktől választanak el ben
nünket"... Igen, ez volt a "gyászos 
emlékű vár, melyben hajdan Mor
vaország urai lakoztak s ma az 
ausztriai monarchiának legkemé
nyebb fogháza. Nagy erős vár volt, 
de a franciák összelődözték s elfog
lalták." Nem restaurálták többé, 
hogy erősségül használják, csak a 
lerontott körfal egy részét igazítot
ták ki, mely nélkül is ugyanolyan 
félelmetes maradt, hogy "a 14. szá- 
mú ajtón belépvén" Kazinczy "ré
mülve tántorodott vissza a kőszikla 
penészes bűzétől. Semmi bútor egy 
hídláson kívül, mely, mint a lovak 
alatt az istállóban, az egyik oldalfal
tól a másikig vont gerendán nyugo
dott, a gerendáról nyolc lánc 
fityegett..." A busz ellenben békésen 
robog. A forróbb oldalon — nem 
hogy Spielberget firtassák — még 
be is húzzák a tűző nap ellen a füg
gönyöket, amitől kellemes narancs
színbe borul minden, a finoman 
ringó színhely, a szundikálók. Itt 
senkit nem érdekel más, csak az ép
pen esedékes úticél, a teljesített 
százkilométerek. Egy bőbeszédű 
nagymama fényképeket mutogat a 
hallgatag nagymamának és nevet
gélve meséli, hogy "tizennyolc hó
nap után nem ismert meg az 
unokám”... A fiatalok füldugaszon 
keresztül szippantják a kazettákban 
rejlő decibeleket és félig hunyt 
szemmel hallgatnak maguknak jól- 
lakottan, elégedetten. Ők utaznak, a 
két végállomás — két világvárosi 
disco, nekik telik, számukra meg
adatott. Mit változtathat ezen, hogy 
eddig, előzőleg mikor, hol, mi ment 
végbe a világban! Akár bemázolt, 
beragasztott ablakokkal is utazhat
nánk? Ami még hátra van: mintha 
nyáréjszakai út lenne, tájtalan, 
tárgytalan? Európában? Hát igen, 
nem ismert meg a kétszer tizen
nyolc hónapos unokám, aki ugye
bár nem itt a dohányvirágszagú 
Alkony-utcában, hanem már "Svéd
ben született" vagy valahol a védett 
nagyvilágban és tulajdonképpen 
nem is nézhetett rám soha még, leg- 
fennebb egyszer, hathetes korában. 
De esetleg 18 év után nem ismert 
meg a gyermeked, vagy 28 év után 
már nem jött haza a temetésedre 
sem (ugye, Nusi néni!). És 180 év 
után nem ismered fel a történelmed. 
Még akkor sem, amikor példa kell. 
Hogy ébredjen az ország.

SZABÓ GYULA

Két
szempillán
1. Már a szép nap lenyugodott,
2. Egészen béalkonyodott,
3. Éjsötétbe vonta magát,
4. Adjon Isten jó éjszakát,
5. Köszönjük, mi jót ma adtál,
6. Istenünk, hogy megtartottál,
7. Adj az éjjel is oltalmat,
8. A fáradtnak nyugodalmat,
9. Ámen..
10. A falvédónek fordulva
11. sokszor mondogattam
12. az esti mondókát valamikor.
13. Anyám tanította, amikor
14. még olvasni sem tudtam,
15. olyan kicsike voltam;
16. a falvédő is az anyám
17. kezemunkája volt...
18. Azután hosszú ideig
19. úgy feküdtem le esténként,
20. hogy nem mondtam el magamban
21. a kedves mondókát.
22. Aztán egyszer eszembe jutott,
23. s kezdtem mondogatni megint,
24. ha éppen eszembe jutott.
25. Akkor már rég nem volt
26. sem anyám, sem apám,
27. s a falvédó, aminek fordultam,
28. újabb keletű szőttes volt,
29. közkeletű "népiszőttes",
30. fekete-piros csíkozással,
31. de már napszítta, fakult.
32. Akkor már rég tudtam olvasni,
33. még olvasnivalót is
34. tudtam néha írni,
35. olyan nagyocska voltam,
36. mégis eszembe jutott a mondóka,
37. amit még írástudatlan koromban
38. tanultam anyámtól.
39. Akkor volt ez,
40. amikor sűrűbben kezdték
41. látogatni a bajok.
42. Mondatták velem a sűrűbb bajok
43. egyre gyakrabban a mondókát,
44. amit hol azért mondtam,
45. mert nem láttam elég foganatját,
46. hol azért, mert láttam
47. annyi látatját,
48. hogy ha jöttek is,
49. aránylag múltak is a bajok.
50. Egyszer aztán vérszemet kaptam,
51. s biztattam magam,
52. hogy ha még szeretnék
53. némi ideig esténként
54. a falvédőnek fordulni,
55. a napnak az elejére is
56. kellene egy mondóka,
57. nemcsak a végére.
58. S tanultam egy reggel
59. egy reggeli mondókát,
60. magamtól, egyedül, önszorgalomból,
61. anyám nélkül, de az 6 "mintáján":

62 Már a szép nap ismét felkelt,
63. Felvirrasztva az új reggelt,
64. Veri a fény az ablakot,
65. Adjon az Isten jó napot,
66. Köszönjük a jót, amit adsz,
67. Istenünk, hogy ma megtartasz,
68. Adj a testnek egészséget,
69. S a léleknek munkakedvet,
70. Ámen.
71. Elmés mondóka mit:
72. előre megköszöntem
73. a jó Istennek a jót, amit ad
74. az éppen felvirradó napra,
75. előlegeztem a bizalmat
76. a jóltevŐ6égénék, amivel megtart,
77. s kértem előlegesen a ráadást is,
78. külön a testnek, külön a léleknek.
79. Vérszem a reggeli verőfényben:
80. hitközösséges többesben szólt ez is,
81. bár elég magánjellegű célt szolgált.
82. A bajok nem szűntek meg
83. látogatni azután sem,
84. de én sem szűntem meg
85. mondogatni az ikermondókát,
86. mondogattam napi kétszer is,
87. amint egyszer feküdt,
88. s egyszer kelt a nap,
89. kivált olyankor, amikor a bajok
90. leginkább nem szűntek látogatni.
91. Jó is mit, hogy dupláztam,
92. mert látatját is láttam:
93. a bajok múltak tovább,
94. ugyanúgy, ahogy jöttek tovább.
95. így még most is láthatom,
96. hogy a délszínnel szembeszegezett
97. falvédőn fakul a fekete-piros szín,
98. amint este csukódik a pillám egy
99. ámennel, s reggel nyílik azzal, hogy
100. ámen.
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SZOCS ISTVÁN

MERJÜNK MÉG KISEBBEK LENNI?
Még egy emléktábla, még egy 

szónoklat, még egy felavatás 
vagy leleplezés, fennen csattogó 
szónoklatok, megemlékezés, 
díszvers korunk Pósa Lajosától 
és Szabolcska Mihályaitól, öku
menikus istentisztelet, reszketeg 
hálaadás, folyóiratok emlékszá
mai, díjátadás, pályázat-hirdetés: 
amint ezt, tán egy évtizeddel eze
lőtt, leírták, kielemezték, de tu
dom ásul- nem vették  — a 
kisebbségi (nemzetiségi, együtt- 
lakói) lét egyik legfontosabb jel
lemző vonása a fesztivizmus. Az 
ünneplési készség, hajlam, vagy 
kényszer.

A társadalmi élet, egyáltalán 
a lét, a meglét, a hogylét, az ittlét, 
a Daseinwirklichkeit önkifejező
dése, önfelmutatása mindég va
lamilyen ünnepélyes — több
nyire gyászos, ritkán örömteli — 
megemlékezés alkalmával esik 
meg. A művelődés pedig beleta
gozódik a fesztív eseménylánco
latokba.

Hogy tulajdonképpen miért 
fáj ez nekem? Nem fáj...illetve, 
nem ez fáj, nem a megemlékezés, 
nem az emléktábla fáj, nem a bő 
lélegzetvételű szónoklat, nem az 
évfordulós naptár fáj. Csakis az, 
hogy aztán — ennyiben maradunk. 
Ez fáj mindenekelőtt. Nem az a 
fontos, hogy az emberek olvassa
nak, hanem hogy díszkiadvá
nyok jelenjenek meg. Nem az a 
fontos, hogy esténként színházba 
járhassunk, hanem hogy megün
nepeljük azt, hogy őseink, sőt 
közvetlen elődeink, sőt valaha mi 
magunk is, esténként színházba 
jártunk. Hogy megünnepeljük: 
eleink valaha jó könyveket adtak 
ki; melyek ugyan nem hozzáfér
hetőek, nem olvashatóak, de ki
váló szakembereink értekezése
ket írnak róluk, s aztán ezt meg
ünnepeljük; mint ahogy azt is 
megünnepeljük, hogy a megem
lékező értekezésekről összefog
laló értekezések jelennek meg. 
Kinek volna ideje irodalmat ol
vasni, ha mind el kell olvasnia az 
egykori írók naplójegyzeteit, le
velezéseit s főleg az erre vonatko
zó értekezéseket?

... és egy kis magyar -ia, -cska, 
-cske...

Itt van például Apáczai Csere 
János. Gyakori megemlékezé
sünk alanya, tárgya, ürügye.

Hadd vágjak gyorsan elébe: 
egy pillanatig sem akarom a ko
lozsvári Apáczai Társaság érde
m eit, tevékenységét, vagy 
célkitűzéseit kisebbíteni. Nagyon 
is szép munkát végeznek, föltét

lenül jót és hasznosat akarnak. 
Nem róluk van szó, hanem az 
elmúlt fél évszázad Apáczai-kul- 
tuszáról. A számlálatlan megem
lékezésről, sír-látogatásról, Téli 
Zsoltárról s más színházi előa
dásról. Többek közt a Magyar 
Encyclopaedia is újrakiadásra ke
rül 1977-ben ...ami, a hosszúkás 
és a kor ideológiai jellegzetessé
geit eléggé magán viselő beveze
tője ellenére még m indég a 
legnagyobb teljesítménye az 
Apáczai-kultusznak; nem feled
teti, hanem emlékezetünkbe idé
zi, hogy a nagy tudós sok műve 
még mindég kéziratban lappang, 
elfekszik.

Az a fő baj ebben a kultusz
ban, hogy magának Apáczai Cse
re Jánosnak a szellemi örökségét 
nem vállalta: a mentalitását; és az 
attitűdjeit.

Az "Apáczai-jelenség" — 
hogy ma divatos módon fejezzük 
ki magunkat — lényege az volt, 
hogy: 1. legyünk kortársai az 
egyetemes művelődésnek, és 2. 
ezt az anyanyelv által érhesssük 
el.

Egy célratörő módszertani, 
nem bak-, hanem tigrisugrással 
ezt így fordíthatjuk le a mai gya
korlat nyelvére: jelentessünk 
meg kislexikonokat; enciklopé
diákat; adjuk ki a magyar nyelv 
Oxford- vagy Duden-szótárait. 
És mindezt: újból és újból! Ahogy 
a franciáknál nem telik el év, 
hogy meg ne jelenjék a Nouveau 
Petit Larousse, az a remek kisle
xikon új kiadásban, úgy nálunk 
se telhetne el egy-két évtized, Kis 
Magyar Értelmező Szótár, Stílus

szótár, Kis Tájszótár, Régi Szó
jegyzék és főleg: — A Magyar 
Nyelv Képes Szótárának új ki
adásai nélkül.

Mindez azonban egyáltalán 
nem jelent meg, soha - Apáczai 
örökségének harcos, nagyöblű, 
tág gégéjű vállalásai ellenére 
sem! Sem a Kriterion, sem más 
kiadó nem vállalta; pedig csak én 
magam is hány ajánlatot tettem, 
hányszor szorgalmaztam — és 
még mások is hányán!

Nem vonom kétségbe az Er
délyi Magyar Szótörténeti Túr ha
talmas értékét — de ha valami
nek is a kiadása a Magyar Tudo
mányos Akadémia feladata lett 
volna valaha, úgy e munkának a 
megszerkesztése és kinyomtatta- 
tása föltéüenül! Nem lett volna 
szabad vele évtizedekre leterhel
ni a romániai magyar könyvki
adás szótár-megjelentető kapaci
tását, különösen, ha meggondol
juk, hogy minden feltétel hiány
zott hozzá, legelőször is az 
ideológiaiak; aminek következ
tében a szótár menetközben 
kényszer- átszerkesztéseken 
esett át, s ez megbontotta a köte
tek között az egységes elképze
lést, koncepciót és a többit.

Ennek következtében, ha va
laki ma itt magyarul akar írni, 
beszélni, tanulni, tanítani, nélkü
löznie keli a kétnyelvűség körülmé
nyei között azokat a segéd
eszközöket, amelyeknek a meg
felelőit az angol, a francia, a né
met tanár, tanító, író, olvasó az 
egynyelvűség körülményei kö
zött sem nélkülözheti!

Kétségtelen, e tekintetben

nemcsak a könyvkiadók, hanem 
a nyelvészek, más tudományos — 
dolgozók és a jeles közírók is hi
básak, mert sohasem akartak kel
lő nyomást ennek az ügynek az 
érdekében kifejteni.

F áradhata tlan  közíróink 
egyike a minap egy kis dörgedel
mében valakinek a szemére 
hányta: "jó, hogy nem támadja 
mindjárt már a nyelvészeinket 
is!"... Mintha ennél nagyobb 
szentségtörés el sem lenne kép
zelhető?

Vállalkozom e szentségtörés
re; támadandónak nyüvánítom 
nyelvészeink összmunkásságát, 
mert rajtuk is múlt, illetve főleg 
rajtuk múlt, hogy ma nemhogy 
segédeszközeink, de szinte sem
miféle eszközünk sincs a magyar 
nyelvnek a propagációja — 
ugyan! állagmegőrzése! — érde
kében.

Ha pusztán tekintélyrombo
lás, fúrás és felelőtlen ugratás 
lenne a célom, akkor nem erről 
beszélnék. Hanem olyasmikről 
beszélnék például: ahhoz, hogy 
valaki irtózatosan nagy hírű 
nyelvész legyen, nem is szüksé
ges megkülönböztetni tudnia a 
latin nyelvet a némettől. Mert 
például Valaki élete során szám
talan előadást tartott Gyarmathi 
(-thy, tthi, -ti) Sámuel Affinitás... c. 
alapvető munkájáról, de egy he
lyen azt írja; a mű kiadásának 
egyes példányaihoz hozzácsatol
ták Schlőzer német tudós latin 
nyelvű elismerő levelét. Függet
lenül az elismerés fokától — a 
levél: németül van!

Erről eszembe juthatna egy 
vita; régészek, ornitológusok és a 
nemzettudatot a felelőtlen meg- 
zavaróktól óvni szerető jeles köz
írók egy kis vitája. Arról, hogy 
Amerika felfedezése előtt a puly
kát már ismerték — Indiai Tyúk 
néven Mátyás király udvarában; 
erre bizonyítékok maradtak fenn 
a király levelezésében, konyhájáé
nak hulladéktelepén, de egy ak
kor vert érmen is. Ez utóbbihoz 
mervén egyedül hozzászólni, a 
közírók lejelentették, hogy az 
nyilván sasmadarat ábrázol. Mi
re az ornitológusok felháborodva 
jegyezték meg: végül is azért a 
madártan tudósa valaki, hogy a 
pulykát a sastól meg tudja külön
böztetni!

Mint ahogy nyilván a nyel
vész is ott kezdődik, hogy a latin 
nyelvet megkülönböztetni le
gyen képes a némettől, ugye...

(Valójában eme amennyire 
mulattató, annyira lehangoló 
esetnek az a magyarázata, hogy 
Sámuel annak idején a német le
vél elé egy pár soros latin bekez
dést, ajánlást biggyesztett. Tudó
sunknak erre esve tekintete, fe
leslegesnek vélte el is olvasni: 
ami latinul van, az jól van úgy^ 
elolvasni már okvetetlenkedés. E
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mentalitás miatt megy veszendő
be hajdani latin nyelvű művelő
désünk sok száz lefordítatlan 
kötete!)

Nem ily esetek késztetnek hát 
nyelvészeink ostorozására, hi
szen ezek végül is szórakoztató- 
ak. Hanem — az amerikázásuk.

A negyvenes évek végén egy 
alagút építésénél dolgozva, fel
tűnt, hogy a légkalapácsot a szik
lának szegező bányász csak 
rázkódik, de semmi erőt nem fejt 
ki, és tekintete ábrándosán kóbo
rol a hegyoldal fenyvesein. Egy 
darabig figyeltem, aztán incsel
kedni kezdtem vele: " -aszikám, 
maga egyáltalán nem dolgozik, 
csak rettenetesen zakatol!"

A bányász kikapcsolta a sűrí
tett levegőt, cigarettát sodort, 
maga mellé ültetett, megkínált, 
és elmagyarázta: "Minek úgy si
etni? Én ezen a vidéken nagyon 
jól érzem magam! Ha az alagút 
túl ham ar elkészül, mehetek 
máshova alagút-fúrást keresni. 
Ezt az évet mindenáron ki fogom 
húzni itten!” S ahogy Rilke mon
dotta: csak mert nem érdemes 
úgy sietni a sír felé!

Ez világos beszéd, szóból ért 
a magyar ember. A nyelvészE- 
INK azonban csak korszerűség
ről, szakmaiságról, tudományos 
szükségletekről motyognak. Ho
lott — arról van szó, nagyon is jól 
érzik magukat kásahegyeik tövé
ben... ezért nem jelent meg az év
tizedek során a legalább huszon
öt éve kész Magyar—Román 
Nagyszótár; mert hiszen az évti
zedekkel azelőtti koncepció, 
amelyben fogant, ma már korsze
rűtlen; újra kell szerkeszteni. 
Amikor a jelenlegi szerkesztők 
nyugdíjba mennek, ugyanez a 
szempont megint csak felmerül 
majd utódaiknál. Ha lesznek.

És ezért aztán akármennyit 
hangoztatják, hogy a romániai 
magyarságnak saját szempontjá
ból is fontos, hogy tudjon jól ro
mánul, amivel csak egyet lehet 
érteni, sem ez a szótár, sem más 
segédkönyvek (pl. Tanuljunk 
könnyen, gyorsan), sem társalgási 
útmutató sohsem kapható.

S még nagyobb baj, hogy a 
magyar nyelvészek a magyarul 
magtanulni akarókra sem gon
dolnak! Hiába járom a könyves
boltokat — magyar tanuláshoz 
szükséges könyv, füzet, hangle
mez, hangszalag nincsen. Sem 
magyaroknak, sem másoknak. 
Az utolsó, ami a kezembe került, 
valaha: A. v. Boronkay Einfüh
rung in das Ungarische 1940!!!

A múltkoriban, erre panasz
kodva, egy nyelvész-csemete ki
jelentette: m árpedig  vannak 
üyenek; adtak ki ilyeneket; ő ma
ga is látott üyeneket Debrecen
ben, például a Nyári Egyetemen.

Hát akkor: Debrecenbe kéne

menni? Pulykakakast kéne ven
ni? Esetleg sasmadarat?

"...és fogjuk egymás kezééé-
étí..."

Úgy húsz éve a Zsil-völgyé- 
ben utazgattam, napokon át sok 
magyar szót hallottam, de ma
gyar betűt egyet se láttam. Egy
szer aztán az ú t szélén, egy 
kicsiny, fehér, nyeregtetős házikó 
homlokzatáról óriás vörös betűk
kel lángolt a szemembe: EGY AZ 
ISTEN! Leírhatatlan volt a meg
rendülésem. Amikor mégis meg
kíséreltem  úgy-ahogy leírni

Azóta harcolok egy Képes 
Magyar Szótárért. Hiába. Ami
kor tavaly nyáron az esztergomi 
Anyanyelvi Konferencián ezt a 
szótár-ügyet szóba hoztam, a sú
lyosan vogul küllemű értekezlet
vezető lekopogott Nem telt rá az 
ötpercből. Mint ahogy azt a dél
vidéki-újvidéki fiatalembert is le
kopogták öt perc múlva, aki a 
magyar nyelv oktatásának a két
nyelvűség körülményei között 
történő oktatási kérdéseiről be
szélt. Erre sem volt idő. Csak az 
üdvözletekre; megemlékezések

riportcmban, a szerkesztő magá
val viaskodva megjegyezte: 
"Sokkal szerencsésebb lett volna 
riportod megjelenhetése dolgá
ban, ha oda például az lenne fel
írva, hogy Éljen a Párt!"

De nem az volt. Akkor már 
azt nem írták ott magyarul. Ak
kor már egy ideje csak a legvégső 
igazság szólalhatott meg, feleme- 
lőcn vagy fenyegetően és keserű
en magyarul. Akkoriban már 
Babilonnak vizei mellett ültünk. 
(Apropó: ekkor világosított meg 
a felirat, hogy Egy, és Az, és Isten; 
mind ugyanazt jelenti!)

Ugyanezen az utamon be
m entem  egy kis élelmi
szerboltba. Égy kedves kis 
szöszke kiszolgálólány, román 
rendelésemet hallgatva, tört ma
gyarsággal megszólalt: "Én is 
magyar...sajnos, de nem tudok jól 
már...úgy kellene egy könyv... 
szép képes könyv. ..szép színes 
képek, és mindenhez odaírva 
magyarul, mi az a szép..."

re; ünneplésekre; a fesztivizmus 
bővített tünetcsoportjára volt 
idő; arra, hogy: Magyar testvé
rek, fogjuk meg egymás kezét! 
Fogjuk meg, és tartsuk jó szoro
san; akkor majd senki nem fog 
tudni csinálni semmit!

Én mindentől függetlenül, 
nagyon szívesen és szorosan fog
tam volna a kis szöszke kezét. De 
azóta már megöregedett, magya
rul elfelejtett; kézfogásommal 
nem sokat érne. Beírtam egy re
gényembe, ahol rózsaszín háló
szobában, rózsaszín hálóingben 
és rózsaszín könyvkiadói tervek 
között öngyilkosságot követett 
el. A regény nem jelent meg.

Minek a lektűr? Sokkal érde
kesebb, hogy XVII. századi írno
kok hányféleképpen tud tak  
hibásan leírni egy latin szót vagy 
német kifejezést?

És miért mindég csak a szo
morút ünnepeljük?

Nagyon szép, hogy megün
nepeljük a vértanúkat, a madé-

falvi veszedelmet, a nagymaj- fé
nyi fegyverletételt és a sok futá
sokat. Ám elgondolkoztatónak 
tartom, hogy sohsem vehettem 
részt olyan ünnepélyen, amelyen 
valami vidám, derűs dolgot ün
nepeltek; mondjuk, eltekintve a 
részleges vallásszabadság ünne
pétől.

Példáid — az erdélyi Mohácsi 
Csatát! Ahol 1285-ben Torockó 
mellett úgy megverték a tatáro
kat, és úgy kiűzték Erdélyből, 
hogy közdalnokaik kétszázötven 
év múlva is gyászdalokat zeng
tek róluk. (Ezek leszármazottai a 
gagauzok!)

Avagy Laczkfi Endre hadá
nak tízezernyi lófő székelye mek
kora győzelmet aratott, ugyan
csak szegény tatárokon, hogy 
nyomában megalakulhatott Mol
dova! Vagy, vagy... Például, Bát- 
hori Zsigm ondnak csak a 
szom orú em lékezetét őrzik. 
Hogy azonban ő és vezérei mek
kora győzelmeket arattak itt-ott a 
törökökön, arról drámairodalmi 
pályaműben még nem hallottam.

Jó, legyen fesztivizmus. De ne 
csak vesztes csatákra emlékez
zünk.

Jó, legyen múltfeltárás. De ne 
csak a múlt harmadrangú tanúit 
hallgassuk. A nagyokat is, ne 
csak Retteghy Sámuelt és a többi 
Sámueleket; hanem Bethlen Mik
lóst, Kemény Jánost, Cserei Mi
hályt is. Stb.

Jó, legyünk büszkék a mező
ségi tárátokra, de hallgassuk 
Liszt Ferenc muzsikáját is, sőt 
Brahms magyar táncai is meg
szólalhatnak örökös fesztiválja
inkon, még ha egy ifjú kántor 
emiatt le is botfülűzte Brahmsot.

M erjünk nagyok lenni — 
mondták Széchenyiék. A XX. szá
zad második felének Kisebbségi 
Közírói és Köztörténészei szerint 
a rom ániai m agyar tudo
mányosság egyetlen feladata: 
adalékokat szállítani a román és 
más tudományosság malteros lá
dáiba, azaz tanuljunk meg, és 
merjünk kicsik lenni!

Éz a mentalitás oda vezethet, 
amint Németh László figyelmez
tetett, hogy "egy nagy emberkö
zösség osztyákjaivá fogunk 
töppedni."

Végezetül egy vallomás: én is 
gyakran belesüppedtem a vogul 
nihilbe. De a tajgák és más holt 
tengerek magába emésztő feszti- 
vizmusából mindég kiemelt már 
az is, ha Liszt Ferenc zenéjét hall- 
gattam. Legutóbb talán épp a fi
zikai létemet mentette meg egy 
szimfonikus költemény: Amit 
fönn a hegyekben hallani...

Arra is figyeljünk sok kisded 
ünnepünk és keservünk között, 
ami odafönn, a magasban hang
zik. Akkor talán utódaink növés
nek indulnak.

7



HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

A Z O RO SZ ERDŐK 
PÁRIZSI VISSZFÉNYE

A kivirágzott gesztenyefákon 
Párizs gyertyáit mindenki ismeri. 
De ott, még magasabban, a platánfa 
gömbvirágai azok-e, vagy egy fé
szek? "Azért lettem rövidlátó, mert 
első pillantásra megláttam azt, amit 
a normális szem nem vehet észre? 
Vagy a természet segített hozzá 
(micsoda színlelés, ha nem is épp 
kaméleoni tökély), hogy leplezni 
tudjam rövidlátásomat?!" Alekszej 
Remizov, az omamentalista próza 
mestere egy párizsi kirakat előtt áll
va megigazította szemüvegét, majd 
egy ásítást igyekezett elnyomni, 
mint rendszerint olyankor, midőn 
valami nagyon a lelkén nehezedett. 
A cselekvésképtelenség pillanatai
ban vigyáznia kell, hogy el ne alud
jék az utcakövön.

(Ez az öregedő ember, mint aki 
Arkangyalt lát, a világváros bulvá- 
rain önmagával viaskodott; s én 
most, jó emberöltőnyi távolságból, 
az ő nyomában haladva a Place de 
la Madelaine alkonyi szürkületé
ben ugyanolyan kétkedéssel te
szem fel magamnak a kérdést: 
vajon visszaadhatók-e hűen lelki 
viszontagságai s a gondolatai? 
Nem annyira formailag ritmizált, 
bravúros stílusáról — gondoljunk 
az "Almafácska” rezdüléseire vagy 
a tűzpiros szájacskájával holdkó- 
rosságra buzdító "Pávácska" szélvi- 
harára, elbeszélések ezek 
egyáltalán vagy inkább szimfóni
ák? —, sem betegesnek titulált má
rtírjairól van ezúttal szó, hanem a 
fél életét kitöltő önkéntes száműze
tésben krónikás-elhivatottságáról, 
melynek egy középkori szerzetes 
bűntudatával próbált meg eleget 
tenni. Mit ér a világharmóniához 
való fellebbezés, ha az emberi élet 
megfellebbezhetetlen törvényét 
egy kegyetlen kéz már előre megírta?

Ősz van megint — ki tudja, há
nyadik azóta? —, úri vadászat ide
je. Fantom-vonat dübörög 
keresztül a fagyott tájon kelet felé, 
bevagonírozott emberekkel. Az ő 
fülükkel — vagy már a világgá sza

badult s hírnévvel sújtott exfogo- 
lyéval? — hallom most a szarvasbi
kák hangját: panaszos bőgésüket az 
aranytrófeát érő agancsú, kilőtt ki
rályszarvas után.)

*

Sovány keze kinyúl egy elve
szett kéz után. A műit, ha sóvárogni 
kezdesz, mind messzibbnek mutat
ja magát.

Az ablakhoz lép és kinyitja. Az 
utcáról kerékzörgés, tülkölés tör rá. 
Egy néger fiú trappol végig a jár
dán. Az üldözők füttyszava. (A va
dászat kényszerképzete megint. 
Áll bekerítve. Lágyékába agár foga 
mélyed, inaiba hasít a vadászkés, 
fültövön ütik a puska tusával...)

Amikor megfordul, látja, hogy 
a szoba a tejfehér holdfénytől egé
szen kivilágosodott. Kimegy a 
konyhába, a pohárszék előtt gyor
san felhajt egy teáspohár vodkát, 
majd még egyet.

Nagyon sápadtnak és borostás
nak találja magát a fali tükörben, 
ettől kissé megrémül, s noha nem 
érez különösebb fáradtságot, tiszta 
ingében visszafekszik az ágyba.

Szemét behunyja, s kezével 
lágy mozdulatot tesz a levegőben, 
amitől könnyű árnyék suhan át a 
homlokán. Arra gondol, hogy mi
lyen gyötrelmes utat kellett meg
tennie az éjjel idáig, albérleti 
lakásáig; vacogott, érezte, hogy az 
ajka elkékül, és görcs fogja el ujja- 
inak ízületeit, jóllehet enyhe párizsi 
éjszaka volt, őszi piszokkal és ökör
nyállal. Őt mégis a szürke, zord téli 
napok Moszkvája kísértette meg. 
Csinovnyik-képzelgés vagy inkább 
képzelethiány, hogy sötétség és bűz

fogad a kapuk alatt? Az állomás 
restijéből arcába langyos pára csa
pott s konyhaszag, korántsem a for
tyogó szamovár illata. A 
pincérfrakkok szárnyán mártásfol
tok, és a konyha moslékbűzéből 
előtántorgó rokkantak meg egy 
szemölcseit zsírral kenegető kol
dusasszony. "Pardon, uram" — 
szólt rá méltósággal a csoroszlya, 
mint aki fölismerni vélte benne a 
hazátlan idegent, s ő zavarában ki
hátrált az ajtón, és továbbtántorog
va (egy korty szeszesital nélkül) a 
peron szélén kötött ki. Hunyt szem
mel hallgatta a mozdonypöféke- 
lést Végtelennek tetsző hanyatlás
sal az időben, mint emlőhöz megté
rő nyűgölődő poronty, szívta ma
gába a kőszénszagot, amely lelke 
mélyéig fölkavarta.

Szokatlanul későn került ágy
ba, súlyos homály és rettegés ro
hanta meg. Mintha valami — 
idegrendszerében? — polgári élet
vitele, nyugalma ellen készülődött 
volna. Egy szék támláján lógott a 
mocskos inggallér, a nadrág a sző
nyegen hevert, ülepén kibomlott a 
varrás. Rémülten gondolt arra, 
hogy reggel hiába keresi majd a ké
zelőgombot, hogy átrakja a tiszta 
ingbe, ha egyáltalán van még tiszta 
inge a nyikorgó ajtójú szekrényben. 
Jaj, a tárgyak alattomos támadást 
készítenek ellene! Hajlékony ujjai 
között — valamikor muzsikált — 
milyen körmönfontan lapult a bo
rotva a tegnap is, mint aki, ha kell, 
kivárja a lázadás pillanatát. A leszá
molásét.

S a láda mélyén a molyette 
szmoking. A hercegen látott utoljá
ra hasonlót a vallatószobában, min
den olyan régimódi volt rajta s 
mégis elegáns, ahogy meghajolt a 
durva tréfák és sértegetések zápo
rában, ezáltal válva ld fegyenctár- 
sai közül.

*
Megint éreznie kell: hiába a si

ker, hiába simul, idomul és igazo
dik súlyához minden ebben a 
civilizált világban, hogyha ott be
lül... A szavak életre keltik a látha
tatlant. Elárulnak az ismeretlen 
környezetben is. Fuccs neked, bo
hém élet! Foxtrottozó világ! A sza
vak megnevezik a ködbe, a hamuba 
veszőt. Bármilyen maszkot viselj is, 
megmondják, ki vagy.

Valamit felkap, sodor a szél, az
tán elejti, mint a fonnyadt, összeso
dort falevelet. Most egy másik kis 
haszontalanság lebeg ott kint an
nak az idős nagyvilági hölgynek a 
hatalmas kalapja körül. A vadóc 
szobacica, aki imádnivalóan tud fe
csegni, ijedten, kancsalul néz Mon
sieur Remizovra. Talán látja, hogy

ez az ember hirtelen kikészült, 
nincs sok hátra neki. _

Valaki azt is sejti, hallja, milyen 
sötét, vad száguldás, hajsza van az 
ő homloka mögött?! "Én fegyenc a 
vagyok, te pedig herceg!...." — A 
tolsztoji kontrasztok a Feltámadás
ban, a szent aggastyán biztos fény; 
árnyék egyensúlya régóta legenda, 
csalóka krisztusi ígéret. Az emlé
kek valahol mélyen, érintetlenül fe
küdtek lelkében. Legalábbis így 
képzelte, mióta önkéntes emigráci
óban él. A kolostori vakság helyett 
("bocsásd meg nékem, Ilarion 
atya!") a nyitott egű, napos Párizst 
választotta. Hadd roskadjon le mö
götte, mint öngyilkos, a vasúti híd.
A vasrácsos vagon zúzmarás abla
kaival azóta csak kisiklott valahol, 
nem sípol füledben a gőz, nem lesik 
keselyűszámyak a terrorbűnbakja- 
it a puszta alacsony ege alatt 

* Vagy mégse?!
Nem alszol, hallod, hogy szólí

tanak halálukban. Az élő is csak 
múzeumi tárgy.

Négy sebünkön gurulunk,/ Lenyes- 
ték szárnyainkat/ Hét bűnünk szár
nyait...*

Ki jön az ágyadba, míg férfi 
vagy!

Kint egy fonográf sikoltoz, ri- 
pacskodik.

Lépésről lépésre közelít valami, 
s körülölel, nem áll hatalmadban 
megállítani.

Fakó halvány ég és hómezők.
Párizstól Moszkváig és vissza, 

az öntudat szűk zugaiban haldokló 
árnyakkal, száguldoz a Kivilágított 
Nagy Transz-Eurázsiai Expressz.

*
Ki vagyok én tulajdonképpen?
Jó zenei érzékkel és rajzkész

séggel
megáldott emberpalánta. A 

tömpe orr
(egy durva fegyőr csendet kiált

va
beverte), a gombszem, amelyik 

éjfél után a
pravoszláv szentek életrajzát 

lapozva
fantáziái, vajon ugyanazé a fé-» 

lénk
kisfiúé, aki nem született forra

dalmárnak,
húszéves korában mégis a szá

műzetésre
ítéltek között találja magát..
Diáklánytársa ("kezem acél kar

perecé szomszédom kezéhez van bi
lincselve") egy óriási teáskannányi 
forróvizet szerzett valahonnan, be
főzte a teafüvet, s bögrékbe töltö
getvén a fázást és köhögést 
csillapító italt, melléje kalácsdara
bokat is osztogatott a raboknak.

A lány hátrahajtott fejjel kor
tyolt; nyakán lüktetett az ér. A so
vány arc s az ujjakkal hátrafésült, 
sima haj az ikonok szűzi törékeny
ségét juttatta a Remizov eszébe, s 
szinte boldoggá tette, hogy erre a 
szörnyűséges útra terelték életét. 
"Nem baj, vezekelni fogok—emlé
kezett egy szerzetesi hangra. — Az 
érzelmek fontosak egyedül." És* 
fénylő szemmel, a száját megre-
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megtető, furcsa révülettel, valóság
gal táncolva hátrált a helyére a sor
ban, amikor számbavették őket.

Amikor a moszkvai állomásban 
a foglyok között megpillantotta azt 
a vézna gyermeket, nemcsak a bi
lincscsörömpölés némult el benne 
hirtelen, hanem egyfajta bűntuda
tot is érzett, mintha valamilyen mu
lasztáson érték volna — "rosszabb 
vagyok a köztörvényeseknél!" — 
amiért oktalanul kihívta maga el
len a sorsot, ahelyett, hogy megkí
sérelte volna enyhíteni bár egy 
mosollyal mások szenvedését, 
hogyha a törvény márványszívét le- 
hetelen is megpuhítani.

A serdülő korú fiúcska kabátját 
por lepte? Vagy a szürke szél volt 
az oka annak, hogy Remizov min
dent por vagy hamu színűnek lá
tott, még a Idosztott bögre teát s a 
kalácsot is. A gyorsbeszédű fiúcs

kának láza volt, zavaros mesélése 
szerint Verne időgépével sikerült 
megszöknie a kegyetlenkedő fel
nőttek szeme elől a gyermekmen- 
helyről.

Ordításokkal, nyögésekkel ter
hes fagyos éjszakában robog velük 
a zsúfolt fogolyvonat, s Remizov 
feldagadt orral s könnyektől ázta
tott pár hetes szakállal az alvók 
közt mint valami tehetetlenül el
omló krumpliszsákok között botor- 
kálva, a réseken besütő holdat 
éppolyan serpenyő nagyságúnak 
látja, mint kicsikorában.

*
A téglaépület rácsos ablakai 

mögül borotvált fejű köztörvényes 
fegyencek figyelték a politikai fog
lyok sétáját a zárt kis udvarban. 
Szemükben időnként izgatottság, 
türelmetlenség lobbant De Remi
zov most még a káromkodást is de
rűsen viselte el, s a gúnyos 
kiáltásokat az udvar felé: "Mi csak 
lopni szoktunk, a spiclik köztetek 
vannak!"

Egy kecskeszakállas halottat 
vittek el mellette; fejénél a horpadt 
papi süveg, mint shakespeare-i kel
lék, bohócsapkának tűnt "Érdekes 
módon, a halál nem ijeszt — ámul
dozott magán Remizov. — Milyen 
nyugodt az eltávozók arca."

A hajnali liturgia képzelt édes 
dallamát váratlan hersegés zavarta 
meg. Egyik fogházőr sült virslit ro
pogtatott Remizov ez egyszer kép
telen volt végignézni a sárga 
lapátfogak őrlését, ösztönszerűen 
megborzongva két csupasz vállá
hoz kapott, mintha az ő enyhén 
petyhüdt húsából fogyasztottak 
volna. "Disznók elébe vetettek, 
hogy felfaljanak” — jutott eszébe 
valahonnan egy idézet

Valaki rázendített egy operett
dalra ("tavasszal a leghitványabb 
bogárka is újjászületik"), s Remizov 
ujjongva konstatálta, hogy a ron

gyokba bugyolált, fagyott, elnehe
zült lábak, egymást bokán rúgva, 
elgáncsolva — megelőzve — ho
gyan küzdenek a kiporciózott ke
nyéradagért.

*
A herceg létezett-e valójában, 

vagy csak kitalálta?
Sötétedés után, mikor a foglyok 

elcsendesültek a priccseken, a 
priccsek között és alatt (fény híján 
tetvészéssel nemigen lehetett agyo
nütni az időt), amikor már az álom 
fogságába jutottak, vonítása, nyö
gése elviselhetetlenebbnek tűnt az 
ürülékes csöbör bűzénél, Remizov 
másodmagával kilopakodott a fo
lyosóra. Vagy talán nem is volt más 
társa a lélegzetet elfullasztó áporo- 
dottságban, csak az a félkegyelmű, 
magatehetlen kis öreg, aki összegu
bancolódott hernyó-meztelenségét 
mutogatva feje búbjától végbeléig, 
egyfolytában vakarózott

"Az igazság nem is olyan egy
szerű, mint ahogy elképzeltem" — 
tusakodott magában Remizov,

majd hangosan fakadt ki arra a kér
désre (vajon ki tette fel?), hogy ho
gyan éljen ezután?

"Éppen ez a dolog a lényeg: 
még nem tudom pontosan."

A többi ment magától, mint a 
karikacsapás — csak le kellett írnia, 
amit tapasztalt. Némely halandó egy
szerűen tud élni, és közben semmit sem 
kérdez, mások pedig feltétlenül választ 
várnak, különben nem is élet nekik az 
élet. Végül pedig vannak olyan embe
rek, akik már válaszoltak maguknak, és 
nyugodtan élnek.

"Hol lelték meg a választ?"— 
töprengett Hlebnyikov. (Ez én vol
nék, a komiszkenyér-fogyasztó.)

"Ön, herceg, tudja, hogyan kell 
élni?" (A herceg csak mosolygott, 
mintha tudná is meg nem is. Moso
lyában talán az újszülött ártatlansá
ga, talán egy végső átok fénylett.)

A fenséges úr szép, ifjú termete

RVjlci Ci

méltóságot sugárzott (Jaj, csak ne 
látná maga előtt azóta is azt a lárva
képű, húgyban csúszkáló, csupasz 
vendéget Remizov!), bár, igaz, a 
hercegnek is elpiszkolódott kissé az 
inggallérja, s gyűrűs kezével (hogy 
nem lopták el róla?) ügyetlenül ta
kargatta a hosszú fekete kabátján 
éktelenkedő foltokat.

Ezt nyilván utólag képzelte 
hozzá Remizov. Meglehet mégis, 
hogy csak magával beszélgetett a 
börtönfolyosón?

*
A stílus bűbáj, ármány. Nem lett 

volna szabad többet nyújtania az 
olvasóknak, mint saját magát. Az 
aszkétikus életmódban keresni a lé
nyeget A többi — a küzdés — me
sebeszéd.

"Önnek nagy esélye van betömi 
a nyugati könyvpiacra."

Viszonthallja a kecsegtető sza
vakat "Az érzelmeimmel? Az éle
temmel? — hebegte zavartan a 
neves kritikusnak. — De hát az én 
múltam, az én sorsom cseppet sem

olcsó szórakozás!... A történések 
közt mind jobban elmosódnak a ha
tárok, de megmarad a bizonytalan
ság, a kétely. A félelelmérzet. 
Változatlanul az szab határt remé
nyeimnek. Én elődeimben is és utó
daimban is raboskodom vagy 
elidegenedem. Nem tudok azono
sulni az elveszített, meg nem sze
rezhető közösségemmel. S a tájjal is 
egyre nehezebben. Az én gyermek
kori képzeteimből fölsejlő terrá- 
mon nem terem meg a 
déligyümölcs..."

Napokon át feküdt a párizsi ke- 
reveten. A herceg egykedvűségé
ben volt valami előremutató — 
gondolta. — Akit bármelyik nap el
érhet a vég, azt nem hálózza körül 
semmilyen kétely. S ha mégis, fö
lösleges fényűzés vesződnie vele.

Kiszabadulása után, még a név
telenek tömegét szaporítva, hány
szor töltötte volt el szívét a balga 
bizakodás, hogy ifjúságának meg- 
gyalázóit eléri majd a büntetés. A 
történelem, hogy visszaállítsa az 
eredeti harmóniát, leszámol a vét
kesekkel, haha!... Micsoda önálta- 

/ tás! Mint Schlemihl Pétertől 
tulajdon árnyéka, hamar elvált tőle 
a lelkesítő látomás, s a sivár környe
zetben sanda, idegen árnyak su
hantak nyomában olykor.

Egyik alkalommal megrökö
nyödéssel fedezte föl egy jól ápolt 
ismerős nő kezének ízületein a vas
tag ráncokat. Nem tudta leplezni 
váratlan, zavaros bűntudatát, mint 
hogyha az ő szégyene lett volna ez 
a változás, a rohamos hanyatlás rút 
jele — vagy legalábbis a harmóniát 
ígérő (hazudó) természeté. Emlék
szik rá,a templomban állt, a pap 
szertartásos mozdulatait próbálta 
megérteni, amint a nagydarab em
ber nehézkes szuszogással, üteme
sen emelte a magasba mindkét 
karját, s közben kántáló hangon 
imádkozott, hogy a szétvágott és 
borba mártott kenyérdarabkák át
változzanak Isten testévé és vérévé. 
A legünnepélyesebb ceremónia 
közben, midőn az asztalkendővel 
legyezgetett tálban és aranycsészé
ben a kenyér meg a bor átváltozása 
úgymond elvégeztetett, Remizov 
kirohant a templomból, és bukdá
csoló léptekkel igyekezett minél 
messzibbre kerülni a koldusok ha
dától. Vajon ezek a tántorgó része
gek, fogatlan, ótvaros kéregetők — 
elmélkedett arcát kezével elfedve 
— mit tudnak a kényszerű elzárt
ságban ránk törő, lealacsonyító 
szenvedélyről, a lelket megkísértő 
csábításról, mely a szabadjára en
gedett ösztön óráiban aztán fékte
len gyűlölködéssé vagy pedig 
hidég ellenszenvvé változhat á t "A 
magánzárkában ne engedd szabad
jára a képzeletedet!" — figyelmez
tette annak idején egy dülledő 
szemű életfogytiglanos fegyenc. S ő 
hogyne tapasztalta volna magán, 
hogy a testi vágy ingerültséget vált 
ki belőled ott, ahol csupa ocsmány
ság vesz körül, vagy elvétve kellet
len részvét. Sípolva veszel levegőt
» » »  folytatás a 10. oldalon
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a repedezett deszkapriccsen, s a 
durva vászoning alatt rádtörő sza
bálytalan szívverések rejtettebb vi- 
askodásra késztetnek, mint a 
penészes falon feketedő ikon.

A vérbe borult szemek, a borot
vával elvágott pulykakék nyak vo- 
naglása... Mintha a börtönlakók 
akarata irányította volna Remizov 
gondolatait, gátlásos lépteit éveken 
á t  Terhes jelenlétüket csak az újab
ban riasztó jelek (szorítógörcs a bal 
vállon és a csukló ütőerén) ellensú
lyozták némiképp; a kisded nyűg- 
lődések a mindennapok megkü
lönböztethetetlen maszkját felöltő 
vég előtt, mely bármikor elérheti.

"Lehet, hogy itt utol nem érnek, 
vagy ittfelejtenek... ha már az idő 
lemeztelenít"

*
A vihar előtti fülledt este, mi

dőn a cellamagányból kitántorog
va, a kisvárosi állomás söntés- 
pultjánál a mécspislákolás elégett 
pilleszámyakkal mérte az időt. A 
látómezején kívül egyszer csak 
megmozdult volna valamiA nagy 
szabadulás napján tudta, hogy ez 
már nem látomás. Éberségét, fogé
konyságát tette próbára a jelenés. 
Szinte megrémült attól, hogy mi
lyen közel van őhozzá. Ha igaz, 
amit a kortárs zseni több száz oldalt 
kitevő "vallási-filozófiai poémájá
ban"** álomszerűén, de kissé túlbe
szélve el szeretne hitetni velünk, 
vagyis, hogy minden a mi saját éle
tünk rezdülése, tőlünk függetlenül 
nincs semmiféle természet — úgy 
hát ő a társadalomba visszatérő Re
mizov akkor, akár a ringó zöldet 
vagy a fényfoltokat a csupasz fatör
zsön, megérinthette volna azt az 
utánozhatalan szépséget, mellyel a 
lány tudtára adta (épp neki) pilla
natnyi vágyakozását, örömét, ott, a 
frissen vakolt kis állomásban. Alig 
volt több az egész, mint egy fuval
lat, szinte a levegővel suhant tova. 
Követhette volna, csupán az illata 
nyomán, a meredek lejtőn, a folyó 
haragoszöldjét megvillantó homo
kos fövenyen, de — most utólag 
átgondolva a dolgot — valami ösz- 
tönszerűen visszatartotta; mintegy 
megérezte, hogy egy ismeretlen ve
szélyt rejtő, más arcú közegbe kell 
behatolnia, zavaros, belső viharok
tól terhes évszakokba, melyek 
egész lényét, idegrendszerét próbá
ra teszik majd, jobban, mint egy hi
deg zápor, mely váratlanul tör rád 
keserűgomba-szedés közben, s ha 
nem egyéb, néhány napig náthás 
leszel tőle.

Aztán ahogyan visszakapta a 
teljes nevét, mely hosszú időre le
vált róla, úgy talált rá magában is
mét azokra a kitéphetetlen gyökerű 
tulajdonságokra, melyekről már el
hitte, hogy öntudata mélyén nyo
muk veszett A kíváncsiság szen
vedélyére és a lemeztelenítő, mohó 
vággyal együttjáró gyanakvásra. 
Amilyen váratlanul elérzékenyü- 
lést váltott ki belőle a minden felté
tel nélkül fölkínálkozó női test,

éppoly érzékenyen érintette kivá
lasztottjában a hiúság tenyészete; 
álmainak csupaígéret-, csupafény- 
vizén, mint vaiami papírhajóval ját
szott a női szeszély. E., hosszú 
hajfonatát kibontva, kezében egy 
könyvvel, valahányszor hanyatt 
vetette magát, hogy elmerüljön az 
olvasásban, ajkát buzgón csücsörí
tette, mozgatta, mintha nyomokat 
akart volna hagyni a párnába lehelt 
szavaival. Ám percek múlva, hogy
ha el nem aludt, lecsapta a könyvet; 
"Unom." "Mit unsz?" Remizov sej
tette, mi következik. "Látod, már 
Tolsztoj sem hitt a harmonikus 
együttlétben, amiről te annyit pa
polsz." "Tolsztoj moralista^ volt, 
igaz..." "És Dosztojevszkij? Ó még 
jobban látta, hogy az eredendő 
rossz a civilizált emberben is ott 
sunyit." Remizov odament hozzá, 
és kitépte kezéből a könyvet "Lá
tom, nem akarsz megérteni — len
dült támadásba E.; arca pillanatok 
alatt könnyben úszott. Szadista 
vagy te is.” "Minden férfi szadista 
— szajkózta Remizov gúnyosan, 
föl-alá szaladgálva. — Es minden 
nő úgy olvas, ahogy te. Elég egy 
mondat, amely szerinted rád és 
rám vonatkozik, aztán Isten veled, 
irodalom!..." Négykézláb fejezte be 
a mondatot, mert közben megbot
lott a vastag szőnyeg szélében, és 
orra bukott.

E. kerek térde annyi év távlatá
ból is világított. Vagy csak egy 
gipszkutya pofája az ott a heverőn 
(?) — az elálmosodó Remizov verte 
le az imént, ahogy forgolódott. Öre
gedőiéiben nehezebben szokott el
aludni. Lebukó fejét ki, mi tartja 
meg? Mióta zuhan kábultan, öntu
datát vesztve, és milyen magasból, 
Úristen!

Sötét arcán az őszi orosz erdők 
visszfénye ragyog.

*
Mint nagy női szeméremtesttel, 

néz szembe a sötétséggel, ahonnan 
megerőszakolt nősténymacskák 
jajgatása hallatszik. A pantalló szá
ránál valami meleget érez.

"Hogyan tévedtél be ide, tarka 
szőrű kis cica?"

Ölbe veszi, és beszélni kezd 
hozzá: "Tejem sajnos nincs... Nem
rég adtam el néhány öltönyömet, 
hogy kifizethessem a lakbérhátra
lékot"

Eszébe jut, hogy egy téli délutá
non, az első olvadáskor, asszonya 
ült így az ölében, reszketve várta az 
ő ölelését, majd görcsös szorongás
tól kísérve végtelennek tűnő órá
kon át kínozták egymást a rideg 
homályban.

Illatos csókjai Remizovot forró
sággal töltötték el. "Jézusom — só
hajtott fel ijedten az asszony, 
kulcscsontján megérezve a férfi le
heletét. A nők szemérmetlenül mo
solyogtak rád a színházban" — 
suttogta tőle nem várt kacérsággal, 
s hagyta, hogy a férfi mohó ujjbe- 

' gyei elektromos kisülésekkel felérő 
érintéssel lehúzzák csontos válláról 
a kombinépántot s legyőzzék gyen
géd ellenkezését hasához tapasz
tott hideg kezének.

Remizov rég megérezte, hogy 
ennek a nőnek a nevetésébe rémü
let vegyül,mintha nem is az ő élő 
üstökét simogatná, hanem egy mú
zeumban kiállított halotti kopo
nyát. És szeretkezés után, mint 
ahogyan egy puritán ortodox lélek
hez illik, a vágy tűntén szégyenke
zés égett tekintetében. Remizov 
maga elé képzeli, amint a tükör 
előtt azt hajtogatja:" Én az ég kivá
lasztottja vagyok. Hogy nem jöttem

rá hamarabb? — Keze véletlenül 
melléhez ér, elpirul. — Ez egy ha
lott test.." S a másik pillanatban a 
duzzadó kebel felrobban.

Remizov eközben megszakítás 
nélkül monologizál: "Merre tart 
Oroszország, mit gondolsz?! Hát 
az orosz emigráns írók prózája?...
Az emberiség mikor jön rá végre, 
hogy Saint-Justök céltudatossága 
még ha tiszta is, mint a hajnalcsil
lag, a konventek tisztasága mindig 
kétséges."

Az asszony bűnbánó fejtartás
sal megy be a fürdőszobába. Remi
zov maga előtt látja, amint 
térdepelve sikálja a lépcsőket vagy 
a padlót, és fölpillant rá: "Ne légy 
olyan kéjsóvár!" Holott ő is az úgy
nevezett veszélyes éveiben jár, 
negyvenen túl.

"Mély részvét nélkül nincs más 
alternatíva, csak a hatalom sanda 
egyedülléte."

A szöveg meglehetősen "áthal- 
lásos", Remizov titokban összeka
csint önmagával. Ha még sokáig 
szónokol, az asszony, aki számára 
mindez száraz okoskodás, köny- 
nyen átváltozhat fúriává: toporzé- v  
kölni kezd, mint legutóbb, amikor 
látogatóba készültek, s a félrecsú
szott kárminpiros kalap láttán Re
mizov nem tudta megállni, hogy el 
ne kacagja magát. "Az emlékezet
ben eltemetett nagy emberi drá
mákhoz képest mindkettőnk 
hisztériázása komikus — állapítja 
meg magában Remizov. — Olya
nok vagyunk, mint egy civakodó 
páviánpár."

Ezúttal azonban a hagyma- 
szagra érzékeny, finom, keskeny 
orrcimpák halkan szipognak; Re
mizov tapintatlanul zöld hagyma- 
cikát rágcsál a kaviárhoz. Az 
asszony szemrehányóan elfordul; 
gyógyfüvekből főz teát. Lefekvés 
előtt arcát főtt kamillával borogatja; 
a gőz felett a fölhevült bőr pórusai 
kitágulnak. Szemében sötét, fojtott 
csillogás. Időnként bánat vize ho- 
málylik. Fejük fölött gyengül a lám
pa fénye. Á hosszúkás, sápadt női 
arc rajzolatát Remizov merész kép
zelete ragadozó madárnak látja. 
Megborzadva hunyja le szemét.

Valami különös fáradtság, csö
mör, amit a szájában érez. Körülöt
te s benne minden megváltozott; 
rosszra fordult

Buzog a víz az ezüstszamovár
ban. Remizov ma este nem akar a 
moslékízű börtönteákra emlékez
ni.

Sovány keze kinyúl egy elve
szett kéz után. Amúlt, ha sóvárogni 
kezdesz mind messzibbnek mutat
ja magát. Jó volna lagalább egy si- 
mogatással érzékeltetni, hogy 
mennyire elszomorítóan múlik az 
idő. Minden késő már.

1992 október

*Cendrars: A transzszibériai exp
ressz és a franciaországi kis Johanna 
prózája

**Ivan Bunyin: Arszenyeo élete

E
tie

nn
e 

H
aj

dú
: N

ői
 fe

j



szoveggyujtemeny srerkesztí:K. JAKAB ANTAL

DERY TIBOR
Déry Tibor (Budapest, 1894.10.18. - Budapest, 

1977.8.18.) próza- és drámaíró, költő; az avantgárd
tól közeledik a realizmushoz, hogy aztán ötvözze a 
kettőt; munkássága válasz a század egyik fontos 
regényvonulatának — a Proust, Thomas Mann és 
Kafka nevével fémjelzettnek— a kihívásaira. Nagy
polgári sarj; apai fölmenői 1848-ban magyarosítot
ták nevüket Deutschról Déryre, amikor Adolf, a 
nagyapa föltehetően már a szabadságharc zászlaja 
alatt szolgál. Kereskedelmi iskolát végez, Svájcban 
tanul nyelveket. Itthon tisztviselőként alkalmazzák 
nagybátyja gyárában. 1918-ban sztrájkot szervez 
munkahelyén, ezért a család "bevonultatja" katoná
nak. A következő évben leszerel, belép a kommu
nista pártba. A Tanácsköztársaság alatt tagja az írói 
Direktóriumnak. 1920-ban emigrál; Prágába, majd 
Bécsbe utazik. 1924-tól Párizsban él; napszámos, 
bolti szolga, nyelvtanár, később bélyegkereskedés
sel próbálkozik. Csődbe jut, s rövid perugiai tartóz
kodás után, 1926-ban hazatér Pestre; Kassák folyó
iratának, a Dokumentumnak lesz egyik szerkesztője. 
A továbbiakban is többször tölt hosszabb-rövidebb 
időt külföldön (Prága, Berlin, Dubrovnik, Palma de 
Mallorca). Verseskötetei — Ló, búza, ember (1922), 
Énekelnek és meghalnak (1928) — különféle izmusok 
hangján vallanak 1918-19-ről s az emigrációs életről. 
1933 karácsonyán kezdi írni nagyregényét, a Befeje
zetlen mondatot. Az önéletrajzi elemekkel átszőtt.

átfogó társadalomképet nyújtó mű cselekményének 
fő ágán egy nagypolgári származású fiatalember 
halad a munkásmozgalom felé — egy fonák szno
bizmus jegyében. Déryt 1938-ban Gide oroszországi 
naplójának lefordítása miatt bebörtönzik. 1940 és 
1944 között bujkálni kényszerül. 1946-ban felajánlja 
szolgálatait az újonnan alakult írószövetségnek. Fe
lelet (1950-52) c. regényében a magyar polgárság és 
munkásság sorsát festi széles ecsetvonásokkal. 1955 
végén az írók egy része memorandumot intéz a 
Központi Vezetőséghez. Még gyűlnek az aláírások, 
amikor a tiltakozók zöme visszavonja a jegyzéket. 
Déry nem tagadja meg kézjegyét. 1956 végén kivá
lik az írószövetség elnökségéből. 1957 áprilisában 
politikai vád alá helyezik, és az úgynevezett íróper
ben kilencévi fogházra ítélik. Amnesztiával szaba
dul 1960-ban. Parabola-regényei közül a börtönben 
írt G. A. úr X-ben (1964) kafkai látomás, negatív 
utópia, A kiközösíti (1966) pedig Thomas Mannra 
utaló iróniával megfogalmazott, játékos történelmi 
vagy áltörténelmi munka. 1969-ben teszi közzé re
gényes önéletrajzát ítélet nincs címmel. A Képzelt 
riport egy amerikai pop-fesztiválról (1971, a színpadi 
változat bemutatója: 1972) a hatvanas évek ifjúsági 
lázadásának történetébe ágyazza az egyéni tragédi
át. Akövetkező regény, a Kedves bópeer (1973): szám
vetés az öregséggel, a halállal. 1949-ben Déry még 
úgy vélte:"... az ország konkrét történelmi haladása 
a tündérmese felé visz bennünket". Annyi más pá
lyatársához hasonlóan írónak ő is különb volt, mint 
politikusnak, jósnak, történetbölcselőnek.

SZERELEM
A cella ajtaja kinyílt, s a bör

tönőr bedobott valamit.
— Fogja! — mondta.
Egy zsák volt, rajta egy szám. 

A földre esett, épp a fogoly lába 
elé. B. felállt, mély lélegzetet vett, 
s a börtönőrre nézett.

— A dvilruhája! — mondta 
ez. — Öltözzön át! Mindjárt meg 
fogják borotválni.

A hét évvel ezelőtt levetett ru
hája volt a zsákban, a cipője. A 
ruha olyan gyűrött, hogy egy te
nyérnyi sima hely sem maradt 
rajta, a cipő penészes. Széthajto
gatta az inget, az is penészes volt. 
Mire elkészült az öltözéssel, a rab 
borbély bejött, s megborotválta.

Egy óra múlva a kis fogház- 
iroda elé vitték. A folyosón már 
nyolc-tíz civilruhába visszaöltö
zött rab várakozott, mégis első
nek őt hívták be, alighogy az 
iroda ajtaja elé ért. Az íróasztalnál 
egy őrmester ült, mellette egy 
másik állt, előttük lassú léptekkel 
egy százados ide-oda sétált a 
szűk helyiségben.

— Jöjjön ide! — mondta az 
íróasztalnál ülő őrmester. — Ne
ve?... Anyja neve?... Hová távo
zik?...

— Nem tudom — mondta B.
— Hogyhogy? — kérdezte az 

őrmester.— Nem tudja, hogy ho
va távozik?

— Nem — mondta B. — Nem 
tudom, hogy hová visznek.

Az őrmester rosszkedvű te
kintetet vetett rá. — Nem viszik 
magát sehova — mondta mogor

ván. Mehet haza ebédelni a fele
ségéhez. Éjjel már használhatja a 
szerszámát is. Megértette?

A fogoly nem felelt.
— Tehát hova távozik?—kér

dezte az őrmester.
— Szilfa utca 17.
— Budapest, hányadik kerü

let?
— Második — mondta B. — 

Miért engednek ki?
— Mit kérdez annyit? — mo

rogta az őrmester. — Kiengedik, 
kész. Örüljön, hogy megszabadul 
tőlünk.

A szomszéd szobából kihoz
ták az értéktárgyait, egy nikkel 
karórát, egy töltőtollat, s egy ko
pott, zöldesfekete pénztárcát, 
melyet még apjától örökölt. A tár
ca üres volt.

— Ezt írja alá! — mondta az 
őrmester. Nyugta volt a nikkel

karóráról, a töltőtollról, a tárcá
ról.

— Ezt is!
Ez is nyugta volt, száznegy

venhat forint munkabérről. A 
pénzt leszámolták eléje az asztal
ra. — Tegye el! — mondta az őr
mester. B. újra kivette zsebéből a 
pénztárcát, s a bankjegyeket az 
ezüsttel együtt betömte egyik re
keszébe. A tárca is penészszagú 
volt. Utolsónak a szabadulóleve
lét adták át. A Letatóztatds oka kez
detű  pontozott sor üresen 
maradt.

A folyosón még körülbelül 
egy óráig ácsorgóit, majd ne
gyedmagával lekísérték a börtön 
főkapujáig. De még mielőtt a ka
puhoz értek volna, egy utánuk 
futó őrmester megállította őket 
Egy embert kiemelt a négyes cso
portból, és két géppisztolyos őr 
között visszakísértetett a börtön- 
épületbe. Az embernek a frissen 
borotvált arca hirtelen elsárgult, 
mintha epeömlést kapott volna, a 
szeme elkocsonyásodott.

Hárman tovább mentek a ka- 
puig.

— Ott a villamos, szálljon fel! 
— mondta B.-nek az őr, miután 
átvizsgálta, majd visszaadta ke
zébe a szabadulólevelet.

B. állt s maga elé nézett, a föld
re.

— Mire vár? — kérdezte az 
őrmester.

B. tovább állt, a földet nézte.
— Menjen már a fenébe! — 

mondta az őr. — Mire vár?
— Megyek — mondta B. — 

Szóval mehetek?
Az őr nem felelt. B. zsebre tet

te a szabadulólevelet, s kiment a

kapun. Néhány lépés után hátra 
akart volna nézni, de erőt vett 
magán, s továbbment. Figyelt, 
nem hallott lépteket maga mö
gött. Úgy gondolta, ha eléri a vil
lamost, anélkül hogy egy kéz 
nehezednék hátulról a vállára, 
vagy ugyancsak hátulról a nevén 
szólítanák, akkor feltehetően 
végképp elengedték. Végképp?

Amikor a villamosmegálló
hoz ért, hirtelen hátrafordult: 
senki sem jött mögötte. Nadrág- 
zsebébe nyúlt, de nem volt zseb
kendője, mellyel megtörölhette 
volna a homlokára kicsapott ve
rejtéket. Fellépett az épp eléje csi
korgó villamosra. A pótkocsiról 
ugyanakkor egy börtönőr szállt 
le, s az első kocsi mellett elhalad
va ragyás arcával s apró szemei
vel hosszan, kihívóan szemügyre 
vette B.-t. Ez nem köszönt neki. A 
villamos elindult.

Ebben a percben — attól a pil
lanattöredéktől kezdve, hogy 
nem köszönt a börtönőmek, s a 
villamos elindult —, abban a 
percben megszólalt körülötte a 
világ. Olyasféle érzés volt, mint 
mikor moziban géphiba miatt 
egy ideje hang nélkül pergett a 
fűm, s egyszerre, egy mondat, 
egy szó közepén visszatér a hang 
a színészek üresen tátogó szájá
ba, s a süketnéma terem, mely
ben m intha a közönség is 
elvesztette volna harmadik ldter- 
jedését, hirtelen miiszekundu
mos indítással a mennyezetig 
megtelik hangos zenével, ének
kel, párbeszédekkel. Körös-körül 
minden szín robbanni kezdett. A

» » » » »
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szemben érkező villamos olyan 
sárga volt, mint amilyen sárgát 
még életében nem látott, s olyan 
gyorsan zúgott el egy rikító, 
szürke egyemeletes ház előtt, 
hogy B. attól tartott, nem bírják 
többé megállítani. Az utca túlsó 
oldalán két pipacspiros ló vágta
tott egy üres társzekér előtt, 
melynek andalító zörgése megre- 
zegtette az égen úszó tündén bá
rányfelhőket. Egy üvegzöld 
kertecske hullámzott el hátrafelé, 
két lángoló üveggömbbel, s mö
göttük egy nyitott konyhaablak
kal. A járdákon sok millió ember 
sétált, mind civilruhában, egyik 
szebb, mint a másik, s mind kü
lönbözött egymástól. Köztük sok 
volt a meglepően alacsony ter
metű, egyik-másik a járókelők
nek csak a térdükig ért, sokat 
karon kellet vinni. S a nők!

Minthogy B. érezte, hogy a 
szeme könnybe lábad, bement a 
villamos belsejébe. A kalauznő
nek puhán csengő, szívhezszóló- 
an kellem es hangja volt. B. 
megváltotta a jegyet, s leült a ko
csi végében egy egyes sarok
ülésre. Becsukódott. Attól félt, 
hogy ha nyitva marad, elveszti 
önuralmát. Amikor egy ízben ki
tekintett az ablakon, szemben a 
járdán, a Sörgyár kapuja előtt egy 
férfit pillantott meg, aki megsi
mogatta egy fiatal nőnek az arcát. 
Ismét a nadrágzsebébe nyúlt, de 
megint csak nem talált zsebken
dőt, mellyel letörölhette volna 
homlokáról a friss izzadságot. 
Egy munkás ült le vele szemben, 
az üres helyre, nyitott aktatástá- 
jában tíz üveg sörrel.

A kalauznő nevetett.
— Nem lesz sok?
— Családos ember vagyok, 

elvtársnő — mondta a munkás.
— A feleségem szereti nézni, 

ha az ura iszik.
A kalauznő nevetett.
—  N ézni?
— Hát!
— Barna sör?
— Barna.
— Jobb a világos.
— A feleségem a barnát szere

ti nézni — mondta a munkás.
A kalauznő nevetett.
— Hagyhatna itt nálam egy 

üveggel.
— Barnát?
— Hát barnát!
— Minek?
A kalauznő nevetett.
— Haza vinném az uramnak.
— Minek annak a barna, ha a 

szőkét szereti — mondta a mun
kás.

A kalauznő nevetett Megál
lóhelyhez értek, B. leszállt, s taxi
ba ü lt A sofőr lecsapta a zászlót. 
— Hova tetszik? — kérdezte egy

idő múlva, mivel az utasa nem 
szólalt meg.

— Budára — mondta B.
A sofőr hátrafordult, szem

ügyre vette az utast.
— Melyik hídon?
B. maga elé nézett. — Hogy 

melyik hídon?
— Nem tetszik Pesten isme

rősnek lenni? — kérdezte a sofőr.
— AMargit-hídon — mondta 

B.
A kocsi elindult B. egyenesen 

ült, nem támaszkodott hátra. A 
kocsi nyitott ablakán becsapó
dott a napsütötte utca benzinsza

ga, porszaga s a villamosok csen
getése. Jobbra-balra, mind a két 
járdára egyformán sütött a nap, 
az aszfalton annyi árnyék futott 
egymást keresztezve, a járókelők 
cipője előtt, hogy szinte megdup
lázták az utcai forgalmat. Egy 
cukrászda narancsszín csíkos 
ponyvája alatt vörhenyes fény
ben cigarettázott egy fiatal nő. 
Arrébb, a járda sarkán egy kis 
fiatal gesztenyefa már kilombo- 
sodott, egy tenyérnyi ide-odarez- 
gő laza s csillogó árnyékot 
gyűjtött maga alá.

— Ha majd lát egy trafikot...
— mondta B. a sofőrnek.

Három házzal arrébb megáll
tak. B. kinézett az ablakon: egy 
nyitott boltajtó előtt álltak, egy 
hegy piros hónapos retek, egy 
hegy zöld saláta, egy hegy piros 
jonatánalma előtt. Odébb egy tra
fik keskeny ajtaja.

— Tessék csak ülve maradni
— mondta a sofőr, hátrafordulva 
—■> hozok én. Müyen tetszik?

B. a hónapos retket nézte. A 
keze reszketett.

— Kossuth?
— Igen — mondta B. — És 

egy doboz gyufát.

A sofőr kiszállt. — Tessék 
csak hagyni, majd hozzácsapjuk 
a fuvarhoz. Egy csomaggal?

— Legyen szíves — mondta 
B.

— Rá tetszik gyújtani? —kér
dezte a sofőr, amikor visszajött. 
— A sógorom is ült két évig, an
nak is első útja volt a trafik. Elébb 
elszívott két Kossuthot, egyiket a 
másik után, csak aztán ment haza 
a családhoz.

— Meglátszik rajtam? — kér
dezte egy idő múlva B.

— Hát egy kicsit talán meglát
szik — mondta a sofőr. — A só

goromnak is ilyen beteges színe 
volt. Persze, jöhetne kórházból is, 
de ott nem gyűrik a ruhát. Med
dig volt benn?

— Hét évig — mondta B.
A sofőr füttyentett. — Politi

kai?
— Igen — mondta B. — Más

fél év a halálraítéltek cellájában.
— S most kiengedték?
— Úgy látszik — mondta B. 

— Nagyon meglátszik rajtam?
A sofőr mind a két vállát fel

emelte, leejtette. — Hét év! — is
mételte. — Nem csoda.

B. a Fogaskerekűnél szállt ki, 
a még hátralevő utat gyalog tette 
meg; szoktatni akarta magát a 
szabad mozgáshoz, mielőtt a fe
leségével találkozik. A sofőr nem 
fogadott el borravalót—Szüksé
ge lesz a pénzre, elvtárs—mond
ta. — Semmi másra ne költsön, 
csak az egészségére! Mindennap 
húst, egy félliter jó bort, akkor 
egykettőre rendbe kerül.

— Viszonüátásra — mondta 
B.

Átellenben, valamivel hát
rébb, egy divatáruüzlet kirakatá
ban egy keskeny tükröt pillantott 
meg. Égy ideig álldogált előtte,

aztán továbbment. Minthogy a 
Pasaréti úton sok volt az ember, 
egy gyalogösvényen, mely egy 
teniszpálya mellett a dombol
dalra vezetett fel, átvágott a Her- 
man Ottó útra. Itt meg a tér volt 
sok körülötte, a beépítetlen tel
kekkel, melyek egyenesen a 
szemközti hegyekre nyíltak. El
szédült, leült a fűbe. A felesége 
amúgy sem várja, tehát ráér egy 
félórát a fűben üldögélni, gon
dolta. Szemben, egy kerítés mö
gött, egy virágzó almafa állt. B. 
egy ideig nézte, aztán felállt, s a 
kerítéshez ment. A viaszfényű, 
nagy fehér virágok oly sűrűn ül
tek az ágakon, hogy ha az ember 
alulról felnézett a hófehér koro
nába, alig látszott mögötte az ég 
sötétkéken rezgő síkja. Ha 
egyenként nézte az ember a virá
gokat, legbelül, a kehelyben, a fe
lü l kerek, alul keskenyedő 
szirmok tövében egy-egy rózsa
szín lehelet ült, mely külön-kü- 
lön mindegyiknek gyöngéden 
megszínezte menyasszonyi fé- v 
nyét. Annyi méh dongott a virá
gokban, egy-egy kis rezgő 
aranyfonál a szirmok fehér szö
vetében, hogy az egész fa hullá
mozni látszott, mint egy szélbe 
feldobott fátyol. B. állt, s hallgatta 
a beszélgető fát. Talált két ágat, 
melyek között ki lehetett látni az 
égre, s azon túl még messzebb, 
egy mozdulatlanul álló gyapjas 
felhőre, mely úgy hatott, mint el
érhetetlen távolságban egy má
sik virágzó almafa az alsó fa 
fölött. Addig nézte a kettőt, az 
érinthetőn át az érinthetetlent, 
amíg el nem szédült.

Minthogy karóráját elfelejtet
te felhúzni, s nem tudta, mennyi 
idő telt el azóta, hogy kiszállt a 
taxiból, sarkon fordult, s hazafelé 
indult. Néhány lépés után egy 
bokor mögé állt s hányt: ettől 
megkönnyebbült. Egy félórái ^ 
gyaloglás után, keskeny napsü-^ 
tötte mellékutcákon át, melyek 
virágzó gyümölcsfákkal hintet
ték tele a domboldalt, megállt a 
ház előtt. Az első emeleten lak
tak. A kertben, a kaputól kétol
dalt egy-egy fehér orgonabokor 
állt Felment a lépcsőn.

A csengetésre nem nyitottak 
ki. Az ajtón nem volt névtábla. 
Lement az alagsorba, a házfelü
gyelőhöz, bekopogott.

—Jó napot—mondta az ajtót 
nyitó asszonynak. Ez is lesová
nyodott, megöregedett.

— Kit tetszik keresni?
— B. vagyok — mondta B. —

A feleségem még itt lakik?
— Uramisten — mondta az 

asszony.
B. a földet nézte. — A felesé

gem még itt lakik?
— Uramisten — mondta az
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asszony még egyszer. — Haza 
tetszett jönni.

— Haza — mondta B. — A 
feleségem még itt lakik?

Az asszony eleresztette a ki
lincset, az ajtófélfának dűlt. — 
Haza tetszett jönni? — ismételte.
— Uramisten! Hát persze hogy itt 
lakik, ó  sem tudta, hogy haza 
tetszik jönni? Jóságos úristen! 
Persze hogy itt lakik.

— A fiam is? — kérdezte B.
Az asszony megértette. —

Egészséges — mondta. — Egész
séges, semmi baja nincs, derék, 
szép, nagy fiú lett belőle. Uram
isten!

B. hallgatott.
— Tessék bejönni hozzánk! — 

mondta az asszony reszkető han
gon. — Tessék bejönni! Tudtam, 
hogy ártatlan. Tudtam, hogy egy
szer haza tetszik jönni.

— Nem nyitottak ajtót — 
mondta B. —> pedig háromszor 
csengettem.

— Tessék bejönni hozzánk! — 
ismételte az asszony. — Senki 
sincs otthon. A társbérlők is el
mentek hazulról.

B. hallgatott, a földet nézte.
— A, felesége dolgozni jár, a 

Gyurika meg még iskolában van
— mondta az asszony. — Nem 
tetszik bejönni? Délutánra jön
nek haza.

— Társbérlők vannak?—kér
dezte B.

— Nagyon rendes emberek
— mondta az asszony. — A fele
sége jól megfér velük. Uramisten, 
hát haza tetszett jönni?

B. hallgatott.
— Nálam van a lakáskulcs — 

mondta az asszony egy idő múl
va —, tessék felmenni s lepihen
ni, amíg a felesége haza nem jön.

A falon, egy szögön két kulcs 
lógott, az asszony az egyiket le
akasztotta, s behúzta maga után 
az ajtót.

— Tessék felmenni s lepihen
ni! — mondta.

B. maga elé nézett a földre. — 
Maga is jön? — kérdezte.

— Persze — mondta az asz- 
szony. — Megmutatom, hogy a 
felesége melyik szobában laldk.

— Melyik szobában lakik? — 
kérdezte B.

— Tetszik tudni, a társbérlők 
négyen vannak — mondta az 
asszony —-, azoknak utalták ki a 
két szobát. A felesége a Gyuriká
val a cselédszobába költözött. De 
a konyha s a fürdőszoba közös 
maradt.

B. nem felelt
— Menjünk fel? — kérdezte 

az asszony —> vagy inkább ná
lunk tetszik megvárni, amíg haza 
nem jönnek? Tessék nálunk lefe
küdni a díványra s ott egy kicsit 
megpihenni, amíg haza nem jön
nék.

— A konyha s a fürdőszoba 
közös? — kérdezte B.

— Persze hogy közös — 
mondta az asszony.

B. felemelte fejét, s az asszony 
arcába nézett. — Akkor jogom 
van megfürödni?

— Természetesen — mondta 
az asszony mosolyogva, s tenye
rével gyöngéden átfogta B. kö
nyökét, m intha meg akarná 
támasztani —, persze hogy joga 
van megfürödni, már hogyne 
volna. Az a maguk lakása is, s 
mondom, a konyha meg a fürdő
szoba közös. Szívesen be is fűte- 
nék m agának, m ert téliről 
maradt még egy kis fánk a pincé
ben, de úgy tudom, a társbérlők 
nappal lezárják a fürdőszobát.

B. hallgatott, újra a földet néz
te.

— Menjünk fel, vagy be tet
szik jönni hozzánk? — kérdezte 
az asszony. — Tessék bejönni 
hozzánk! Én a konyhában va
gyok, nem zavarom, lefekszik a 
díványra, talán el is tetszik tudni 
aludni.

— Köszönöm—mondta B. — 
Inkább felmennék.

A kis cselédszoba ablaka

Az Akropolisz romjainál

északra szolgált, mint általában a 
cselédszobáké; egy díszkőris állt 
előtte, balra a Guggerhegy feny
vesektől fekete csúcsa látszott. A 
szoba zöldes sötét volt a kőris 
lombjától. Mihelyt magára ma
radt, s  a lélegzete megnyugodott, 
m egismerte a felesége szagát. Le
ült az ablak mellé, s lélegzett. 
Nézte a kőris lombját. Egész tes
tével a felesége szagában ült s lé
legzett. A szűk kis szobában 
mindössze egy kopott fehér szek
rény, egy vaságy, egy asztal, egy 
szék állt; hogy az ágyhoz lehes
sen jutni, félre kellett tolni a szé
ket. Nem feküdt le az ágyra, ült 
és lélegzett. Az asztal magasan 
meg volt rakva mindenféle hol
mival, könyvekkel, ruhával, gye
rekjátékokkal; egy kis kézitükör 
is volt köztük; megnézte magát 
benne: ugyanazt mutatta, amit a 
Fogaskerekűnél a kirakat tükre. 
Lapjával lefelé fordítva tette 
vissza az asztalra. Nem kutatott 
a felesége holmijában az aszta
lon. A hamutálcában egy piros 
pöttyös labda ült. Az asztal fölött 
is a felesége szaga érzett.

Alighogy visszaült az ablak
hoz, a házfelügyelőné egy nagy

ibrik tejeskávét s két vastag sze
let kalácsot hozott be  Megette, 
mire egyedül maradt. Nem sok
kal rá, a földszinti lakó felesége 
csöngetett be a lakásba, ugyan
csak egy csésze kávéval, vajas ke
nyérrel, kolbásszal, egy 
ugyanolyan jonatánalm ával, 
mint amilyet az utcán, a Közért 
kirakatában látott. Letette az asz
talra a tálcát, a szeme könnyes 
volt, néhány perc múlva el is 
ment. Mikor B. magára maradt, 
ezt is megette. Még mindig nem 
húzta fel karóráját, nem tudta, 
mióta ül már az ablak mellett. Az 
ablak a hátsó kertre nyüt, ahol 
senki sem járt. A kőris világo
szöld, fehér szélű levelei között 
néha-néha egy kis szellő rebbent 
el, s megborzongatta a délutáni 
fényt a cselédszoba fehérre me
szelt falain.

Mire teleszívta magát a fele
sége szagával, s már nem érezte 
többé, lement az utcára, a kertka
pu elé. Egy idő múlva a sarkon 
befordult a felesége, körülötte 
négy-öt gyerek. A kapu felé kö
zeledve, az asszony léptei hirte
len lelassultak, egy pillanatra 
meg is állt, majd futva elindult 
feléje. B. is szaladni kezdett, tud
tán kívül. Amikor közeledni 
kezdtek egymáshoz, az asszony 
megtorpant, mintha nem volna 
bizonyos a dolgában; majd újra 
futásnak eredt. B. megismerte 
rajta a szürke, hosszú ujjú, fekete 
csíkos gyapjúszvettert, melyet 
közveüenül letartóztatása előtt 
vett neki egy belvárosi üzletben. 
Felesége levegőnek és húsnak 
egy különös, soha nem látott ve- 
gyülete volt, egyetlen a maga ne
mében. Felülmúlta mindazt, 
amit a börtönben hét évig össze
gyűjtött róla.

Amikor kibontakoztak egy
más karjaiból, B. a kerítésnek tá
maszkodott. Az asszony mögött 
néhány lépésnyire négy-öt fiú 
álldogált, kíváncsi, de kissé meg
ütközött arccal. Hét-nyolc-kilenc 
évesek lehettek. Nem öten vol
tak, csak négyen. B. a kerítésnek 
támaszkodva, egyenként meg
vizsgálta őket.

— Melyik az enyém? — kér
dezte.

Az asszony ekkor kezdett el 
sírni.

— Menjünk fel! — mondta 
sírva.

B. átölelte a vállát.
;— Ne sírj!
— Menjünk fel! — mondta az 

asszony, hangosan sírva.
— Ne sírj! — mondta B. — 

Melyik az enyém?
Az asszony belökte a kertka

put, s futva elindult a ház felé, a 
két fehér orgonabokor között el
tűnt a kapualjban. Ugyanolyan

» » » » »
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karcsú volt még, mint amikor el
váltak, s ugyanolyan hosszú, ru
galmas léptekkel futott, mint 
egyszer lánykorában egy tehén 
elől, a félelem fegyelmezetlen, 
vad mozdulataival a lábában. De 
mire B. fent az emeleten, a lakás 
ajtaja előtt utolérte, már lecsilla
podott; csak a keble, lányos mel
lei hullámoztak a fekete csíkos 
szvetter alatt. Már nem sírt, de a 
szeme alja még nedves volt a le
törölt könnyek alatt.

— Egyetlenem — súgta —> 
egyetlenem!

Úgy tudott súgni, hogy az 
ember a szájába kívánta venni a 
szavait, minden szavát külön.

— Menjünk be! — mondta B.
— A lakásban most más is la

kik.
— Tudom — mondta B. — 

Menjünk be!
— Már voltál benn?
— Voltam — mondta B. — 

Melyik a fiam?
Bent a szobában az asszony 

eléje térdelt, ölébe hajtotta fejét, 
sírt. ósz hajszálak csillogtak ide
gen fénnyel sötétszőke hajában.

— Egyetlenem — mondta. — 
Megvártalak. Egyetlenem.

B. a fejét simogatta. — Nehéz 
volt?

— Egyetlenem — súgta az 
asszony.

B. továbbsimogatta a haját. — 
Nagyon megöregedtem?

Az asszony átkulcsolta a tér
dét, magához szorította.— Olyan 
vagy nekem, mint amikor elvál
tunk.

— Nagyon megöregedtem?
— kérdezte B.

— Amíg élek, szeretni foglak
— súgta az asszony.

— Szeretsz? — kérdezte B. 
Az asszonynak reszketett a

háta, hangosan sírt. B. levette ke
zét a fejéről. — Meg tudsz majd 
szokni? — kérdezte. — Hozzám 
tudsz majd megint szokni?

— Soha senki mást nem sze
rettem — mondta az asszony. — 
Szeretlek.

— Megvártál? — kérdezte B.
— Veled éltem — mondta az 

asszony. — Nem volt olyan nap, 
hogy ne gondoltam volna rád. 
Tudtam, hogy vissza fogsz jönni. 
De ha nem jöttél volna vissza, 
akkor egyedül haltam volna 
meg. A fiad is te voltál.

— Szeretsz? — kérdezte B.
— Soha senki mást nem sze

rettem — mondta az asszony. — 
Úgy nem változhattál meg, hogy 
ne szeresselek.

— Megváltoztam — mondta 
B. — Megöregedtem.

Az asszony sírt, magához 
szorította férje lábát. B. újra meg
simogatta a fejét.

A tamáshegyi tanya behavazva

Hét nyelven...

— Lehet még gyerekünk? — 
kérdezte az asszony.

— Talán — mondta az ember. 
— Ha szeretsz! Állj fel!

Az asszony felállt.
— Hívjam fel?
— Még nem — mondta B. —, 

még veled akarok lenni, ő  még 
idegen nekem. A kertben ma
radt?

— Leszaladok hozzá — 
mondta az asszony —, s meg
mondom neki, hogy várjon.

Mire visszaért, B. az ablaknál 
állt, háttal a szobának. A háta 
mintha elkeskenyedett s elfer
dült volna. Nem fordult meg. Az 
asszony egy pillanatra állva ma
radt az ajtóban. — Azt mondtam 
neki, hogy szedjen virágot az ap
jának — mondta, kissé rekedten 
a felindulástól. — A szomszéd 
üres telken most nyílik az orgo
na, szedjen egy nagy csokrot az 
apjának.

— Szeretsz? — kérdezte B.
Az asszony hozzászaladt, át

ölelte vállát, egész testével hoz
zásim ult. — Egyetlenem  — 
súgta.

—Meg tudsz majd szokni?— 
kérdezte B.

— Soha senki mást nem sze
rettem — mondta az asszony. — 
Éjjel-nappal veled voltam. A fiad
nak mindennap rólad beszéltem.

B. megfordult, átölelte az 
asszonyt, figyelmesen nézte az 
arcát. Áz ablakon behulló alko
nyati fényben megkönnyebbül
ten lá tta , hogy az is m eg
öregedett, bár szebb volt, mint 
amilyennek hét éven át napról 
napra újra és újra felidézte. Asze- 
me be volt hunyva, a szája félig 
nyitva, a kicsillanó fogak közül a 
forró lehelet B. száját érte. A sá
padt bőrön nyugvó sűrű szem
pillák alatt sötéten, nedvesen 
csillogott a szeme alja. Maga volt 
az odaadás. B. megcsókolta a sze
mét, majd szelíden eltolta magá
tól az asszonyt.

—Szeresd a fiunkat is!—súg
ta ez még behunyt szemmel.

— Igen — mondta B. — Meg 
fogom szokni. Meg fogom sze
retni.

— A te fiad!
— S a tiéd — mondta B.
Az asszony átölelte a nyakát.

— Megmosdatlak — mondta. V
— Jó lesz.
Levetkőzött. Az asszony 

megvetette az ágyat, a lepedőre 
fektette férje meztelen testét. Egy 
bádoglavórban meleg vizet ho
zott, szappant, két törülközőt. Az 
egyiket összehajtogatva, a vízbe 
m ártotta, beszappanozta. Az 
egész testet tetőtől talpig meg
mosdatta. Kétszer váltott vizet. 
B-nek olykor még meg-megresz- 
ketett a keze, de az arca már meg
nyugodott.

— Meg tudsz majd szokni? — 
kérdezte.

— Egyetlenem — mondta az 
asszony.

— Velem alszol az éjjel?
— Igen — mondta az asz- 

szony.
— A gyerek hol alszik?
—Majd a földre ágyazok neki

— mondta az asszony. — Na- ^  
gyón mélyen alszik.

— Egész éjjel velem ma
radsz?

— Igen — mondta az asz- 
szony. — Minden éjjel, amíg 
élünk.

1956
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ZÖLD ISTVÁN

Biomasszázs
1. Úgy foglak érinteni, mint hideg vasat.
2. Ha örömöd leled a zenében, megzenésíted a műsorunkat. 

Ez itt, a sáncmarton: szétszórt agyvelő, idegen 
elemekkel keveredve.
A tárgyak között fellelhető az a feszültség, 
ami közöttünk is.

3. Érdeklődött a portánál, nagyon szeretett 
gyerek lenni, érezte még az elektródákat, 
leül a padra és nézik, nézik
(mert sohasem ügyeltek magatokra).

4. Emlékszel, ugye, a jövendölésekre: tudtam, 
hogy őrültül érzékeny vagy a nyomelemekre.
Értem én: a valóságot, ezt a színtelen port 
éppen felszippantja valami.

5. Ki utal ki vigasznaplót?
Én viszem elsőnek és csonkolt-igyekezettel 
a menekülttáborok. Látom, nyílnak már a 
készenléti fogók. Pirosak, mint a gólyacsőr, 
esőben szétpattannak.
Ó, te veszélyes, szétdarabolt serpenyő!

6. Csak a tiszta irodalmat szereti a gazda.
Amiben se stílus, se izmus, amiben nincs xenofil elem, 
amiben nem idegen a gazda.

7. Tükörbe nézett, szétverte a fejét, kikotorták az 
esőbe, nézett a hegyőr egy nagyot, fütyültek öt
perc múlva. Most fegyelmezett, mint az óra vagy a vas 
(csak most ne gondolj rám!) 
harminchat kötél, szén, mész, budaiföld.

8. A gyerek bennem elutasít: lincsel. Matrjoska-nemzetség: 
debüis, imbecillis, idióta. így lettünk többek: 
forgolódni egymás közt, egymástól el.

9. Amikor meghal — és ő egy felizgató szalmaláng — 
nem tud mit tenni, mert halott:
nyüszíthet, kapálózhat (véletlen volt?) — 
úgyis kopaszra nyírtam végül.
(Nem bírom már tartani az emlékeidet.)

10. A tánc összetett kifejezési forma. Az összesimuló 
testek egy idő után szétválnak, de emlékük mindenkiben 
megmarad. Mozogjunk mindig bonyolultabban, 
kígyózzunk, mint a kígyó. Harapjunk a saját farkunkba.

11. Külföldön a szokásokat illatosítják.
Itt minden öröm felér egy sóhajtással.
Páros-páratlan, lebuktatnak gyorshajtással.

12. Fogoly vagyok, mert nem tudnak elképzelni.
Ez, kérlek, a párhuzamok képtelensége. Nem gyűrhetlek 
magadba, a te fehérséged nem ugyanaz.
Felszecskázva kis helyen elférnénk.

13. Az izé, és odafektette az ellőtt lábat, lassan 
összeforrt, de mire kész, oda egy legenda. Feltárul 
a tömegsír: párnák közt siváran halni meg.
A költészet (mint olyan) a rentény párzása.

14. A feloldozatlan kegyetlenség csúszó-mászó menetoszlopa. 
Énektelenség. Ezek Ok, a csendfenntartó erők!
(Vizuális amnesztiát gyakorol, bókol az ingujjra vetkezett 
bemondónőknek.) A szemed!
Elemészted!

15. Mesterségem a megtermékenyítés.
Mégis, vita folyik arról, melyikük szüzességéből van több 
bennem. Mindamellett egészben akarnak elhantolni.

16. Játék az utópiával — magamból kitermelődő jelzőkaró-sor, 
völgybe futó. Egyedül: az ágyban terpeszkedő csecsemővel.

17. — Menj a bányába! — kiált a légkalapácsos fiú.
Amit gondolok, szabályozott.
Fentről utánam suhint, a levegőbe keresztet rajzol.
— Nem magamért, te!... És nem magadért!

Magáért: érte!
18. Töltsön egy órát ketrecben.
19. Anyád összetintázta a postát.

Ismerősöm nekünk beszél, a levegőbe keresztet rajzol: 
"Hallod a híreket? Mindig rád emlékeztet valami."
Vérző papucsok és az apja elcsoszog a kiontott belekkel.

20. Én azt szeretem, amikor az énekes segítséget kér, 
könyörögve sikolt, behunyt szemmel nyirok-szálon függ. 
Ártatlan vagy csak hazudik.
Nem fontos, hogy tudja: visszaélésre csábít.

21. Emberi káoszlehetőségeink korlátozottak. Reggelente 
megfeji a sajtárt, azután erőszakot tesz a tehenén, 
lám-lám, a svájci miniatűr.
Mégis, mindenki sejti a legrosszabbat: az álmok 
megvalósulnak.

22. Ha valami hazudik, az a tőr nyomán megbicsakló nyak.
És éppen amikor megtudhatnád, hogy kicsoda...!

23. Kellemes a kampó, ugye?
Nem tetszik a pálya gyöpe.
Tanzániát csak így lehet meggyőzni. Mint a feltúrt föld: 
buta és pervertált szerető.

24. Csak bajba ránt, többnyire terhes. Agóniát játszik, ami 
megmaradt belőle. Ha nem volna, magam lennék, egészen 
sajátom.
Marék só a szembe — és megmenekültél.

•Ha lepereg, fejbe golyó.
(Fiam, eltékozlod a vasalókat.)

25. A kétéltűek mítosza kiteljesedhet a ponyván és 
az akváriumokban, de nem a lombikból kisóhajtó 
lebomló levegőben.

26. Ketyegő csendélet: dinnnye, szőlő, mákszemek.
A provokáció tartózkodó folyamatossága. Ilyenkor 
foglalják el a megyeszékhelyeket a pionírok.
Én a te korodban mindig igazat adtam magamnak.
Belső szerveidet letétbe helyezed — ha robban, nem te vagy.

27. Ez a boldogság! Csak ő lehet ilyen gyanakvó!
A seggembe néz.

28. A hősök közti viszonnyal van elfoglalva.
Kezdetben nincs megjelenítve. Az egész mű a tisztázás 
véghezvitele, aminthogy hirtelen létezése is
egy rajzos szöveg. »

29. Nincs halál. Nincs halál!
De azért csak ölj. A valóság csak egy mellékíz a nyeldeklés 
folyamatában, csak anekdota az állati jóságról — 
nevet a koporsó, mert nincs halál.

30. El kell menned Heydrichhez. Abból, amit ránkbíztak 
legfeljebb a tévedést tudjuk magvalósítani. Csak üvöltünk, 
hogy eljussunk egy lehetetlen (MOST!)
(MOST!) lehetetlen tisztaságig, ezért is a zavaros pihenő, 
öt perc nyugalmas halálig (és nincs reneszánsza).

31. Nem személyesek, kamufiáinak a testük mögött — lassan 
a soraikba lépsz. Az ellenséges információ kiszivárog:
itt vagy. Jelentem, védjen meg a kutyáktól!
Nincs mit tenni: gének.

32. Beleölni a halódó szervezetbe az elmúlt zenék fegyelmét. 
Elkerülhetetlen mészárszék-leszázalékolás: élet-manőverem 
olcsó, síkos hurka. Szertelen vegyület: a haza sebkesztyűs 
kezére
ömlő láva-patak. Vér-gátfutás, 
kút-ágyék vetület.

33. Megszűnnek a különbségek, de lasz szelíd meggyőzés és 
lesznek kampós szegek.
(A kisfiúk jeligéje: 'Szeress, ha szemeid fárasztanak.")

34. A hajnali hús — természetes kapituláció.
Most már tudhatod, hogy a hallgatás is érték: csereáru.

35. Bennrekedt pilóta belső légterében.
Mint minden igaz példázatban: vér, füst.
Boldog koroknak nincs történelmük.
Mellettem voltál, és már nem vagyok.
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vonata, a 2617-es 250 perc késés 
után megállás nélkül átrohan a ^  
nagyszobán, az ő híresen ven
dégmarasztaló szalonjukon és el
tűnik a heverő m ögötti 
alagútban. Még csak nem is lassí
tott. Felháborító.

írni fog az újságnak. Orszá
gos botrányt kavar. Kiszerkeszti 
a vasutat.

Szétnézett. A fiatalember fel
szívódott Elunta a várakozást, ó  
már hajlandó lett volna megbo
csátani azt a sületlen viccet. A baj
ban tartsunk össze. írják meg 
közösen ezt a panaszos levelet.
Az Olvasóink írják rovatban. Bár, 
szerinte, a szerkesztő olyan bot
rányosnak találja majd a dolgot, 
hogy egyenesen az első oldalra 
tördelik be. Szalagcímmel, köz
vetlenül a fejléc alá.

És erre a hátizsákos elkevere
dett, elpárolgott. Fél. Vagy haza
m ent. H olnap is elindulhat 
orvhalászni.

Csak a csípős szénszag ma
radt és a sínek remegése. A talp
fák alatt a bazalt és mészkövek 
még forrók.

Nem lehet letagadni ezt a vo
natot. Több száz tanú látta.

A forgalmi irodát kellene 
megkeresni. Merre lehet?

Nem , balra a fürdőszoba, 
jobbra az Ági szobája. A budoár.
És különben is, Ági nem tűmé, 
hogy az ő antik székeibe beüljön 
valami koszos és fokhagyma sza
gú forgalmista. Aztán hová ten
nék a távírógépet, azt a sok 
villogó lámpát, a hajlított nyakú 
mikrofonokat, amelyek segítsé
gével módszeresen szédítik az 
utasokat? Ki fizetné a villany- 
számlát?

Mindegy. Forgalmi irodának 
minden állomáson kell lennie. 
Legfennébb megkérdez egy vas
utast. Egy olyan egyenruhást, 
akinek kétségtelenül köze van az 
egész vasúthoz. Kék, szürke ko- u. 
pott vászonzakó, fekete, olajfol
tos nadrág, elcsem pült^  
egyensapka. Ézek sohasem jár
nak üres kézzel. És mindig han
gosan beszélnek.

Éjszakai kiáltások a feje fölött. 
Hangszórók. Sohasem látta, ho
va vannak felszerelve. Rejtegetik. 
Stratégiai titok.

Tolatnak.
Rendezőpályaudvar nagy 

rendezőkkel. M egszégyenítik  
Piscatort és Meyerholdot vagy 
Fellinit. Irányszavak. Szerelvé
nyek mozognak sípszóra. Sárga 
zászló leng az utolsó vagonból. 
Mintha búcsúznának. Katonavo
nat indul a frontra.

Ezek szerint a személypálya
udvart már elhagyta. Messze a 
háta mögött maradt. Sehol egy 
vízcsap. Sötét van. Egyedül bo
torkál a vágányok mentén. Elté
vedt Erre már hiába is keresné a 
forgalmi irodát. És nem látja senr  
az íróasztalt, de még a kályhát

SEBESTYÉN MIHÁLY

ÁLMAINK VONATA
Uldunak és Gáspinak

Egészen tisztán , élesen hal
lotta maga mögött: és azt isme
red, hogy Szabó és Kovács utazik 
a vonaton?

Miért Szabó? Honnan veszi, 
hogy pont Kovács? Miért nem 
Kohn és Schwarz, vagy Arisztid 
és Tasziló? Két zsidó, utazók, fa
lusiak, cigányok?

Nem, Szabó és Kovács, kizárt 
dolog, hogy egy vonaton utazza
nak. Haragban vannak. Soha 
nem látták egymást. Egyáltalán, 
ki hatalmazta föl ezt a pasast, 
hogy átkereszteljen két legendás 
szereplőt?! Szégyelli őket, vagy 
mostanában már nem ér a ne
vük?

Nem lehet tudni.
A szoba ennek ellenére csípős 

vonatszaggal telt meg. Szén és 
korom hullott a bútorokra. A le
csapódó gőz hasas cseppjei a be
üvegezett könyvespolcon, a 
vitrines tálaló tükrén máris eresz
kedni kezdtek. Hosszú, alig ka
nyargós, célratörő csíkot hagytak 
maguk mögött.

Valahonnan rongyot kellene 
szerezni. Csak Ági meg ne lássa. 
Folyton ez a tisztaságmániája. 
Számára egyszerűen érthetetlen. 
Mintha az embernek nyom nél
kül kellene leélnie a fél életét 
ugyanabban a lakásban.

De ha a gőzmozdony ponto
san a szobán vágtat keresztül. 
Nem Diesel, nem is villany, ép
p en ségge l GÓZMOZDONY. 
Akárcsak a negyvenes évek ele
jén, vagy a századfordulón. Már
mint azon, amit magunk mögött 
hagytunk, és ahová minden épe
szű ember, akár bevallja, akár ta
gadja: visszavágyik. Á vagonok 
is megállás nélkül kattogtak át a 
váltókon. Akkora zajt csaptak, 
hogy nem hallotta a vicc folytatá
sát.

Felemelhetné az a pasas a 
hangját.

ő sz  van. Tele az állomás uta
zókkal. Órák óta semmilyen sze
relvény sem futott be. Pedig 
nekik a hangosbeszélőn bejelen
tették, örömhírként tették közzé 
250 perced ezelőtt: figydem, fi
gyelem, személyvonat érkezik a 
hatos vágányra; a 2617-es három 
perc múlva fut be; kérjük az uta
zóközönséget, hogy közleked
jenek óvatosan a hatos vágány 
mentén.

Aztán semmi. Mi történhdett 
a 2617-sd? Átirányították volna? 
Baleset? Talán kisiklott?

Lehet, hogy ellopták, véleke
dett valald. Egy fiatal szakállas 
férfi fémvázas hátizsákkal. Még

vigyorgott is hozzá, ő  mondhat 
efféle sületlen vicceket. Még 
hogy Kovács és Szabó...!

Ökörség. Ilyenkor nem illik 
idétlenkedni.

Itt, kérem, komoly emberek 
várakoznak. Halálosan komoly 
dolgok forognak kockán, S akkor 
jön egy ilyen kiránduló, orvha
lász vagy inkább világcsavargó. 
Mind ilyenek: szakállat ereszte
nek, lehetetlen színű hátizsákot 
dobnak föl a vállukra és megvá
dolják a vasutat. Pedig, tisztesség 
ne essék, nem a tegnaptól közle
kedik. Megfontolt, tudományos 
gondolkodású férfiak állnak az 
országos vasúti hálózat óriási tér
képe előtt. Méregetnek, számol
nak, fejből tudják az összes 
pályaudvarokat és feltételes 
megállókat. Kezükben svájci 
stopperóra. Kalkulálnak. Integ- 
rálegyenletekkel lelik meg a leg
jobb megoldást. Nem mondja, 
olykor összekülönböznek. Kés
hegyre menő vitákat folytatnak, 
mert mindig akad közöttük egy

dvetemült, aki szárnyvonalakat 
részesítene előnyben, s a fővona
lak forgalmát ritkítaná. Aztán 
mindig kiderül, hogy akádom- 
bos ki szülőfaluját szeretné felvi
rágoztatni. Az ilyen azt kívánná, 
hogy az expressz álljon meg a 
65941. számú bakterháznál! De 
végül is győz a józan ész. A bdá- 
tás. A hagyomány. A gazdasági 
szempontok. Természetesen: az 
utasok biztonsága, jóléte.

Még hogy ellopták. Ez nem 
vadnyugat. Éz itt kérem a dvili- 
zádó fdé haladó Európa egy jól 
körülhatárolt darabja. Á harami
ákat és útonállókat kiirtották. A 
Rózsa Sándorok és Sobri Jóskák a 
fegyházakban rohadtak meg. 
Még a múlt században, fiatal
ember!

Megkönnyebbült, amint a 
mérgét kiadta.

Hátradőlt a foteljében. Még 
szerencse, hogy itt a kávéja. Ä 
többiek bezzeg csak álldogálnak. 
A csomagok szerteszét hevernek. 
Csak meg ne karcolják valami he
gyes tárggyal, átalvdővel a búto- 
,rókát a nagyszobában. Ági 
fantasztikus: minden karcolásra 
pontosan emlékszik, számontart- 
ja, azonnal észreveszi az újakat. 
Mintha ő is tagja lenne a menet
rendet összeállító szuperstáb
nak.

És akkor tessék, a vonat, az ő

Tőrös Gábor Félelem (bronz)
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sem, amit újra kellene rakatni. 
Egy kályhásmester felhajtása föl
ér egy őserdei expedícióval. 
Olyan fémvázas hátizsákkal, ele
mózsiával megrakottan kell elin
du ln i felkeresésére. Régebb, 
bezzeg, annyi kályharakó volt. 
Szétszéledtek. Úgy látszik, meg
haltak.

Arat a halál a kályhásmeste
rek között.

Elmosolyodik. Nem érdekli 
az egész állomás. Le van szarva. 
Mi lehet sürgősebb az emléke
zésnél? Beáll ő is a temetési me
netbe. A kályhásm estereket 
mindig éjszaka temetik. Ez vala
mi titkos és hátborzongató tradí
ció.

Egyedül megy egy barna 
csempekoporsó után. Emelke
detten szomorú. És ekkor alapo
san bevágja a sípcsontját 
valamibe. Meg fog kékülni. Majd 
magyarázkodhat Áginak: tudod, 
a forgalmi irodát kerestem és ne
kimentem egy kemény vasmar
haságnak.

Hogy-hogy kerested? Miért 
nem ülsz nyugodtan, mint a töb
bi utas? Micsoda ostobaság fele
lőtlenül összevissza mászkálni 
to tál só tétben? Mi vagy te, 
Amundsen vagy Stanley és Li
vingstone?

Most kezdjen el egy hosszabb 
mesét? Mit lehet erre felelni? Úgy 
érti, valami elfogadhatót, amit 
egy nő, Ági is megért?

Az előbbi jóérzése, az egyet
len mosoly ezen az istenverte ál
lomáson végleg szertefoszlott. 
Számolhatja a veszteségeket.

De mikor sötétedett be? Hi
szen a szobába még besütött a 
nap. És fellegek csüngnek az 
égen. Nyugat felől úsznak az ál
lomás fölé. Nedves, óceáni légtö
megek.

Esni fog. Biztosan esni fog.
Egy szék előtt áll. Ismeretlen 

szék. Öntöttvasból. Teljesen lyu
kas, az alacsonyra szállott glóriá
ban nincs ott a szent feje. Nagy 
szakaszokon lepattogzott a váz
ról a fehér olajfesték. Nagy Sán
dor idejében mázolhatták be. 
Makedón szék.

Ezen napozhatott egykor az 
állomásfőnök felesége. Vagy a 
szolgálaton kívüli vasutasok. 
Várták, hogy a váltókhoz szólít
sák őket. Végtelen tehervonatok- 
hoz. Itt ültek, mielőtt felmásztak 
volna a síkos, olajtaknyos tar
tálykocsik tetejére. Erőt gyűjtöt
tek a pőrekocsik kirakodásához.

Most itt hagyták szándéko
san, hogy az éjszakai kóborlások
nak gátat szabjanak.

Még mindig a fájós lábát ta
pogatta.

Fel kellene egyenesednie. 
Mint az ősember a jégkorszak 
kezdetén. Vagy az már az utolsó 
felmelegedés idején volt? Majd 
pont ezen a koszladt állomáson 
fogja eldönteni?!

Ne törd ezen a fejedet, amikor 
holnap reggelig nincs több vo
nat. Becsületszavamra nem vagy 
normális! Inkább keresnéd meg 
azt a rohadt forgalmi irodát.

Ági hangja. Ugyanazokból a 
hangszórókból töredezik szét, 
záporozik az egész állomásra, 
ahol még az előbb is tolatási uta
sítások hangzottak el.

Hogyan került mikrofonkö
zeibe? Csak úgy beengedték, le 
merte fogadni, mert Ági aztán 
mindenhova bejut. Elnökhöz, 
fogorvoshoz, a pápához...

De hát akkor már megtalálta 
a forgalmi irodát! Csakis onnan 
utasíthatja őt! Micsoda logika. 
Az Ági logikája.

Kérdezd meg te! Kérdezd 
meg teee...!

Felfelé kiabál a láthatatlan 
hangszórók felé. Erősen kell ki
abálnia, mert hangját elnyomja 
egy váratlan, be sem jelentett vo
nat.

Személy. Számtalan kivilágí
tott ablak. Nevetgélő emberek. 
Az étteremben — világosan látta 
— az a hátizsákos koccint egy 
szőke csinibabával. Nem termé
szetes szőke. Ki van oxigénezve 
a haja. Erre akár mérget is vehet
ne.

A vonat lassít. Ezt még a sö
tétben is látta. Hallatszik a kere
kek sikongása. És már az állomás 
imbolygó messzi fényeit is meg
pillantotta.

Futni kezd.
Istenem, a csomagok. Hol 

van a nagy zöld bőrönd, amit 
még az NDK-ban vettek? És a 
sportszatyor? Hányszor mondta 
anyukának, nem kell az a sült 
csirke. Most annak is lába kelt. 
Ezt sajnálja a leginkább.

Ezek az átkozott bútorok. 
Még ezeket is kerülgetni kell. 
Hányszor könyörgött Áginak, 
hogy ki kéne dobni az egész hü
lye limlomot.Akár a Szfinxhez 
beszélne...

Még hallja az indulás előtti 
szemtelen füttyszót. Az utolsó 
vagon két vörös szeme, mint a 
kialvatlan, borostás kalauzoké, 
egykedvűen hunyorog távolo
dóban.

A személyvonat felszippan
totta az utasokat. Az épületeket 
sebtében beemelték a postava
gonba. Még a sínek is eltűntek. 
Valaki felszedte, rácsúsztatták a 
szerkocsira.

Csupa gödör mindenütt. El
hullatott fehér rongyok a gödrök 
szélén. Lehet, hogy távírószala
gok? Fél pár zokni, lyukas, jelvé
nyétől m egfosztott vasutas
sapka, összegyűrt rekedt hangú 
Tropikana. Megvakult, felrepedt 
kólásüvegek.

Tényleg teljesen magára ma
radt. Az utolsó ember a földön. 
Kezdheti elölről a teremtést.

Megéri?

MED GYESI EMESE

Minusculae
A töredék részeit, mert összefüggenek, hagyni kellene 

összeforrni. Segíteni őket, öntözgetni. A szöveg mégiscsak 
tekéntély, tömb, tömeg. Benne a betű és a gondolat elemek, 
melyek között a kapcsolatok növényi jellegűek. Burjánza- 
nak belőlem szerte—kezdetek kezdetén erőteljesebben, de 
tartós céliránnyal, vagyis feléd, később is meglehetős mér
tékben: szeretet, szerelem. Duzzad, kifakad. Hónapok óta 
érvelek magamban neked — soha jobb fogalmazási trénin
get, csak biztatóbb szellemi erőnlétet, Maestro!

Víztükör feszül, túlcsordul, mélyéből a fölösleggel fel
jebb nyomul, oszlik, azonosul—nem színez, csak fetőtlenít
— baj vagy bánat, mint medencében a klór. Mennyiség 
függvényében darabig zavaros, susog vagy pezseg, de le
tisztul. Simogass meg.

Sikálok stílust, szennyest, konyhakövet. Ha írok, betű
im megnyúlnak, szúrnak. Én vagyok a tompa hold, én 
kivert szelindek. Kezemből a semmibe mállik az újság. 
Kínnal kiagyalt leleményeim hasznosabbja, hogy alig hasz
nált WC-ülőkét, összecsukható nyugágyat és divatjamúlt, 
fenyőmintás télikabátot sikerrel értékesítek az ócskasaron.

, Le nem pecsételt bélyegeket olvasztgatok, újra felragasz
tom őket — bérmentesítem hozzád írott leveleimet.

Vagyunk egymásnak: hús, kés.
Nem konspirálok énemmel ellened. Szájbavertél sza

vakkal. Szó nem eshet rólam — szeretném legalább megírni 
magam.

Esélyem a papíron ötven százalékos: az élet talán lekot- 
tázható — esetleg nem az. Éles pillanataimban visszahőkö
lök: dühödt pormacskák törékeny ötleteim. Libbenniük 
kellene lakkfelületen. Érdes nyomvonalat karcolnak szi
várványhártyámba. Törmelékes ideáimtól maszatos a csar
nokvíz — bugyog alóla. Por és chomuwk megteszik 
hatásuk, feleym!

Csokoládényi táblákban pattan fel az összeszáradt par
ketta. Résmintákon mintás szőnyeg. Összeasznak az ajtók, 
vetemednek az ablakok. Fogamban — míg színtelen, lassí
tott álmom ritmusát vonaglom, gennyet csírázik a huzat. 
Naponta dúsabb bokrok repednek a vakolatba.

Öt emelet mélységből hömpölyög, bömböl, felköszön a 
forgalom. Por-korom elegy. Árkádiában — legalább nya
ranta — viselj kothumuszt!

Ahol én vagyok, mintha magánytól dohosodna a lég, 
undor gőzölög. Kikapcsolódhatsz gyakori torokban, csuk
ló siratással... Szorosan zárnak a szájizmok, csököttek a 
szavak. Sok a félénk gondolat. Én sem úgy és azt mondom 
neked, amit szeretnék. Az írott szó erélyesebb — kár, hogy 
nincs rá elég időm. Helyette munka, fizikai. Hatásos: beke
rít — a változtathatatlant nyekergi.

Rendre élednek bennem a vonásaid. Apró térképfoltok
— sebszigetek, horzszátonyok — hámlanak szakállad fö
lött. Felhámod végzi a dolgát: gyógyít, tisztít. Mindig meg
int.

Köröskörül orrsövényed.
Féltelek, völgylakó, mert szemüveges vagy; hunyorod 

köré mínusz húsz fokban billogott üthet a fagy. Formater
vezett szemüvegek közül válogatok neked. Műanyagot, 
bizonytalan színűt, melyen kedvenc barnád szürkébe ol
dódhassák, mint tincseid rakoncátlanabba. Ilyen a szemed 
is: drappos. Tud virrasztani. Szoinorlik szelíden, fölöttem. 
Csírázik és kicsit időz, mielőtt elenyészne benne kevéske 
derű, finom gerleszín. Akár a penész. Állítod: ez már fél 
csoda. Merthogy úgyis mind a földi hévben — ó, gusztus! 
jaj, hús és fermentáció! — élni kell.
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Májusi évfordulók
1. - 180 éve halt meg Jacques Delille francia költő

190 éve született James Qarence Mangan ír költő
2. — 10 éve halt meg Fábián Zoltán magyar költő
3. —130 éve született Adolfo De Bosis olasz költő

190 éve született Ralp Waldo Emerson amerikai költő
4. - 230 éve halt meg Ján Blasius szlovák költő

100 éve halt meg Mirko Bogovic horvát író
5. - 90 éve született Kellér Andor magyar író

180 éve született Sörén Kierkegaard dán filozófus 
175 éve született Kari Marx német filozófus 
75 éve halt meg Georges Ohnet francia író

6. — 125 éve született Gaston Leroux francia író
100 éve született Bárd Oszkár magyar költő

7. - 90 éve született Nyikolaj Alekszejevics Zabolockij
orosz költő

8. 325 éve született Alain-René Lesage francia író 
120 éve halt meg John Stuart Mill angol filozófus

9. - 230 éve született Bacsányi János magyar költő
75 éve halt meg George Cosbuc román költő 

110 éve született Jósé Ortega y Gasset spanyol író
10. - 70 éve született Ion Caraion román költő

70 éve halt meg Ulderiko Donadini horvát író 
150 éve született Benito Pérez Galdos spanyol író

11. - 90 éve született Virgil Birou román író
12. - 60 éve halt meg Jean Bart román író

1590 éve halt meg Szalamiszi Epiphaniasz görög író 
275 éve halt meg Hokusi Tacsibana japán író 

60 éve halt meg Krúdy Gyula magyar író 
260 éve született Sajnovics János magyar tudós

13. - 60 éve halt meg Paul Ernst német író
175 éve halt meg Matthew Gregory Lewis angol író 

15 . - 90 éve született Kakassy Endre romániai magyar író
16. - 290 éve halt meg Gharles Perrault francia író

70 éve halt meg Révai Károly magyar költő
17. - 120 éve született Henri Barbusse francia író

190 éve született Robert Smith Surtees angol író
18. - 60 éve született Páskándi Géza magyar költő
49. - 30 éve halt meg Jakabffy Elemér romániai magyar 

publicista
210 éve született Jan Nepomuk Őtepanek cseh író

20. - 175 éve született Jens Christian Hostrup dán költő
21. - 75 éve halt meg Maiju Lassila finn író
22. - 20 éve halt meg Gergely Márta magyar írónő

120 éve halt meg Alessandro Manzoni olasz író
23. - 110 éve halt meg Cyprian Kanul Norwid lengyel író

240 éve halt meg Frandszka Urszula Radziwillowa 
lengyel írónő

24. - 70 éve szülelett Dénes György szlovákiai magyar költő
70 éve született Victor Felea román költő

25. -190 éve született Edward George Lytton Bulwer angol
író
175 éve született Jakob Burckhardt svájd történész 
300 éve halt meg Marie-Madeleine de La Fayette 
francia írónő

70 éve született Remus Luca román író
26. - 80 éve halt meg Bálint Gábor magyar tudós

290 éve halt meg Sámuel Pepys angol író
27. - 30 éve halt meg Aquilino Ribeiro portugál író

100 éve született Szitnyai Zoltán magyar író
28. - 30 éve halt meg Ion Agírbiceanu román író

260 éve született Cornelius Hermann von Ayrenhoff 
osztrák író
75 éve született Wemer Bossert romániai német költő 

120 éve született Olga Dmitrijevna Fors orosz írónő
29. - 150 éve született Wladislaw Lozinski lengyel író
30. - 30 éve halt meg Gulyás Pál magyar irodalomtörténész

75 éve halt meg Georgij Valentyinovics Plehanov orosz 
filozófus

180 éve született Szentiváni Mihály magyar költő
31. - 220 éve született Ludwig Tieck német író

KUKKOLÓ

Kilenc a.,..
"Egy asszonynak kilenc a leánya" — kezdte a dalt nagya 

nyám, s amikor a végére ért, hogy aszongya: "Erzsi, Biri, Sári, 
Mariska, Rozáli, Ella, Bella, Jud, Karolina, gyertek vacsoráz
ni", mindig elfogott valami mohó félelem, mert hát az ötvenes 
éveket éltük: ennyi éhes női szájat betömni, Istenem! (Akkor), 
"amikor én még kis srác voltam..."

Családszociológia (-statisztika): Alistah Laishkochav ötven- 
hét éves, hímnemű, ausztrál és kövér. Tizenhat év óta tart 
maga mellett kilenc, harminckét és negyven év közötti asz- 
szonyt, akiktől hatvanhárom, hat hónaptól tizenhat évesig 
"terjedő" gyermeke született. Az asszonyok — a kép szerint 
is! — szemrevalók, a családfő szerint intelligensek (?), a 
hölgyek szerint viszont Alistah imádnivaló (!). Nem jóképű, 
egyáltalán nem gazdag és már nem is fiatal. Egyszerűen 
imádnivaló. Van ott "lelki összhang", "igaz szerelem", "filozó
fiai alapon nyugvó" családi gondolkodás, s a papa nemcsak 
az élettársai, de a gyermekei nevét is betéve tudja, ami nem 
kicsi dolog. A hölgykoszorú is jól megjegyezte az imádott 
nevét, teljes egyenlőség alakult ki közöttük, megosztják — 
ki-ki hajlama, tehetsége szerint — a házi teendőket, sosem 
féltékenykednek egymásra (!) — a képen minden nőnek jól 
láthatóan megvan mind a két szeme (összesen tehát tizen
nyolc szem) —, sőt, közös hálószobában alszanak, s amikor 
a férfiú férfiúi gerjedelmeket érez ébredezni külön hálószobá
jának paplana alatt, a hölgyek döntik el, melyikük boldogítja 
épp akkkor a közös élettársat; időszakonként ki többször, ki 
kevesebbszer, vérmérsékletüktől függően. "Persze nem va
gyok robot. Néha én is nemet mondok, akárcsak ők"—vallja 
Alistah, állítván, hogy vannak böjtös napjaik is. De van úgy, 
hogy egyetlen napon négy látogatót is fogad. (Olvasmányél
ményeinkből tudjuk, hogy egésznapos-éjszakás hábé alkal
mával sokkal könnyebb három nőt — s mellesleg magunkat 
— boldoggá tenni, mint egy megunt élettársat, napjában 
egyszer... már ha a férfi nem robot, ugyebár.) Alistah népes 
családjában a csoportszex viszont kizárva!

Még csupán egyetlen tisztáznivaló lenne: Ausztráliában 
ezek szerint egészen jól el lehet tengődni a leányanyáknak 
gyermekeik után járó ilyen-olyan juttatásokból, pótlékokból. 
Ezekből jut némi táppénz még a fogyókúrásnak egyáltalán 
nem mondható papának is.

A gyerekek egyébként szépek, jóltápláltak, egészségesek.
A mamák is.
A papa is.
Volna azért egy-két kételyem, de ezek éppoly rosszindu- 

latúak, mint amaz ausztrálok kifogásai, akik kétségbe vonják 
a hölgyek jogosultságát a leányanyai státusra és jövedelemre. 
Például: e családban igazán megvalósult-e a női egyenjogú
ság és az egyenlőség, ahogy a hölgyek állítják? Valóban oly 
maradéktalanul hűségesek az imádotthoz, mint azt eskü 
alatt vallják? Valóban annyira szeretik-e, ha még nem kapar
tak ki egyet-egyet abból a tizennyolc szemből egy-egy éjsza
káért (nappalért), amikor férfiúnk teljesítményét az 
elviselhetőnél több hölgy óhajtotta igénybe venni valamely 
szerencsétlen vágy egy beesés következtében ? Vajon ki lehet-e 
bírni kilenc nőt hosszú távon egy családi fészekben, ha a világ 
boldogtalanabb vidékein egyet is bajosan és idegekre menő 
türelem árán? (Ausztrál legyen az a talpán!) Egyáltalán: ho
gyan lehet betömni annyi éhes női Szájat, egyebet? És hogyan 
is állunk a szenzációéhséggel, mondjuk, közmegegyezéses 
alapon, egy hetvenhárom tagú család érdekében?...

Hej, Erzsi, Biri, Sári, stb.! S már én sem vagyok az a 
kifejezetten kis srác!...

MÓZES ATTILA
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Felcserélt otthonok
Sérült falak. Sárból gyúrt óriások. Szitán 

fennakadt szemek. Mindig nyelek egyet, 
ahelyett, hogy köpnék, zsörtölődött magá
ban: disznósólat csináltak a művelődési 
házból, a falu hiába adta össze a pénzt a 
tatarozásra, éppen készen lett, sorakoztak 
benne az új asztalok és a kék posztóval be
húzott székek. Valamit folyton eltéveszt a 
járdán, úgy lépked, mint aki nem tudja, mer
re induljon. Eltéveszti az utcát, és távolivá 
válik, ami közeli. Csengett a fülében, hogy 
elköltöztek, ide a kulcsokat, hogyan ad
nám?, kifosztanak mindent, jöttmentek, ak
kor csattant el az első pofon, miért nem 
maradtak itthon, hogy megvédjék az ottho
nukat?, miért nem maradtatok ti?, ki hívott 
benneteket?, idegen barlangba költöztök, 
mint az ősemberek. Bizonyíték a nincs. Csak 
holnap érkeznek a levelek. Elültek a folya
mok, a település kiszáradt meder. Vár
tak a kétlaki termények. Valamire. A 
gépparkban egyre világosabb lett. Nem 
adhatta józanon oda a kamiont, hogy 
vigyék csak a szomszéd bútorát, hűtő- 
szekrényét, kabátját, gépeit. Nem jár
hatta végig tiszta fejjel a házakat, ki 
maradt, és ki hagyta gazdátlanul a por
táját. Pecsételni kellett. Nem azért, mint
ha a viasz védett volna az éjszakai 
martalóckodások ellen. El kellene lökni, 
le kellene ütni azt, aki feszítővasat illeszt 
a zárt kapu alá, hogy kibillentse a sarká
ból. Alá kellene löloú, hogy lapítsa pala
csin tává a zuhanó  vaskapu. 
Összecsomósodott benne a düh: hogy őt 
egy senkiházi megleckéztesse, mert ez
után más parancsol; és egyáltalán: sér
te tte  az önérze té t a parancsszó 
emlegetése, utoljára az iskolában fenyí- 
tették meg így, amikor szamárfüleket 
rajzolt a Tito-képre. Vagy összeírja a há
zakat, vagy mehet a pereputtyával 
együtt, merthogy az árulókról lista van,

1 ezt éppen Dule mondta, aki jóval fiata
labb volt, és annak idején elsőnek állt 
sorba fegyver-osztáskor, amikor meg
szállták a vidéket, vagy felszabadítot
ták, az még nem dőlt el. Diale azóta a 
hátába süllyesztve hordta a pisztolyát, hogy 
bármikor előkaphassa, mint a filmekben, 
közben felfedezte magában azokat a tulaj
donságokat, melyek a rendfenntartók felé 
terelték, mert mindenki örül annak, ha a sa1 
ját csapatát győzni látja, és nem arra gondol, 
hogy a következő fordulóban veszíthet is. 
Focizni járt már egy évtizede a faluba a kö
zeli pusztáról, és talán mindig afelé ácsingó, 
zott, hogy jöjjön egy fordulat, amikor a 
házakat és a földeket el lehet osztani, hogy 
mindenki magáévá tegye, amiről ugyan 
gondolja, hogy jár neki. Dule szakállat nö
vesztett, hogy takarja sovány kölyökképét, 
és jobban hasonlítson az éppen divatos, 
harcedzett féfiideálra. Feleségül vett egy ná
la jóval idősebb elvált asszonyt, akinek a fia 
elesett a közeli fronton. A betelepülőket úgy 
kalauzolta a faluban, mintha régi barátai len
nének, készségesen mutogatta az elhagyott

házakat, ó  a kocsmát meg a kocsmáros föld
jeit birtokolta, nagygazda lett ott, ahol koráb
ban csak pincér lehetett-. Eljárt birkát sütni. 
Ott ült az első válságtörzsben katonaruhá
ban. Aztán valahogy mégsem fogadták iga
zán magiak közé azok, akik rendet teremteni 
jöttek. Mert csak a magukfajtát tartották 
megbízhatónak, aki jött valahonnan. A hely
beliek valemennyien gyanúsnak tűntek, 
akár ellenségeskedtek, akár készségesen 
együttműködtek. Megszaporodtak az udva
rok, melyeket felvert a gaz. Mihály egyre 
többet ivott, mert nem tudta magát túltenni 
azon, hogy folyton bizonyították előtte: ké- 
nyük-kedvüknek kiszolgáltatott. Ha trak
torral ment a földjére, útközben leállították, 
hogy ellenőrizzék a papírjait. Beállított két 
egyenruhás egyik délután, és kétségbe von
ták, hogy a saját földjéről származik a bab,

amit a ponyvára terített száradni. Elvitték az 
egészet. Hagyd őket, legyintett a felesége, 
nem tudják megbocsátani, hogy nem mentél 
velük házakat foglalni. Ha változik a hely
zet, úgyis eltakarodnak innen. Fosztogatás
ból úgysem lehet sokáig jóllakni. Mihály 
azokat várta vissza, akikkel együtt dolgozott 
két évtizede az állami birtok vágóhídján, 
akikhez keresztelőkre, disznótorokba jártak. 
Akikkel együtt sütötték a pecsenyét a pályán 
minden május elsején, őszönként pedig 
együtt vadásztak a Fájzáserdőben. Nem 
ment úgy a munka egyedül. Csak a földek 
maradtak, a munkahelyét elveszítette; az 
üzemet lebombázták. Vetésre várt a föld. Du
le úgy settenkedett be a kapun, mintha elő
ször járna a szőlőlugas alatt. Nem volt rajta 
a kék egyenruha, amilyent korábban viselt, 
éppúgy, mint a rendőrnek beöltöztetett me
nekültek. Mintha érezte volna, ezért megve

tik a helybeliek. Mihálynak felszökött a 
szemöldöke haragjában, nem felejtette el, 
hogy ez a tejfölösszájú megleckéztette má
sok előtt, mint egy iskolás kölköt. Egyszerű
en ráuszíthatná a kutyáját: hogy merészeli 
betenni ide a lábát? Te akartál közéjük tartoz
ni! Dule rá sem hederített a tartózkodó fo
gadtatásra, mindjárt a tárgyra tért, alkut 
ajánlott; el kell vetni a búzát, mert jövőre 
nem lesz kenyerünk. Micsoda bölcsesség! És 
te mióta aggódsz emiatt? Be kell ültetni az én 
földemet is. Neked nioics is földed, vagyis 
azok nem a te földjeid. Évődtek egy darabig 
aztán az alku mégis létrejött. Dule megígér
te, hogy szerez üzemanyagot a rendőr bará
taitól, és ennek fejében Mihály az ő földjét is 
beveti. Persze ti csak kecskét tudtok fejni, 
most jól jönnek a parasztgazdák, mondta 
cinikusan Mihály, de ez mégis a beleegyezést 
jelentette, mert másként nem juthatott 
üzemanyaghoz. Ingázol köztünk meg köz
tük, mint a biliárdgolyó, az jlyenek a leg
rosszabbak. Másnap reggel elindultak a 
hársas alján a vetőgéppel. Szerencsére nem 
találkoztak senkivel, mert Mihály szégyellte, 
hogy ilyenekkel egyáltalán szóba áll.Az ő 

földje volt közelebb. A traktor megfe
neklett a sárban. Gumiszag terjengett a 
felpörgött keréktől. Sarat hányt a kabin 
üvegére. Előbb le kell akasztani róla a 
vetőgépet! Mihály elővette az ülés alól 
a szerszámosládát, és azt mondta: hajolj 
le, itt a csavarhúzó, én addig tartom a 
rudat. Dule, ahogy lehajolt, felcsúszott 
a hátán a bőrkabát, előbukkant a szíjába 
tűzött fegyver. A következő pillanatban 
Mihály elengedte a rudat, és magához 
ragadta a pisztolyt. Mit csinálsz, te sze
rencsétlen, pattant fel Dule, de tovább 
mozdulni a rászegezett cső előtt még
sem mert. Majd meglátjuk, ki a szeren
csétlen! Még sosem volt ilyesmi a 
kezemben, hogyan is kell használni? El
repült felettük a csend nagy madara, a 
vetőgép tovább süllyedt a sárban, siste
regve ömlött ki a csapokon a búza. Le 
akarsz lőni? Dehogy, csak most én mon
dom meg, hogy mit csinálj! Mihály mo
solya széles le tt, lófogai egészen 
kiugrottak a szájából, olyan hangsúllyal 
mondta flegmán, mint valami katonai 
parancsszót: rajta! ugrálj! Dule egy da
rabig értetlenül nézett rá, de amikor 
szembe találta magát a saját, csőre töl
tött fegyverével és a haragossá torzuló 

arccal, melybe kialvatlansága és elcsigázott- 
sága barázdált ráncokat, mégis felemelke
dett a sárból, és lazán, mint a futball- 
edzéseken, néhány lazító gyakorlatot vég
zett a dűlőúton. Szétpillantott az akácfák 
meg a falu felé, hogy látja-e valaki, meghal
laná-e valaki a lövést. Vagy azt nézte, hogy 
akadna-e valami a keze ügyébe, hogy ellen
felét ártalmatlanná tegye, de a csavarhúzó is 
legalább háromlépésnyire volt, és Mihály 
egyáltalán nem tágított: ez nem ugrálás! azt 
mondtam, ugrálj, gyerünk, magasabbra! A 
bakancsok mélyülő gödröt ástak, sárdara
bok repültek a magasba, beszeplőzve mind
kettőjük arcát. A nyom aték kedvéért 
eldördült kétszer a fegyver, a bevetendő 
földbe fúródtak a golyók, ahova a búza kerül 
majd, ha lihegve véget ér a játék; ha a falu 
felől, a felcserélt otthonok felől segítség érke
zik, hogy a vetőgépet kiemeljék a kátyúból.
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A KOLOZSVÁRI SÉTATÉR SZÜLETÉSE
Most áttérek Jósika nagya

nyám életrajzára. Ritka egy nő 
volt, megelőzte humánus intéz
ményeivel, organizáló tehetségé
vel a huszadik századot. Ó nagy 
körültekintésével, praktikus eszé
vel, mely jó szívével párosult, oly 
eredményeket tudott felmutatni, 
melyek a mai kornak is dicsőségé
re válhatnak...

Mindenek előtt 1823 ban egy 
egyesületet alakit. Erdélyi Nemes 
Asszonyi Egyesület neve alatt. A 
kezdő tőkét 77 tag adta össze, köz
tük 55 mágnás, Auguszta császár
né kezdte meg a sort 1000 
forinttal. Elsősorban telket vettek 
Finantialis transactio folytán a vá
rossal. Kolozsvárt, megvették az 
u. n. Haller kertet, több épülettel. 
Később, mivel ez népkertként is 
szerepelt, mulató helyiségeket

rendezett be, tánctermet, vendég
lőt, kávéházat, billiárd termet, 
mely jól jövedelmezett az egylet
nek. A népkert nyári arénájában, 
melynek kényelmes színpadja 
volt, Dériné is játszott. 1826-ban 
nyílt meg a közönség számára a 
népkert. Az egylet tovább ment 
munkájában, megteremtette a 
szép sétateret, ugyanis ahol ma 
sétálnak, kocsikáznak. A mai szín
háztól egészen végig a Szamós- 
közig, ahol a két Szamos 
találkozik, úgyszintén az a rész, 
ahol ma a tiszta vizű tó körül él
vezzük a friss levegőt, tavasz és 
ősszel egy nagy árterület volt, me
lyet a Szamos csatorna átszelt. A 
víz visszavonulása után mocsár 
maradt, hangyás berek volt a neve 
ennek a gondozatlan egész
ségtelen helynek. Ezt veszi bérbe

1827-ben a várostól az egylet, 
hogy a közönség részére alkalmas 
sétahelyet rendezzen. A szerződés 
folytán szabad keze volt az egylet
nek, ha lecsapolta és rendbehozta 
ezt a helyet, bármit erre építeni, 
így a tavon Elba sziget díszlett, 
volt kioszk, az úrlovasok részére 
akadályversenytér, uszoda, kerek 
fürdőház, mely higiénikus intéz
ménynek örült az egész város. A 
befásítás is sok levelezésbe került 
nagyanyámnak, mert ismerősei
től szerezte be a platanusokat és 
díszbokrokat, mindig takarékos
kodott és minden alkalmat fel
használt a kiadások törlesztésére, 
bálokat, gyűjtéseket rendezett. 12 
év múlva átadja az egylet a szép 
üdülőhelyet a városnak szerződés 
szerint Ez kifizet 4000 forintot és 
az anyagot. Ebből hasznos dara

bokat készíttetett az egylet a dol
gozóházban. Ebből is látszik, mily 
okosan, helyesen használt fel na
gyanyám mindent. Amint ő maga 
mondta: eszerint a városban he
nyélő kevesebb lesz és a becsü
letes szegény munkást 
segedelmezhetem. Mindig a sze
gények sorsán kívánt segíteni, így 
egy dolgozóházat létesített a sze
gények házával kapcsolatban, eh
hez egy állandó, szaporodó 
tőkére volt szüksége, melyet ipari 
utón, munkával akart elérni. Nem 
a szokásos gyűjtés vagy koldulás 
utján. 1829 ben 12 szegény dolgo
zott a szegények dolgozóházá
ban, melyet egy utca választ el az 
u. n. Haller-kerttől. Fontak, szőt
tek, ványoltak és a posztót sok 
utánjárás után a cs. és kir. gyulafe
hérvári katonai ruházat számára 
vették meg, úgy pokrócokat is.

Báró Jósika Rosalie vissza
emlékezései

N É P  K E R T .
K e  t e m  e n  f  dn<o $

á l t a l .
L. olog. ni.

m i g
M  á j u s’ *i-re

í m "

KJ uy.óm la tíá Uá;
Ö ^ßPR jN E M ISZ  A ' LEOPOJLDí

K ó l ó i v á  f t

■Ál lmá]yi ; Lyceum* B etüÍTilf

RÉSZLETEK

M u n k a ,  szorgalom forgatja 
A’ Státusok’ kerekét ,

E z p o m p á z z a ,  b o ld o g í t ja  
Ezt  nz egész  fö ld -t eké t .

Itt az ész rnéjj bülcseségge l  
U em ekelg et  magában , ■ 

A m o t t  a’ kéz könn yűségge l  
Forgolódik,  dolgában t —  

A m az  fenn tárgytól le lke lve  , 
Ez csak foghatót  mivelvo *— 

Az egyik isteni lő  ,
A ’ m ás’ Szükség - seg ítő .

D e mindet iütt  a* föld - tekén  
Ujulásra van szükségé  

Süt tíz Egek’ temérdekén ,
H ol  s o k  ezer v i lág  é g y  

M a g o k  a ’ M i n d e n ’ napja i  
I lam ar  k ifáradnának  y 

I la  az I s t e n s é g ’ u j j a t '
Szünet len n e m  adnának  

Eeléjok m in d  újabb mozgást  y 
No bogy a’ rendszer csönkuláöt  ( 

Szenvedjen } mert az Égnek  
F é n y j i ,  úgy m in d  elégnek ,  

i i *’ * .
Lám maga is a* természet

Nyugalomra haj ladoz,  
M ih ely t  a’ sárga enyészet  

Reá zordon telet hoz:  
Rézárja szent tárházait,

Keblét üszvehapcsolja ,
Hogy  tavaszszal áldásait  

Újulva sáfárolja.
Még a ’ vén Anya  is p ih e n ,
Hogy uju lást ,  lelket  v e g y e n :  

Pihenni  kell m indennek  
IVlik csak rajta teremnek.:.

Az erűk’ arányossága
N e m  tarthat v é g e l l en ü l ,

Az huroknak’ rúgossága
Gyengülgbt szünetlenül .  

Szirtra száll , ott nyugszik a’ Sas  
’S szemével leseket  hány  

Verőfényre terül a’ vas
Erejű nagy oroszlány ;

A ’ pacsirta ha felnijében  
Elvégzi  dalját l ep lében  —

Szárny üszvefogva száll le 
’S pihenést  vesz’ kebele.  —-

Az egyszerű természetnek  
M in d e n  tájjá , szeglete  

Elbájol  , ’s ha mesterségnek  
Fárad keze mel lcRc  : 

Párosulva rcinekletet
A dnak  szemünk e l é b e ,  

Dámulá&t éa szép. képzetet
Hűknek l e lkünk’ méjjébe.  

Egy i l y ’ he lyen  m e g p ih e n n i  , 
Erőt és ujulást venni  —

Mi lehet  bo ldog i tóbb  ? 
Vagy mi  lehet  uj i tóbb 1

Kolosvár 1 to tüm ényedot  
Rakd égő  oltárodra  

Azokért  * )  kik i ly e n  he lyet  
Nyittattuk m e g  számodra { 

Már temérdek n é p - t e n g e r e d  
N e m  forr csak utszá idon , 

H anem  szabadon kiered
’S n y o m u l  nagy  kapuidon  

Ide , hol m in d e n  rendbel i  
Időtöltését  felleli  ;

Hol örvendhet  kedvére  
’S ba lsom  öm l ik ,  szírére I

Hol a’ magoss fák’ leve lén  
Ezer állat é ledez ,

Lombjai  közt és tetején
Langyos  Zéfir l e n g a d e z ; 

Távol  hegyek’ serényjcről  
l'ióborgvúu o’ tájjakra , 

Vagy a’ Szamos  vidékéről
Szál l ingózván e ’ fákra,  —-  

Kedves , m in t  az ámbra’ szaga 
’S e ’ kertet m in t  Cey lon maga  

Ollyanná változtatja 
K edves  illatozatja \



HELIKON

korabeli hirdetmények
Ezen hazafi buzgóságból, 

nagy költséggel csupán közha
szonra és gyönyörre alapított, s 
hova tovább még nagyobb igye
kezettel gyarapítandó Séta-tér
nek, s azon találtató építvények- 
nek és ültetvényeknek gondos 
ügyelete, minden jó érzésű ha
zafi telyes bizodalommal kére
tik; a jó rend  és csinosság 
fenntarthatása, és e közhasznú 
alapítványnak minden kártoli 
biztosíthatása okáért, rendsza- 
bállyul a követ- kezők állíttat
ván meg:

Nem lészen szabad senkinek 
szén Séta-térre ültetett és ülteten
dő fákról, és más növényekről 
ágakat vagy jövéseket levagdal
ni, letördelni, a szekér-uton kí

vül a fák közt vagy pázsinton 
szekerezni, lovagolni; — semmi 
nemű marhát, lovat, sertést, 
kecskét a Séta-téren és berekben 
legeltetni, szabadon jártatni; — 
fa, liszt, porond, tégla és kihor- 
dó-szekerekkel (kivévén a föld 
és ganéjhordó szekereket, me
lyek a gondviselő által kimuta
tandó helyeken járhatnak) 
szerteszét járni, a gátokról, be
rekbeli fákról czöveket, vagy 
szárazágat szedni és elhordani.

Telyes bizodalommal kér
vén az alolírt Biztosság minden
kit ki e közalapítvány iránt 
buzgó részvéttel viseltetik: 
hogy mindezen elősoroltakat 
kikerülni, és a lehetőségig meg
gátolni, a ne talán azok ellen hi-

bázókat pedig megszólítani, 
vagy ha a tény érdemelné, rög
tön az alól irt Biztosságnak beje
lenteni szíveskedjék. Kolozs
várt, Martius 24-kén 1843. A Sé
tahely rendezetére kinevezett 
BIZTOS- SÁG.

BAL JELENTES. Folyó no
vember hónap 25kén KATALIN 
napja meginneplésére, külső 
Monostor utczában, a Népkert- 
béli nagy épületben díszes 
TÁNCZ MULATSÁG fog adat
ni, mellynek tiszta jövedelme, a 
külvárosi legszegényebb sorsú, 
magokkal jóttehetetlen lakosok 
táplálása végett, a múlt év pél
dájára, a következő téli hóna
pokban is folyvást, naponként 
50 személyre főzetendő, s in

gyen kiszolgáltatandó Rump- 
ford-leves kölcségeire fordítatik.

A két tánczterem gazdagon 
világítva, — hideg étel-ital, és 
csemegékbeli készületekről, va
lamint jó borokról, illendő áron 
gondoskodva léend.

Bemenetel ára 40 krajczár 
pengő pénzben. Bélépti Jegyek 
előre is találhatók kereskedő 
Szábel Menyhárdt és Krémer 
Sámuel ur boltjaikban, — estve 
6 órától pedig a tánczmulatság 
helyén.

Kezdete nyolcadfél órakor. 
— Melly tánczmulatságra e vá
ros minden nemes keblű lako
sai, kik a szenvedő emberiség 
felsegéllésében buzgó rész ven
ni óhajtanak, ezennel szívesen 
meghivatnak, Kolozsvárit No
vember 22kén 1841.

Idő jönnek , kik e ’ I lonnak
F ő  - Kormányján m unkálnak  

’S  az őszitő terhek clöl  
Itt pihenést  találnak ;

Ide gyű l  Erdé ly’ Eleje ,
N ő k ,  férfiak öszvoson , ,

Idő m in d e n  rendű p o lgár ,
N a g y  'kissebb , e legyesen  —  

A ’ komor és a* negédes  ,
Az örvendő és ke serves .

Az  érze lgő,  ’s v a lód i ,
Az  avult és a’ m ód i .  —

Hol a’ fo ly a m ’ kanyargása  
Ezüst habbal  játzodoz ,

’S a’ tollas n é p ’ hangozása  
M elódián  fáradoz ;

Hol  zöld bársony boltok  fednek  
A ’ rekkeuőség elől ,

’S sok ösvények tekerednek  
Középre m in d e n  f e l ő l ;

Hol a’ dühös zivatarok 
Gátjául a ’ Fiatalok •

, A ’ felhőkben'  mósdanak  
És lassudau ingának ;

Ti  az é le t ’ fűszerei
Hölgyek ! .Ízlés - vezérelt , 

Érzés’, f inom  meslernéi  
És hoditó tündérek!  

Titek et  néz szómju lolkem  
S z e m e m ’ durva ü v e g é n ,  

Hajtatok legel  képzetem
Bár alat járó *s szegén ! 

Mert a’ ho l  ti m eg indu l tok  , 
S z i v e t ,  e s ze t ,  nyu gto t  dúltok  

Szépség  l e n g  körülietek y 
Á m o r  vagyon v e le t ek !

A ’ tudós itt K a n to t ,  Krugot,  
N ew tont  clfolcjtgeti  ,

A ’ vallást és történetet
’S törvényt nem  feszegeti ; 

A ’ po lgár ,  ki műszerével  
Egész héten izzadoz , 

Lege lő  tekintetével
Szép tárgyokon szaladoz.  

A ’ szerelmes keservei ,
Az  özvegy sürü k ön n ye i

i t t  többnyire m egszűnnek  
_  _ _És tdvo 1 meszs_zq_ tűinj e_k

Hal lia hallja Nemzetünknek 
Szív - tolmácsló hangjait, 

Hallja kedves Erdé lyünknek  
Kerekded szép szavait , 

Hogy  ejtik itt az alázat’,
." Hogy  a ’ Nagyság Ionja in ,  
Hogy  a’ baráti indúlat ’

*S a ’- szerelem' hangjain:  
Mint  dobog  a’ magyar kebe l !
S édes reményekkel  tel el , 

H ogy talám nem sokára 
lreny  tűnik fel honjára! —

[la hallja a’ bajusz a ló l '
Es a ’ ro’sa - ajk küzzül  

H ogy hangz ik:  olyakot  d a l o l ,
A' m e ly  Hunyadihat  szül !

A le lkesnek f ig y e l e m m é  
Válnak m in d e n  ,érzeti ,

Szive csupa s z e r e l e m m é ,
Tüzzé m in d e n  képzel i  : —-  

’S bár a’ I lonui  nye lv  hangjára 
M inden úgy g y u l n a , sugara 

Bövid  időn feltűnne  
___ F* hom ály  m egszűnne  ! —

‘S ' b a ’V  kód vés ?dí hunytadat'
ÉJ j f a  ftM í,

És.IIeszpert  vagy a’ szép'.holdat  
Látják, az :ég \ ,ha lm ai ig :

Ősziik .ni indcji’•— egér:- képpel  
Léváéi' t ö m v e ’/képzete',

’S  sokféle' szcn tedé lo in m el .
Baj lódván  biy érzt^p 

I\I é g f r i s s ,ü 1 y e., '  in.eg n y u g ö d v.a. 
Lépdel  jiaza íandaiodva;

Mórt unalmúu,elverte  
És áz időtu^cg^nyerto;!
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HELIKON
ANDRÁS ENIKŐ

Lucifer
tévedett
Mottó: "..Az ember ezt, ha egykor ellesi, 

Vegykonyhájában szintén megteszi.
(Madách Imre)

Van, akit nem a gólya költött, van, aki 
rózsabokorban jött a világra, van, aki egy 
lassú és bizonytalan kimenetelű evolúciós 
fejlődés során a majomtól származik, és vé
gül van, akit a Teremtője hozott létre gondos, 
céltudatos munkával. Megismerni az ilyet 
nem a "fürge járásáról", hanem arról, hogy ő 
maga is teremteni, alkotni képes. A legvégén 
említett alcsoportból én mindjárt két egyedet 
is mutathatok önöknek, itt vannak ezen a 
fényképen.

Ruha István és Erich Bergel, két alkotó, 
teremtő ember.

És ha azt mondom, alkotó, akkor önök 
(ez már szinte közhely), egy művészre fog
nak gondolni. Joggal! Mert van valami az 
ember társadalmi létében, ami hordába ve
rődött bunkós egyének és a metropolisok 
lakóinak szemléletében változatlanul érvé
nyes maradt, és ez a valami a művészet. A 
művészi Szó, amely elbeszéli, megformálja 
számunkra a világot, a művészi Szó, amely 
elvonatkoztatva a konkrét anyagtól nem
csak megfogni, megenni vagy meginni ké
pes a valóságot, hanem meg is tudja azt 
fogalmazni. A tudományos tételek, a definí
ciók és axiómák igazságértéke folyton válto
zik, a Föld tegnap még lapos volt, ma gömb, 
holnap tojás alakú, a tér hol görbül, hol meg 
egyenes. Ami örökérvényű (örök?—ugyan, 
kérem, hisz csak sejtjük, hogy a relatív időt 
nem stopperórával mérik, mert az valami 
más), vagyis pillanatnyi időmérési lehetősé
geink szerint állandó értékű egyedül a mű
vészi szó. Minél jobban el tud vonatkoztatni 
a kézzelfoghatótól a gondolt valóság felé, 
annál érvényesebb.

Ez a két ember itt a képen szó értékű 
művészetet hoz létre. Egy bizonyos szimbo- 
likájú jelrendszerben, ami ebben az esetben a 
zene,beszél nekünk a világról, most éppen 
Csajkovszkij szavaival. Mert a zenei műalko
tás akkor kezd élni, ha a Szó-értékű szimbó
lumok megszólalnak benne. Addig csak egy 
képlet, egy megoldásra váró egyenlet, egy 
lehetőség a műnek a feltámadásra. Persze 
vannak olyan előadók is (ezek valószínűleg 
a majomtól származnak), akiknek a feltá
masztás nem sikerül. A zenekritikus, aki ezt 
is meg azt is hallotta, azonnal rangsorolni és 
osztályozni kezdi az illetőket. Azt mondja: 
van kis zongorista, nagy hegedűs, legna
gyobb karmester. Azért mondja, mert azt hi
szi, hogy bizonyos ismérvek alapján meg 
tudja majd ítélni, milyen szinten zajlott a mű 
előadása. Pedig nem tudja, mert alkotni csak 
az alkotás szintjén lehet, addig a szintig nincs 
semmi. Csak imalom van. Nemalkotás van. 
A zenei anyag gondolattalan összerakása egy 
céltalan és értelmetlen nemalkotás, hiába van

minden elem a helyén. Aminthogy az a "ho
mo faber", aki dolgozik, mert begyakorolta, 
mint az etnikum a vályogvetést, és nem gon
dolkodik közben a saját, egyéni fejével, az 
nem "homo sapiens", hanem "homo agyalá- 
gyultusz". Amikor egy zenekritikus rangso
rol, akkor úgy tesz, mintha létezne egy 
negatív, egy klisé, amibe ha beleöntjük a ze
nei képletek masszáját, kijön mindaz, amit 
Csajkovszkij elgondolt. Ez az objektív klisé 
szerintük akaratunktól, és gondolom, Csaj
kovszkij akaratától is teljesen függetlenül lé
tezik, s ha valaki ettől eltér, kiteszi magát a 
veszélynek, hogy szubjektív módon eltorzítja 
a műalkotást. Enyhébb kifejezéssel élve, az 
ilyen előadónak "egyéni hangja", "szubjektív 
elképzelése" van a műről. Hát kedves zene
tudósok, mutassanak nekem egy objektív va
lóságot, keményet és egyenest, amely nem 
hajlik el semmiféle szubjektív irányba! Nincs, 
ugyebár? Kár, mert milyen egyszerű volna! 
Mert tegyük fel, hogy az objektív valóság egy 
húsz centiméteres kolbász. Akkor minden, 
ami kolbász alakú, húsz centis és fokhagyma 
szagú, hasonlítani fog hozzá, feltéve, hogy 
objektiven létezni akar. Ezzel szemben sajnos

a valóság bármilyen képe vagy megfogalma
zása csak szubjektív lehet, mert csak akkor ■«- 
létezhet, ha valaki azt saját kezűleg elgondol
ja. Bármit elgondolni pedig csak szubjektív 
módon, a saját, egyéni fejünkkel tudunk.

Tehát mikor alkot egy előadó? Ha sikerült 
neki megfelelő szakmai tudás és szürkeállo
mány segítségével a zenei képletet egy gon
dolatot közlő Szó-vá alakítani, akkor már 
elkezdett alkotni. A hallgató ilyenkor csak 
azt várja, hogy ezek a szavak, dallamok neki 
is mondjanak valamit. Ha ez megtörténik, és 
a zenei beszéd segítségével a szubjektum a 
szubjektumot, az egyik Én a másikat megta
lálja és megérti — hát ez az alkotás ihletett 
pillanata. Minél több Én-hez szól az az egy, 
annál ihletettebb, annál nagyobb az öröm.

Az előadóművészet ihletett pillanatának 
csak egy hibája van: az, hogy pillanat. Egy
szeri, megismételhetetlen, megörökíthetet- 
len. S ha ez egy ilyen tovatűnő, efemér 
jelenség, akkor mi értelme van a zenekritiká
nak? Ha a kritika egy leíró műfaj, elbeszélő 
költemény, akkor semmi! Annak, aki nem 
volt jelen, nincs értelme azon lelkendezni, 
hogy minden milyen nagyszerű volt, mert ha 
Csajkovszkij rejtjelei a partitúrából valóban 
feleszénkedtek, azt csak az alkotó munka 
folyamán tehették, az alkotó munka pedig 
már ilyen: fenséges és nagyszerű. A kritikus
nak viszont kötelessége felhívni a figyelmet 
arra, hogy léteznek nemalkotó előadók is! 
Olyanok, akik hazug módon, aljasul becsap
ják a közönséget. Mert aki azt állítja, hogy a 
bécsi valcer nem egyéb, mint egy háromne
gyedes ritmusképlet, az vagy hazudik, vagy 
nem gondolkodik. A nem alkotó típusú kar
mester immár harminc éve három negyed 
hangot vezényel egy élő ritmus helyett, pe
dig tudnia kellene, hogy egy valcer több en
nél. Bécsi walzerebb!

Ennek a karmesternek a neve benne van 
a Brockhaus—Riemann féle zenei lexikon
ban, az Erich Bergelé pedig nincs benne. 
Nem mintha a lexikon különben oly sok ér
tékes adattal szolgálna! Nevezett Csajkovsz
kijról például, azon kívül, hogy azelőtt -♦ 
ügyvéd volt, meg hogy mindössze két hétig_ 
volt nős, nem sok érdemlegeset közöl (még 
jó, hogy a csípőbőségét nem adja meg). Üljön 
hát benne nyakig az a bécsi valceres, vagy 
inkább valcertelen karmester, Erich Bergel 
ennél többet érdemel.

Ruha István és Erich Bergel arra érdeme
sek, hogy alkotó művésznek nevezzék őket. 
Ez pedig a legnagyobb kitüntetés, a legne
mesebb jelző, amivel egy gondolkodó em
bert jelölni lehet, mert a teremtő munkához 
szellemi erő kell és rátermettség. Ilyesmire 
holmi evolúciós tudatfejlődés útján nem le
het szert tenni, úgyhogy hiába bosszantja 
Lucifer a Teremtőt indokolatlanul derűlátó 
módon azzal, hogy: "...Az ember ezt, ha egy
kor ellesi, /  Vegykonyhájában szintén meg
teszi." Nem, ezt a receptet nem lehet ellesni, 
alkotóműhelyekben leutánozni. Az alkotást 
egyenesen magától az Alkotótól kell megta
nulni.
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‘KÓ'DTX—
Hinduk, szikhek, muzulmánok. Mogulok, fehér szahi- 

bok, maharadzsák. India, Afganisztán, Ceylon. Néha már a 
neve sem ugyanaz egy-egy államalakulatnak, ahogy a világ 
figyelme első pillanatban "hallottta": Sziám Thaiföld lett, Cey
lon Shri Lanka, Csak az ellentétek s az elmaradottság, a vallási 
és egyéb türelmetlenség maradt meg, ahol ál és valódi füg
getlenség a tét. Tibet Kína "ősi" földje lesz hirtelen, Kásmír 
hiába tüntet, a szikh kisebbség hiába gyilkol is, ha úgy látja 
jónak. És hiába hívják Kurdisztánnak a térség egy bizonyos 
részét, soha se valósulhatott meg eleddig a kurdok épp olyan 
jogos "évezredes" álma, mint egy Nagy-Szerbia, vagy Nagy- 
Romár.ia! Am senki nem tépi le az inget magáról holmi 
történelmi "igazágokért, jogokért"... Nagy Sándor, sőt a Ma- 
hábharáta kora óta ezért beszéljenek a hadielefántok és a 
koltok. Ha van vadnyugat, bizony sokkal régebb van már 
vadkelet is.

Krisztus előtt 327 tavaszán a Baktriában és Szogdiánában 
vívott (Turkménia néven épp most hull ki a nagy Szovjet
unióból, mely kb. a nyolcadik birodalom, melynek kényszerű 
része volt) kétévi kemény háború után Nagy Sándor átkel a 
Hindukus hegyláncán és a Kabul felé vezető úton találja 
magát. Ott (a mai Afganisztánban), miután megszilárdítja 
hódításait, elindul elfoglalni Indiát. Nem követhetjük nyo
mon lépésről lépésre a nagy Világhódító vonulását, de annyi 
biztos, hogy míg a manapság macedón nevet viselő népes
ségnek a Balkánon még elismertetéséért is meg kell küzdenie, 
Nagy Sándor fallanxaiban az akkori macedónok harcban 
edzett és fegyverzet dolgában is fölényes hadfiak voltak.

Timur Lenk, ama Dzsingiszkán ki tudja hányadik utóda 
segítette be a térségbe végleg a moszlim hitet és kultúrát. 
Egyik utóda 1526-ban, a mohácsi vész évében alapítja meg a 
nagymogulok birodalmát, mely rövd pár évszázad alatt a 
térség építészeti alkotásai közt a híres Tadzs Mahalt is létre
hozta, aztán szépen a mohamedán vallást megőrizve, vissza- 
hanyatlott India örökös belvillongásainak meteorológiájába, 
lehetővé téve a szemfüles és mindenre elszántan terjeszkedő 
brit uralom beszivárgását. Rendteremtés címén. Pedig elő
ször a portugálok telepedtek meg Indiában s Goa nevű gyar
matuk megérte a XX. századot is. Az angolok uralkodó 
helyzete 1757-ben veszi kezdetét: Lord Clive, aki a döntő, a 
gyarmatosítás "fényes", 1945-ig elhúzódó korát megnyitó csa
tát Anglia számára megnyerte, hálátlan kortársai jóvoltából 
öngyilkosként végezte anépgyilkosi pályát.

1857 tavaszán hatalmas felkelés rázta meg Indiát. A fellá
zadt katonák a főváros ellen vonultak. A névlegesen még 
létező nagymogult, akinek ehhez az ügyhöz is csak névlege
sen, szimbolikusan volt már köze (az aggságon kívül alkal- 
maüanság és véleménykülönbségek is akadályozták), az 
angol hatóságok mégis bíróság elé álították, miután a kísérle
tet leverték. Azt vetették a szemére, hogy szeme láttára a 
palotájában gyilkolják halomra az oda menekült európaiakat. 
Vad düh vei kaszaboltak le nőket és gyermekeket is. A per, bár 
csak látszat-igazságszolgáltatás volt, bizonyítja, hogy a gyar
mat urai még mindig tartottak a valaha félelmetes mohame
dán dinasztiától. Eddig India muzulmánjai mindig félelmetes 
erőt képviseltek, a szipoj felkelésnek nevezett epizódot is csak 
egy évi elkeseredett harcok után sikerült vérbefojtani; többe
zer foglyul ejtett lázadót egyszerűen halomra lövöldöztek ők 
is. Csak a dinasztiafosztásnak dukált bírósági ceremónia. 
Bahadurt, az utolsó nagymogult a delhi Vörös Erőd egy szo
bájában gyékényen tartották fogva, ahol szennyes rongyok
ban elnyúlva élte át a dinasztia nyilvános megalázását, aztán 
1858 decemberében Burmába száműzték. A király bukása 
aláásta a muzulmánok addigi tekintélyét, akiket nemzedéke
ken át nyomasztott a kollektív megbélyegzés és felelősség 
súlya, de a XX. sz. Indiájában újabb etnikai belháborúk fősze
replőivé válnak.

—  I O ^ p T X

UJ LEMEZEIMET HALLGATOM 76.
Csángó "Mi Atyánk" 1466-ból
A klasszikus lemezhallgatás 

ideje lejárt. A compact lemezek 
kis ezüst korongjai még emlékez
tetnek az aranykorra, de a diva
tos audiokazetták  már a 
m agnetofonszalagok utódai, 
máshonnan jönnek és máshova 
tartanak. Legutóbb már oly pará
nyi compact lemezt is láttam, 
amely simán elfér a mellényzseb
ben, és olyan lejátszó készüléket, 
amely alig haladta meg egy nor
mál férfitenyér nagyságát. Ma
holnap  Beethoven összes 
szimfóniáit könnyűszerrel vi
szem be zenehallgatásra a zse
bem ben, lem ezjátszóstól. A 
stúdiókazettákkal és lejátszó ké
szülékekkel már régen lejátszó
do tt e m in iatü rizálás lázas 
folyamata. A jelszó: minél több 
zenét minél kisebb helyen. Leg
alábbis gépi szinten megvalósult 
a kodályi álom: a zene mindenkié 
— mert mindenki könnyűszerrel 
hozzáférhet, s ha igazán kívánja, 
ugyanolyan könnyen birtokba is 
veheti.

Sorozatom 76. "darabja" pre
mier a javából: először írok au
diokazettáról. Régóta halasztóm 
ezt a váltást. Talán mert konzer
vatív vagyok, talán mert a nagy, 
fekete lemezkorongok szívem
hez nőttek és nehezen tudok ró
luk másra áttérni. De sürget a 
mindenhova betolakodó techni
ka. Lépéskényszerben vagyok, 
vagyunk.

Á két, frissiben kapott Faragó 
Laura-kazettának nagyon meg- 
örvendtem. Egyéni hangú, meg
ragadó kifejező erejű művészt 
ismertünk meg személyében. Kö
zel két évtizedes pályája során 
hangversenyezett az Egyesült Ál
lamokban, sok helyütt Európá
ban, eljött, nem is egyszer, 
mihozzánk, Erdélybe és Kolozs
várra. Figyelte énekeseink dal
lamdíszítéseit, leste szavukat, 
lelkűk rezdüléseit. Vargyas Lajos 
írt róla az 1977-es Szivárvány ha
vasán lemez kísérőszövegében: 
"Alegdíszítettebb, tehát legnehe
zebb népdalok előadásában már- 
már el is jutott azok eredeti 
színvonaláig... és eljutott arra a 
fokra is, hogy a népdalt mint kon
certszámot beilleszthette műso
rába."

Faragó Laura előadóművész
ként műfajt teremtett, a szóló 
népdaléneklést. És e műfajnak 
máig a legnagyobb művésze is. 
Hangszere az a sajátos színű, zen
gésű ének- és beszédhang, amely 
előadásában tulajdonképpen 
egymásba olvad és egy egészen 
új hangzásatmoszférát teremt.

Az első kazetta ezt az ^T^-es 
lemezt ismétli meg. A második, 
1992-es jelzéssel a Júlia szép leány 
című nagy sikerű műsorának

FARAGÓ LAURA
Júlia szép leány

anyagát gyűjti kazettára. Az A ol
dalon Magnificat-antifona és szé
kely népballada  egyaránt 
otthonra talál. A Szivárvány hava
sán felnyótt rozmaringszál dallama 
előtt felhangzik a vele azonos 
gyökérből kihajtott gregorián 
G/oriű-dallam is. A két dallam kü
lönböző és nagyon hosszú uta
kon jutott el idáig, hogy most 
egymás után szólaljanak meg a 
felvételen. A B oldal Mária-éne- 
keket, erdélyi népdalokat és né
hány más dallamot tartalmaz. A 
"más dallamok" közé tartozik az 
Otthon az én hazámban (Móra Fe
renc Ének a búzamezőkről) dm ű 
szövegrészlet és a Csángó "Mi 
Atyánk" ízes régiségű imája. A 
szavak muzsikája szól belőlük, a 
léleké, amely akár szavakban, 
akár dallamokban tárulkozik ki, 
egyről beszél: be jó otthon lenni 
valahol a világban.

Be jó, hogy 1466-ban Tatros 
városában Németi Györgynek, 
Hensel Emre fiának keze miatt 
már zengett a biblia szövege: 
"Kezdetben vala ige, és ige vala 
Istennél, és Isten vala ige.” És 
hogy felcsendült benne az örök 
imádság szövege: 'Tü azért így 
imádkozjatok: Mi Atyánk, ki 
vagy mennyekben, szenteltessék 
te neved./ Jöjjön te országod; le
gyen te akaratod, miként meny- 
nyekben es azonként földön./ Mi 
testi kenyerönk felett való kenye
ret adjad münékönk m a./ És bo
csássad m ünékönk m ü 
vétkönket, miként es mü bocsá
tónk nekönk vétetteknek./ És ne 
vigy műnket kísérteibe, de szaba- 
doh műnket gonosztól. Ámen."

A felvétel szép bevezető szö
vegéből idézünk: "Nem tudom 
én minemű édesség vonja az em
bert, hogy született földjét el ne 
feledje soha?" És egyike a vála
szoknak: "Nemcsak azt kell vál
lalni, akik vagyunk, hanem azt is, 
akik voltunk és akik lehetnénk."

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-_____.. ......
Az Új Bekezdés Irodalmi Alkotócsoport és 

Művészeti Egyesülete összefogja mindazon 
erőket — alkotóművészeket, művé
szetpártolókat —, akik tevékenységükkel és 
anyagi áldozatvállalásukkal a tehetséggon
dozást kívánják elősegíteni. Az egyesület a 
Magyar Köztársaság valamint a határokon 
túli magyar anyanyelvű irodalommal és társ
művészeteivel foglalkozó alkotók és művé
szetbarátok közössége. Az egyesület ÚJ 
BEKEZDÉS KÖNYVEK dmen könyvsoroza
tot alapított, melyben elsősorban pályakez
dő, kötettel még nem rendelkező fiataloknak 
nyújt megmérettetési lehetőséget. IDÓJELEK 
című, negyedévenként megjelenő művészeti 
almanachja hasonló céllal működik.

1993 júliusában második alkalommal 
rendezik meg Tiszadobon a Fiatal írók Orszá
gos Fesztiválját. A rendezvény fővédnöke a 
Magyar írószövetség. Rendszeres találkozóin 
műhelymunka jellegű foglalkozásokat, bará
ti találkozókat és előadásokat tart, melyek 
minden esetben nyilvánosak. Minden évben 
hirdet tehetségkutató pályázatot, melynek le
gígéretesebb jelentkezői publikációs lehető
séget kapnak az ELSŐ HANGON című 
szépirodalmi antológiában.

A  Százhalombattai Művelődési Központban 
március 15-én Bocskay Vince szovátai szob

rász Petőfi szobrát avatták. Az avatóünnep
ségen föllépett Hegedűs D. Géza és Csortán 
Márton.

A Kolozsvár-Külső Református Egyházme
gye Esperesi Hivatalának Gy. Szabó Bda Galéri
ádban március 27. és április 29. között 
tekinthető meg Kusztos Endre gyűjteményes 
kiállítása.

Megjelent a Látó márciusi száma. A tar
talomból: Ferenczes István Karácsonyi félszo
nettek} Visky András Lehetne ez; Láng Zsolt 
Előszó; Jakabffy Tamás Saga. Szvit; Káli István 
Elrendelve; Palocsay Zsigmond Kései beisme
rés, Vass János nagyapám; Lászlóffy Aladár Téli 
mese — nyári habbal; Jánk Károly Az órzó és a 
város; Szász János Belgrádban születtem; Cseke 
Péter Akasztásom hiteles története; Tamás Tí
mea Epilógus; Molnár Vilmos Történd Sztálin
ról és Pakuts bácsiról, a rühös lovakról meg 
nagyapámról; Lázáry René Sándor Ártatlansá
gom édes éneke, Erdélyi harangok; Gálfalvi 
György Se nörszök, se őAkék; Sebestyén Mihály 
Kiddúsin; Szabolcsi Borbála Talált tárgy; Kán
tor Lajos Király utcai királyságom; Bogdán 
László Egy végtelen nap; Hadikikötő: Gyarmati 
Judit fotóarchívumából.

A  Művelődés 3-as számából; Horváth 
Arany Erdélynek kulcsszerepe van; Winter Péter 
Világ végén alkonyat; Vetési László — Péter 
István A nyelv, hit és magyarságtudat sérültjei. 
A Vadrózsákban Palkó Attila és Nagy Olgy

írása. Az Enciklopédiában Imreh István, Pataki 
József, Egyed Ákos, Boér Klára, Minier Al
bert, István Lajos és Hints Miklós tanul
mánya, cikke.

A Kortárs áprilisi számában Csíki László 
Kutya a Holdban című novellaciklusa. Verset 
közöl — egyebek mellet — Kovács András 
Ferenc (Lázáry René Sándortól) és Lászlóffy 
Aladár; Mezey László Gittái István Mozdula
tok a ruhatárból című kötetét recenzálja.

A Bécsi Napló március-áprilisi számában 
Ábrám Zoltán Az erdélyi magyarság eszmeá
ramlatairól cím alatt készít interjút Borbély 
Imre képviselővel. Székely Szabó Zoltán 
Gyurka bácsi levelesládája dmű szatírájában a 
monostori Funar "György"-gyel ékelődik. 
Tóth István George Bacoviára emlékezik, s 
lefordítja a költő Poéma finála (Utolsó vers) 
dmű költeményét

Az Ifi-Fórum 12-es számának költői: Ká- 
nyádi Sándor, Visky András, Kovács András 
Ferenc, Plainer Zsuzsa, Dénes László és Ha
tár Győző. Prózai írást olvashatunk Láng 
Zsolttól (Napló) és Bálint Ákostól (Mese a leg
kisebb királyfiról, aki meg akart nősülni, de nem 
tudta legyőzni a Sárkányt). Bajna György, Ta
más Tímea és Bágyi Bencze Jakab első köte
teit Kedves Csaba recenzálja.
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EZEK ENYEMEK
Juhász Gyula versének utolsó szakaszát rejti 

a vízszintes 1., függőleges 1., 41. és 36. számú sor

VÍZSZINTES: 1. A versidézet első sora 
(zárt betűk: J, E, Y, S, K). 15. Sötétítő faráccsal 
ellátott ablak. 16. ... Nagy Béla: kolozsvári 
festőművész. 17. Afrikában őshonos, a lili
ommal rokon dísznövény. 18. Vasútállomás 
rövidítése. 19. ósi fegyver, ma sporteszköz. 
20. Horzsakőtufa, német eredetű szóval, 22. 
Vízimadár. 23. Gyümölcsfát nemesítő. 25. A 
magyar vasúti kocsikon olvasható rövidítés. 
26. Nők megszólítása Frandaországban. 28. 
Jó, Göre Gábornál. 29. Kellemes szag. 31. 
Illeték megfizetését elrendeli. 32. Jellegzetes 
igerag. 37. Angyali rang. 38. ...lin: molyir
tóként is használatos kémiai vegyület. 39. 
Időszámításunk szerinti 40. Télig avas! 42. A 
teljes ábécé kezdete. 44. Tönkrement, elrom
lott — német eredetű szóval. 45. A jelzett 
dolgok csoportjába. 46. A sertés hímje. 48. 
Ázsiai hegység India és Kína területén. 51.. 
LUR5Z Női név rövid alakja. 53. Régi közjogi 
méltóság. 54. Nobel-díjas dán biokémikus 
(Carl Peter Henrik). 56. A mélybe. 57. Marie 
José...:franda színésznő, A pária dmű fran
cia—román koprodukdós filmben szerepelt. 
58. Ajándékozd. 60. Lóbetegség. 66. Mely sze
mély? 68. Könnyed elegancia. 69. Apja. 70. 
Vízi átkelőhely. 71. Az Álarcosbál néger jós
nője. 74. Ételízesítőt. 75. Nagyon sovány ló. 
76. Neked, románul. 77. A fa felszíni vastag 
része, melyből az ágak erednek. 79. Biztató
szó. 80. Ezredrész! 81. Német város a Saale 
partján, optikai ipara világhírű. 83. Sziget- 
csoport a Csendes-óceánban. 84 Noha, jólle
het.

FÜGGŐLEGES: 1. A versidézet második 
sora (zárt betűk T, É). 2. Illatos, lila virágú 
dísz- és gyógynövény. 3. ó, románul, n< mem- 
ben. 4. A történetírás múzsája. 5. A szél igéje. 
6. Kertben dolgozik. 7. A cetek, a fehérdelfin- 
félék családjába tartozó emlősfaj. 8. Posztó
fajta. 9. Erkel-díjas zeneszerző, zongora- 
művész (György). 10. Ellenállóvá tesz. 11. 
Román nap. 12. Fonetikus mássalhangzó. 13: 
Hauptmann-színmű. 14. Az aranyember nő
alakja. 20. Ételt tányérokba rak 21. A fűzfa 
virága. 24... Caragiu, kitűnő román színmű
vész volt. 25. Ezerötvenöt római számmal. 
26. Éretted. 27. Kettő, románul. 29. Az ...kin
cse: német—bolgár—perui—olasz—spa
nyol koprodukdós film címe. 30. Töprengve. 
31. Küyukaszt. 33. Korszak 34. Szagos kerti 
fűszemövény.35. Kipusztít. 36. A versidézet 
utolsó sora (zárt betűk S, E, A, T, E, L). 41. A 
versidézet harmadik sora (zárt betűk: K, É). 43. 
Becézett fiúnév. 44 Vörösbor. 47. Magyar for
gatókönyvíró, kabarészerző volt (Károly). 
49. Fenéklakó tengeri halak 50. Pipafajta. 55. 
Bátor. 58. ...szerelemből élnek Elés Jenő (Eu
gen Illés) 1919-ben készült filmje. 59. A há
zastárs anyja. 61. Nem dolgozó méh. 62. 
Vissza: szó a Halotti Beszédből. 63. Kész ru
hadarabot szétbont és más mintára újra ki
vág. 64 Esni hagy. 65. TÜ! 67. Nemzetközüeg 
is elismert bolgár matematikus (Ljubomir). 
72,. Francia férfinév. 73. Nagyobb része. 75. 
Franda. 77. Orosz sakknagymester. 78. ... 
Clarke: ausztráliai sportoló, futó. 79. Bibliai 
bárkás. 82 Részvénytársaság német rövidí
tése. 83. Szintén ne. 84. Mi?, mit akarsz? 85. 
Oxigén és ittrium vegyjele.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 8. számában közölt, Április dm ű rejtvény 
megfejtése: Csak hallgatom az éjszakát,! magamban vagyok 
ébren,/ Különös inger járja át/ a meztden sötétben...
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