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KIRÁLY LÁSZLÓ: M o n d a t o k
... felmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, fél tizenkettő, 

bolond mind a kettő. És akkor az órák megálltak a fél világon, azóta 
április elseje van, fél tizenkettő, m ozdulatlanok és fenyegetők a m u
tatók, lehangolok az idő-tlen nappalok és éjszakák, háborúkat bámu
lunk közönyösen a képernyőre m eredve, m iközben városainkat 
ellepi a szem ét, a korrupció, s ami ebből egyenesen származik: a 
m egalkuvás és az ennek-annak behódolás. Nem  kifejezetten öröm- 
ünnep az április-egy, hacsak az egym ással-kitolást, az átejtést, a 
behúzást, jégre-csalást örömnek nem minősítjük. Pedig valamikép
pen az. S ha m anapság csak m esszelátó nélkül is körül-tekintünk, 
rosszindulat nélkül megállapíthatjuk: igen tehetségesen m ívelik né
melyek e tréfálkozást, s hogy az em beriség sárkányfog-vetemény, 
vagy m ég annál is raffináltabb, találékonyabb egym ás m egnyom orí- 
tásában... Pedig viháncolni kellene, jópofa cédulákat aggatni egym ás 
hátára titkon, madarat rejteni a kalapba, ecettel kínálni bor helyett a 
kedves komát —  szóval m eg lehetne ezt is szervezni egyszer egy  
évben legalább, bántás, gonoszság nélküli időkre gondolva, csak
hogy... Nagy dögkeselyűk és ganajtúró bogarak rontják a kedvünk. 
S az emberiség —  mint a Bourbonok: nem tanul és nem felejt semmit.

Felmászom hát a toronyba, m egkérdezem , hány óra... Utána 
hazatérek, írógép m ellé ülök.

Április bolondja.

FARAGÓ JÓZSEF
Egy erdélyi H ungarológiai Intézet 
iránt való jámbor szándék*
Ezt a címet egyiknagy elődünktől, 

Bessenyei Györgytől kölcsönöztem és 
alakítottam át. O 1781-ben írta, majd 
1790-ben névtelelnül jelent meg Bécs- 
ben az Egy Magyar Társaság iránt való 
jámbor Szándék című röpirata, amely
ben a későbbi Magyar Tudományos 
Akadémia megalapítását szorgalmaz
ta.

A röpirat legelső két rövid mon
data ma is oly sarkigazságnak számít, 
hogy kizárólag patinás helyesírása 
árulja el több mint két évszázados 
múltját: "Az Ország boldogságának 
egyik legfőbb Eszköze a Tudomány. 
Ez mentői közönségesebb a lakosok 
között, az Ország is annál boldo
gabb."

Bessenyei következő sorai is év
századokon át megőrizték érvényes
ségüket és időszerűségüket, ugyanis 
így hangzanak: ”A Tudománynak 
Kultsa a Nyelv, mégpedig a számo
sabb részre nézve, amelynek sok 
Nyelvek tanulásában módja nints, 
minden Országnak született Nyelve. 
Ennek tekéletességre való vitele tehát

legelső dolga légyen annak a Nemzet
nek, amely a maga lakosai között a 
Tudományokat terjeszteni, s ezek által 
amazoknak boldogságokat munkál
kodni kívánja."

A tudományok anyanyelvű mű
velése az ország, a nép, a nemzet javá
ra: íme a felvilágosodás korának az 
egyik ragyogó igénye, amelyet azóta 
nemcsak a mi nagy gondolkodóink, 
hanem mindenik nép nagy gondolko
dói különböző formákban annyiszor 
megfogalmaztak és megismételtek. 
Számos magyar változata közül még 
csak egy kevésbé ismertet idézek. Ma
rosi Gergely, Kriza János székely nép
k ö ltési gyű jtem én yén ek , a 
Vadrózsáknak már-már korát megha
ladó nyelvész-mesegyűjtője, 1866-tól 
a .székelykeresztúri Unitárius Kollégi
um — akkor még Gimnázium— igaz- 
gatója az iskolai építkezésekhez  
szükséges pénzgyűjtő kőrútjain A nép 
tudomány nélkül elvész dm ű szónokla
tával járta b e— nem eredménytelenül 
— a környező vidéket.
» » >  >  folytatás az 5. oldalon
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SZŐCS ISTVÁN

Tények, tények, tények avagy 
kinek dolgozott Dózsa György?

Ha valakinek egyszer valami az eszébe jut, 
akkor fennáll a veszély, hogy ugyanaz a dolog 
holtbiztosán másvalakinek is eszébe fog jutni, 
tőle függetlenül, akármilyen képtelen gondolat 
legyen is az. Erre az ötletre egyszer regényt is 
írtam, persze nem dürrenmatti megközelítés
sel, ám a Kriterion a Fordulat előtt személyi 
okokból nem vállalta a megjelentetését, a For
dulat után meg ugyancsak személyi okokból 
elveszítette a kéziratot. Ennek ellenére ma még 
inkább hiszek a gondolat érvényében.

Többek között azért, mert Szász János egy 
kissé haragvó vitacikkben* szembeszáll egy 
Nagy László nevű kolozsvári vegyésszel, aki 
egyéb bálványingató gondolatok mellett azt is 
állítja, hogy Dózsa György sem volt az az 
egyértelműen pozitív alak, ahogy írják meg ta
nítják róla. Sajnos N. L. eredeti cikkét nem is
merem, csak ebből a viszzavágásból, ám — 
még így is egyetértek vele.

Ez a gondolat ugyanis, hogy Dózsa György 
nem hős volt, hanem török diverzáns ügynök 
lehetett, engemet is régen kínoz. Leírni nem 
mertem, csak szóban pendítgettem meg itt-ott, 
főleg Lászlóffy Aladárnak, mert rajta szoktam 
kipróbálni új, ordas eszméimet; ő azonban na
gyon meredeken elutasította a gondolatot, sőt 
az árnyékát is.

A saját gondolatom tulajdonképpen nem a 
sajátom. Először egy szobor sugallotta, de ak
kor még azt hittem, hogy az egy rossz szobor, 
mivel nem "eszmeszerűen" ábrázolta tárgyát, 
hanem inkább divatosan.

Mint közismert, Temesváron két figyelem
reméltó Dózsa-emlék is áll: az egyik a Mária, 
azon a helyen, ahol a hagyomány szerint a 
felkelők vezérét kivégezték; megcenzúrázott s 
ma már jóformán olvashatatlan felirata szerint 
engesztelésül állították, a kivégzés iszonyú ke
gyetlenkedéseiért. (A hagyomány szerint a ki 
végzés során megjelent a máglya fölött Mária; 
ezt többen úgy magyarázták, hogy a felvert 
porban és a füstben hirtelen előbukkant egy 
zászló, amire Mária-kép volt hímezve.) A Má
riát övező rácsra egy bádogszekrénykét szerel
tek, hogyha valaki gyertyát akar gyújtani, oda, 
be helyezze el; hogy ne bántsa a másként gon
dolkodókat?, vagy hogy ne fújja ki a szél? Ami
kor pár éve utoljára ldnyitottam a szekrényke 
ajtaját, felkavarodott a gyomrom, egy döglött 
galamb oszladozott benne.

A másik emlékmű nem messze onnét, egy 
kis parkban, másként, de szintén felkavart. Elő
ször is azért, mert egy kis gödörben áll; — ezt 
tekintettem annak idején divathajhászásnak; 
akkoriban terjedt el az is, hogy a színész sem 
magasíik a közönség fölé, hanem a színpad 
fenekén s a sajátján fetreng, a zeneművészet 
meg éppenséggel egy verem aljára húzódik s 
onnét hallszik fel szaggatott vonítása; a tanár is 
leszáll a katedráról és népkézláb mászkál a ne
bulók között. Nem szabad senkire felnézni, 
mert az olyan, olyan — antiliberális dolog...

Szobotka András temesvári mélyszobrából 
hiányzik mindaz, amit a Dózsa-ábrázolásokon 
megszoktunk: a rettenetes fájdalom, az irtóza
tos erőfeszítés, a kidagadt erek, kimeredt sze
mek, vicsorgó fogak, a megrázó nagylábujjak 
és egyáltalán minden rusztikum, paraszti vagy 
csikasz vonás. Ez a szobor olyannak ábrázolja 
a nagy lázadót, mintha egy kihízott, ferdehajla
mú, kacér operaházi kórustag lenne, aki a Don 
Carlosban statisztálva megjátssza a selyemha- 
risnyás-bugyogós udvaroncot.

Szóval eleinte azt hittem, hogy rossz a szo

bor; de mivel sem Szász, sem más temesvári 
származású költő-közíró nem támadta ki, felül
vizsgáltam véleményem; nem a szobor "rossz", 
hanem — az, amit ábrázol. A jelenség a hamis; 
a parasztvezér nem is parasztvezér... Elkezd
tem gondolkodni: ez a szobrász tud valamit!

Szász János szerint csak a tények számíta
nak, a tényak tények és más semmi.

Hát éppen ez zavar engem is: mert az tény, 
hogyha bárhol egy katonai parancsnok, akit 
kivezényelnek az ellenség ellen, a saját országát 
támadja meg, árulónak minősül. Mindég és 
mindenhol. Akár Székely Györgynek, akár 
Redl ezredesnek hívják, akár elmaradottak a 
társadalmi viszonyok, akár nem. Sajnos a ma
gyar történelmi köztudatba nagyon belésuly- 
kolták azt a gondolatot, hogy mindenért a zurak 
voltak a hibásak, pláne a főurak. Batu kán azért 
kerekedett fel a sztyeppékról, mert a magyar

főurak meghasonlottak a királlyal, különben 
békésen legeltette volna tovább otthon a lovait. 
Mintahogy Szolimán és mind a többi császárok 
is, e felfogás szerint nagy hódító egyéniségek, 
akkor születnek a szomszéd birodalmakban, 
ha magyar urak széthúznak.

Az is tény, hogy parasztlázadások olyan 
országokban is ki-kitörtek, mint például a jac- 
queri Franciahonban, ahol nem bunkó magyar 
nemesek népnyúztak; Németországban is, nem 
sokkal a magyar felkelés után... nem hallottátok 
Geyer Flórián hírét? Még a dalát is daloltuk! 
Pedig ott kultúrcsászárok, kultúrhercegek, kul- 
túrőrgrófok, kultűrbárók és kultúrbankárok 
uralkodtak.

És az is tény, hogy mindazon országokban, 
amelyek egy-egy nagy keleti birodalommal 
voltak határosak, valahányszor az a birodalom 
hódításra mozdult, fellépett a dinasztikus vál
ság, a társadalmi viszály, a vallási civakodás, a 
sztrájk, a békemozgalom, antimilitarizmus és 
obstrukció. Pontosan úgy, ahogy a "nindzsa- 
könyvbert" le van írva. A lovagiatlan hadvise
lés, vagyis a "diverzió minden eszközzel" nem 
modern és főleg nemcsak angolszász talál
mány: már az ókínai, újmongol, török, orosz 
császárságok szakértői is mesterek voltak eb
ben.

Szóval mindezek a tények,amelyek a Szo
botka szobrán elmélkedve kezdtek eszembe 
jutni, vezettek kritikus gondolatokra, mígnem 
a kezembe nem került egy megdöbbentő könyv 
a témáról. Nem olyasmi, amit hozzám hasonló 
lihegő újságírók, háryjánoskodó hadifoglyok, 
nyugdíjas postamesterek vagy hajdani áruló

honvédtisztek szoktak írni, hogy megzavarják 
a nemzettudatot, vagy amilyeneket egy E. Fe
hér Pál, egy De Fekete Sándor vagy egy Nemes- 
kürty írhatna, nem. Ezt higgadt szakemberek, 
nagyon is mértéktartó történészek írták: Barta 
Gábor—Fekete Nagy Antal Parasztháború 1514- 
ben. Gondolat kiadó. Budapest, 1973. Szakelle
nőrök Heckenast Gusztáv és Szűcs Jenő.

Nem vállalkozom a könyv módszeres is
mertetésére, hiszen ha annak idején maga a 
könyv teljes fegyverzetében nem váltott ki túl 
nagy érdeklődést a Dózsa-drámaköltők, Dó- 
zsa-szoborfáragók, Dózsa-metszetmetszők és - 
történészek között, akkor nyilván egy kis 
recenzió sem fog. Tehát inkább csak a civil-ér
deklődők, valamint Nagy László és Szász János 
kedvéért ragadok ki egy-két mozzanatot, gon
dolatot, elemet ennek a Dózsa-képéből.

Kezdjük a végén; a temesvári csatánál. Dó
zsa seregei beszorítják a temesvári erődbe Bát
hory Istvánt, Zápolya halálos ellenfelét, de nem 
bírnak vele. Erre megjelenik Zápolya és a te
mesvári csatában leveri a parasztsereget, és fel
menti nagy riválisát — milyen lovagias tett, 
ugye?

Csakhogy, mint megtudjuk a Barta—Fekete 
könyvből, a temesvári csatát nem tartották 
meg! A vezér nélkül maradt sereg szétesett.

harcképtelenné vált. Asereg azért maradt vezér 
nélkül, mert Dózsa elment — felderítésbe, és 
elfogták. Ki hallott már olyant, hogy a fővezér 
megy felderítésbe? Ilyesmi utoljára a trójai há
borúban fordult elő!

A szerzők elénk helyezik a kész következ
tetést: Dózsa elment, hogy találkozzék Zápo- * 
lyával. Valamilyen bizalmas viszony kellett  ̂
hogy létezzék közöttük; talán a sereg fővezéré^ 
ül is ő ajánlotta Dózsát az udvarnak és a prí
másnak.

Mit beszélhettek? Nem tudjuk. Dózsa soha 
többet egy szót sem szóit. A tüzes trónon, tüzes 
harapófogóval sem lehetett egy szót sem ki
szedni belőle. Elképzelhetetlen, hogy valaki 
olyan embertelen kínzást szó nélkül elviseljen, 
csak egyetlen magyarázat lehetséges, sugallják 
a szerzők: Dózsa a tüzes trónon már nem tudott 
beszélni (kivágták a nyelvét?), vagy nem volt 
eszméleténél (elhódították?), vagy ami a legva
lószínűbb, már nem is élt (!?) Titkát föltétlenül 
a lángsírba kellett vinnie.

Ezt talán minden további nélkül tudomásul 
is lehetne venni, ám a szerzők felhívják a figyel
met egy lényeges mozzanatára a paraszthábo
rú következményeinek.

A felkelés leverése után egész sora kezdő
dött a hosszadalmas peres eljárásoknak. Nem
csak a fontosabb alvezéreket, de a kisebb 
csapatok vezetőit is módszeresen, hosszadal- 
masan, részletesen kihallgatják, évekig; vallo
másaikat jegyzőkönyvbe veszik. A fővezér 
kihallgatásáról nincs jegyzőkönyv! Vallomása' ; 
ról semmi hiteles emlék. Miért végezték ki 
olyan villámgyorsan, anélkül, hogy ország-
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gyűlés, király, prímás elé vitték volna?... aki 
ezen nem gondolkodik el, annak talán egyálta
lán nem érdemes gondolkodnia, máskor se.

Nemcsak Dózsa gyors, minden tekintetben 
szokatlannak látszó eírekkentése teszi gyanús
sá, hogy tulajdonképpen milyen viszony is lehe
tett közte és Zápolya között, aki felfedezője, 
bizalmasa és gyilkosa, nemcsak ez teszi izgal
massá, hogy miért akart a krízis tetőfokán négy- 
szemközt beszélni Zápolyával. Kerül még 
néhány nyomasztó egybeesés is.

Például: a pápa már előző év szeptemberé
ben meghirdeti a törökellenes hadjáratot, április 
elején Magyarországon el is kezdik a toborzást, 
sőt május elején Zápolya seregével betör török 
területre, és május 10-én a keresztes hadat is 
elindítják szintén Törökország felé... — és erre a 
törökök? A törökök erre a haderejük javát Eu
rópából átszállítják Egyiptomba; a Balkánon 
csak helyi erők maradnak, akik az év elején és 
az év végén Dalmáciában rabolgatnak-foszto- 
gatnak. Vagyis a törökök pontosan tudták, hogy 
sem a keresztes hadaktól, sem Zápolya seregé
től nem kell félniök. Zápolya pár hét múlva 
vissza is tért Bulgáriából, a keresztesek beérték 
azzal, hogy a magyar határvédelmet támadták 
— hátulról! (Bánmonostor, Titel, Pétervárad, 
Szalánkemén, Karom, Sólymos, Lippa stb.) 
Majd Temesvárnál fennakadnak... Egyszóval, a 
törökök, amikor átszállították seregeiket a ten
geren túlra, nem valószínű, hogy Zápolyától 
ijedtek meg, vagy a keresztesektől... vagyis csú
nya dekonspiráció volt ez a részükről, ha odafi
gyelt volna rá valaki!

Szóval, nem mondom, hogy mindez csakis 
így van: csak azt mondom, hogy egy komolynak 
ható történelmi szakmunkában ilyesmiket ol
vastam.

Dózsa György több is létezik. Egyik, a való
ságos történeti személy, akiről rendkívül keve
set tudunk, s aki már a maga korában is a Sötét 
Ló szerepét játszotta. Van egy Bálvány-Dózsa 
György, aki a politikusoké, a szónokoké és a 
közíróké; végül létezik egy olyan, akit az iroda
lom és a művészet teremtett. Hogy miként vi
szonyulnak ezek egymáshoz? Hogy az 
esedékes és mai napig el nem készült tudo
mányos Dózsa-portré melyikhez fog hasonlíta
ni? Javaslom Szász Jánosnak, hogyha már úgyis 
hozzányúlt a kérdéshez, és mint temesvárinak 
is, hogy ejtse meg a temesvári Dózsa-mélyszo- 
bor elemzését, utána lásson neki és cáfolja meg 
a Barta Gábor—Fekete Nagy Antal-könyv állí
tásait pontról pontra. Legvégül, beszélje rá kri- 
terionos barátait, adják ki Taurinus 
Parasztháborúit modern magyar nyelven, bősé
ges széljegyzetekkel. Ha mindez meglesz, meg
nyugtatja a kedélyeket Dózsa-ügyben, talán a 
Nagy Lászlóét is. S akkor mindnyájan nagyon- 
nagyon boldogok és elégedettek leszünk. Már
mint a tényeket illetően.

“Szász János A tényéktől az igazságig. OrientExp- 
ressz, 1992 március 12.

LÉTAY LAJOS

5 ha versemért 
ma m égis rónak
Akinek a kezére vágtak,
mert mindent csak rosszul csinált,
ne akarjon az a világnak
mindenképpen jó lenni, tárt 
szivet árulgatva, az már csak 
válassza szépen a magányt,
hol legfennebb magának árthat, 
nem okozva kárt senkinek, 
leírhatják barátok, társak,
hozzá költözhet a hideg, 
nézheti kezét össze téve, 
már senki nem feddheti meg.
Életének ez lesz a bére,
(vágyott is rá titkon talán), 
hát most hamut szitál fejére
csöndesen, szürkén a magány, 
s már úgyis, úgyis itt az este, 
s már minden úgyis csupa árny.
A fényt, aki sohase kereste, 
örült, ha hátul állhatott, 
míg hányán, minden rést kilesve,
minden kicsi mozdulatot, 
nyomultak törtetve, zihálva, 
csak hogy legyenek láthatók.
De mit keresett 6 ott, kába 
reménykedőn, hiszékenyen, 
mikor tudhatta, hogy hiába
van ott. Miért? Hogy ott legyen? 
Kellett a kancsal kirakatba, 
bár voltak ott épp elegen.
Oh, ha kibukna! Kimaradna! 
Próbálkozott is gyermeteg, 
de hol kemény, hol lágy szavakra
hallgatva ráállt, engedett 
s beült a padba. Hogy nevében 
is hozzák a törvényeket.
Miért nem üvöltött: nem és nem! 
miért csupán a tapsokat 
préselte össze tenyerében
s azokat se mindig: sokak 
figyelték, lesték vizsla szemmel, 
hogy mire mennyit tartogat...
Miért nem lehet tiszta ember
6 is, mint ma már annyian! — 
Sokukkal találkozni sem mer,
látva, be könnyedén, vígan 
szökellnek, szinte táncos lábbal, 
felcsípni gyorsan, ami van.
Ahol forró farsangi bál van 
s az arcokat maszkok fedik, 
honnan tudni, hogy ki hibátlan,
s melyik arc foly szét reggelig?
Hisz úgy befuthatja a festék, 
hogy többé fel sem ismerik.
A forgáshoz ezer ügyesség 
kell és nem csetlő-botló láb, 
hogy még a végén kivezessék,
mert rontja a táncok sorát.
Mit keressen a forgatagban, 
kinek a helye: állj odább!

... Ha van, kire búval, haraggal 
gondolj, te vagy, te vagy csupán. 
Miért lettél te bukott angyal
annyi emésztődés után,
mért nem tudtál nyílt szemmel néző
lenni te is, így bukva tán!
Immár hiába! Késő, késő, 
megmásítni már nem lehet 
ezt a gondot gonddal tetéző,
kátyúba fordult életet,
csak levonni a tanulságot:
kár volt hinni, nem érte meg! —
Akinek a kezére vágott 
most a világ, önnön keze 
nyújtotta oda a korbácsot:
itt van, üssél, nesze, nesze, 
hogy bárha vére is kiserkedt, 
nem szabad pisszennie se.
Üljön csak egymagában, rejtett 
fájdalmaival, nincs joga 
egy szót is szólni kiszemeltek,
tiszták közt s nem lehet soha, 
hisz hát milyen súllyal, hitellel 
szólna, ki vétkes, ostoba.
Hogy íme, amit most is termel, 
csak kínlódás, csak zagyvalék, 
s nem is egy lesz tán, kit felhergel
s reá reccsen: elég! elég! ,
De mert csak így teljes a száz sor, 
ezt is ide kell írn i még:
Ha szép is volt a fény a zászlón: 
lidércfény volt! Nem csal tovább!
Ki úgy lobogott induláskor,
hírlelve megannyi csodát, 
elkápráztatva milliókat, 
okost is, nemcsak ostobát!
(S ha versemért ma meg is rónak, 
mert mindenegy szava csak árny, 
talán majd mást is írok holnap.
Ha el nem némít a Magány!)

SzV :2» '> tV '
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Áhítatok.
A történet szelleme
a pálya íve, írva vagyon, és 
találó szavak, bogarak repülik 
meg. reggel aztán alulról világítja 
nap, látva látszik a perem, mikéntha 
saját fénye volna és saját hajnala 
hasadna, mennyi hajnal! tárgyak 
különülnek el, nevük kerül amint 
a szem csarnokaiba bevonulnak, 
lámpa lehorgadó feje, ahogy a 
történetbe belelóg és elfedi 
Isten arcát, innen nézvést, a 
pince ablakából, az égre. csak 
roppant lénye, kifordított két 
tenyere ovális tükre, az ujjak 
lefelé égó gyertyái, óráról órára 

»
óráról órára, szól a történet, 
ütések, egyre, amelyek mást 
jelentenek, embert, mondjuk 
(embereket), így: falnak ütközó 
fej (fejek), avagy valóban (az) 
időt. benne, elkülönülten, 
elegyítetlenül. hallani innen, 
bőr tépódikfel a homlokon, 
fényét veszíti azonmód, poroltó 
kerül közel, wertheim meg a 
sarok, idomítatlanid. egyedül 
a vonal függőleges, a homlok, 
áll, ajak meg nem érintheti, 
falak találkoznak itt a valón 
kívül, önmaga így is túlnan, 
valóban az idő. a tárgyak meghitt 
tárgyilagossága, amire hivatkozni 
lehet, s mely mondható hűségnek, 
volnának, látni innen, támpontok 

*
látni innen: volnának támpontok, 
dönteni lehet az összeroskadás 
helyéről, asszonyi kéz stációi, 
mondja, aztán a test tájain, 
vér és ecet, múszivacs, bizonyos 
megfelelések a leírásban, amely 
a történet sajátja, ujjak élei, 
zúzott hús sara, csont-fény, 
rekedtes ágy. és hallik még, 
hogy elvonulnak.

ß

Áhítatok. A torony
Csapó Rékának

először a tetőt veszi észre 
a nap, mikor fölkel 
és a látóhatár hasadékon át 
megindul fölfelé 
az ég állványzatán; 
látja azután a szerte figyelő 
kakast, a torony ormán állva, 
öldöklő angyal akár. 
árnyéka néma ostora 
a riadt házakra sújt. az 
udvar zúzott köveit csikorogni 
ki hallja a hajnali órán ?

*
a hajnali órán, mikor 
lángokban áll még az ég 
s hajat bontanak lassan a kertek, 
megismerszik tökélyre 
a rebbenő magasban, 
a tető szarvas-gerince, 
a madár-csontvázú torony 
Isten arca elé tartják, 
mint egy kérubot 

*
érzi kérubi súlyát 
valamennyi kő és viseli 
szakadatlan ébersége titkát 
minden, mi alatta áll; 
az évek: a voltak s érkezők 
vele mind megjelöltek 

*
és megjelöli az ég 
kapuját is, amelyen át 
a lovasok megindulnak a 
föld iránt, a lovasok 
és a felhőbe öltözöttek, 
ama napon, meglátja Isten 
kezének mozdulását és 
egybegyűjti a kiűzőiteket

Csapó Réka: A Kakasos Templom Kolozsváron

a kiűzőitek és mindegyre 
visszatekintők, és az égbolt 
kupolája alatt lebegve pihenő 
ragadozó madarak — ők mintha 
tudnák, és azok, akik elmentek, 
messze, mint a zajló jegek, 
látták a tengert, a nap és az éj 
születését — ók mintha 
fölismernék rikoltását 

*
rikoltása, mint kilőtt nyü 
általüti a mellkast, 
vagy a nyakszirtet.
Isten hol van? égre szegeznek 
a városon kívül, a dombon, 
hamvadó szemetek füstjében 
ki talál el? s jut vissza? 
ki jut hova? haza ki talál?

*
ki haza talál, van saját 
halála, szélben lobogó, nagy 
selyem köpeny, vérfok zászlaja, 
felhőkkel egy nyelvet beszélő, 
ki haza talál, nézhet vissza, le, 
összeroskadhat az illatos 
küszöbön, nyútt karja halovány 
szárnya fölrángatja tenyerét, 
hogy egy arcot kézbe vegyen, 
magához vonja és nevet említsen, 
mondhatatlant. ki haza talál, 
megfogan benne újra rettegése, 
nyugovóra tér és felriad, mert 
nincs egyedül, és álmát visszakapja, 
mint fa alatt az állat, nagy tél 
előtt előre piheni rohanását a hó 
kristálytiszta terében, ki haza 
talál, soha meg nem állna, míg 
elveszít újra mindent — legyen 
gyönge, semmit se tudva, egyre 
beljebb tévelygő növekvő 
roppant otthonában

Hajnali óra
fölhág az ég peremére 
Isten elébe ki vonja

rezzenve rejtező lényeg 
boltozatát aranyozza

Egész —  rész
A túlélés bizony nem penzum 
az ég alatt. Hiába abrakaim.
Ami csak volt, lehetból hulló holmi, 
ringy-rongy hiány, a nem lehet maga,

mint öleset csak tűnő baleset.
S mi egyre készülünk jövő időre, 
a nemvagyunkban hullunk így előre, 
hogy más legyen. Hiányunk nyújt teret

megérteni, mi legvalónk egésze.
És teljünk másban vajon elenyész-e? 
Korlátunk volna — ha! — a te-meg-én ?

*
A dallam nem változtat szövegén , 
a voltoknak a kattogás is része, 
s a vémyomok a másikunk egén.
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Egy erdélyi Hungarológiai Intézet 
iránt való jámbor szándék

A "tudomány" mellet az "anyanyelv" 
hangsúlyozása Marosi számára fölös
leges volt, hiszen egy székelykeresz
túri iskola m agyar jellege annak 
idején magától értetődött, ám ez a 
gondolati tartalom azonnal különle
ges hangsúlyt nyer, ha nem egy állam- 
alk otó  n em zetn ek , hanem  egy  
nemzeti kisebbségnek a kultúrájáról 
van szó.

A két világháború között a romá
niai magyarságnak semmiféle tudo
mányos intézete nem volt. Mit sem 
kisebbítjük a kivétel nélkül korábbról 
örökölt Erdélyi Múzeum Egyesület, 
E rdélyi M agyar K özm ű velőd ési 
Egyesület, Erdélyi Kárpát Egyesület, 
Erdélyi Irodalmi Társaság, a marosvá
sárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi 
Társaság és többi intézményünk fon
tosságát, ha m egjegyezzük, hogy  
ezeknek nem volt lehetőségük a tudo
mányos munkából és munkának élő 
hivatalos kutatókat foglalkoztatni. 
Annál nagyobb tisztelettel és megbe
csüléssel hivatkozhatunk azokra az 
akkori elődeinkre, akik kenyérkereső 
foglalkozásuk mellett, szabadidejük
ben, tehát nem hivatásosan, hanem 
önkéntesen, de mégsem amatőr szin
ten m ű velték  a n em zeti tudo
mányágak valamelyikét. Talán ekkor 
kezdtek csírázni azok az "egyszemé
lyes intézetek"is, amelyek utóbb mind 
jellemzőbbekké váltak, picinyke elő
nyeik kel és óriási hátrányaikkal 
együtt.

Az 1940-es bécsi döntés utáni né
hány év jelentős változásokat hozott 
A Kolozsváron alakult Erdélyi Tudo
mányos Intézetet utólag bátran ne
v ez h e tn e k  H u ngarológia i
Intézetnek,és egypár rövid esztendő 
leforgása alatt mind kutatásainak, 
mind kiadványainak mennyiségével 
és minőségével messzemenően iga
zolta fontosságát. Történetét — jelen
tőségéhez mérten — tudtommal még 
senki sem írta meg; korabeli igényes 
méltatása és bírálata Új erdélyi tudo
mány címmel az Erdélyi Múzeum  
1944-es évfolyamában jelent meg a né
hány héttel később civilként a Szovjet
unióba hurcolt és ott eltűnt kiváló 
fiatal tudós, Mikecs László tollából. 
Ugyancsak 1940 őszétől a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetem, 
majd utóbb a kolozsvári Bolyai Tudo
m ányegyetem  anyanyelven, vala
mennyi hungarológiai szaktudomány 
számára fiatal szakembereket nevelt 
Ezek, valamint későbbi tanítványaik, 
ha a tudományos munkának élhettek, 
szakmájukat az önkéntesség fokáról a 
hivatásosság fokára emelték.

A munkahelyeket az 1944 után ki
épülő kommunista rendszerben a Bo
lyai Tudományegyetemen kívül azok 
a román tudományos intézetekés mú- 
zeumokkínálták, amelyek mind a mai 
napig magyar szakembereket is alkal
maznak — s ezt a tényt nem szabad 
sem elhallgatni, sem elfeledni. Ám a 
szépséghibákat sem. Az Erdélyi Tudo
mányos Intézet megszűntéig néhány 
éven át Társadalomtudományi Inté
zet néven, de minden látható és ma
radandó eredmény nélkül halódott a 
Bolyai Tudományegyetem keretében. 
1959-ben a Bolyai Tudományegyetem 
is megszűnt, illetőleg Babes—Bolyai 
néven a kolozsvári román egyetem

mel egyesült, hogy a román—magyar 
vegyes tanintézetek sorsában osztoz
zék. Mivel ez az egyedüli olyan terü
le t, am elyről a Bolyai Társaság  
jóvoltából pontos adataink vannak, 
hadd említsem meg, hogy a Bolyai 
Tudományegyetem 296 oktatójából a 
közös egyetem 272-t vett át. Ezeknek 
száma* az 1970—71-es tanévben 194- 
re, az 1980—81-es tanévben 139-re 
csökkent. A mélypontot 1989—90-ben 
érte el 71 oktatóval (de ez a szám 
1991—92-ben 116-ra emelkedett).

Az intézetekben a magyar kuta
tók egy része nem magyar témákkal 
foglalkozott, tervmunkáikat pedig 
m ég a hungarológiai szaktudomá
nyokban is többnyire románul kellett 
m egím iok Ezeknek a munkáknak a 
minősége is vitatható, mert az állami 
tervfegyelem által megszabott szigo
rú és rövid határidők miatt befejezé
sük sokszor csak formális volt, és 
túlnyomó többségük sohasem látott 
nyomdafestéket. Az alapvető hiá
nyosság azonban tudományosságunk 
m enzetiségi szintű szétszórtsága, 
szétaprózottsága vo lt a magyar kuta
tók egy intézeten belül, még kevésbé 
a különböző intézetekben nem alkot
tak olyan munkaközösségeket, ame
lyek valamiféle átfogó és céltudatos 
tervezés-irányítás alapján nemzetisé
günk kultúrájának egy részét, még ke
vésb é eg észét átfogták volna. 
Kivételek talán a Szabó T. Attila, Már
ton Gyula és Gálffy Mózes köré tömö
rü lő  n yelvjárásk u tatóin k , akik  
évtizedek konok-szívós munkájával 
több táji és romániai magyar nyelvat
lasz anyagát összegyűjtötték ugyan, 
de milliónyi céduláik térképre rajzolá
sa és kiadása m ég várat magára. Vi
gyázat: az 1981-ben megindult, majd 
betiltott (és csak 1991-ben folytató
dott) Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 
nem intézeti munka, hanem a főszer
kesztő Balogh Edgár fáradatlan szó
b eli n o szo g a tá sa i és írásbeli 
buzdításai közepette (3600 magánle
véllel!) több tucatnyi szakember ön
kéntes-közös vállalkozása.

Ilyen körülmények között arány
talanul megnőtt az "egyszemélyes in
tézetek" súlya. Hadd említsem meg a 
sok közül az utóbbi évek néhány ki
magasló eredményét: ilyen Szabó T. 
Attila adatgyűjtése az 1976-ban indult 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár monu
mentális sorozata számára; Imreh Ist
vántól 1983-ban A törvényhozó székely 
falu és Jakó Zsigmondiéi 1990-ben két 
kötetben A kolozsmonostori konvent 
jegyzőkönyvei (1298—1556). Hadd te
gyek ezekhez egy folklorista példa- 
mutatást is: a minden tudományos 
központtól távol élő vidéki tanár, Rá- 
duly János — elsőként a magyar nép
rajztudomány történetében — máris 
közel tucatnyi kötetben tárta fel falu
jának, a marosszéki Kibédnek a nép- 
költészetét, de a gyűjtésnek még 
távolról sem ért a végére. Mindezek
ben a művekben és a hozzájuk hason
lókban évtizedek munkanapjai és 
éjszakái fekszenek, holott intézeti ke
retek között, szerzőik irányításával 
egy-egy munkaközösség évek alatt 
végezhetett volna velük.

Am az említett példák azt is el
árulják, hogy az egyszemélyes intéze
tek erejéből elsősorban forráskiad
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ványok: nyelvtörténeti és nyelvjárási 
adatok, történelmi dokumentumok, 
népköltési műfajok összegyűjtésére és 
kiadására futotta . A tanul
mánykötetek és kismonográfiák soka
ságára is méltán hivatkozhatunk, ám 
olyan önálló műveket, amelyek —  
hogy kerek számot mondjak— félezer 
lapnyi terjedelemben egyetlen témát 
dolgoznak fel, 1918 óta alighanem 
egyik kezünk ujjain is megszámlálhat
nánk. (Ezek közül hirtelenében csak 
egy jut eszembe: Mikó Imrétől a Nem
zetiségi jog és nemzetiségi politika. Ko
lozsvár, 1944.) Nem a tehetség és a 
szorgalom hiányzott, hanem az a tu
dom ánybarát környezet, am ely  
hosszú távon biztos megélhetést kí
nált volna nagy művek alkotására.

Ma ott állunk — miként ezt már a 
sajtóban is többször elpanaszoltam —, 
hogy egyetlen hungarológiai szaktu
dományunknak akár évi, akár hosz- 
szabb távú romániai bibliográfiáját 
sem tudjuk összeállítani és kiadni, ho
lott a korábbi eredmények teljes isme
rete nélkül a tudományos munkában 
sem folytonosság, sem egyenletes fej
lődés nem létezik. De hadd említsek 
néhány példát a szakmámból, hiszen 
ezt jobban ismerem. Megfelelő intézet 
nélkül föl sem merülhetett egy romá
niai magyar néprajzi atlasz terve, ho
lott az európai atlaszmunkálatok 
nagy hullámverése már rég lecsitult 
Kós Károly is a pusztába kiáltgatta 
annak a Romániai magyar néprajz című 
kézikönyvnek a tervét, amelynek 
megírása szintén jól felkészült mun
kaközösséget igényelne. Népköltési 
kiadványaink elég szép számmal vol
tak, de sohasem sikerült megindítani 
— miként már ifjúkoromban, a negy
venes-ötvenes évek fordulóján java
soltam  — azt a Romániai Magyar 
Népköltési Gyűjtemény című sorozatot, 
amely a köteteknek nemcsak egységes 
köntöst, hanem valamelyest tervsze
rűséget és lehetőleg igényes színvona
lat is biztosított volna. Afelsőbbségek 
még arra is vigyáztak, hogy a Népis
mereti Dolgozatok köteteit nehogy  
megszámozzuk, mert még sorozat ke
rekedik belőlük, és akkor folytatni ü- 
lenék  őket — ám öt kötet utáni 
betiltásukkal a körülöttük fölmerült 
és egyre szaporodó aggályok is egy 
csapásra eloszlottak Vagy szóljak ar
ról a kolozsvári Folklór Archívumról, 
amely 1949-ben Folklór Intézet néven

alakult, és több mint négy évtized so
rán itthon is, külföldön is oly szép 
hírnévre tett szert. Igen ám, de — a 
romániai magyar folklór határtalan 
gazdagsága ellenére— például Almá- 
si István több mint harminc év óta 
országosan is az egyetlen hivatásos 
népzenekutatónk, a folklór három 
olyan hatalmas tartománya számára 
pedig, mint a néptánc, a népszokások 
és a néphit, soha egyetlen intézeti ku
tatónk sem volt. Semmiféle mérték- 
egységünk sőt m ég elképzelésünk 
sem lehet arra nézve, hogy hetven év 
alatt a gyorsuló időben, a két világhá
borútól és következményeitől vérez- 
ve-r itk u lva , egyre sú lyosb od ó  
nemzetiségi létünkben, önálló ma
gyar folklórgyűjtő intézet nélkül nép
hagyom án yaink n ak  m ilyen  
m ennyiségű és m inőségű értékei 
veszhettek el örökre, nemzeti kultú
ránk pótolhatatlan kárára; folklórte
rü letünknek arról a részéről — 
Erdélyből és Moldvából —•, amely 
nemcsak szerintünk hanem a nem
zetközi szakirodalom véleménye sze
rint is a legrégebbi és leggazdagabb 
magyar folklórjavak kincsesbányája 
volt.

Elnézést kérek hogy nem említet
tem számos kitűnő szakemberünket 
és munkásságukat, el egészen a Ma
gyar Tudományos Akadémia tiszte
letbeli és külső tagjaüg — célom  
ezúttal ugyanis csak hungarológiai 
szakmáink mostoha sorsának és ál
datlan helyzetének jelzése kívánt len
n i A tanulság így is egyértelmű: a 
létünket, nyelvünket és kultúránkat 
tanulm ányozó anyanyelvű tudo
mányos intézet 1918 óta tartó teljes 
hiánya, valamint néhány román inté
zetben szétszórt, egymástól elszige
telt és tú ln yom órészt id ős  
szakemberünk helyébe szükségünk 
volna egy olyan államüag fenntartott 
Hungarológiai Intézetre, amelynek 
különböző (nyelvészeti, régészeti, tör
téneti, néprajzi, irodalomtörténeti, 
művelődéstörténeti, műemlékvédel
m i múzeológiai, szociológiai, kisebb
ségtudományi stb.) szakosztályaiban 
korszerű felszereléssel ellátott,kellő 
létszámú munkaközösségek kutat
nák, hogy mit jelentett Európának eb
ben a viharvert sarkában ezerszáz 
éven át magyarnak lenni és maradni, 
valamint a román néppel és más nem
zetiségekkel együtt éln i A Bolyai Tu
dományegyetem újraindítása mellett 
a Hungarológiai Intézet megalapítá
sát érzem egyik legsürgetőbb szellemi 
feladatunknak, mert nemcsak anya
nyelvű oktatás, hanem anyanyelvű 
tudományművelés nélkül is elvész a 
nép.

Két egész és egy fél mondattal fe
jezem be felszólalásomat. A volt Ju
goszláviában a m agyar népesség  
száma 1981-ben 426 867 volt; Hunga
rológiai Intézetük Újvidéken műkö
dik. Az ukrajnai Kárpátalján a magyar 
népesség száma ugyancsak 1981-ben 
160 509 volt; Hungarológiai Intézetük 
Ungváron működik. Romániában a 
magyar népesség száma 1977-ben az 
előbbinek közel négyszerese, az utób
binak több mint tízszerese: 1 705 810 
volt...

‘Elhangzott 1992. augusztus 15- 
én Esztergomban, a VII. Anyanyelvi 
Konferencia hungarológiai szekciójá
ban. Megjelenik Budapesten is a Nyel
vünk és Kultúránkban.
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FERENCZES ISTVÁN

„Raitunc a holal kosaia"
Olyan ez az ének, mint amikor 

álmában halottait látja és zokog a fér
fi. Befelé hulló könnyek marcangolják 
holdudvarrá perzselt lelkének partja
it, a torokra fojtott sírás, mintha po
k olsárb ól, g y ö n g g y é  rettent 
vérrögként bukik fel a mélyből s meg- 
cselekszi a csodát, mint a Márai-re- 
gényben San Genaro vére. Mert csak 
a férfiak tudnak igazán sírni, s a József 
Attila-versben a kisgyerek. Ók zokog
nak itt az anyanyelvben, a pusztinai 
László Józsiné Kiss Erzsi énekében, 
kútba lehelt sóhajok mélységes ködé
ből, a pusztulás Szaharáiból, epilep
sz iá s  katakom báiból a m últnak  
döbbennek föl ezek a fohászkodó, 
megalázott módban elrettegett imák. 
Valahonnan a Halotti beszéd körül 
derengő fehér éjszakából, az Óma- 
gyar Mária-siralom földrengéses sza- 
kadékaiból, a Tihanyi alpítólevél 
Fehérvárra menő útjának fogzomán
cot köszörülő porából, a Gyulafehér
vári sorokat körülkerítő hóm ező  
havazásaiból, az énlaki rovásírást ol
vasó betűrágó szú kopogásaiból me
nekült, emigrált ide, 'Móduvának 
sziép tájára", a Tázló, a Szeret kies 
lankáira édesanyám legjgazabb, leg
szentebb szava, a magyarlak népének 
lidércként hazajáró lelke. A keresztre 
feszített Jézus utolsó szavai— Eli, Eli! 
Lama Sabaktani! — üthették így arcul 
az Atyát, ahogy most minket szégye- 
nítenek lesütött szemeink mögé ka- 
tartiku s sz a v a i a m old va i 
csángó-magyar sorsnak...

Bolyongunk a pusztinai temető
ben. Néprajzos barátom annak a kán
tornak — itt deáknak nevezik — a 
sírját keresi, aki még magyarul éne
kelt, magyarul imádkoztatta a híve
ket, s akiről Domokos Pál Péter is írt 
Az akkor a 68 éves Bartos József kala
uzolja Pusztinán a tudós férfiút, aki 
fényképeket is készít a faluban, az 
egyik épp egy magyar feliratú fejfát 
ábrázol. E fénykép akár perdöntő bi
zonyíték is lehetne egy képzeletbeli 
peren, amelyet a század leggyalázato
sabb rablásának ügyében rendezné
nek. A legelvetemültebb haramiában, 
keresztúton fosztogató, gyilkoló rab
lóban is van annnyi becsület, hogy 
kifosztott, lemészárolt áldozatának 
meghagyja jogát az anyanyelven fel
törő utolsó jajhoz, imának, az "ó én 
édesjóistenemnek", meghagyja a szü
lőjétől örökölt, becsületes nevét, ame
lyet hibátlanul írhatnak fölébe, ha 
eltemeti, aki eltemeti. A pusztinai te
metőben ezt az elementáris jogot is 
megrabolták. De nemcsak Pusztinán, 
hanem szerte a moldovai magyar fal
vak mindegyikében. A Kissből Chisu, 
a Benkéből Benches, a Farkasból Far- 
caj, a Pánczélból Pantiru, az Estánból 
Stan, a Fehérből Feer, a Rabból Robu, 
a Gyurkából Ghiurca, az Erőssből 
Eri$, a Szőcsből Sudu, a Farczádiból 
Fartade, a Tamásból Táma$ lett, része
ként egy véghetetlen láncreakciónak, 
amely először a hangokat, majd a be
tűket, később a szavakat, végül pedig 
a nyelvet pusztítja ki Csernobilnél 
alattomosabb sugárzással. A sírok kö
zött a martilapu virágok sárig sápadt 
lángocskái nem a felénk orozkodó ta

vaszi tüzeket juttatják eszünkbe, ha
nem az eretnekégető máglyákhoz ha
sonlatos, glédába hordott, az időbe 
belefeketedett, magyar feliratú teme
tői fejfákat, amelyeknek lázálmokat 
ébresz tő látványával a kákovai, illetve 
a külső-rekecsini temetőben találkoz
tam. A rakás hasított fa József Attila-i 
szimbólumát juttatták eszembe ezek 
a temető szemétgyűjtő szegletébe 
összehordott fejfák, tanútevői ő és é 
betűknek, a hosszú ű-nek, á-nak, a 
harangot kondító k-nak, a csillagos 
cs-nek, a sebként zsebetelő zs-nek, a 
fájdalmasan szisszenő sz-nek, a gyöt- 
relmes gy-nek vagy a c-t cifrázó cz- 
nek, amelyek immár előhívhatatlanul 
pusztulnak filmszalagán a minden
ható, romboló időnek. Mert "az ör
dögnek a nyelvén" szólanak azok, 
tehát aki magyarul szól, magyarul 
im ádkozik a m oldovai magyarok 
templomaiban, "a poklok poklára 
jut”, amint Mihai Robu monsignor, 
akkor Ia$i-i püspök (szabófalvi szár
mazású) egy dörgedelmes körlevél
ben annak idején m eghirdette. 
Pusztinán több mint ezer család be
széli tisztán, mindenki által érthetően 
a "ördögnek a nyelvét", de a templom
ban nem fohászkodhat a főoltáron lát- 
ható B oldogságos Szűzhöz, a 
magyarok Nagyasszonyához, akinek 
Szent István királyunk országát és ko
ronáját ajánlja épp az oltalmába. A 
Szent István király tiszteletére szen
telt pusztinai templom búcsúját au
gusztus 20. helyett szeptember 8-án 
tartják, talán-talán így is kialszik, 
megsemmisül az a magyar nyelvű ör
dög, mely titokban bár, bölcsők és ko
porsók fölött, esü imádságokkor, bent 
a ház négy fala között időnként meg
szólal: "O, Szent István dicsértessél,/ 
Menny és földön tiszteltessél,/ De fő

képpen nálunk m a,/ Mint hazánk fő 
oszlopa". *

Fönt a dombon, a falu felső ré
szén, a halálmadárként bólingató kő- 
olajkutak szomszédságában László 
Józsiné Kiss Erzsi énekel. Néprajzos 
barátom remegő kézzel tartja előtte a 
mikrofont — a magyar nyelvterület 
legarchaikusabb népi imáit, énekeit 
halljuk. Japán barátunk, Kazi, aki 
színháztörténetet végzett, doktorátu
si dolgozatához gyűjti az anyagot a 
magyar népi játékokról, szótlanul 
jegyzetel. Ő a messzi Keletről tudja, 
hogy ezek az emberek magyarok, ré
szei a magyar népnek, tudja, hogy a 
nyelv, amelyet beszélnek, az anya
nyelvűk, s nem az ördögnek nyelve. 
De hát ő japán, aki megengedheti ma
gának az igazat, a hitet az igazságban, 
nem úgy, mint azok a "preasfinfit" 
(szentséges) monsignorék, episzko- 
pok, pópák, akiket a legjanicsárabb 
módszerekkel neveltek népük pusztí
tóivá a jászvásári Szent József szemi
náriumban. Akik nem az igazságot, 
hanem meggyőződéseiket hirdetik. 
Hallgatom én is a kipusztított, csillag- 
talan égre rebegő fohászt, s mert mást 
nem tehetek, belekapaszkodom a bo
rospohárba s a cigarettába, mielőtt 
összecsuklanéka torokszorító kétség- 
beesés megszégyenítő súlya alatt.

Kitől tanulta pusztinai Kiss Erzsi 
ezeket az imákat, ezeket a szent éne
keket? Az édesapjától, az utolsó pusz
tinai búcsúvezetőtől, aki még magyar 
imákkal vezette a csíksomlyói búcsú
ra falusfeleit. Hát Kiss József, vagy 
ahogy itt emlékeznek rá, Páll Józsi 
kitől tanulta? Nagyapjától, a deák 
Bartos Józseftől, akiről már szóltunk, 
akit Domokos Pál Péter úgy ismert 
meg mint falujának élő lelküsmeretét. 
S ő kitől tanulta? Néprajzos barátom

kutatásai Kájoni Jánosig mutatnak 
vissza. A legtöbb moldvai deák, bú
csúvezető egész a legutóbbi időkig a 
Cantiorude Catholicum negyedik, 1806- 
os kiadását használta. A bogdánfalvi 
Andor János bácsitól a hetvenes évek
ben kobozta el három szekus, más 
imádságos könyvekkel együtt, mi
közben dollár után házkutattak. Ray 
Bradbury Truffaut által is megfilmesí
tett pokoli víziója jut eszembe a 
könyvégetésről, amelynek végén a ci
vilizált embertelenségből kimenekül
tek nemzedékről nemzedékre, szájról 
szájra adva mentik a világirodalom 
legszebb és legszentebb kincseit. Eh
hez hasonlóan menekítették Kiss Er
zsiig a pusztinaiak s általában a 
moldovai csángó-magyarok a leg
szebb magyar balladákat, dalokat, 
imákat, mondákat, meséket a husza
dik század sovén nacionalizmusának 
lelket felégető "lángszórói" elől.*

Az iskolában nem szabad, a temp
lomban nem szabad, a temetőben 
nem szabad, nem szabad sehol éne
kelni, mondani, ahol jelen van a hiva
tal, ahol tisztét teszi a pap, akkor hát 
hol, hol éneklik mégis?

A halott mellett a virrasztóban, a 
torban, amikor maguk közt vannak. S 
ekkor sem élőben szólal meg a 'Javéi, 
javéi en Cristusom, N e hadii al utalsó 
urámon..." , hanem személytelenül, 
kazettofonról, amit kitesznek a halott 
mellé. Talán nem is az élőnek szólnak 
ezek a Bartos Józseftől örökölt imák, 
hisz a fiatalabbak talán-talán már nem 
is értik, hanem az eltávozottaknak 
szól: "O Hetem víg uraia, Raitunc a 
holal kosaia..."

A halottaknak nyelve lesz lassan 
ez a nyelv, melynek meghallásánál 
csak leírt volta vált ki nagyobb döbbe
netét a magamfajta firkászból. László 
Józsiné Kiss Erzsi papírra rótt szent 
énekei, imádságai, ha nem golyóstol- 
lal írattak volna le, a Pray-kódexig 
toloncolnának vissza az időben, írott 
nyelvünk hátborzongatóan gyönyörű 
soraiig, ama földrengéses hetedik so- 
rig/Halalnec halalaal holz", mert "ysa 
pur es chomu uogmuc". így ír a mold
vai csángó is magyarul, ha ír...*

Ha az asszírokhoz hasonlatosan 
agyagtáblákra avagy kőre vésték vol
na könyörgő leveleiket a moldvai ma-~, 
gyarok, a legpompásabb katedrá
to k h o z  hasonlatos szentegyházat le
hetne belőlük építeni, mely egyedül 
csak a hiábavalóságok fellegváraival 
vetekedhetne. Leomlana bizony esté
től reggelig, miként magos Déva vára, 
mert valami átoknál is gyalázatosabb 
rontás kísérti s kíséri e népet, ellensze
gülő, varázsoldó áldozatát is elbellér- 
kedik Janus-arcú, haramiás hatalmai 
a világnak. Lélekpróbáló fohászko
dással írott felirataikban mindig, de 
mindig az egyetlent kérik esdekelve, 
a magyar papért küldik könyörgése
iknek SOS-eit a világba. A szabófalvi
ak 1671-ből keltezett, latinul és 
magyarul fogalmazott levele az első 
ezek közül, amelyben a nyakukra kül
dött olasz papok rút, fertelmes életé
ről panaszkodnak a pápának, akiknek 
viselkedése "münekünk magyarok
nak nagy botránkozásunkra vagyon".
A sort folytathatjuk a gorzafalviak, a 
kákovaiak, a lujzika-lagoriak, nagy
patakiak "siralmas panaszaival", befe
jezve a lészpediek 1960-ban keltezett, 
egyenesen a pápához címzett levelé-

Kakas Zoltán fotógrafikája: Gyímesi szimmetriák

6



HELIKON
vd , amelyben "nem kérünk aranyat, 

í  gyémántot, drága követ, kis dolgot 
kérünk csupán, amit nagyon könnyen 
megadhatnának, minden pénzbeli 
költség nélkül: magyar anyanyelvet a 
templomba..."

A pusztinaiak 1991-ben írták meg 
bús levdüket, 200 aláírással ellátva, 
Petru Gherghd jászvásári püspöknek 
címezték. Alevélben hitet tesznek ma
gyarságuk mellett, s csak egyet kér
nek, hogy a vasárnapi, illetve az 
ünnepi szentmisékből, amelyekből 
néha ötöt is tartanak, EGYET, egyet- 
len-egyet engedélyezzenek magyarul 
is. Jaj, százszor is jaj annak, aki lehaj
tott fővel teszi jelentését a hatalom 
előtt, mert a terrornak terrorjával to
rolta tik meg, magára szabadítja a 
poklok poklait Mert ez lett a sorsuk a 
magyar Miatyánkot, Üdvözlégyet ké
rő pusztinaiaknak is. Pár nappal a le
vé l átnyújtása után, a faluban a 
környékbeli esperes kíséretében meg
jelent Grigore Duma püspökségi tit
kár, s m iként a szép em lékezetű  
szekuritátétól tanulta, egyenként 
kezdte hívogatni a pusztinaiakat, alá- 
és nem aláíróját a levélnek. Az "oszd 
meg és uralkodj" filozófiája ezúttal is 
megtermetté gyümölcseit. A gyen
gébbek, a megijesztettek megtagad
ták aláírásukat, s azok, akik nem írták 
alá, de akik mindig is a hatalom ár
nyékában tengődtek, ügyeskedtek, 
hangosan, ordibálva, részegen, a 
gyöngéket fenyegetve ordítozták: — 
de magyarul! —> hogy nem kell ne
künk magyar mise, magyar pap. Sike
rült összeugrasztani a falu népét 
olyannyira, hogy a hatalom kegyeltjei 
rátámadnak a faluba érkező idegenre 
is, ha az magyar. Legutóbb egy Ma
gyarországról érkező csángó csoport 
autóbuszát kövezték meg, akik az el
tervezett, de a Bákó megyei neokom- 
munista hatalom által betiltott csángó 
fesztiválon akartak rész tvenni.

Amióta 1881-ben Nicolae Iosif 
Camillit nevezték ki Moldva apostoli 
vizitátorává, s akinek ténykedése 
alatt a "Szentszékhez tartozó Misszió 
helyét átveszi a Ia$i-i Római Katolikus 
Püspökség”, a moldvai csángó-ma
gyarok szellemi-nydvi elnyomása, el
nyomorítása rendszeressé, módsze- 

-i réssé válik, az egyesült fejedelemsé
gekben állampolitikai rangra emelke
dik. őszentsége Camilli püspök úr 
1915-ben például így válaszol a kö
nyörgő lujzi-kalagoriaknak: "A kérvé
nyezőknek tudniuk kellene, hogy 
Romániában a nép nyelve a román, és 
nem is lehet más. Saját nemzete elleni 
jogtalanság és szégyen volna a saját 
szemében ebben a hazában egy ide
gen nyelven beszélni, mint például 
magyarul... Kérem Lujzikalagor lakó
it, akik. ..ebben az országban születtek 
és nőttek fel, ennek kenyerét ették, 
mondják meg nekem, hogy magya
rok, vagy románok? — ha magyarok, 
menjenek Magyarországba, de ha ro
mánok, minthogy igazán azok, szé
gyellniük kell magukat, hogy nem 
ismerik az országnyelvét..." Ajelenle- 
gi román parlamentben sem hangoz
hatna szebben ez.

Ilyen háttérrel, üyen ideológiai 
apparátussal megdolgozva, nem cso
da, ha a moldvai csángó-magyarok 
identitástudata zavartnak nevezhető, 
s olykor önnön érdekeinek ellenkező
be lesz m ég a legtisztább szándék, in
dulat is. Legjellemzőbb példa annak a 
külső-rekecsini öreg bácsinak az élet-

története, aki nehéz éveket húzott le 
az ötvenes évek elején a Duna-csator- 
nánál, mert "egy morzsa-revolúdót 
csinált vala" a román páter védelmé
re, a kommunisták ellen. Az általa 
gyűlölt "kommunisták" ugyanis a pá
tert arra akarták kényszeríteni, hogy 
magyarul is misézzen. Ám az tartotta 
magát fölöttesei utasításához, amely 
tiltotta az "ördög nyelvén" való misét, 
így lett "áldozata a kommunizmus
nak" a pap s jó néhány külső-rekecsini 
ember. Hát létezik-e, létezhet-e ennél 
sátánibb színjátéka a világnak, amit 
itt, a legkeletibb szélén is, Európaként 
próbálnak emlegetni?

Avagy nem ennek a meghasadt 
én-tudatnak a jegyeit eleveníti-e fel a 
bogdánfalvi Andor János bácsi, aki
nek házában vagyunk, s aki harmóni- 
umkísérettel a Cantionaléból énekli: 
"vigyázz rivanc iedesanniank/ angy
aloknak királné assonia", aki 1949-ben 
az utolsó szabadon megtartott csík- 
somlyói búcsúra a Magyar Népi Szö
v e tsé g  szervezéséb en  vezette  a 
híveket? Az MNSz fizette az utat, de 
csak azoknak, akik MNSz tagok vol
tak. 'Teliródsz az ördöghöz s akkor 
mehetsz isztenhez isz” — mondták a 
bogdánfalviak, akiknek temploma 
előtt ma is ott áll a magyar feliratú 
kereszt: 'Jertek Krisztust imádjátok!". 
Viszont ugyancsak ó mondja el, hogy 
amikor 1948-ban megalakult a ma
gyar iskola két Erdélyből érkezett ta
nítóval, a falu gyermekeinek a zöme 
mind oda iratkozott, a román tanárok 
bánatára, a hatalom enyhe rosszallá
sai közepette. Tettek is ellene pár év 
után: az ötvenes évek közepére elsor
vasztják a moldvai magyar oktatást. 
Vajon miért rohantak a bogdánfalvi

gyermekek tömegesen a magyar isko
lába? Tanulni az "ördög nyelvét"?*

A vallási mezbe öltöztetett nem
zeti, nyelvi türelmetlenség a moldvai 
püspökség területén, Antonescu ha
talomra jutásával, a bécsi döntés idő
szakában kezdődik, de igazán a 
Ceausescu-diktatúra alatt tetőzik. 
Ceau^escu számára a bukaresti érsek
ség és a iasi-i püspökség talán még az 
ortodox egyháznál is hűségesebb szö
vetséges. Ámíg Erdélyben a katolikus 
egyház az üldözöttek üldözöttjévé 
válik, addig a Robu érsek úr által ve
zetett regáti mindent megkap az ál
lam tól. Erdélyben p usztítják  a 
templomokat, Moldva csángó-ma
gyar falvaiban hatalmas, üveg-beton 
templomokat építenek, díszítenek ki 
a legízléstelenebb módon. Amíg a 
gyulafehérvári teológiára egy évfo
lyamra csupán 4-5 növendék felvéte
lét engedélyezik, addig a jászvásári 
szemináriumon 70-80 kispap látogat 
egy évfolyamot. Amíg az erdélyi, 
nagyváradi, szatmári, temesvári püs
pökség területén parókiák, falvak ma
radnak pap  n élk ü l, ad d ig  a 
csángó-magyar falvakban olyan pa
rókia is van, ahol 5-7pap szolgál. (Luj- 
zikalagorban példáid 5-en vannak.) 
Ugye milyen pompázatos statisztika 
készülhet a Szentszék felé? Országos 
összesítésben a római katolikus vallás 
Romániában a korlátlan lehetőségek 
vallása... És ezt a Szentszék, ha nem is 
hiszi el, de tűri, nézi...

"... a keleti kultusz elsősorban 
nem a lelki-erkölcsi épülést szolgálja 
—írja HMulert Konfessionskunde cí
mű művében —, nem is az istennek a 
pap mint közvetítő által bemutatott,

tiszteletadással kifejezett szakrális 
cselekmény, amelynél a nézők hiá
nyozhatnak, hanem az isteni érzékel
hető ábrázolása, szent dráma.” A 
keleti ortodoxia lényegére leginkább 
Hamvas Béla tapint rá a Meteoráról írt 
tanulmányában, mely szerint az orto
dox vallás központi rendező elve a 
halálra való passzív készülődés, a 
mozdulatlanságba torkolló félelem, 
mely az adott vüágot olyannak fogad
ja el, am ilyen. A nyugati keresz
ténység aktív jellege helyett ennek a 
keleti passzivitásnak vált a hirdetőjé
vé a moldvai katolikus egyház, amely 
mind hangosabban vallja, hogy nem 
római katolikus (romano-^atolic), ha
nem román katolikus (romano-catolic), 
amint a népszámlálás előtti körlevél is 
bizonyítja. »

Valahányszor M oldva felől, a 
csángó-magyaroktól bumlizok haza
felé, a helyijáratú didergés vonatain, 
autóbuszain, a torokszorító keserűség 
lesz menyasszonya a lelkiismeret-fur- 
dalásnak. A tolvaj érezheti így magát, 
amikor a nálánál szegényebbtől csórja 
el az üveggyöngyöket. Mert amióta 
— kétszáz éve — felfedeztük Moldva 
magyarjait, ezt tesszük. Mondjuk, hir
detjük bele a vakvilágba bajaikat, de 
igazi segítséget, orvosságot bajaikra 
nem lelünk. Segítségeink, segélyeink 
legtöbbször viszályszító üveggyön
gyök, Amo-szappanok voltának. Mi 
csak onnan hordtunk, gyűjtöttünk, 
gazdagodtunk általuk, míg ők egyre 
jobban kiperzselődtek a szellemi, kul
turális elkoldusodás felé, az identitás- 
zavar felé imbolyognak, partjai felé a 
semminek, ahol a háromágú diófa 
alatt didergi, dadogja, sírja három ár
va az árvaság legszebb magyar balla
dáját. *

A Csíkszeredái József Attila Álta
lános Iskolában halkan, elbátortala- 
nodva fel-felrebben riogó madárkája 
az éneknek. Néhány lelkes tanár és 
pap jóvoltából hetven moldvai csán
gó-magyar gyermek tanul itt már má
sodik éve, tanáraik szerint bámulatra 
méltó igyekezettel. Csodával határo
sán rövid idő alatt tanultak meg ma
gyarul írni, olvasni; készülnek tovább 
tanulni. Én, aki íróként vagyok hiva
talos közöttük, félredobok "minden 
elvet", verset, mesét, s hallgatójukká 
válók. Gábor Felicsia versei a Lakatos 
Demeter-i poézist juttatják eszembe, 
annak ízeit idézik s a saját szerelmünk 
verseinél is hatalmasabb gyönyörű
séggel töltenek el. És száll az ének, 
árva madár, szál] az ének, lebegve lob
ban ki az ablakon, át a Hargitán, át a 
Csiki-havasokon, erdőkön, Tatros 
völgyén is túlra, le a Szeret kies lanká
ira, a Tázló szaggatott partjai felé. A 
kéklábú, zöldszámyú, gyöngyön járó 
csodamadár viszi üzenetét a legtisz
tább magyar pentatóniának "Poron- 
d os Prut partján feln őtt  
rozmaringszál/ Porondos Prut part
ján felnőtt rozmaringszál/ Nem talál
ja helyét, el akar bújdosni/ Nem  
találja helyét, el akar bújdosni/ Ki kell 
onnan venni, más helyre kell tenni/ ki 
kell onnan venni, más helyre kell ten
n i/ Kertem közepibe, szemem eleji- 
b e /  K ertem  k özep ib e, szem em  
elejibe..."

Uram, magyarul kérdem tőled: 
Hol az a kert, hol az a kert...

Csíkszereda, 1992 április
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ÁBRAHÁM JÁNOS

ÉSZAK HEGYI MÁGUSA
Zenemesterem, a kolbásztöltő 

kántor, voltaképpen Zenetanár úr 
rendszerint azzal kezdte a tanítást, 
hogy Bach-áriákat tartalmazó kot
talapot nyomott a kezembe és 
kényszerített, hogy prima vista 
játsszam le a napi adagot. Utána 
zenetörténeti ritkaságokkal trak- 
tált. Hogy például amikor 1805-ben 
a Fidelio próbáin Beethoven is részt 
vett, Rocco szerepe eléggé kimerí
tette az énekest. A basszista dühö
sen ki is fakadt:" Az én sógorom 
soha nem írt volna ilyen rettenetes 
zenét". Beethoven nem tiltakozott. 
Az énekes sógora Mozart volt

Az igazság az, hogy Beethoven 
sosem volt színpadi szerző. Egyet
len operája a Fidelio, de sokan azt 
is a zeneszerző eltévelyedésének te
kintik. A francia forradalom nagy 
hatással volt rá, de a napóleoni hó
dító háborúk nagy ellenérzéseket 
keltettek benne. A franciák iránti 
korábbi rokonszenve ez idő tájt 
csap át német hazafiságba. Tíz esz
tendeig, az 1800—1810 közötti mű
veiben ez egész jól követhető.

A francia változások az európai 
színpadokon azzal éreztették hatá
sukat, hogy új műfaj lépett az eddi
giek mellé, az úgynevezett szabadító 
opera. Ezek az új darabok többnyire 
azt hirdették, hogy a kisember is 
vihet véghez nagy tetteket és nemes 
cselekedeteket, nemcsak a nagy 
történelmi személyiségek. így ke
rültek a darabok középpontjába az 
ártatlanul szenvedő vagy társada
lomból kivetett hősök, akik a darab 
folyamán bebizonyították emberi 
nagyságukat, emelkedettségüket, 
hősiességüket. A szabadító operák 
legékesebb példája Cherubini Víz- 
hordó^. A Vízhordó librettójának 
szerzője ugyanaz a Jean Nicolas Bo- 
uilly, aki a Leonóra avagy a hitvesi 
szerelem dmű darabot is írta. Zene- 
történeti érdekessége, hogy a Le
onóra megzenésítéséhez Beetho
vennel egyidőben két másik kom
ponista is hozzákezdett. így egy
szerre három nyelven, három 
különböző zenével, németül, ola
szul és franciául került színre. A 
Beethoven Leonórája, a Fidelio 
nem hozott sikert Átdolgozta az 
operát, új nyitányt komponált hoz
zá, de a fogadtatás így is hűvös volt. 
Csak kilenc év múlva, 1814-ben, a 
zene és a szöveg teljes átgyúrása 
után, a negyedik nyitánnyal vált hí
ressé a mű. A nyitányok külön-kü- 
lön is egy-egy szimfóniával érnek 
fel. Beethoven akkor is szimfóniát 
írt, amikor operát akart komponál
ni. Tessék, játszd!

A mester rémesen elcsodálko
zott, amikor azt kérdeztem, mit je
lentenek azok a villás farkú, 
szárnyas és szárnyatlan fecskék a 
telefondrótokon? Nem akart hinni 
a fülének, hogy nem ismerem a kot

tajegyeket, amiben volt egy kis tur
pisság , hiszen, mint jeleztem, már 
Óreg Bángó Mikica kezembe adta a 
Violinschule-könyvet, Turzay mes
ter viszont egyik végletből a másik
ba esett. Akármit játszott el a 
zongorán, én hallásból hibátlanul 
újra játszottam, mintha már rég is
merném a dallamot.

— Kolosszális! Hihetetlen! 
Megfoghatatlan! — ismételgette ő 
is, mint a méltóságos bárónő, ami
kor először hallott bazsaválni. Ez 
volt az a pillanat, amikor Második 
Sztravinszkij hajadonfőtt is leemel
te a kalapot előttem. "Úgy látszik, 
ennek a fiúnak mindegy, ki milyen 
hangszeren mit játszik, mert ez 
minden dallamot és minden áriát 
ismer" — állapította meg némi túl
zással, aztán a csöpp Nagyasszony 
felé fordult: "íme, méltóságos asz- 
szony, milyen siralmas falusi tákol
mány legénykénk hangszere, és 
mégis úgy játszik rajta, mintha cre- 
monai mester-hegedűt szólaltatna 
meg". Ekkor hallottam életemben 
először Stradivari és Amati hege- 
dűiről.A méltóságos bárónő értette 
a célzást, másnap már szépen póni- 
ló-hintókáztunk is be Kolozsvárra, 
ahol Dávid Venceltől és Bucsi Gá
bortól három hegedűt rendelt ne
kem: két háromnegyedest és egy 
normális méretűt ugyanolyan kivi
telben és minőségben, hogy ha a 
háromnegyedeseket kinövöm, ne 
legyen szokatlan a másik.A nor
mál-hegedű immár negyven esz
tendeje megvan, Szent Johanna a 
neve, és hangja kifogástalan.Ha 
művészetről volt szó, mindenféle 
jellegtelen apróságra kiterjedt Ró
zsa Amáta bárónő figyelme, 
gyöngyből varrt erszénye és ritka jó 
szíve, ami szintén igazgyöngyből 
volt.

Hálából elővettem híres hege
dűmet, és miután bort ittam, játsza
ni kezdtem. Úgy éreztem, a földi 
élet egész szenvedélye beleköltö
zött lelkes szerszámomba. Nekem 
épp csak elő kell csalogatnom belő

le a nagy vágyakozást, a fájdalmat, 
az ujjongást, és minden jön magá- 
tól.Áz egész testem reszketett, s egy 
időn túl már a könnyeimet sem 
tudtam visszatartani, sírva hege
dültem. Nemesi származásához hí
ven, puszta részvétből és
együttérzésből Amáta bárónő kö
vette példámat, miközben brillíro
zott a zongorán. Azután 
habkönnyű zsebkendőbe itatta 
könnyeit.

— Ebben a pillanatban kész va
gyok arra, hogy szégyenemben 
meghaljak — mondtam, mint egy 
kései lovag. — Belátom, milyen ke
veset tudok elmondani a szárazfá
val, ami egyébként nem is csoda, 
hiszen csak négy húr van rajta és 
nem nyolcvan valahány, mint a 
zongorán. Ezért nem csoda, ha va
lamelyest szegényesebb a hege
dűm kifejezőképessége. Engedje 
meg, méltóságos bárónő, hogy szé
gyenemben vigasztalódjam borral, 
mert a borospohár a feledés és az 
enyhület legmélyebb kútja, és a fáj
dalom, a keserűség éppúgy bele- 
vész, mint a hírnév vagy a szégyen. 
A méltóságos asszony csodálatos 
trillái éppúgy fejembe szálltak, 
mint a bor, és engedje, hogy ne be
széljek többet, mert a dallam tartó- 
sabb fájdalmat okoz, mint a szó, és 
reszkető kézzel már csak megcsó
kolni tudnám méltóságos ujjait, ha 
ez nem volna vakmerőség részem
ről.

— Egyáltalán nem vakmerőség, 
Gabriel—mosolyodott el, mint egy 
érett eperalma, a méltóságos asz- 
szony, és kedvesen orrom alá emel
te szép kezét. Holdsugarakból volt 
szőve a bőre, épp ezért csak rálehel
tem alantas megtisztelő csókomat.

Az oktatás periódusa alatt Tur
zay mesternek még egy irtó jó be- 
köpése volt. Amikor zeneiségemet 
fitogtattam, ő kétségbe vonta: " — 
Csillapodj, Észak Hegyi Mágusa! A 
lángész töviskoszorú, a szolgáló 
ízlés viszont egyszerű gatyaszár, 
ami a hízott ülepeket takarja." Nem

tudom, mit akart ezzel tudtomra 
adni? Hogy minden ízlésre tudok 
bazsaválni? Hogy pénzért az elhí
zott ülepeket is mulattatom? Hogy 
nád-jellemű tucat-teremtés va
gyok, mint minden lavutár? Vagy 
mit? Kétségtelen, hogy a hurkatöí- 
tő, szalonna-abáló melomán min
denkinél jobban ismert és jobban 
belém látott. Készséggel elismerte 
ugyan, olykor még csodálta is a te
hetségemet, de valahogy előre 
megérezte a szertelenségemet, s 
tudta, hogy semmire sem viszem. A 
kurva életben. Mégis dagadna a 
mellem, és hízna a májam, ha még 
egyszer úgy jelentene be az elit kö
zönségnek: — Szilencium, uraim!
Itt most egy őstehetséget hallunk!
— És halkan odasúgta nekem: Ket
tős fúga g-mollban, mennydörgés 
C—dúrbán.

Ha Pataki János Sebestyén, ali
as Johann Sebastian Bach hallotta 
volna produkciómat, biztosan azt 
mondta volna elismerő bólintások 
közepette: "Fej ez a Picula! Ismeri 
az anyagot!" Feltártam nemcsak 
Bach, hanem Beethoven mestertit- ^  
kait is. "Látjátok az istenek küldöt
tét? íme, a jövő géniusza! Ó, jelenj 
meg, Jövő Géniusza!" Tőle tanul
tam meg, hogy amikor mennydö
rög, isten C-dúrban szól az 
emberiséghez. Ő ültette el lelkem
ben a démoni magvat, amely kikelt, 
elterebélyesedett rajtam és elrabol
ta lelkem nyugalmát. Ellestem tit
kait és viszonylag könnyen 
alkalmaztam lehetőségeimhez. Le- 
kottáztam — és most te közreadha
tod, hátha nyom az is valamit a 
latban a Nobel-díj odaítélésénél — 
lekottáztam azt, amivel Beethoven 
és rajtam kívül senki sem kísérlete
zett a mennydörgést. És bizony 
mondom, sohasem moll hangzású 
az.

Nem könnyű olyan zenét sze
rezni, sőt játszani sem, amelyik a 
pásztornak is, a professzornak is 
tetszik, s amelyikben mindenki 
gyönyörűségét leli. Nekem ezt egy- 
szer-kétszer sikerült elérnem, per-, 
sze nem angróban, csak kicsiben, 
baráti társaságban, szűkebb össze
jöveteleken. A zenében némi kis 
szabadságot is engedj meg magad
nak ebben a felvilágosult század
ban, amelyben már a művészet sem
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igazodik a régi, elavult, pedáns tör
vényekhez. Egy kis kilengés nem 
árt Még a legjobb és leghűségesebb 
férj is követ el néha apróbb félrelé
péseket, hogy elkerüljön egy na
gyobb, megbocsáthatatlan vétket 
Hát én a zenében is éppúgy, mint a 
konjugális életben, mindig megen
gedtem magamnak egy Ids kilen
gést, márcsak a szabad értelmezés 
végett is. A Könyvházban egyszer 
kezembe került egy régi brosúra az 
1700-as évekből, Dalok és ódák volt a 
címe, és ennek ajánló soraiban az 
állt, hogy "a zene, amelyben csak 
fennköltség és akadémikus, tanult 
gyámoltalanság uralkodik, amely
ben minden szép, és amelyből sem
mi sem hiányzik, kivéve az emberi 
érzés árapályát, iszonyúan untatja 
a hallgatót, aki ha ilyet hall, gyor
san elalszik". Én ehhez nem fűzök 
kommentárt, te, ha akarsz, fűz
hetsz. De ismét figyelmeztetlek, jól 
vigyázz, hogy írod meg Picula tes
tamentumát, mert az irodalomban 
a tudós, fennkölt, tökéletes szépség 
még kiábrándítóbb, mint a zené
ben. Az akadémikus zenét legalább 
altatódalként fel lehetett használni, 
de az írók megbecsülése mégsem 
múlhat azon, hogy a legjobb közü
lük az, amelyik leghamarabb elal
tatja az olvasót.

Miután a bárói udvarban kellő
képpen kimarhálódtam, nagy vál
tozások mentek végbe idős 
onldém, öreg Bángó nézeteiben. 
Olyan bámulatos ópuszokat hoz
tam létre, amelyek még őt is elké
pesztették. Pedig őkelme szokva 
volt a szokatlan stílusokkal és ere
deti kifejezésmódokkal.Először is 
megzenésítettem a baromfiudvart 
A gazdasági udvar melódiái címen 
összhangba hoztam a kutyaugatást 
a malacröfögéssel, a rucahápogást 
a szamár-iázással, a csibefityfirdést 
a macskanyávogással és így to
vább: a lónyerítést a dntányércsat- 
togással, a kakaskukorékolást a 
romantikus kürtszóval. A libagágo
gást a kontra és a brácsa, a búsko
mor tehénmúgatást pedig a 
nagybőgő hangja festette alá. Igen 
szép és jellegzetes partitúra volt. 
Később meglepve fedeztem fel, 
hogy egy külföldi tolvaj bugi-vugi- 
szerző elhappolta zseniális szerze
ményemet.

Később szereztem gyászmuzsi
kát is. Az első táktus ünnepélyes 
adagio volt. Az alaphangnemet a 
húros hangszerek hosszú akkordja 
adta meg, sőt a zongorahúrok con- 
tinuo akkordjai is sokáig rezegtet- 
ték a leütés után. Azután 
bekapcsolódott az elbeszélő viola 
da bracda, még azután gyönyörű
séges barna, bársonyos hangjával a 
sírdogáló cselló. Melizmákkal éke
sített, naiv szonáta, adagio—alleg
ro, és megint, és megint, és megint 
A híres három Si mixolid hangnem
ben. Fürge kis fúgák, villanó kék 
triolák. Ibolyaszínűek és vörösen 
túliak. Aztán a gordonka dny újtott, 
bársonyos barna sírdogálása. Vio
lett triolák, bánatos triolák. Bravó!

De akkor már folyt a könnyem.

Pedig a zenét én találtam ki, vagy 
talán épp azért hatott meg, mert oly 
könnyű volt kitalálni. De Turzay 
mester hangszerelésében, zenekar
tól visszahallani már nem az enyém 
volt Angyalkórus szólt felettem, 
angyalujj érintette meg a szívemet. 
Igen, a szívemet. Hiába pisolyogsz. 
Ezt a nagy, szőrös, lágy roma-szí
vet. Fájt a dallam és jólesett, attól 
sírtam. A népek tapsoltak. Odáig 
voltak az örömtől. Bravó! Bravissi
mo! Hogy érzelmes? Szentimentá
lis? Legyen. Egy roma nem is lehet 
más.Én ezt mindenkinél jobban tu
dom. Többször tapasztaltam, sőt 
éreztem is. Én sohasem szégyell
tem, hogy vannak érzésdm. jaj an
nak, akinek nincsenek. Viszont 
máig sem tudom, ki értette félre a 
zenét azok, akik bravissimóztak és 
odáig voltak az örömtől, vagy én, 
aki gyerekmódra sírtam.

— Csitt, Észak Kópéja — emlé

keztetett némi újdonsággal régi ne
vemre a melomán mészáros. Úgy 
látszik, már nem tartott Mágusnak. 
Holott én távolról sem kópéságból 
vagy kárörömből tisztelegtem a ha
lottnak, akinek gyászmuzsikát sze
reztem. Lelkes volt-e vagy 
lelketlen, az zeneüeg szinte mind
egy. Ember volt ő is. És amikor em
ber hal meg, vedd le a kalapod.

Azután kerek esztendeig ültem 
a Bányászok Szimfonikus Zeneka
rában, az első sorban, közvetlenül 
elöl, a pulpitusnál. A karmester 
mindig velem fogott kezet Ennyi
ből már a hülye is tudja, hogy prím
hegedűs Voltam. Igaz, hogy a Zsil 
völgye híresebb a szénről, mint a 
zenéről, de mégis... Ott is akadtak 
zeneértők és zenekedvelők, és igen
igen megbecsültek engem. Irigye- 
im, a kétes kis szőrszálhasogatók, 
pddául az árpaszőke roma Dundy 
azt híresztelte rólam, hogy se Ló- 
nyán, se Petrillán, se Petrozsény- 
ban nem volt szimfonikus zenekar 
soháton soha. Csak megszánt em- 
gemet a fánfárosok karmestere és 
szánalomból egyszál vonósként

felvett a fúvószenekarba. Abból a 
meggondolásból, hogy egyszál he
gedű nem ronthat a kürtök, trombi
ták és fuvolák hangján.

Vokál művészegyüttesben is 
szerepeltem, a capella kórusokat 
szólaltattunk meg magasabb mű
vészi igénnyel. A lassú, két hangra 
írt Decantabit pcrpuli és Palestrina 
Vittoria című alkotását, azonkívül 
madrigálokat énekeltünk. Többen 
elájultak, amikor Jannequin Füle
müle dalát és Gluck-, Caldera-, 
Scarlatti- és Bonancini-oratórium- 
részleteket adtunk elő.

Tanított énekelni Posszert Emí
lia, aki 1918. november 10-én és 11- 
én Drezdában az Operhausban az 
Aidából Amnerist, a Flegyek aljánból 
Antóniát énekelte. Drezda akkor 
már megszűnt a Szász Királyság fő
városa lenni; végétért a császárság 
is, királyság is. Ez a szép hölgy 
1912-ben végezte a Zeneakadémiát,

s rögtön német színpadokhoz szer
ződött. Haza csak vendégszerepel
ni jött, '29-ben nagy sikerrel 
énekelte A trubadúr Azucénáját. 
Eleinte csak szolmizáltunk. Semmi 
mást nem csináltunk, csak szolmi
záltunk. Azután megtanultam A 
zsidónó Eleazár-áriáját. Később a 
Turandot második Kalaf-áriáját, 
Mozart Ave verum corpusáL Vala
mennyit szolmizálva, utána szö
veggel is. Azután mára Santa Luciát 
is énekeltem olaszul. Legalább 
százhúszezer magas cét kivágtam 
már arany-girlánomon. Mikor rá
zendítettem: La donna e mobile, az 
ablakok rezegtek, a csillárok him
bálni, a tálkák,csuprok, tányérok 
csuhojgatni kezdtek a kredencben. 
A szeuillai borbély címszerepét úgy 
daloltam, mint egy isten. Rosinát 
Posszer Emília énekelte. Megtanul
tam a Tosco képáriáját s a Rigoletto 
"Csitt, csak halkan" kezdetű kóru
sának tenor-egy szólamát. A kórus
ban a tenor-kettőben énekeltem, ez 
a férfikar legkeményebb szólama. 
Igen jó hallást, rendkívüli precizi
tást követel. Viszont nem veszi

igénybe annyira az ember magas 
hangjait. Következett azután a 
Tannhäuser tenor-kettő szólama, a 
Lohengrin egyik lovagjának kis sze
repe, A rózsalovagban a marsallné 
udvarmestere, A cigánybáró egyik 
cigánya és a Háry János udvari laká
ja. A nürnbergi mesterdalnokokban 
azonban csak az utolsó felvonás
ban, a pékek között énekeltem. A 
nagy énekesek közül ismertem 
még Koréh Endrét és Lux Gézát. 
Volt rá eset, hogy a Bolygó hollandi 
külső karát a mi hármas tenorunk 
fújta. Hangbeli és muzikális adott
ságaim átlendítettek minden bo
nyodalmon és problémán. 
Akkoriban inkább ösztöneimre 
bíztam magam, s nem tudatosság
ra, mint ma. A Fidelióból rám osz
tották az egyik rabot. Tudod a 
szerepet, Gábor? — kérdezte a kar
mester, akivel pertu kebelbarát vol
tam. Tudom, mondtam. Minden

hangot tudok. Nem a hangokról 
van szó, hanem arról, hogy Beetho
ven a szereped tizenhét taktusáért 
írta meg a Fideliót. Ebbe sűrítette 
bele az emberiség olthatatlan sza
badságvágyát. Úristen, gondoltam 
magamban, hiszen én akkor fősze
repet énekelek! Hirtelenében nem 
is tudtam, hogyan kellene kifejez
nem a világ szabadságvágyát né
hány ütemben.' De előadás után a 
karmester azt mondta: Olyan szép 
hangú rab még nem volt a világon, 
mint én. Szóval én már régtől fogva 
jól vizsgáztam a rab szerepében, 
pedig akkor még csak kórustag vol
tam.

Carusót tekintettem mesterem
nek. Ő volt mindennek a teteje. Tőle 
tanultam az Aidát és Az álarcosbált. 
Nem utánozni akartam, hanem ki
énekelni azt az érzést, amelyet a 
hangja bennem ébresztett. Nem 
tudtam felfogni, mitől olyan csodá
latos az, amit csinál. Az emberre 
úgy hat, hogy legszívesebben 
könnyeznék. Aztán egyszer feltet
tem Az álarcosbál utolsó felvonásá- 
» » »  folytatás a 10 . oldalon
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nak lemezét és kottával a kezem
ben hallgattam. Akkor döbbentem 
rá, hogy Caruso milyen halálos 
pontossággal énekli. Pontosan azt 
énekelte, amit Verdi leírt, s egy ki
csit azt is, amit nem tudott kottafe
jekkel lejegyezni, csak megál
modott. De végig a kotta szabta ke
retek között és ritmusban maradt. 
Az igazán nagy előadóművész alá
zatos. A muzsikát úgy lehet legjob
ban szolgálni, ha alázattal 
újrateremted azt, amit a zeneszerző 
megálmodott. Ezt tanultam én Ca- 
rusótól. Azt, hogy az énekművész 
akkor nagy, ha alázatos.

Turzay Lajitól kaptam három 
mázsa kottát. Amíg azokat leját
szom, nem vagyok munka nélkül. 
Környezetemben soha senki nem 
értette, mire kell az ilyen foglala
tosság, ami semmiféle haszonnal 
nem jár. Ami azt illeti, nehéz is 
megérteni az efféle fényűző sem
mittevést. De hát az emberiség leg
csodálatosabb és legmaradandóbb 
alkotásai mind ilyen haszontalan, 
fényűző semmittevésekből állnak. 
Milyen gyakorlati hasznuk van a 
piramisoknak? Semmilyen. Mégis 
az emberiség legmonumentálisabb 
alkotásai.

Menuetto con variazioni. Per il 
cembalo. Minden fortély a kisuj- 
jamban van. Tetrakord és a Három 
Si. Burlesco rustico. De mégsem Pa
rasztbecsület. Hallottál te valamit A 
Parnasszusra vezető lépcsőről? Egy 
osztrák Róka műve, bizonyos 
Fuchs nevezetű úr szerzeménye. 
Az fejti ki homofon stílusban a Há
rom Si titkát. Doktor Gradus ad 
Pamassum. Azok a gyors tételek! 
Allegro volando, vagyis szárnyaló 
allegro, a capriccio stravagante, 
azaz az extravagáns szeszélyesség 
helyett! Aztán a Burlesco rustico. 
Mennyi kedélyesség és mennyi 
gondatlan csillogás van benne!

Muzikológiai kiselőadásom
ban, mint mindig,ezúttal is minden 
szó helytálló és igaz volt, a hallga
tóság mégis szentül meg volt győ
ződve, hogy süketelek. így higgyél 
a zenekritikusoknak és zeneeszté
táknak, amikor szavakba akarják 
foglalni azt, amit nem lehet: a ze
nét.

Nagy élményeim közé tartozik, 
hogy 1924-ben, mielőtt meghalt 
volna, hallottam játszani a félkezű 
zongoraművészt, gróf Zichy Gé
zát, aki egy ideig az Állami Színház 
intendánsa és a Nemzeti Zenede 
elnöke volt, Nemo címen operát 
szerzett és jeles előadóművészként 
is szerepelt. Zongorázni lehet fél
kézzel is. De mit csinált volna a gróf 
úr, ha történetesen hegedűvirtuóz, 
mint én? A hegedű elmaradhatatla- 
nul igényli mind a két kezet, mert 
ha az egyikkel fogod a hegedű nya
kát, a másik mozgatja a nyirentyűt, 
vagy fordítva, ha történetesen bal
kezes vagy. Bazsavánál minden
képpen kiütköznék a kényszerű 
egyoldalúság, mert félkarral vagy 
hangokat fogsz, vagy mozgatod a
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nyirentyűt, tehát félkezű hegedűst 
még nem pipált a világ. Zichy gróf 
viszont félkézzel is tűrhetően zon
gorázott Van sok kontár zenész, 
hogy két kézzel sem léphet a nyo
mába.

A Nemzeti Zenedében Ham
merschlag János, az élő lexikon, a 
barokk zene polihisztora tanított 
két szemesztert bazsaválni. Nem 
azért mondom, de Hami bácsi ta
nítványának lenni kiváltságot je
lentett. Egyébként ő alapította a 
húszas években a Madrigál Társu
latot, amelyben én is megcsillantot
tam aranytenoromat. Hami bácsi 
azt mondta, hogy minden orgona 
játszóasztala külön egyéniség, ép
pen ez teszi izgalmassá és bonyo
lulttá a dolgot. A játszóasztal olyan, 
mint egy repülőgép vezérlő mű
szerfala, és az orgonista játékára 
ugyanúgy a százfelé irányuló össz
pontosítás a jellemző, mint a pilóta 
munkájára. A különbség csak az 
köztük, hogy az orgonista hibáz
hat, a pilóta nem. Én orgonista nem 
voltam, de az első világháború 
után rengeteg töltényhüvelyt gyűj
töttem össze, s az az ötletem tá
madt, hogy muzsikálni fogok 
rajtuk. A háború csak azt a kis ól
mot értékesíti a golyóból, ami teli
be talál. Sőt, nagyobb része annak 
is elfütyül az ellenfél füle mellett. 
De a sok drága sárga- vagy vörös
réz hüvely eleve hulladék. Gondol
tam, ezeket a hasznavehetetlen 
töltényhüvelyeket félkoszorú for
májú, csiszolt juharfa-ágyazatba 
helyezem, s létrehozok valamiféle 
újfajta hadihangszert az óegyipto
mi náj és zumzara mintájára. Végül 
mégis pánsíp lett a hangszerből. 
Azaz pontosabban szólva: fémtes
tű, hordozható orgona. Az üres töl- 
tényhüvelyeket nagyságuk 
sorrendjében faágyazatba tologat
tam, mégpedig úgy, hogy a hüvely 
kiégett, kapszli felőli karimáját sí
neken csúsztattam egymás mellé, 
nyitott végükkel felfelé, aztán a 
lyukakat, akár egy flóta fúvókáját, 
előretolt felsőajkam alá helyeztem, 
s már kész is volt a hangszer. Első 
próbálkozásra ködös, rekedtes 
hangokat csaltam elő belőle, de vé
gül annyira kifinomítottam a játé
kot, hogy már borzongani is 
lehetett a töltényhüvelyekből elő
csalt muzsikától. Ahogy megfúj
tam a sípokat, a hallgatóság 
szánalmas didergésbe kezdett. Azt 
hiszem, háborús hangulathoz il
lőbb alkalmi muzsikát soha senki 
nem állított elő háborús hulladék
ból. Ha volna méltányosság a No- 
bel-díj osztó bizottságban, már 
pusztán ezért honorálhatná Picula 
Gabrillát egy szűkebb Nobel-díjjal.

Tétel-j avaslatok m agyar irod alom b ól 
az 1993-as fe lv é te li v izsgára

1. A magyar irodalom- és stílustörténet nagy korszakai
2. Műnemek és műfajok: az epikusság és az epika; a mítosz és 

a monda; az eposz, a novella, a kisregény; a líraiság és a 
líra; a dal, az epigramma, az óda, az elégia; a drámaiság és 
a dráma; a tragédia, a komédia fogalma

3. Az alapvető versrendszerek: időmértékes, hangsúlyos; a he
xameter, a pentameter; a szonett; leggyakoribb rímfajták

4. A szóképek és a stílusalakzatok rendszere
5. A Halotti beszéd és Könyörgés ismertetése
6. Az Őrnagyar Mária-siralom, az első magyar vers irodalmi 

értékelése
7. Janus Pannonius költészetének humanista vonásai
8. Balassi Bálint reneszánsz embereszménye a vitézi versek 

alapján
9. Balassi Bálint udvarló költészete
10. Magyar írók a török hódoltság idején
11. Zrínyi Miklós eposzának barokk történelmi koncepciója és 

szerkezete
12. A kuruckor költészetének témavilága és főbb verstípusai
13. Mikes Kelemen Leveleskönyvének irodalomtörténeti érté

kelése
14. Bessenyei György és Kazinczy Ferenc irodalomszervezési 

kísérletei a felvilágosodás korában
15. Kármán József Fanni hagyományai című regényének stílus

történeti értelmezése
16. Csokonai Vitéz Mihály filozofikus leíró költészete
17. Csokonai Dorottya vagy a Dániák diadalma a Fársángon dmű 

komikus eposzának értelmezése
18. Berzsenyi Dániel költészete a klasszicizmus és a romantika 

határán
19. Romantikus és klasszicista eszmények Katona József Bánk 

bán dm ű tragédiájában
20. Jósika Miklós történelemeszménye az Abafi alapján
21. Vörösmarty lírájának témakörei
22. A Csongor és Tünde romantikus jelképisége
23. Eötvös József regényes társadalomrajza
24. A komikum Petőfi Sándor A helység kalapácsa dm ű eposz

paródiájában
25. Petőfi romantikus én-képe a János vitéz és Az Apostol alapján
26. Petőfi szerelmi lírája
27. Petőfi patrióta költészete
28. Arany János Toldi trilógiája mint a költő változó értékrend

jének kifejezője
29. Arany János balladáinak rendszere
30. Az Ószikék hdye Arany János lírájában
31. Vajda János lírájának általános jellemzése
32. Kemény Zsigmond Özvegy és leánya dm ű regényének elem

zése
33. Madách Az ember tragédiája dm ű drámai költeményének 

értelmezése
34. Nemzeti ideálteremtés Jókai Mór regényeiben
35. Jókai Mór romantikus regényszerkesztése
36. Idill és anekdota Mikszáth prózájában
37. Az anakronizmus szövegszervező szerepe Mikszáth Új 

Zrínyiász és Beszterce ostroma dm ű regényeiben
38. Ady lírájának motívumkörd
39. A Nyugat irodalomtörténeti értékelése
40. Babits viszonya a próféta-szerephez és az irónia a Jónás 

könyvében
41. A regényíró Kosztolányi
42. Kaffka Margit Színek és évek dm ű regényének elemzése
43. Realista és naturalista jegyek Móricz prózájában.
44. Az Erdélyi Helikon irodalomtörténeti értékelése
45. Dsida Jenő klasszicizmusa
46. Tamási Áron Ábel trilógiájának tematikus és stiláris világa
47. Kós Károly írói munkássága
48. Szilágyi Domokos ars poeticája
49. József Attila én-képe
50. Kun ez Aladár Fekete kolostor dm ű regényének szerkezeti-te

matikus elemzése
51. Székdy János Caligula helytartója dm ű drámájának elemzése
A Babes-Bolyai TudományegyetemMagyar Filológia Tanszéke
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szerkeszti: K. JAKAB ANTALsző veggyu j temény
Tersánszky Józsi Jenő (Nagybánya, 1888.9.12 

— Budapest, 1969. 6. 12.) regény- és drámaíró, 
elbeszélő; a "tervszerű pongyolaság" és a magyar 
pikareszk mestere (pikareszlceredetüeg régi spa
nyol kalandregény); java műveire férgét es humor, 
élet- és természetszeretet, nyelvi leleményesség, a 
szerelmi elemek túltengése, a társadalom peremére 
szorult, ’kívülálló" szereplők gyakorisága jellem
ző. "Úrigyerekkként" nevelkedik, ám sűrűn meg
fordul "csavargók, dologkerülők, cigányok s 
másfajta suhancok" társaságában is. Festőnek ké
szül, de apja kívánságára előbb jegyző-, majd jog- 
gyakomok lesz. 1908-ban Budapestre küldik, hogy 
jogi tanulmányokat folytasson, csakhogy a tandíjat 
útközben elveri; kőművesekhez szegődik segéd- 
munkásnakNovellái közül elsőnek a Firona jelenik 
meg (1910) a Nyugatban. Az első világháborúban 
önkéntesként harcol a galíciai hadszíntéren, aztán 
az Isonzo-fronton, végül a piavei ütközetben. Olasz 
fogságba esik, ahonnan 1919 augusztusában szaba
dul; hadnagyként szerel le. A harctéren írja Viszont
látásra, drága...0916) c. regényét, amely csakúgy, 
mint később A margarétás dal (1929), háborús sze
relmekről és borzalmakról, elvaduló férfiakról és 
elzüllő nőkről szól. A háború utáni időszakban 
Tersánszkytól alig közölnek valamit, anyagi hely
zete egyre válságosabb. Öngyilkosságot is megkí
sérel, az erről szóló újsághírt elolvassa Molnár Sári, 
a nagypolgári származású, művelt nagyváradi 
lány, levelet váltanak, s két hét múltán, 1921. szep
tember 8-án összeházasodnak. A még 1913-ban ke
letkezett Ruszka Gyuriik karácsonya c. novellában 
bukkan fel először a legnépszerűbb Tersánszky- 
hős, Ka kuk Marci. Alakját, esetleges önéletrajzi vo
násait irodalmunkban betöltött egyedülálló 
szerepét könyvtárnyi irodalom elemezte már; a 
művet születésekor többekközöttMóricz üdvözöl
te igen melegen. Érdekes viszont, hogy sem ő, sem 
pedig a figurától már kezdetben idegenkedő Osvá t 
nem vette észre, hogy Ka kuk Mard nemcsak egy

TERSÁNSZKY
JÓ Z SI JEN Ő

elbeszélést vagy regényt, hanem egy egész ciklust 
képes megtartani a váÚáa Tersánszky általános és 
folytonos lebeszélés közepette, de az egyes dara
bok sikere láttán "mind vadabb tempóban" veti 
papírra a húszas évek elejétől 1949-ig a lazán kap
csolódó "fejezeteket": Kakuk Marci ifjúsága, Az ame
rikai örökség,Kakuk Marci a zendülók között J(akuk 
Marci vadászkalandja, Kakuk Marci hösszínész, Kakuk 
Marci kortesúton, Annuska. "Kakuk Mard — olvas
suk az első regény bevezetésében — jelenleg piád  
polgár, vagyis magyarán csavargó. Ott őgyeleg 
egész áldott nap a szülővároskája piacán, és segít 
a vásári kofáknak sátraikat dpelni, meg a kupecek- 
nek visz el egy-egy levelet a kávéházból, vagy a 
képeket hordja utánuk városszerte. Úgy él egyik 
napról a másikra, mint a piac verebei. Amit keres, 
azt beissza a pálinkásbutikokban, vagy elpecse- 
nyézi a lacikonyhán. [...] Ám Kakuk Mard , ha 
csavargó is, nem annyira züllött, alja egyén. Sem 
nem tolvaj, még csak nem is iszákos túlságosan, 
sőt, még azt sem lehet egészen ráfogni, hogy do
logkerülő. Szíve pedig? Sosem romlottabb a Kakuk 
Mard szíve a másokénál! Csak valahogy, mintha 
eleve csavargónak lett volna rendelve a Magassá
goktól." Ugyancsak a "piád polgár" kalandjait festi 
a század eleji Magyarországon a Kakuk Marci sze
rencséje novelláskötet (1936). A céda és a szúz (1924) 
c. kisregényéért Tersánszkyt — szemérem elleni 
vétség rímén — az ügyészség perbe fogja, és hosz- 
szas huzavona után 1927-ben öt hetet kell leülnie a 
börtönben. Akisregény két egymással és a helybeli 
diákokkal is "hancozó" cselédlány története, mely
nek során kitűnik természetesen, hogy a "céda" az 
ártatlan, a "szűz" a romlott. 1930-ban az író regös 
együttest alakít, ő maga gitározik s más hangsze
reken is játszik; 1939-ben zenehumoristaként lép 
föl; 1946-ban ismét kabarékban, bárokban szerepel. 
Közben ontja írásait. 1950 és 1954 között hallgatnia 
kell. Aztán mintegy másfél évtizedig dolgozik 
még, és hosszas betegeskedés után hal meg.

K akuk Marci rendet csinál
Tudják, ki volt Kukházy úr? Gaz

dag ember és nagy úr volt az bizony, 
a jó idejében. Birtoka volt künn valami 
faluban. Négyesfogattal járt be a vá
rosba.

Ne hazudjak, hogy az alispánnak 
vagy a polgármesternek a lánya volt a 
Kukházy felesége. És szép kis családja 
volt Nagyocska fia és óvodás kislá
nyai.

Csakhogy ez a Kukházy úr a gaz
daságánál, családjánál sokkal jobban 
szerette a szeszkós üveget meg a d- 
gánybandát. Örökké a recepicét húz
ták a fülébe ennek, a városi 
nagyvendéglőben. És méghozzá ez a 
Kukházy úr olyan természetű volt, 
hogyha benyalt, nem nézhetett ez ma
ga előtt tükröt, ablakot, hogy poharat 
ne vágjon bele. Kunérozta, agyabu- 
gyálta elfele a dgánybandát is, ha mu
latott. Hát sokszor nagyobb cehhet 
számolt rá a főpincér az üvegesboltból 
meg a patikából, mint a söntésből. Pe
dig az se volt két krajcár!

Persze, meddig tartott ez így? 
Amíg szépen ráment a Kukházy úr 
nagy duhajkodására a birtoka, a né
gyesfogattal. Rá bizony az.

De hát az üyen nagy úrnak csak 
akad pártfogója, hogy éhen ne haljon. 
Beszúrták ezt a Kukházy urat hivatal
ba, a városi ipartestülethez a pártfo
gói.

Na, hogy ott már megbecsülte ma
gát? Semeddig se az! Csakúgy folytat
ta a dáridót, hanyagolta a hivatalát

Kukházy úr, ameddig onnan is kiis- 
tentelenkedte magát.

Micsoda? Annyira nekiadta már 
aztán a fejét az italnak, hogy részegsé
gét ki sem aludta a másikig a fejéből.*

De hogy azt is megmondjam, 
hogy honnan ismertem én olyan jól 
ezt a Kukházy urat?

Hát legelőször az ipartestületnél 
találkoztunk egymással, amikor ko
vácsinas voltam, és panaszra mentem, 
a testülethéz a gazdámra, mert elpu- 
fált.

Éppen ott láttam, hogy Risi, a d- 
gánybanda cimbalmosa hogyan járt 
Kukházy úr nyakára az éjjeli muzsiká
lás áráért Azután pedig ez a cimbal
mos szerzett be engemet 
bőgőhordónak a dgánybandába.

Attól fogva éjszakáról éjszakára 
ott láttam én Kukházy urat a 'Kopasz 
Malac"-ban. Úgy hívták ezt a lebujt, 
ahol az én bandám muzsikált. És Kuk
házy úr a pincérlánynak tette a szépet. *

De elég az hozzá, hogy egy estefe
lé is bemegyek a vendéglőbe.

Én mindig hamarabb jelentkez
tem ottan, mint a dgánybanda, mert 
már délre kialudtam magamat, és es
tig azt sem tudtam: mivel üssem 
agyon az időt? A vendéglő körül tén- 
feregtem legszívesebben. Ott mindig 
akadt valami tennivalóm. A vendé
gek, a pincér meg a kisasszony küld
tek el erre-arra, és ezért borravalót 
vagy egy-két falatot kaptam. Italt is.

De akkor még mint suhanc, a szagát 
se nagyon szívleltem a szesznek. A 
kraherüt jobb szerettem.

Hát egyszerre egy vén cefre kuk- 
kan be a vendéglőbe, és a kisasszonyt 
keresi, a pincérlányt.

Éppen ketten voltunk csak a fehér 
asztalos nagyivóban. A kisasszony 
horgolt a kályha mellett. Mert ősz vé
ge felé járt. Ronda zegemye volt künn. 
En is a kályha mellé kucorodtam ma
gamnak.

— Kukházy úr, a gazdám, ide kül
dött magáért! Legyen szíves és fárad
jon azonnal hozzá! — így kezdi a 
vénasszony a pincérlánynak.

Hát a pincérlány, szép, fekete, kö
vér lusta volt. Annak nagyon könnyen 
állott a haragja, de a kacagása is. 
Olyan természetű volt.

Most is úgy ugrott föl a székről a 
kötésével, mintha gombostűt nyom
tak volna a gömbölyű hátuljába, és 
olyan veres színt váltott a fehér képe, 
mint a húsvéti tojás:

— Értem küldte magát? Hát mit 
gondol Kukházy úr, hogy én csak úgy 
sitty-sutty, akármikor itthagyhatom 
az üzletet? Menjen csak vissza, jó 
asszony, és mondja meg a gazdájának, 
hogy én záróráig, kettőig innen egy 
tapodtat se mozdulhatok, nem hozzá, 
de Árgyilus királyfihoz magához 
sem!

így a vénasszonynak, szinte resz
ketve a nagy indulattól a kisasszony. 
De az föl se veszi:

— Magát kívánja pedig, kisasz-

szony! Senki mást! — motyorékolja a 
pincérlánynak.

— Érdekes! — vissza neki erre a 
kisasszony. — Hát legyen szeren
csém! Jöjjön ide Kukházy úr, ha kí
ván csi rám. N em  őriz engem  a 
sárkány, és olyan messze neki hoz
zám, mint nekem hozzá. Mondja csak 
meg neki És Isten áldja!

— Az ám... — kezdené a vén
asszony.

De a pincérlány nagy dúlva-fúlva 
már a hátát fordítja neki, és mert csak 
engem talál, akinek elháborogja, oda
jön hozzám:

— Hát evett még üyet maga, Mar
ti? Mi ütött ebbe a piszkos alakba, 
hogy üyenkor magához kéret, akár 
egy főispán, ahelyett hogy idetolná a 
képét?

Már én, hogy jól tudtam, Kuk
házy úr a legjobb vendége a kisasz- 
szonynak, és ifi mulatja el vele az 
utolsó vasát is, és olyankor együtt 
tűnnek d  a záróra után, hát olyan 
pofát vágtam, hogy a kisasszonynak 
elszddt rá a nagyobb mérge. De nem 
érkeztem valamit felelni is neki. Mert 
a vénasszony odacsoszogott a hátá
hoz, és ezt pötyögi neki:

— ó  nem jöhet, higgye d, beteg 
az árva!

— Bete-e-eg?— fordul erre vissza 
ámulva a kisasszony: — És engem 
akar ápolónőjének? Ez sem rossz! Hát 
mire valók maguk, a háza népe?

— De nincs vele, az árvával senki! 
— mondja a vénasszony. — A nagy
ságos asszonyt, a feleségét és a család
ját elkergette a háztól a gazdám. Már 
egy hete az apósáéknál vannak.

» »  folytatás al2.,13.,14. oldalon
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— Tudom-tudom! — legyint erre 

bosszúsan a kisasszony. Még, veszem 
észre, el is veresedik újra. Mert talár, ó 
a legnagyobb kozmás abban, hogy 
Kukházy úr elzavarta magától a fele
ségét meg a kisgyerekeit. Aztán ráki
ált a vénasszonyra: — De maga csak 
ott van mellette, ha beteg? Tőlem mit 
akar?

— Én azt nem tudom! — rántja 
meg a vállát a vénasszony ártatlanul:
— De én nem maradok mellette! Ezt 
megmondtam neki! Azért kért, hogy 
jöjjek magáért. Csak beszélni akar ma
gával. Máma este, okvetlen! >

— Én nem mehetek, értsen meg!
— rázza fejét erre a kisasszony. Aztán 
pedig megint így faggatja a vénasz- 
szonyt: — És maga, a házi cselédje, 
miért nem marad a beteg gazdája mel
lett, ha szabad tudnom?

—Én? Én megmondtam az úrnak, 
hogy nappal akármikor jövök, kitaka
rítok, főzök, mosok is rá, de én éjsza
kára nem hálok egy fedél alatt 
magányos emberrel!

Hirtelenében észbe sem tudtunk 
kapni a kisasszonnyal: vajon mire érti 
egy ilyen vén, száraz csont, hogy nem 
marad egyedül valakivel egy háznál 
éjjelre? De aztán én már majd el- 
priisszintettem magam. A kisasszony 
pedig, amilyen hirtelen röhögős volt 
ez, már pukkadozott is:

— Huhuhujjú! Ne mondja! Fél, 
hogy megszólják magát!...Juhhuhu- 
hú! Hát pedig sajnálom, én szintén 
nem állha tok a kedves gazdája rendel
kezésére, innen az alkalmazásomból...

így és úgy! Ez és amaz! Még egy 
darabig ott értekeztünk a Kukházy úr 
öreg cselédjével. De hát a kisasszony 
végül is okára jött, mit akar tőle Kuk
házy úr. Egy vidéki bérlővel csinált 
valami ügyletet, és itt kellett volna ve
le neki találkozni a "Kopasz Maiad
ban. De ha beteg volt, hát a 
kisasszonyt akarta közvetítőnek, 
vagy minek is nem?

Elég az hozzá, hogy a kisasszony 
utoljára is engem kért meg: vezettes
sem el magam a vénasszonnyal Kuk
házy úrhoz, és hozzam neki üzenetét: 
mit óhajt tőle? *

Azt se hagyhatom aztán elmon- 
datlannak, hogy milyen volt ennek a 
Kukházy úrnak a háza tája.

Hát ez egy gyönyörű, tornyos, sok 
ablakos épület volt a Vasút utcán. Tíz 
szoba is volt tán benne, és nagy kertje 
hátul. Elöl pedig szép nyilas meg bu- 
zogányos vasrács-kerítése volt a ház
nak. A kapuján címer vasbóL Egy 
farkas tartott egy kardot keresztben a 
szájában, a címerben.

A kerítés előtt pedig négy nagy 
jegenyefa állt, erről-arról kettő, mint a 
sübakok.

Csak persze közelrőlne dugta vol
na az orrát valaki oda ehhez a házhoz, 
hogy azzal maradjon magában: gaz
dag úré ez!... Mert közelről, tyűhaja! 
Sírt a kőművesért ennek a háznak a 
fala, hívta az ácsot a zsindelye! Mert 
már a szobák is beáztak benne, egy 
pocsék gizgaz volt az egész kert, sze
méthalom több az udvaron, mint po
rond. Rozsda ette a szép kertrácsot, 
ami nem töredezett ki belőle.

így festett ez a szép ház.
Es Kukházy úr egyes-egyedül la

kott most már benne, mint az elátko
zott lélek.

Bevonulunk hát a tágas udvaron, 
a nagy tornácra, a vén szakácsnővel. 
Tartunk a tornác végének. Ott volt a 
konyha. Mondja a szakácsnő mind
járt, hogy: amellett való szobában fek
szik a gazdája.

De ezer szerencsém az volt, hogy 
amikor a szakácsnő a konyhaajtóban 
megforgatta a kulcsot, hát a házból 
nagy kutyanyüszítés, vakkantás hal
lott ki.

— Tyű! A fene is ebbe a dögbe! — 
szólt nekem a szakácsnő:—Hova ker
gessem ki most ezt, hogy ne vönyít- 
son, és le ne marja magát? Szuka 
kutya. Ludmillának hívják, és kölykö- 
ket vetett éppen. Ilyenkor veszedel
mes minden nőstény állat. Tegnap 
nyüt ki csak a kiskutyák szeme.

— Hát csak zárja! — mondom: — 
Menjen! Máskülönben itt sem lát

Megvárom ottan, amíg a szakács
nő becsoszog, és jól hallom ki, hogy a 
gazdájával nagy a vitája, csakis a ku
tya miatt. De utoljára úgy tetszik ne
kem, hogy a kutyát kizárta a 
vénasszony más szobába, hát beme
hetek.

Kiált is már a szakácsnő a konyhá
ból.

Na, amint benyitok Kukházy úrra 
a konyhából, ott fekszik egy akkora, 
gyönyörű, faragott támlájú ágyon, 
hogy egy család elférne benne. Füst 
van a szobában, borszag, büdös fok
hagymaszag. De meleg van. A nagy 
cserépkályhába kegyeden bedurrant- 
hattak. Az egész szoba repül a rendet
lenségtől, piszoktól.

— Ne nézzen körül! — kiált rám a 
vénasszony rossznyelvűn a beteg gaz
dája előtt: — Nem hagy itt magánál 
takarítani az úr!

— Kuss! — formed rá Kukházy úr 
az ágyból. De csak hereg. Sápadt, 
gyönge, látszik. Ötnapos szakáll ser- 
kedt ki az álián. Emberi formája alig 
van neki, nemhogy úri!

— A kisasszony izé!... — akarom 
habogni neki a jó estét kívánok után.

De Kukházy úr rácsap a paplaná
ra.

— El van intézve! — azt mondja. 
—Még jobb, ha veled csevegek! Ülj le, 
igyál-egyél, amit találsz az asztalon. 
Máriskó! Maga, ha akar, pályázhat, 
angyalom! —rendelkezikKukházy úr 
a vén cseléddel. — Ha jön ezentúl, jön, 
ha nem, azt sem bánom!

így1
Hát ameddig a vén szakácsnő do

hogva, morogva kifordult az ajtón, a 
másik szobában a kutya egyszerre el

kezdi döngetni, karmolni az ajtót ke
gyetlen. És vonyít és nyüszít.

Kukházy úr váltig fülel erre, és 
somolyog nagyban az ágyból. Mert 
látja, hogy énbennem a lélegzet is 
bennszorul, és váltom a két lábomat 
ijedtemben: még be talál ránk rontani 
a nagy fene dögé!

— De ne szurkolj úgy Ludmillá
tól, ha én itt vagyok! Meg kell vele 
barátkoznod, ha ide akarsz járni a 
házhoz. Máskülönben kitépi a torko
dat! — így ő nekem.

Éjj! A teremjankóját! Minek tettem 
be a lábamat is ebbe az elátkozott ba
golyvárba! — riadozok ott magam
ban. És a hangom is cserben akar 
hagyni, ahogy válaszolom:

— Hiszen én máris elmehetek, ha 
üzenni tetszik velem a kisasszonynak.

— Nem mégy sehová! — csap 
megint a paplanra Kukházy úr. — 
Nem viszel semmi üzenetet a kis
asszonynak. Jobban elintézed te ne
kem a dolgom, mint a kisasszony. 
Hegyezd ide rám azt a nagy füledet. 
A "Kopasz Malac”-ba bemegy máma 
Haykel úr, ismered?

— Ismerem! — bólintok Mert ez 
is elég jó vendégünk volt. Egy vidéki 
bérlő.

—Nahát!—folytatja Kukházy úr. 
— Kapsz tőlem egy cédulát, hogy add 
át Haykel úrnak, és ő húsz forintot 
folyósít neked a részemre. Ezt elho
zod. De vigyázz jól, hogy a kisasszony 
ne lássa, amíg Haykel úrral trafikálsz, 
se Dam, a cigányprímás, mert azok 
lefoglalják a húszasomat, vagy meg
vámolják, mert tartozom nekik. Akis
asszonynak hazudd azt, hogy Haykel 
úrnak azt üzentem: majd holnap talál
kozunk Aztán szedd a nyakadba a 
lábadat, vissza hozzám. Nem vagy 
olyan mufli, hogy ügyesen el ne vé
gezd ezt. Hát vállalkozol?

— Szívesen! — mondom. Azzal 
már csapnám is fel a tökfödőmet, és 
fordulnék utamra. Mert a nagy kutya 
olyan dörömbölést, ugatást, kaparást 
művel az ajtónál, hogy a vér is savó 
lesz bennem.

Hanem Kukházy úr rám ordít az 
ágyból:

—Megállj! Hová rohansz? Ereszd 
ki előbb ide Ludmillát, hogy barátkoz
zatok össze. Mert összetépi a hacuká- 
dat, ha visszajössz. O künn jár 
szabadon a tornácon is. Csak most 
kulcsolta rá az ajtót Máriska, ez a vén 
perzselnivaló. Különben Ludmilla ré
gen kinyitotta volna már az ajtót, ha 
csak kilincsre tette volna be. Na, moz
dulj! Fordísd el a kulcsot!

— De hát, Kukházy úr! — habog- 
tam erre halálra válva ottan: — En 
félek!

— Látom! Vak vagyok tán? — ki
áltja ő erre az ágyból: — De nyugodj 
meg, hogy előttem nem bánthat ez a 
kutya senkit. Azért ereszd ki most!

Már ekkorra én annyira odalettem 
a félsztől, hogy nem bántam semmit! 
Húzódtam az ajtónak, és ki akartam 
ugrani rajta. Hát Kukházy úr kinyúl 
az ágyból az éjjeliszekrényére, fölkap
ja a pisztolyát, és rám szegezi:

—Lőjek a fenekedbe, te gyáva ku
vasz, jobb lesz? Vagy ereszted ki azt a 
kutyát, és kezeskedem, nem lesz bán- 
tódásod. Ülj le, és egyél-igyál. Kínál
talak már?

Már erre mit tegyek? Megyek az 
ajtóhoz. De úgy, mint a koporsóm 
után, és elfordítom benne a kulcsot. 
Azután se látok, se hallok, félreállok

az asztal mellé. Ott áll rajta a finom 
sonka és szalámi, felszeletelt ecetes 
hagyma, tányéron Üveg borok. Ezzel 
kínált előbb Kukházy úr. De hát le
menne egy falat a nyeldeklómön it- ~f 
ten?

Alig fél percre, a kutya belül le
nyomja a kilincset, mint egy ember, és 
már be is lökte az ajtót, benn is van a 
szobában. De észre sem vesz engem, 
hogy az asztal van köztünk. Odaront 
egyenesen a gazdájához.

Kukházy úr nagyot csap a kutya 
nyakára, és így beszél hozzá:

— Na-nama, Ludmilla! Paraszt 
kutya vagy? Észre sem veszed, hogy 
vendégünk van? Eredj szépen, kö
szönj neki. Adjál egy szép pacsit Ka- 
kuk úrnak, gyorsan!

Hát a nagy, lompos fekete vadász
kutya, szakasztott, mint egy ember, 
figyel a gazdájára, aztán rám fordul, 
morog elsőbb egyet, de rögtön csóvál
ni kezdi a nagy farkát, és jön hozzám. 
Megáll előttem, és csakis föltartja pa
csira a jobb lábát.

Én már egy kicsit magamhoz tér
tem. De nem tudtam: fogadjam el a 
kutyamancsot, vagy ne?

—Jókis kutya! —motyogom neki 
veresen. De ő csak tartja a mancsát, és v 
Kukházy úr röhög:

— Nahát, parolázz vele! Azért 
nyújtja! Bemutatkoztok egymásnak 
Aztán hívd meg vacsorára, és szent a 
barátság közietek. Ülj le, és egyél, és 
vessél neki egy-két falatot. Simogasd 
meg a fejét. Ne félj most már tőle...

Kezet fogok Ludmillával. Leülök 
és nyúlok a tálba egy szelet sonkáért. 
Ludmilla közben szagolja a nadrágo
mat, a cipőmet, körülszagol. Amikor 
megint előttem áll, oda akarok vetni 
neki egy darab sonkát. De bizony le
pottyan a földre. Nem kap utána. 
Kukházy úr röhög az ágyból, és azt 
mondja:

— Nem szabad neki mástól elven
ni fél falatot sem, ha mindjárt meg is 
döglik éhen. így van idomítva. Csak 
ha engedélyt adok rá. Na, fogadd el, 
Ludmilla, Marcitól. Tőle szabad!

— Ilyet! — csodálkozom, hogy a 
kutya máris mohón kap neki a sonka
szeletnek a padlón. Kukházy úr pedig 
tovább beszél nekem:

— Táplálhatod, mert ő adja ne- > 
künk azt a húsz flórest. Haykel, ez a 
piszok pénzeszsák ugyan kölcsön- 
képpen folyósítja nekem a húszast ma
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este, ígérete szerint, de hát kamatba én 
egy kölyköt ígértem neki Ludmillától. 
Képzelheted, ha ezt a fajkutyát te
nyésztőtől szerzi be, akkor egy százas
darabja a szukának...*

Hát amíg belaktam, és ráhörpin- 
tettem egy pohár ásványvizes bort, 
Kukházy úrral is, meg a nagy vadász
kutyájával is, mindjobban megértet
tük egymást.

Kukházy úr elmondta, hogy: a 
vén cselédje nem szemérmeteskedés- 
ből nem akar a háznál maradni, ha
nem a felesége készteti rá, mert azt 
hiszi, akkor talán visszaveszi őtet a 
házhoz, ha nincs gondozója, csakhogy 
ebből nem esznek!

Sok közöm nekem nem volt eh
hez, akár helyeseltem, akár nem, hogy 
Kukházy úr a szép, fiatal feleségét és 
porontyait elveri magától egy kocs
mai dajna miatt

De amikor azzal kezdte, hogy: két 
napja részegen lebukott a tornácon, 
elaludt és meghűlt, a dereka elesett, a 
lábára nem bír állni az ágyból... hát én 
váltig tanácsoltam, hogy: hozok or
vost hozzá, mert nem jóval kötheti be!

Erre csakugyan beleegyezett:
— Ha nem késő még, amikor Hay- 

keltől pénzt hozol nekem, üsse kő! 
Hívd el az orvost hozzám, nézzen 
meg!

Ezzel búcsúztunk el. De mi lett 
ebből? Nem is sejtik.

A Vasút utca végén tudtam egy 
orvost éppen. Doktor Bibulának hív
ták. Kicsit bolondos embernek tartot
ták. Mert mindig sietett, még azzal is, 
hogy húsz szót hadart addig, míg más 
egyet. De jó híre volt neki mint orvos
nak. Kisded kis kövér ember volt.

Hát amikor a 'Kopasz Malac"-ban 
csakis sikerült Haykelhez, a bérlőhöz 
férkőznöm a Kukházy úr levelével, és 
mondom neki azt is, amire Kukházy 
úr figyelmeztetett: már kinyílt a kis
kutyája szeme, egy héten belül vihe
ti. .. Csakis leszúrta nekem két tízesben 
a húsz forintot

Ezzel aztán vesd el magad! Ello- 
moltam először az orvoshoz. Az meg
ígérte, hogy: rögtön jön Kukházy 

J  úrhoz.
Ezzel állítok be megint a Kukházy 

v  úr bagolyvárába.
Persze már akkor java estére járt,
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késő ősszel, amikor a vén szakácsné- 
val látogattam ide. Most meg már fe
kete éjszaka. Se holdvilág, se csillag, 
így  botorkálok befelé a rácsos, címeres 
kapun az udvarra.

Hát a kertből egyszerre veszettül 
ugatni kezd a nagy kutya, és rohan 
rám egyenesen. Fussak? Mit tegyek? 
A nyitott kapun túl is elér az utcán.

— Fütty, Fütty! Ludmilla! Én va
gyok! — nyeszergetem, ahogy bírom 
a büdös, vad dög elejbe. Majdnem 
csak azt nem vetem szemére, ho jy: 
hát ez a szép ismeretségünk, amihez 
paroláztunk is?

Persze állok. Mozdulni nem me
rek a sötétben, amíg odafut hozzám. 
De megismert, úgy rémlett, rögtön. 
Megszagolja a nadrágomat. Ajjaj! 
Csak ez ne maradjon a szájában, ami
kor nincs másik belőle nekem! Körül
szagol! Nem morog, nem vicsorog, 
vagy mi! Csak sórál körül.

— Na! — gondolom. — Ez már 
nem bánt! Indulhatok befelé.

De tapodtat se tehetek, Ludmilla 
nagyra szökken előttem, és lesunyít, 
nem ugat, de csahint, és szökdell kö
rülöttem. Hát megint fává leszek.

Most meddig álljak itt? Meddig 
tart itt ez az átkozott dög? Vagy ma
rassam le magam vele, hogy indulok? 
Isten neki! Lépek egyet. Hopp! Lud
milla utamba ugrik. Megint állok, vá
rok. Tor a nyavalya is, mi legyen itt 
velem? Csak elindulok újfent. De 
Ludmilla csahint, és rám ugrál Itt már 
nincs más hátra, mint ordítsak egy 
olyat, hogy Kukházy úr meghallhassa 
benn, és utasítsa el rólam a vadállatját.

De mi történt? Ahogy éppen tát- 
nám a számat, hát azt érzem, hogy 
Ludmilla megfogta a kaputomnak a 
csücskét, és ránt rajta egyet előre. Hát 
ez vonszolna befelé már! Hát ez ját
szott velem! Ez pajtáskodik velem! Én 
meg reszketek itt tőle.

Megyek most már bátran. És Lud
milla el sem hagyja szájából a kapu- 
tom szélét, ó  visz be magával a 
gazdájához. Hát hallottak még üyen 
csudát?! »

Na, odabenn Kukházy úr jobban 
meg volt velem elégedve, mint ahogy 
akartam is. Először is nemcsak megdi

csért, hogy hozom neki a Haykel két 
tízesét, de egy forintot, az utolsó fo
rintját lökte nekem oda a fáradságo
mért. Ez már döfi!

Igen, de aztán nem akart elenged
ni dolgomra, vissza a ’Kopasz Maiad
ba.

Hát nekem ott kellett őriznem a 
bandát este. Ez volt az én hivatalos 
időm. Vihették a bandát éjjeli zenére, 
vagy a prímás üzentetett haza velem. 
Vagy a vendégeknek kellett valamire 
postás. Engem rántottak elő. Csak a 
kisasszony felelhetett értem, hogy ő 
küldött el a lebujból. De meddig?

Kukházy úr azt akarta, hogy ő ne 
unatkozzék egyedül, hát igyák vele, 
és játsszunk durákot krajcárba a pap
lanon. Nem bírtam szabadulni tőle.

Hát verem vele a kártyát. Töltöm 
a bort neki.

Egyszerre a kutya morogni, csa- 
hingatni kezd az ágy mellett. Az ud
varról pedig halljuk, kiabál, ki is?

Az orvos kereste a bejáratot.
— Kuss, az ágy alá! — kergeti 

Kukházy úr a kutyát helyére. Nekem  
pedig: — Szaladj ki csak, Marci, a dok
tor elébe, ne törje össze magát a sötét
ben.

Lomolok hát kifelé. Váltig dohog, 
agyarog a tornácon Bibula doktor, 
hogy merre tartson? Hát igazítom őtet 
befelé. A konyhában aztán, ahogy il
lik, kinyitom előtte a szobaajtót, és elő
reengedem.

De hát Ludmilla, hogy, hogy nem, 
a gazdája parancsa ellenére, kimászott 
az ágy alul, és amint Bibula doktort 
meglátta az ajtóban, felállott két lábra, 
a Bibula két vállára tette két lábát, és 
egy nagyot nyalt a képén. Dehogy ha
rapott!

Mégis, ez a kis doktor olyan halál
ra ijedt ettől, hogy a kutya tán az orrát, 
szemét harapja ki a képéből, hogy én 
csak azt látom, dűl vissza rám, lefelé 
a lábáról, cuppan a küszöbre a táskája, 
és hozzá sem érek kapni, hogy föltart
sam az eséséből, már odarogyott az 
ajtófélfák közé a doktor, ájulva.

— Tyű! — rikkant már későn a 
kutyára az ágyból Kukházy úr: — 
Mész vissza a helyedre?... Rosszul lett 
a doktor?...

— Az, az! — hajolok én is hamar

le Bibulához:— Ha guta nem lapította 
meg az ijedtségtől. Mert kék az arca!

Erre Kukházy úr nagy megretten- 
tében azt is elfeledte, hogy bénultra 
hűlt a lábával, derekával... Messze lö
ki magáról a paplant, kiugrik az ágy
ból, nagyot rúg Ludmillába, hogy 
csak nyekken, és már ott áll, ott kupo
rodik le velem a doktor mellé.

Úgy legyek életem végéig koldus 
a hídon, hogy ezt hazudom!

Az ijedtség m eggyógyította a 
Kukházy úr lába görcsét vagy csúzát. 
De az orvosra hozta a nyavalyát.

Vizet locsoltunk a képébe. Ráztuk, 
pofoztuk, ahogy melyikünk mit tu
dott, Kukházy úrral, mit kell csinálni, 
elalélt boldogtalannal. Kisvártatva 
csakis nagyot sóhajtott Bibula, és ma
gához tért.

De ahogy felült, és nagy nyögve 
tápászkodott, míg ketten segítettünk, 
Kukházy úr pedig:

— Jaj! Kedves barátom, ne hara
gudj! — kezdte neki.

Hát Bibula, amüyen sápadt volt 
előbb, most veres lett, a szeme forgott, 
és rám mordult:

— Adja a táskámat!... Majd a vá
rosházán felelnek ezért, hogy veszett 
ebet tartanak!... És ide hívnak egy cé
géres haramiabarlangba!... Ezért meg
ütik a bokájukat.

Félrelökött az útjából engem, és 
már ki is fordult Bibula doktor a tor
nácra. Még onnan is hallottuk be, 
ahogy átkoz, szidalmaz bennünket!

Hát üyen kutyakomédia, csak
ugyan!

Kukházy úr kezdett is el hahotáz- 
ni ottan. De egyszerre:

— Hivszszsz! Az istállóját!— oda
kap a derekához, és nyaklik összefele.

Már megint beleállt, belenyilallott 
neki a nyavalya a lábába. Tán négy
kézláb sem tudott volna visszamászni 
az ágyába, ha énnem támogatom oda.

Ez így volt! Már megint a beteg 
lett beteg, az orvos után.

De hogy hozzátegyem itt mind
járt, mégis az orvosnak köszönhette 
aztán Kukházy úr, hogy könnyebb 
szerrel szabadult meg nyavalyájától.

Az ágyban először hideg rázta, ar
ra m eg a forróság lepte el, rettentően 
izzadni kezdett, prüszkölni, náthá
sodul, és reggelre már jobban lett.

Én ott kellett maradjak mellette. 
Raktam a tüzet. Kiszolgáltam vele, 
amit kívánt.

Ápolójának szegődtem, na!
Attól fogva lettem én a Kukházy 

úr bennfentese, mindenese. Igazán is, 
hogy az! Mert nemcsak a szolgájának 
használt, akinek parancsolt, de a ko
májának is, akivel mulatott, a családja 
helyett is csak rólam gondoskodott, 
ha magáról is, a dajkájának is én áll
tam be, ha a nyavalya környékezte, a 
hideg lelte őtet a sok büdös italtól, 
amit magába dűtött, meg a rémisztő 
dohányzástól.

Mert hogy úgy belevaduljon vala
ki a dorbézolásba, mint az a Kukházy, 
olyat még én nem láttam. Ha pénz
maghoz jutott ez, akkor addig szórta, 
amíg tartott. A ’Kopasz Malac"-ban 
estétől reggelig húzta neki és a kis
asszonynak a banda. A kisasszony 
úgy fejte, zsarolta, bolondította ezt a 
Kukházy urat, ahogy akarta.

Persze aztán, ha kifosztotta: pá 
magának, puszi másnak! A szegény 
Kukházy úrnak kellett néznie, hogy a 
kisasszony máshoz is olyan jószívű,
» » » » >
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mint hozzá. Össze is zördültek persze. 
Akkor Kukházy úr elmaradt a "Ko
pasz Malac"-bóL

Aztán volt már akkor úgy is, hogy 
Kukházy úr két napot, hármat úgy 
ivott otthon, mosdatlan, öltözetlen, 
többet az ágyban, mint talpon. Ide ju
tott már ez!

Még én is sokallottam már, hogy 
ennyire a züllekedésre hagyja magát. 
Pedig nekem csak annál jobb dolgom 
volt, minél jobban csúszott a romlásba 
ez a Kukházy úr.

Tagadjam le tán, miért?
Hiszen én lettem neki a sáfárja js. 

Velem hordatta el ez a háztól mind, 
ami még eladni való holmija akadt. Én 
hoztam neki a pénzmagot a kufárok- 
tól, én alkudtam azokkal. Mert ő olyan 
bolond gálánt volt, hogy ha tized árá
ra könyörögte le egy kufár az eladni 
való portékát, már oda is lökte. Csak 
ne sírjon neki!

Velem is csak ilyen gálánt volt ez 
a Kukházy úr, ne is mondjam! Ha csak 
pénzt látott, az én révemen, akárhogy, 
rögtön vetette is oda nekem a forint 
borravalókat.

Hát mi kelljen egyéb nekem? Ki- 
nek-kinek a maga dolga, hogy az ebek 
harmincadjára ereszti a jószágát. Én 
nem súgtam neki ezt a fülébe, hogy 
tegye!

Mit beszélek? Én még inkább az 
üzeneteket is továbbítottam Kukházy 
úrnak, amik a családjától jöttek neki. 
Na, mik is? Hogy hagyjon fel már ez
zel a gyalázatos élettel, dorbézolással, 
és gondoljon édes kicsikéire, ha már a 
feleségét nem tekinti.

Én át is adtam Kukházy úmak 
szorul szóra minden üzenetet. Még 
meg is toldottam neki a magam sza
vával, hogy hát: így és úgy, az ember 
leromlik, mint a kutya, ha nem asz- 
szonykéz gondozza, meg az italt csak 
az ördög köpködi tele átokkal, meg ez, 
meg az!

Annak ugyan beszélhetett akárki! 
Olyanokat üzent vissza velem Kuk
házy úr a feleségének, hogy mondjam 
meg, de mondjam neki szorul szóra, 
de olyan ocsmányságokat! hogy mint 
a szólás tartja, a malomkerék mellett 
sem ejtettem volna ki hangosan, ami
nek a zúgásától hang nem hallik. 
Nemhogy egy finom úriasszonynak 
adjam átal!

Csak elég az, hogy prédálódott ott 
tovább minden.

Szőnyegből már egy fia se volt a 
tíz szobában, mind elkótyavetyéltem. 
Utána a konyhaedényt, üstöt, káposz- 
tásgyalut. Kezdtem lefelé szedni a ké
peket a falról. Szereztem vevőt már az 
órákra is. Volt ebből is vagy három, 
egy kakukkolt, egy harangozott Az 
elherdálástól én magam sajnáltam. De 
már a bútorokat is nekifogtukritkítani 
a szobákban. A szép tükröket sóztam 
el legelőbb is. De mozdítottam elfele 
mást is.

Úgy bizony! Az meg már igazán 
csak kacagásra való volt, hogy egy 
rézöntő, a háznak a két tornyán a szél
kakasokért ajánlott meg valamennyi 
árat. Hát nem vitette el a két szélka
kast Kukházy úr a háza tornyáról? El 
az őket! *

Na, éppen így, egy éjjel a 'Kopasz 
Malac"-ban Kukházy úmak egy fake
reskedő mire tett ajánlatot? A négy 
szép jegenyére, a ház előtt.

Már ezt a fakupecet csúnyán a 
dolgára küldte el Kukházy úr. Nem is 
egyébért, csak azért, mert a négy jege
nyefát a nagyapja ültette oda a ház elé, 
saját kezűleg. Ügy is emlegette ezeket 
a fákat Kukházy úr mindig előttem, 
hogy az öregatyóm fái. Ha el volt ke
seredve, mindig azt hajtogatta:ide 
akasztom magam az öregatyóm fájára 
majd, ha nincs több mentség!

Hát éppen azt gondoltam ma
gamban: talán ez a fakereskedő meg
hallotta a Kukházy úr fogadását, és a 
kötéltől akarja megmenteni, hogy ki- 
dönti előle az öregatyója fáit.

Mert mentség, az már csakugyan 
kevés volt!

Akkor reggel éppen valami öreg 
lószerszámokat próbáltam elkupec- 
kedni egy szíjgyártónál; az istállóban 
akadtam rájuk.

N Csakhogy a szíjgyártónak nem 
kellett a hám. Egy peták nélkül jöttem 
haza.

Kukházy már úgy várt pedig ott
hon, mint a vadállat a ketrecben az 
etetőre. Égett neki a pokla az éjjeli mu
tatástól. Egy kis hideg sört ivott volna, 
és muszkahatat hozzá.

Engem is megkínált volna, tud
tam, mint máskor. Én is mérges vol
tam, hogy nem hoztam pénzt. De hát 
hiába! Egy újpénz nem sok, annyink 
nem volt. Hitelt meg már rég nem 
kaptunk a háztartáshoz a szeszárudá
ból.

Na! Hamar körülnézni a háznál, 
mit süssek el valahol még? Számba 
vesszük hát ottan Kukházy úrral a lo
mokat, és tanakodunk.

De már Kukházy úr nem bírta 
szomjúsággal. Rám kiált:

— Ahh! Egyemeg a patvar ezeket 
a fákat itten a ház előtt! Csak elállják 
nekem a papvilágot. Eredj csak át a 
fakereskedőhöz: és mondd, hogy: jö
het, viheti őket!

Hát én erre gondolom: nekem 
jobb ez, ha neked jó! És ugrok is átal a 
fakareskedőhöz: küldheti az ácsokat a 
fáért!

Ennyiben már meg is vagyunk.
Várjuk ottan Kukházy úrral a fa

kereskedőt a munkásaival. Mert az 
addig nem akart fizetni, míg az ácsai
nak a fűrésze a fák tövén nincsen.

Hanem én azonközben, hogy azo
kat a jegenyéket nézegettem, hát ész
revettem valamit

Az egyik jegenyefán, nem is na

gyon magosán, ott volt egy rigófé
szek.

Sokat elhallgattam ezeket a mada
rakat, hogy fütyülnek a fák tetején, a 
reggeli napsugárban. Nagyon tetszett 
ez nekem!

Most meg éppen a költés ideje 
volt. Talán már a kis rigófiókák csi
pogtak a fészekben.

Csakhogy az kapott bele az 
eszembe, hogy: ha most jönnek az 
ácsok kidönteni ezt a jegenyefát a fé
szekkel, hát a szegény rigóknak pala
csintává nyomorítják a kis családját, 
ahogy a fát lezuhintják.

-Mit is kén' tenni, na? Egy-kettő 
rájöttem, hogy előhozom a lajtorját, 
felmászok a jegenyére, leszedem a ri
gófészket, és rája teszem egy másik 
fára a kertben. Hátha még az oktalan 
állat is megérti, hogy jót akar vele az 
ember? A két öreg rigó is belenyugszik 
tán, hogy átköltöztetem a fészkét, és 
nem hagyja el a kertet se.

így! Megyek is hátra az udvarba a 
lajtorjáért, és kapaszkodók már fel is 
rajta a jegenyére.

Persze, Kukházy úrnak erről a 
szándékomról nem szóltam. Mit te- 
remtézzen le: mi bolondsággal töltöm 
az időt.

Kukházy úr benn a szobájában he
vert, meg járt nyugtalan ki s be a ve
randáig. Ahogy szokta, így 
zákányosan, ital nélkül.

Hanem, mert tán megneszezte 
Kukházy úr a ház előtt az ágrecsegést, 
ahogy á lajtorján ágáltam ott, hát kiné
zett rám az ablakon

— Hát te meg mit művelsz ottan?
Én pedig ott állok a lajtorja tete

jén, és az ágak közt a fészekhez töröm 
mf gamat. A két öreg rigó váltig rep- 
de., csipogva egyik jegenyéről a má
sikra. De még az apóka mérgesen 
majd-majd a fejemnek csapott, ahogy 
a fészkét féltette, és röptében fenyege
tett: ne bántsam! Nem tudta: jót aka
rok!

Csak elég hozzá, hogy még el is 
szégyellem magamat Kukházytól, és 
hebegve-habogva kezdem neki ma
gyarázni ottan a lajtorja tetejéről, hogy 
mit akarok.

És persze mutatom neki a rigókat, 
hogy veszkődnek a családjukért rám, 
amikor a javukat akarom. ,

Mi lett ebből?
■*

Kukházy úr haligatja-hallgatja ezt 
ottan tőlem az ablakból. Hallgatja.

Egyszerre aztán azt se tudom 
még, mivégre, rám szól Kukházy úr: 
— Várj te! Várj, Mard, várj! Szállj le 
arról a lajtorjáról, és hagyd azt a fész- 
ket.Hagyd ottan. Szállj le!

Azzal Kukházy úr behúzódik az 
ablakból a szobába. Többet se mond.

Én pedig hát mászok le a lajtorjá
ról, és veszem, viszem vissza a helyé
re.

De már én éltem a gyanúperrel, 
hogy Kukházy úr, ahogy énrám szólt, 
az más beszéd volt, mintha korholna, 
hogy: bolondságokat teszek!

Csakis megyek be hozzá a szobá
jába. Akkor ottan a szememet me
reszthetem el: mit látok?

Kukházy úr feje a karján, és nagy, 
erős ember létére sír, mint a gyermek, 
az asztal mellett.

Ezt meg mi lelte?
Hát aztán megmondta nekem 

Kukházy úr:
— Ide hallgassál énrám, Mard! 

Most már beláttam, hogy rosszabb va

gyok én, nem nálad, egy csavargónál, 
de az oktalan állatnál is! Mert még V 
azoknak is több szívük van nálam.
Még az a csiripoló madár is helytáll a 
családjáért, és megszánja ebben azt 
egy csavargó is. De az ilyen ember, 
mint én, az utolsónál is utolsóbb!

Ezt így nekem szorul szóra Kuk
házy úr.

*
Ne is mondjam tovább!
Mert nemcsak ennél maradt Kuk

házy úr.
Hanem rögtön elküldött, és elza

vartatta velem a fakereskedőt az ácsa
ival, mindenestül, akik már jöttek 
kivágni az öregatyója jegenyefáit.

Ez még semmi! De mosdóvizet 
hoztam Kukházy úmak és borbélyt. 
Azután levélpapírt és téntát keríttetett 
velem, és levelet írt a feleségének. Ugy 
bizony az!

Ez így történt, ahogy elmondot
tam itten.

Csak azokért a hitvány madara
kért békült ki Kukházy úr a feleségé
vel, hozatta vissza a családját, és állott 
vissza a hivatalába, mégis rendes em
bernek.

És ennek csak én voltam a bábája.
Dicsérhettem magam, ha akartam!

»
De már, ha ezeket hánytorgatom, 

meghallgathatják azt is, hogy: én mit 
értem el ezzel?

Én, amíg Kukházy úr csak a tivor
nyának élt, és pusztított, duhajkodott, 
én bizony pompásan éltem mellette. 
Ütötte a markomat minden héten csak 
egy kis léhűtésért az öt-hat flóres bor
ravaló. Ott aludtam a Kukházy úr la
kásában, puha díványon, finom 
ágyneműn. Ettem-ittam Kukházy úr
ral, majdnem mint puszipajtás.

De mikor már jött vissza a Kuk
házy úr felesége, családja, cselédei, 
mehettem, pá... magamnak onnan.
Mert mi szükség lett volna rám a ház
nál, ha meg is tartottak volna? Legfel
jebb mint hetes, nyúlhatott volna a 
nyakam a házimunkában, pár fillérért 
és cselédkosztért.

Már inkább elmentem vissza a 
'Kopasz Malac" előtt álligálni, és a bő
gőt hordani a dgánybandának újra.

Mindig is az jut eszembe azóta a 
nyavalyás rigókról, hogy: így legyen ^ 
szíve az embernek!

14



HELIKON

D áné Tibor 70 éves

Egy erdélyi magyar író, aki szü
lővárosában éli le életét közösségé
nek és közönségének hasznára s 
természetesen családjának örömé
re, hat unokától környezve, máris 
az anekdotabeli századlakót juttat
ja eszünkbe, aki hogyha elősorolja, 
hány országban is lakott, hozzáte
heti rögtön: csak azért, mert a hatá
rok költöztek többet, mint ő maga. 
Dáné Tibor, aki két országban osko- 
lázott s két hadseregben is szolgált,

míg a harmadik fogságba nem vitte 
— mindehhez összesen hetven évet 
(nettó 23-at, tehát egyharmadát) 
vett igénybe a rendelkezésre álló ki 
tuja mekkora sorsból. Hogy sorsa, 
alkotó munkával gazdagított életi
deje foglalkoztat, annak a megbe
csülés és a barátság számos 
kisebb-nagyobb okát tudná elsorol
ni most, mikor köszöntőt fogal
mazhatok irodalmunk egyik 
legérdekesebb egyéniségének, a 
mindig szenvedélyes humanistá
nak, a pontosságra és szakmai tu
dásra kényes szerkesztőnek, a 
mindig segítőkész embernek és 
kollégának. Mivel nem foglalko
zott Dáné a növénynemesítés kul
túrtörténetétől a csillagos-mélysé
ges égig, a kincskeresés legendári
umától a régmúlt mindig hálás, ám 
nehezen megszólaltatható regiszte
reiig.! A párizsi múzeumban ott ku
porog üvegkalitkájában egy fáraó 
írnokának hírnevessé vált szobra, 
jelképeként annyi mindennek távol 
Egyiptomától, ahol valaha megis
merték és megmintázták, s messze

attól a színhelytől is, ahol nagy ka
landja talán megeshetett Lehet, 
hogy Atha-Rá volt valóban a neve. 
Lehet, csak metaforája a helybeli- 
ségtől a nagyvilágig futó íveknek, 
melyek mentén az igazi délkörök 
vezetnek: eszünk és képzeletünk— 
eszméletünk Föld-görbülete az esz
ményekre fogékony ifjú korunk
ban. Dáné Tibor életműve többször 
is bizonyítja: mennyire foglalkoz
tatta s tudta, tudja ezt a nagy embe
ri titkot. Két kiemelkedő ifjúsági 
regénye egy évtizednyi különbség
gel jelent meg (aki nem emlékezhet, 
visszalapozhat a korabeli sajtóban, 
utánanézni: mekkora "szocialista- 
etikai" vihart kavart a megpróbált 
félreértelmezése) — végül is de
monstrálva, hogy a történelem 
adathalmaza visszaoldható; utó
lag, akár évezredek múlva is mele
gen ízlelhető ness-oldata, erőfor
rása mindennapjainknak is; s hogy 
a fantázia s a logika, a lehetséges s a 
tudható a különben legsivárabbnak 
tűnő korok közepette is képes fel
gyújtani a maga északifényét.

Hogy a Tau Ceti távoli hívójele egy 
erdélyi kisvárost környező dombo
kon, egy képzeletbeli barlangban, 
egy sziklateremben, de még inkább 
a jobbra, többre, szebbre fogékony 
lelkekben mindig visszhangot tá
maszt. "A reformátusok Apáczai 
Csere János alapította kollégiumá
ban tizenkét év alatt — első elemi
től érettségiig — az ábécétől az 
integrálszámításig, a csodaszarvas 
mondájától a trianoni békeponto
kig, a hat nap alatt megteremtett 
világtól a predesztinációig" tanulta 
meg, saját fogalmazása szerint az 
alapokat Dáné Tibor nemzedéke, 
egy olyan, ma is kívánatos, vissza
állítandó erkölcsi célnak tekinthető 
szellemiség közepette, mely pallé
rozott ugyan, de az egyéniséget 
megtörni soha nem akarta. Talán 
innen az "öreg hidak" teherbíróké
pessége, mondanánk, hogyha az 
ünnepelt kikerekedő évtizedeiben 
a szép aggastyánkort s nem a csilla
píthatatlan tettvágyat akarnánk kö
szönteni és például állítani.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

K in ek  h aran gozn ak  m ár m egint?
A kevesebb könyv, több könyvki

adó elvének megfelelően gombamód 
szaporodtak el újabban a könyvki
adók. A marosvásárhelyi Impress Ki
adó nem  tartozhat a nagy  
költségvetésű, ha már könyv legyen 
kövér alapon igényesen tervező-kivi
telező könyvkiadók közé. Legalábbis 
erre vall Bölöni Domokos Harangoz
nak Rossz Pistának dmű kötetük: már 
borítója is jelentéktelenséggel kecseg
tet, de olvashatatlanná halványuló 
belső oldalain tárja csak igazán fel 
nyomdahibáktól nyüzsgő valódi kül
lemét. Hozzászokhattunk ugyan a rút 
kiskönyvekhez, a hattyúkönyveket 
talán nem is tudnánk megfizetni, ám 

^láttunk már írásokat a folyóirat hasáb
jairól kötetbe származni szebb köntös
ben is.

Hanem a műre fordítva a szót: rö
vid prózai írásokat tartalmaz a kötet, 
cselekményük a falusi tanár-író tollá
hoz illően többnyire a falusi emberek 
mindennapjaiból indul ki. A kispróza 
műfaján belül találunk itt az álkrimi
től (A forradalom útja), portrétól (A há
rom fényi), a balladás hangvételű  
tragédiáig (Harangoznak Rossz Pistá
nak) mindent, mintha az író minden 
egyes írásához egy-egy újabb műfaj
húrt pendített volna meg. A falusi kör
nyezet, vagy néha a Canale Grande 
varázsszavával megidézett város, vi
szonylag homogén sorsú szereplők
nek szolgál színtérrel: az elesettek 
sora a külvárosi tömbházlakó szer
kesztővel, éjszakai útonállóval, neve- 
sincs alkoholistával kezdődik, s törés 
nélkül folytatódik a falusi nyomorul
takkal, a kisemmizett paraszttól a ko- 
lontos asszonyig.

A novellák egyike-másika az ön
magán aligha túlmutató egyszeri tör
ténés benyomását kelti az olvasóban. 
Cselekményük megtörtént a valóság

ban vagy megtörténhetett volna, a 
hozzájuk hasonló mesék anekdota
ként keringenek országszerte. Dyer a 
Mese a rémhírről, azaz mi nem történt 
a Székelyföldön katonáskodó román 
fiatalemberrel és mi történt a hargitai 
rendszámú autóval attól délebbre. 
Irodalmi ready made-ként könyvel
hetnénk el ezt és az ehhez hasonló 
novellákat - néha a történet tárgya a 
szó szoros értelmében véve az utcán 
hever (így tesz A forradalom útja dmű 
írásban a hulla) -, hanem mégsem tart
hatjuk egyszálú, a valóság illúzióját 
teremtő folyamatos cselekményű no
vellának őket. Hol egy első pillantásra 
érthetetlen rejtélyes maggal egészül ki 
a mindennapi történet, mely a novel
la, vagy az is megesik, hogy a romá
niai valóság motivádós hálózatának 
segítségével fejthető meg. Hol az iró
nia vagy a túlzás tereli a végső csatta
nó medrébe az esemény folyamát. A 
helyzet teszi nevetségessé a szereplő
ket, vagy az egyes szám első személyű 
szereplő tárgyhoz nem illő gondolatai 
révén fordul groteszkbe a cselekmény.

Az, hogy tárgyhoz nem illőek az 
elbeszélő gondolatai, igaz, eUenben 
szavakhoz illőek. Ironikus hatást az
zal szoktak elérni, hogy a szavaknak 
az eredetitől, elsődlegestől eltérő je
lentést tulajdonítanak, vagy a jelen
tésformáló szövegkörnyezet révén 
éppen a szó szokásos jelentésének az 
ellentétét értetik olvasójukkal. Bölöni 
Domokos írásaiban a fenti eljárás el
lenkezője ér el ironikus hatást, a szó 
vírusa helyett a szó rákja: a szerző 
szinte a szótárhoz méltó alapossággal 
kutatja fel az egyes szavak különböző 
jelentéseit, hozzájuk kapcsolja asszo- 
dádóit, megsokszorozva üy módon a 
mű nyelvi rétegét Az üyenképpen 
egymás mellé rendelt, az elbeszélő 
szövegtől néhol formailag elkülönülő.

vagy egybefolyó töredékek egymástól 
független, önálló menete fordítja ko
mikusba sokszor a főhős számára leg
kellemetlenebb helyzetet is. Jellemző, 
hogy a szerző számára egy nyelv nem 
akadály, ha keU angolra, németre, ba- 
kuwára fordítja a szót, vagy akár a 
magyar nyelv egységeiből építkezik, 
ezekből is kitelik egy-egy "metaforrá- 
zat". Az egymástól távol álló ténye
zők  egym ás m ellé  á llításának  
szókratészi módszere ezúttal nem  
csak az ellentmondás kimutatásában, 
de a fabula és a lényegi jelentés össze
függéseinek feltárásában is beválik.

Bölöni Domokos írásainak olvas
tán kísértésbe ejthet a posztmodem  
kaptafa, mi sem lenne könnyebb, mint 
a töredékeket, a sokféle olvasati lehe
tőséget, a váltakozó hangnemet, a be
mutatott valóság százféle arcát, az 
idézeteket a posztmodem rovására ír
ni. Csakhogy a humoros, többszintes 
elbeszélések, karcolatok mellett szin
tén kétdim enziós, de az igencsak

klasszikus ballada műfajára prózában 
rímelő móriczos elbeszélést is talá
lunk.

A kötet dmadó műve, a Harangoz
nak Rossz Pistának, a párbeszédes bal
lada mintájára két szem szögb ől 
bem utatott tragédia. Realisztikus 
hangneme az időrendet megbontó 
cselekmény ok-okozat szálán vezeti 
az olvasót, ugyanakkor a falu bolond
jának sorsa baljós szimbolikus szöve
dékkel kíséri a múlttal, közelmúlttal 
vegyített drámát.

S ha már lemondunk arról, hogy 
a posztmodemben keressük a szerte
ágazó írások rendező elvét, A forrada
lom útja című írás csábíthat m ég  
egyfajta ars poeticaként való értelme
zésre. Eszerint az író egy álruhás jö
vendőmondó, aki megjósolja a való 
élet eseményeit Várja is a leleplező 
levelet, alighogy előreírt gondolatai 
valóra válnak. S ha kutatja, de nem jön 
rá az irodalom s a való élet rejtett kap
csolatainak nyitjára, a kérdést elüti 
egy másik fogással: a postára lesve 
leleplezi, kik lopják a lapokat a ládák
ból. Az író erre mondja, hogy ez is 
valami.

P. magiszter, az író nagyivó altere- 
gója a -  Hová mész? kérdésre több íz
ben is azt válaszolja: -  Versailles-ba. Ez 
a válasz talán öntudatlanul is elárulja, 
hogy P. nem vállalkozhat a világ nagy 
összefüggéseinek magyarázatára. A 
merre is tartok kérdést el lehet egy 
poénnal intézni, s ha a környezet en
gedi, annak jelenségei is kordában 
tarthatók a humorból, iróniából táp
lálkozó értelmezéssel. Mégis a világ 
komor folyása mintegy Bölöni Domo
kos kettős látását bizonyítandó, nem
csak a tragikus színezetű írásokból, 
hanem valamiképpen az abszurdig 
fokozott, groteszk darabokból is ki
üzen.

BÁLINT ANNAMÁRIA
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‘KQ'D'EX—
Megéri-e a Szovjetunió 1984-et? A kérdést így, Orwell vi

lágszerte fogalomként ismert művére kacsintva, Andrej Amal- 
rik, fiatal orosz máskéntgondolkodó tette fel még 1969 nyarán, 
az akkor egyenesen a reménytelen kiadatlanságnak befejezett 
elem zésében. Andrej Amalrik aztán, szám űzetésben, a madri
d i értekezlet felé robogó kocsiban, balesetben lelte halálát, nem  
egészen tiszta körülmények közt ő  nem érte meg 1984-et. A 
Szovjetunó megérte, de mit ért vele?

K erek negyven év múltán napszerint is péntekre esett 
Sztálin halálának évfordulója. Trockij Sztálinban a forradalom  
sírásóját, a munkásállam maradványain felem elkedő sajátos 
bonapartizm us m egtestesülését látta, akiben egy középszerű  
vidéki bürokrata, egy bűnöző és egy testvér gyilkos egyesül. 
Különös, hogy a nagy bolsevik vezetők között szinte egyedül 
ő volt jobbágyi származású. A kérdés m ég nem zedékeket fog
lalkoztathat, hogy m inden eleve meghatározott volt, vagy  
m inden Sztálin rosszakaratától függött?

A  Sztálin-vezette Szovjetunóban alakult ki a bürokratikus 
elit regenerálódásának képlete: mindig a legengedelmesebbek 
jutottak előre. Ez a természetellenes kiválasztódás oda veze
tett, hogy az elit új generációi mind gyengébbek és határozat
lanabbak lettek, minthogy hatalomrajutásuk feltételeként 
hozzászoktak ahhoz, hogy vakon engedelmeskedjenek az uta
sításoknak. Amikor végre hatalomra jutnak, tudniuk kell, ho
gyan tartsák meg a hatalmat. Minden új gondolatot szerzett 
jogaik elleni merényletnek tekintettek eme új cárok. A hatalom 
fogalma többé már nem is fűződött valamely más doktrínához, 
vezető személyiséghez vagy tradícióhoz, hanem pusztán a 
hatalomhoz mint olyanhoz.

A z orosz nép számára — történelmi hagyományok és 
egyéb okok következtében az önkormányzat, törvény előtti 
egyenlőség, személyes szabadság eszméi valamint az ezekkel 
járó felelősség, teljességgel felfoghatatlanok. Még a pragmati
kus szabadságban sem lát az orosz mást, mint annak veszélyét, 
hogy valaki ügyes fickó az ő kárára fog előbbre jutni. "Mekko
ra paradoxon, kiált fel Amalrik, hogy a személyi kultusz kife
jezés éppen a személyiség oly mérvű megalázását jelentette, 
melyet még a mi népünk sem élt meg azelőtt"...

N em  jóslat, csak logika, hogy Amalrik 1969-ben ezt írta: 
"...egyes szovjet népek békés úton szerzik majd meg független
ségüket és a brit nemzetközösséghez hasonlóan egyfajta föde
ráció jön majd létre, békét kötnek az európai szomszédokkal. 
Még az is lehet, hogy Ukrajna, a Balti köztársaságok és az 
európai Oroszország önálló tagokként részt vesznek egy Pán- 
orosz Federádóban. Ami nem kétséges, hogy ez a nagy kelet- 
szláv birodalom, amelyet germánok, bizánciak és mongolok 
hoztak létre, fennállásának utolsó évtizedeibe lépett.”

Közben, mint hallom, a nyugati futurológusokat egyelőre 
a városok növekedése és a rohamos tudományos-műszaki 
haladással összefüggő nehézségek aggasztják. Ha a császári 
Rómában, ahol már hatemeletes házakat építettek és gőzhajtá
sú játék-körhinták is léteztek, lett volna futurológia, akkor az 
ötödik század futurológusai a következő évszázadra húsz 
emeletes épületeket és a gőzgép ipari alkalmazását jósolták 
volna. De — amint mi azt már tudjuk —, a hatodik században 
kecskék legeltek a Fórumon, amint most az ablakom alatt..."

Könyvespolc: Andrej A. Amalrik: Megéri-e a Szovjetunió 
1984-et, München, 1974. — Béládi László-Krausz Tamás: Sztá
lin, Budapest, é.n. — Isaac Deutscher: Stalin (1949) és Trockij- 
trilógia (1954-1963). — I.V.Sztálin, rövid életraj, Bp. 1949. —

— Î jpEX

w

LÁSZLÓFFY CSABA -iU

M egta lá lt sza tírák
—  ezúttal nem egy római provincián

Horger Gyulának
Bár tükröt törtem volna; de így, gúzsba kötve 
tél derekán, váratlanul, mondhatni hátból 
támadva tört rám a balsors — 
ha igaz
az, hogy csak a szabad ember lehet ártatlan, 
mondhatom-e még hogy vétkes nem vagyok?

"Valótlan" álom ez — m int életünk.
Illat? Ilyenkor, midőn a nyitott hűtő- 
szekrény előtt állva szűkölsz az égre, még a 
hold is csípős túró szagú!
(így van ez, hogyha
csak bonyolult és kusza műveket
alkottam* — mik egyeseket sértenek.)

I tt  abba kéne hagyni, örökül — 
örök
ékül. Töredékül (nem törökül); 
vagy rögtön a tárgyra: az irodalom 
"foglalkozzék mindennel, a maga módján.
De mi ez a mód?"
És mi az irodalom?
Ha nem minden. (Kicsit bátrabban.) Ha nem 
minden! (Kérdés:) S ha nem minden? —

Ha megtehetném — még szívében vagyunk 
a télnek (Faludi Ferenc mondaná ilyen szépen) —> 
mint henyélő kastélyos urak, csak pipát 
gyújtanék, majd megunván otthon gémberedett 
tagjaimat, friss égre, szellőre bíznám magam, 
hat ló táncoltatná színbársony hintámat 
az estalkonyban. (Ó, régi, egér nem, csak 
emberrágta szavak!) Ki látja mégporhóban 
porzó — elporló — lovaimat? Mindeniknek bokrétás 
a feje, rojtos a szügye, bogiáros a hámja, 
s acélos patkójuk szikrát ver az ég 
el nem hervadó boglárkái között.

Álmatlan éjszakákon könyvek gyújtanak 
fáklyát nekem; nem tüzelem el őket, Isten ments, 
legfeljebb Akhitófelení** fullánkos árkusainak 
okoskodásait vetem tűzre, melyek szerint én 
Eleutherios^** volnék. Járjon át inkább a kinti 
kemény szél, mint a le lkesen  sunyító 
alantasság— kívánom nektek is.

Álmodj újra! — okítom magam.
A különös "alkotmány"
(különc találmány) fürdőző kacsaként néha 
mintegy orrára állva hintázásával így is, úgy is 
kegyetlenül megszédíti a konvenciókul kotyogó
— tessék választani — fejeket avagy agyvelőket.

És hogyha nem alszol? (képzelj bár birsalma szagot, 
míg elszáll az éj)
— Semmi. Csak ez a szomorú 
középszer?***

x e.e. cummings (1894-1962)
“  Dávid király ravasz tanácsosa — a bajkeverő jelképe 
xxx "szabados" — beszélő név görögül;
’“ “ Borges
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JANCSÓ MIKLÓS

SZÍNHÁZ A XXI. SZÁZADBAN,
ERDÉLYBEN

Eszmefuttatás a jövő színházáról, ahol, 
mondjuk úgy száz év múlva, már színész 
sem lesz. Erdélyi magyar színész. Mert a 
színészek is repatriáltak, akik pedig ittma
radtak, azok olyan büszkék a helytállásukra, 
hogy be sem mennek már a színházba. Csak 
a fizetésükért, amit négynaponként kapnak 
majd, mert olyan gyors lesz az infláció.

A rendezők csak egy darabot rendezhet
nek életükben (nagyon elszaporodtak 
ugyanis a XXI. században). Arra az egy ren
dezésre aztán hivatkozhatnak, terjeszthetik 
kazettán, videotelefonon, stb. Ezzel a szín
házi törvénnyel elejét veszik annak, hogy a 
rendezők plagizáljanak, mert a rendezők 
eredetisége rendszerint (a XXI. században) 
egy darabra való eredetiséget tartalmaz, a 
többit már máshonnan lopkodják.

A dramaturgoknak tilos színdarabot, je
lenetet stb. írni, nehogy az a tény, hogy azt 
gyakorolják, amihez érteniük kellene, befo
lyásolja a dolgokra felülről és kívülről való 
rálátásukat. Emígy teljes objektivitással és 
minden kollegiális féltékenység-szimptóma 
nélkül írhatják át mások színműveit!

Nézők már alig lesznek. Illetve lesznek 
amolyan nosztalgia-nézők. Ezek a nézőma
radványok valamikor hallották a szülőktől 
és nagyszülőktől, hogy egykor érdekes és jó 
és izgalmas volt a színház. És ezek a nosztal

giázó, makacs nézők rendszeresen eljárnak 
az előadásokra, szidják a saját anyjukat, tű
nődve, káromkodva, beletörődve azt kutat
ják rendületlenül, hogy mi a nyavalyát 
élveztek elődeik a Színházban.

A nézőtér megszűnik. Illetve délelőttön
ként kakasviadalokat tartanak az élelmes 
bérlők a nagyszámú érdeklődőnek, felemelt 
helyárral. (Suünetben lepényevés és zsák- 
banfutás.)

Délután pártgyűlés — a szervezők bére
lik ki a színház nézőterét, ők viszont szünet
ben nem esznek lepényt és zsákbanfutás 
sincs. Ebédelni viszont a színpadon ebédel
nek, amit egy késégbeesett mititej- és kol
bászsütő bérel már hosszú évek óta.

A reklámozás úgy történik, hogy a Szín
ház kiírja: ma este Meglepetés. Nem ír órát 
— (elkerülendő a sok kellemetlenséget, ami 
abból fakad, hogy az újság egy időpontot 
közöl, a plakát másikat, a reklámpannó har
madikat, a vezető színész pedig utolsó pilla
natban beteget jelent, és kárbamegy a sok jó 
szervezés) —, sem darabomét Ha véletlenül 
összejön minden, a színészek esetleg bejön
nek, a városvezetés nem veszi el az áramot 
stb., akkor megtartják azt az előadást, amit 
hirtelenjében — szereplőktől függően — 
meg lehet tartani.

Ha senki nem megy az alkalmazottak 
közül a színház felé, akkor sem történik sem
mi: a vibráló reklámpannó szemkápráztatva 
hirdeti: Meglepetés. Akkor az lesz a megle
petés a színház részéről, hogy nincs megle
petés este, elmarad a Meglepetés. (Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt a zseni
ális reklámfogást az erdélyi magyar társula
tok Közép-Kelet-Európától vették át, mint 
annyi más értékes színházi megnyilvánu
lást)

De engedje meg a kedves olvasó-érdek
lődő, hogy a jövő színházát egy színdarabon 
keresztül próbáljuk érzékeltetni.Nem eskü
szünk, nem esküdhetünk meg, hogy sok év 
múlva ez lesz a Színház — csupán eljátsza
dozunk egy ötlettel. Amely ötlet — ki tudja 
a jövő titkait kifürkészni — egyszer megva
lósulhat. A lényegre hát!

A z  ugatás
Nott-verbális, tanulságos komédia

Palocsay Zsigmond helyszín-ötlete nyo
mán írta Jancsó Miklós.

Szereplők: a nézők (direkt színházi hatás a 
nézőre!)

Színhely: a színház olyan helyisége, ahol leg
kevésbé bűzlik valami, tehát a W.C. Mondjuk, a 
férfi W.C. De ha a Rendező, vendégdramaturg, 
vendég-díszlettervező, vendég-kosztümtervezó 
úgy dönt, hosszas és alapos megfontolás után, 
hogy ne férfi W.C. legyen, akkor legyen a női

A 17., 19. oldalon Benczédi Sándor szoborkarikatúrái

W.C. a helyszín. Szerzők — mint láthatják az 
olvasók — nagyvonalúak.

I. Szín: A nézők ülnek, állnak a színház mel
lékhelyiségében. A segélyként érkezett budiszel- 
lóztetó—légkondicionáló berendezés halkan, 
meghitten duruzsol. Sötét van. Az ajtó zárt. A 
nézők várnak: bíznak abban, hogy ók is,mint eleik 
egykoron, kapnak valamit a színháztól.

II. Szín: 8 óra körül. A nézők krákognak. 
"Ejnye na, ki gondolta volna, de érdekes, izgi, 
hipermodern" stb. felkiáltások hallatszanak ki a 
bezárt W.C.-ból. A teremszemélyzet munkára 
büntetett tagjai hazai sajtótermékeket (ha lehet, 
kormánypárti sajtótermékeket, a lojalitás nevé
ben) nyújtanak be az ajtó alatt a nézőknek. A 
sajtótermékekben piros ceruzával alá vannak 
húzva azok a részek, amelyek jelzik, hogy hazánk, 
Románia újabb lényeges lépést tett Európa, a 
civilizáció felé.

III. Szín: 9 óra. A teremszemélyzet visszakéri 
a pirossal aláhúzott cikkeket.A nézők kidugják az 
újságokat az ajtórésen, boldogok, hogy részesei, 
nem csak tétlen szemlélői a Színháznak: a Mo
demnek. 9 óra 27 perckor a világító halkan a saját 
homlokára csap: elfelejtett fényt adni a nézőknek, 
hogy olvashassák el a pirossal aláhúzottat.Két
ségbeesik. 9 óra 35 perckor a világító rájön: sen
kinek sem tűnt fel, hogy sötétben nem lehet 
olvasni. Megnyugszik.9 óra 45 perckor a világí
tónak eszébe jut: ezért az ötletéért prémiumot fog 
kérni. (Mint a szervező, aki legutóbb egy egész 
temetési menetet irányított a színház nézőterére, 
a gyászoló tömeg észre sem vette, hogy nem krip
tában, hanem színházban van, és a szervező ezért 
dicséretben részesült.

IV. Szín: Néhány néző türelmetlen. Azokat ki 

> » > »  folytatás a 18. oldalon
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» » » » f o l y t a t á s a i ? ,  oldalról
kell engedni. Anyaszült meztelenül. A csóré fe
nékkel való eltávozás a zárt helyiségből (W.C.)—  
szimbólumértékú. Sót, nosztalgia-érzéseket tá
maszt az értó nézőkben, akik emlékeznek még a 
Nagy Menekülésre a 2000. év ezredfordulóján. A 
lemeztelenített nézők ruhadarabjai, órája stb. a 
színház tulajdonába mennek át.

V. Szín: Nyilvánvalóan az ifjúság az, aki 
megérti: a színmű arról szól, amire a néző gondol. 
Tehát a Mű jelentése végtelen. Éppen ezért elra
gadtatott kiáltásokkal nyugtázzák a tizenévesek a 
mondanivalót: híjnye, az anyjába, jól becseszett 
nekünk a faszi szerző, rakom belé, de jó, egyem a 
csöcsét stb. közbekiáltások hallatszanak, mely ki
áltásokat a küblibe, a pisszoárokba rejtett készü
lékek rögzítik, hogy ha hazajön a Dél- Afrikába 
két évre tapasztalatcserére kiküldött rendező, hát 
hallhassa a hatást, amit kiváltott elképzelésével.

VI. Szín: — Valaki a teremszemflyzetból ké
ne hogy ugasson a zárt ajtón keresztül. Az ugatás 
csak annyiban lényeges, hogy ezt a címet adtuk a 
darabnak, amúgy semmi köze az egészhez. Ha a 
cím Nyávogás lenne, akkor a ruhatárosnak nyá
vognia illene. De mert a színház kapott segély- 
csomagként az Erdélyi Karácsonyt Ünneplő Idős 
Hölgyek Jótékony Társaságától két vagon csillag
szórót — és nincs mit kezdenie vele —, a személy
zet égó csillagszórókat nyomkodjon be az ajtó 
alatt. Erről aztán hónapokig vitatkozhat a hazai 
kritika és egyéb szellemi foglalkozást művelő’ 
egyén: a jelrendszerről, a csillagszóró jelentéséről 
(kemény fény, de hamar elalszik, világít, de hideg 
stb.) Ez a szín — úgy kell hogy tűnjön — a 
csúcsjelenetet tartalmazza.

VII. Szín: Az előadásnak vége. A nézőket 
kiengedik a W.C.-ból. Ez előtt azonban magyar 
klasszikus írók köteteit helyezik el rafinált módon 
(vendég-díszlettervező feladata) a nézők útjába. 
A W.C.-ból kijövő nézők tehát rugdossák, ha elég 
érettek rá, tapossák Jókait, Mikszáthot, Sütőt stb., 
stb. Ha a XXI. század színháza nagyon modem, 
akkor Shakespeare-t is rugdaltatja a nézőkkel a 
rendező, bár a klasszikus rugdosást a saját kultú
ra megrugdosással kell elkezdeni. Korai tehát, 
mondjuk, Arthur Millert bántalmazni.

Nézők tehát rugdosódva el, az előadásnak 
vége, a teremszemélyzet hazabotorkál a sötétben, 
gyalogosan, mert az ötven évvel ezelőtt egy hétre 
pillanatnyi szükségállapotból kifolyólag leállított 
villamosok azóta sem közlekednek.

Nos ennyit a jövő színházáról. Persze az 
sincs kizárva — olvastam valahol egy tudo
mányos-fantasztikus regényben —> hogy 
100 év múlva a Színház teljesen más lesz, 
mint fennebb jeleztük. A díszlet-ajtó igazi 
ajtónak tűnik majd, a díszlet-ablak is ablak 
formájú lesz, a fiatal leányfőszereplő fiatal és 
szép leány lesz, nem pedig belső színházi 
intrikákba belecsúnyult, rutinos rendező
kedvenc, a hősszereimes-színész sem lesz 
görbe lábú, kopasz, hanem olyan lesz majd, 
amilyennek a Hősszerelmesnek lennie keÚ a 
mesében vagy a Színházban. És a nézők nem 
a kritikákból tudják meg, hogy mit akart a 
rendező kibeszélni magából a színdarab 
ürügyén, hanem ott rögtön megértik és élve
zik a színházat...

Ki tudja a jövőt? Ki tudhatja a jövő titkait? 
Éppen ezért szerző még csak annyit szeretne 
hozzáfűzni írásához jövő-színházlátásával 
kapcsolatosan, hogy a későbbiek folyamán 
minden jogot fenntart magának. Elsősorban 
a tévedés jogát.

Szexemle
A boldog tizedik számát érte meg 

a Torente nevű lap Mocskos szerelem (Dra- 
goste murdara) című, nem éppen irodalmi 
jellegű melléklete, melynek már a címol
dala sem hagy kétséget a profilt illetően: 
fent három grácia közül kettő egyértelmű 
módon kínálja felénk feszes farát, míg a 
harmadik egy műludat (minő seximbó- 
lum!) dédelget sok szerelmi vihart látha
tott keblén. Alattuk bájos hölgy két 
ujjával tárja még szélesebbre a széttárt 
combok között azt, amit finoman a leple
zetlen valóságnak nevezhetnénk, balra 
lent ugyanezt a cselekedetet hajtja végre 
egy dühödt wamp, mellette egy, a hegyi 
napon élvezkedő leányzó ugyancsak vi- 
lágratárulkozóban, de a derekán széles 
bőröv, hogy meg ne fázzék az eszemadta. 
Bennebb Lorena ad hasznos tanácsokat 
rászorulóknak, gyakran hangoztatván, 
hogy ő bizony nem prostituált, illusztrá
cióként pedig egy férfiarc mesterien 
mondja az esti nyalimesét a kiskorú le
ánynak, egy családszerető férfiú vall 
anyósához fűződő intim viszonyáról, 
mellette két elefántiázisos kebel léggöm- 
böz, furcsa és szerintem végrehajthatat
lan pozíciót reklámoz partnerével egy 
csádi feketeség, arisztokraták pornó- 
show-ja, adalékok az AIDS-hez, egyebek, 
aztán a hátlapon kancásan kínálkozó kis 

' bestia, a manduláját csak azért nem látni 
alulnézetből, mert a nyomdatechnika bi
zony kívánnivalókat hagy maga után. Ez 
volna tehát körülbelül a hazai pomólap, 
mely minőségileg pont olyan, mint álta
lában minden széles e hazában (kivéve a 
román színházat, no meg a titkosrendőr
séget, hogy azért mégse legyünk elfogul
tak).

Namármost, akik ismernek, tudják, 
hogy nem dicsekedhetem egészen fedd
hetetlen nemi erkölcsökkel, úgymond a 
"make love, not war" (szeretkezz, ne há
borúzz!) korában cseperedtem férfivá, s 
csupán egy irodalmár barátnőm próbálta 
rámfogni, hogy prűd vagyok (aztán 
hagyta, hogy bizonygassam az ellenke
zőjét), tehát semmi jogcímem nem volna

Friederike Pezold (Ausztria, 1973): Cím nélkül
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arra, hogy vitriolosan bíráljam a tisztes 
hazai sajtóterméket, hacsak nem a minő
sége miatt.

Láttam én már néhány keménypor
nót, nemigen ütöttek sem szíven, sem öv 
alatt, megcsodáltam Andy Warhol Fuck 
és Blowjob című, témájuktól eltekintve is 
mesteri, művészi kisfilmjeit, legyintet
tem a Yoko Ono-John Lennon szerzőpá
ros Erection dm ű klipjére, tehát engem 
nemigen lehet kihozni a sodromból, még 
azzal sem, ha egy feltehetően román ille
tőségű "kislány" a márkit megszégyenítő 
pontossággal, részletességgel vall szado- 
mazochista-leszbikus élményeiről, bár 
igazán nem szeretem, amikor — helyze
téhez mérten illetlenül — lekurvázza és 
lebestiázza partnereit. Mert a kis bájoska 
a kéjnzóasztal erkölcsi magaslatáról csak 
így emlegeti játszótársait, miközben fáj és 
örül minden pordkája. (A kellemes kínok 
háza) Nincs nekem elvi kifogásom sem a 
homoszexualitás, sem a szado-mazochiz- 
mus ellen, ha nem vetemednek tettleges- 
ségre is ellenem, mert akkor kibújik 
belőlem ám a szadista... De egy dologban 
mégis pnld vagyok: nem hinném, hogy 
egy pornó-kiadvány anyagi nehézségek
kel küzdene, annyira, amennyire a Dra- 
goste murdara külalakja, 
nyomdatechnikája "igyekszik" azt pél
dázni, s miután végigélvezkedtem az ösz- 
szes sajtóhibákat, már nem 
szégyenkezem azon, hogy szívóskodtam 
az elárusítóval, akinek nem akaródzott 
fémpénzei közül előkeresni egy egyle- 
jest. Felőlem ezután fölkophatik a lap ál
la, melynek ára kemény negyvenküenc 
lei. Legalább áprilisban olvassa helyette 
ötvenért a Helikont, kedves olvasóm. Az 
az egy lej nem tűnik túl nagy ráfizetés
nek, ha arra gondolunk, hogy szegény- 
szagú szerkesztőségünk is minőségibb 
papírt ad Önnek. Nyomdahibát pedig itt 
is találni. Ugyancsak minőségit.

A reklámért pedig várom a lap mun
katársainak tiszteletdíját.

Nem természetben. Dollárban!
MÓZES ATTILA
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FERENCZI TIBOR

IGAZÁN SZABAD SAJTÓ
Április hetedikén reggel a Sza

vak főszerkesztője orkánként sepert 
végig a szerkesztőség szobáin. Bal 
kezében a legfrissebb szám reme
gett, jobb keze hátával hatalmasa
kat csapott a negyedik oldal 
szélére, arra a részre, ami sorra 
mindenkinek az orra alá került. 
Közben mindegyre csak azt üvöl
tötte: látták ezt, látták?! Termé
szetesen már mindenki látta, s 
enyhe vállvonogatással válaszol- 
gatott a feltett kérdésre. A főszer
kesztőnek úgy tűnt, mintha 
mindnyájan csak azt ismételgették 
volna, hogy déja vu, déja vu. A rea
gálásnak ez a finom és szenvtelen 
módja még inkább kihozta a sodrá
ból... Igen, látták, mindnyájan lát
ták, és ennek ellenére csak 
tehetetlenül ülnek, közömbösen 
bámulnak maguk elé, a kétségbee
sésnek még a legkisebb jelét sem 
fedezni fel az arcukon. Pedig hány
szor elmondta már nekik, hogy 
minden leírt szavuk, minden ösz- 
szetákolt mondatuk és lapszámuk 
mértéke az olvasó... Nem baj, majd 
kétségbeesnek, ha repülni fog in
nen mindenki, akinek egyszer köze 
van az egészhez... Ha még április 
elseje lenne, akkor igen, meg lehet
ne érteni, így azonban... Bezzeg az 
elsejei szám szerkesztésekor senki
nek egy épkézláb ötlete sem tá
madt; jelezték is az olvasók, hogy 
soha ennyire lapos, komor, unal
mas újságot ezen a vidámságra ki
jelölt napon még nem olvastak. S 
erre fel ma, amikor már mindenki 
rég túl van mindenféle hülyeségen, 
az olvasók rovata, az így látom én 
lecsúszott a lapról, helye hófehéren 
jelent meg. Ennél nagyobb sértést 
az olvasóikkal szemben el sem kö
vethettek volna.

Tizenegy óra körül a kisebbség 
legnagyobb írója hívatta telefonhoz 
a főszerkesztőt No lám, máris kez
dődik, motyogta félhangosan, és 
egy pillanatra pokolgépes asszoci
ációk homályosították el a látását.

— Gratulálok — hallotta vala
honnan nagyon messziről, az érthe
tetlen határáról; a vonal rossz 
minőségére játszva kétszer is meg
ismételtette a szót, mivel az sehogy 
sem akart rést találni a tudata felé.

— Igazán nem kellene gúnyo
lódnod, ha valaki tudja, akkor te 
igen, hogy a legjobb családban is...

— Egyáltalán nem gyúnyoló- 
dom... Őszintén gratulálok, és ne 
játszd, kérlek, a nagyszerényt, 
mintha minden napra és lapra jutna 
egy-egy ilyen ötleted... Tény az, 
hogy végre van valami a lapotok
ban, ami igazán felkeltette az ér
deklődésemet. Egy novella ötletét 
sugalltátok, kár, hogy nincs ked
vem most megírni, de ahol lehet, 
elsütöm, hátha valaki megírja.

— Az az érzésem, ugratni 
akarsz, de tudd meg...

— Szó sincs róla! Azt szándé
koztam nektek bejelenteni, hogy 
ezután csak akkor veszem meg a 
lapotokat, ha ilyen vagy ehhez fog
ható ötletekkel álltok elő—zárta le 
hirtelen a beszélgetést a kisebbség 
legnagyobb írója.

A főszerkesztő két bizalmas ro
vatvezetőjével meghányta-vetette a 
beszélgetés minden szavát, mon
datát Végül úgy döntöttek, szaván 
fogják az írót. Ha komolyan gon
dolta, amit mondott, sürgősen kér
nek tőle egy rövid jegyzetet, amit 
már a holnapi számban le is hozná
nak. Nos, ha ezt sikerül nyélbe ütni, 
mondhat már akárki akármit.

Estefelé a főszerkesztő asztalán 
hevert a pár soros jegyzet, amiben 
a kisebbség legnagyobb írója kifeje
zi örömét afölött, hogy végre-vala- 
hára találkozott az igazán szabad 
sajtóval. Végre van egy újság, an
nak pedig egy rovata, amire a kí
váncsi olvasó hosszasan, minden 
kételytől és előítélettől mentesen 
rábámulhat, s közben azt gondol
hatja, amit éppen akar. Akik vi
szont íránykényszerben
szenvednek, teleírhatják a rovat he
lyét azzal, amit eszük és szívük di c- 
tál. Semminemű cenzúra, sem 
külső, sem belső, sem legbelső.

A jegyzet megjelenése utáni na
pokban az olvasók kéréseikkel va
lósággal megostromolták a 
szerkesztőséget. Illedelmes, majd
hogynem alázatos hangon kérték, 
az Így látom én helye továbbra is 
maradjon üresen, hogy mindenki 
azt és úgy írhassa bele, amit és aho
gyan a saját szemével lát. Sokan 
csak most döbbentek rá, hogy ed
dig ebben a rovatban mindig valaki 
másnak a véleménye látott napvilá
got, holott ők mindig mindent más
képp láttak.

A szerkesztőség úgy döntött, 
bizonytalan időre teljesíti olvasói 
kérését Az előfizetők száma egy- 
csapásra ötven százalékkal megug
rott.

Két hét eltelte után egy közvéle
ménykutatás kiderítette, hogy az 
újságolvasók legalább kilencven 
százaléka minden egyes számot sa
ját kezűleg és a saját véleményével 
egészít ki, a meg- kérdezettek közül 
sokan a szöveg tömörítése miatt 
máris szemfájásra panaszkodtak, a 
legtöbben viszont nagyítóval töl
tötték ki a rendelkezésükre álló te
ret. Mindenki kifejezte azt az 
igényét, hogy a megújult rovatnak 
biztosítsanak nagyobb teret, egy 
oszlop helyett legalább kettőre len
ne szükség.

Az olvasók óhaját szentnek te

kintették, azonmód teljesítettéle is, 
de alig telt el egy hónap, és újabb 
kéréssel rukkoltak elő: az Időjárás 
rovatot is megduplázva bocsássák 
a rendelkezésükre. Úgyis mindenki 
összehasonlíthatatlanul pontosab
ban meg tudja mondani az időjárás 
várható alakulásását, mint a mete
orológiai 'intézet Annál bosszan
tóbb sincs, írták az olvasók, mint 
napról napra olyan jelzéseket ol
vasni a jövőről, amelyek sohasem 
teljesednek be. Ezután ha valaki 
esetleg tévedne a rovat kitöltésé
ben, maga viselné majd a következ
ményeit.

Hálás rovat volt, nehezen vál
tak meg tőle a szerkesztők, de végül 
is engedtek az olvasók kérésének. 
Az érdeklődés a lap iránt érezhető
en fokozódott.

A szerkesztők felhőtlen örömét 
csak az zavarta meg, hogy a parla
mentben a többség baloldali pártjá
nak legismertebb politikusa éles 
kirohanást intézett a lap újításai el
len. Különösen azt nehezményezte, 
hogy az újságolvasók az Időjárás ro
vat helyére apró, kis világ- és Euró- 
pa-térképeket rajzolgatnak, színes 
ceruzával beírják a fővárosokat, zá
rójelbe pedig a hőmérséklet várha
tó fokait. Egyáltalán mi közünk 
nekünk a világhoz és Európához, 
tette fel remegő szájjal, reszkető 
hangon a kérdést.

A rovatírók szemléletét fölötte 
veszélyesnek minősítette.

A kisebbség egyik képviselője 
összeszedte minden bátorságát, és 
válaszában kifejtette, hogy ő sze
mély szerint nem lát semmilyen ve
szélyt abban, ki hogyan tölti ki a 
saját pénzén vásárolt újság üresen 
hagyott oszlopait. Demokrácia van 
országukban, és mindenkinek jo
gában áll olyan időjárásra tippelni, 
amilyenre akar. Ez mindenkinek a 
magánügye. ,

A többség jobboldali szárnyá
nak már arról is volt tudomása, 
hogy a kisebbségiek miután teleír
ják a rovatokat, egymás között ki
cserélik a saját példányaikat, s így 
tudomást szereznek a mások néze
téről is. Ez már nem magánügy, ez 
veszélyt jelent mind a közrendre, 
mind az országuk függetlenségére 
nézve.

Minden parlamenti fenyegető
zés pusztába kiáltott szó maradt, a 
szerkesztők nagyon is jól tudták, 
visszafelé nem vezet már út; csak 
egy lépést tegyenek hátra, s egy 
szál előfizetőjük sem marad. Úgy 
döntöttek, a Parlamenti krónika he
lyét is szabaddá teszik, hiszen min
den olvasójuk képes legalább 
annyira színvonalas szöveget ösz- 
szeállítani, mint amilyen a leghíre
sebb politikusok száját nap mint 
nap elhagyja. A következő szám
ban minden olvasó szíve és esze 
szerint válaszol a két szélsőséges 
képviselőnek. És ettől a naptól 
kezdve mindenki a saját példányát 
valóban négy-öt ismerősével cse
rélte ki.

» » »  folytatás a 20. oldalon
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KOVÁCS ANDRÁS FERENC 
Cantio pulchra de Ámoré
"ím egy költemény, amely egyszerre két nyelven szól. 
Majdnem minden európai népnél megtalálható, még 
Izlandban is: a lectin verssorok többé-kevésbé 
azonosak minden esetben, a többi rész pedig 
népenként más-más nyelvű. A XV: században 
keletkezett a németeknél, magyar alakja 
valószínűleg a XVI. század elejéről való, de 
a fennmaradt változatok nyelvileg megújított írások.'

(Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel)

V

In dolci jubilo 
Juli szép, Juli jó,
Ha kettecskén fekszünk 
In presepio

Rugdalván, mint magzat 
Matris in gremio...
Alpha est et o! alpha est et o!

O Jesu parvule,
Lelkünk elárvul-e?
Szerelemmel vigasztalj,
O puer optime!

Jaj, vágyunk póri-e,
O princeps glóriáé?
Trahe nos post te! trahe nos 

post te!

*Rögtönzöttnyersfordításbanpediglen így hangzik:
"Édes ujjongásbán Juli szép, Juli jó, ha kettecskén fek

szünk a jászolban rugdalván, mint magzat anyja ölében... O 
a kezdet és a végzet! Ő a kezdet és a végzet!

Ó picinyke Jézus, lelkünk elárvul-e? Szerelemmel vigasztalj, ó 
legjobb fiú! Jaj, vágyunk póri-e, ó dicsőség fejedelme? Vonj minket 
magad után! Vonj minket magad után!

Ahol mind vigadnak, ott mink is, hejehuja'.Hév testünk pengve 
zengi az új éneket! Kuncognak angyalocskák a király törvényhá
zában, ó dicsőség! Ó dicsőség!

Anya és gyermeke szökkennek friss virágba! Szerelmünk meg
vált majd a bűneink által! Szájunk immár kóstolta a menny 
örömeit, ó mekkorákat! Ó mekkorákat!"

Ubi sunt gaudia,
Ott mink is, hejehuja!
Hév testünk pengve zengi 
Nova cantica! 

Kuncognak angyalocskák 
In regis curia,
Eja gloria! eja gloria!

Mater et filia 
Szökkennek friss virágba! 
Szerelmünk megvált majd 
Per nostra criminal 

Szájunk immár kóstolta 
Coelorum gaudia,
Eja qualia! eja qualia!

V

> » » >  folytatás a 19. oldalról

A szerkesztőségbe arról is ér
keztek hírek, hogy a kisebbségi csa
ládok tagjai között egyre több a 
konfliktus, a családok nagy részé
ben már-már pattanásig feszült a 
húr.

A szociológusok a családi vi
szályok elburjánzásának okát 
egyetlen tényben vélték felfedezni: 
minden család annyi példányt sze
retett volna a Szavakból beszerezni, 
ahány írástudót számlált, márpe
dig a fokozódó infláció viszonylag 
kis számú családnak tette ezt lehe
tővé. Megoldásként csak az ajánl
kozott, az Az országban történt egész 
oldalát átengedik az olvasó-író csa
ládtagoknak. Tehették ezt, mert 
mindenki nagyon is jól tudta, mi 
történik az országukban. Meglehet, 
az így született oldalak szőkébb te
rületre kapcsolódtak, de annál szí
nesebbre, izgalmasabbra sikered
tek. Tagadhatatlan, nagyon sok tu
dósítást egyfajta gyerekes naivitás 
és báj lengett körül.

Az már sejthető, hogy egy hó
nap múlva A nagyvilágon történt ol
dalnak is ugyanez lett a sorsa. 
Mindenki azt álmodta rá az üres 
oldalakra, amit leginkább szeretett 
volna. A lap sikeres béketárgyalá
sokról közölt biztató híreket, a vi
lágban mindenhol fokozatosan 
elcsendesedtek a fegyverek, a gyű
lölettől egymásra vicsorító ellensé
gek barátsággal ölelték át egymást. 
Mindegy, kinek a példányába olva
sott bele az ember, az újság minden 
sorából érezni lehetett, hogy még 
csak néhány számot kell addig ki
tölteni, míg beköszönt az örök béke 
kora.

Amitől az újságírók titkon ret
tegtek, hamarosan bekövetkezett. 
Az újságíró-olvasók ezúttal azt kö
vetelték, a lapnak csak a dme ma
radjon meg, a többit majd elvégzik 
ők. A napilapot sürgősen át kell ala
kítani hetilappá, s négy oldal he
lyett tizenhaton jelenjen meg. így 
mindenki akkor írja meg a lapot, 
amikor több ideje van rá, s nagyobb 
lélegzetű kommentárok is napvilá
got láthatnak. Az újságírók fizetése 
természetesen maradt a régi; voltak 
előfizetők, akik nem sajnálták vol
na tőlük a dupla fizetést sem, ha 
megesküsznek, hogy ezentúl 
egyetlen mondatot sem írnak a lap
ba. Az újságírók megnyugodtak, 
mondhatni teljesen megbékéltek a 
sorsukkal. Mondogatták is elég 
gyakran, ha magukban voltak, 
hogy még a diktatúra alatt sem volt 
ilyen jó dolguk.

Minden egyértelműnek tűnt, 
akárcsak egy fehér lap, kivéve a cí
met. Csak nem jelenhet meg to
vábbra is tizenhat üres oldal Szavak 
cím alatt. A szerkesztőség pályáza
tot írt ki új címre.

A több ezer beérkezett pályamű 
közül a kisebbség legnagyobb gon
dolkodójának az ötletét fogadták 
el. A hetilap címe legyen Tabula Ra
sa. Ennek a közösségnek sohasem 
volt sem tudományos, sem filozó

fiai közleménye, ezzel a címmel 
minden eddigi hiányt egyszeriben 
pótolnának. A filozófus kategori
kusan kikötötte, hogy a címen kívül 
a lapon csakis a megjelenés idő
pontja szerepelhet. Az eseüeges ár
változást a rádióban fogják közölni.

Alig jelent meg az így elképzelt 
második szám, s máris kirobbant a 
lap körül a botrány. Egy nagyváros 
polgármestere, aki két tudományos 
munkájának köszönhette hírnevét 
("Milyen nyelven beszélnek a ha
lak?" és "Milyen nyelven beszélnek 
a kövek?"), ország-világ előtt, ki je
lentette: ő egyszerűen nem érti a lap 
címét, s ha ő nem érti, senki sem 
érti. Ó ebben a lapcímben a kisebb
ség eddigi legalattomosabb húzá
sát látja. Egyrészt célzás történhet 
benne a múltra, a jelenre és a jövőre, 
másrészt a kisebbség ebben a két 
szóban visszasírja a kétszáz évvel 
ezelőtti közigazgatás nyelvét. 
Egyáltalán mi közünk a latin nyelv
hez, fogalmazta meg a polgármes
ter nyugtalanítónak szánt kérdését, 
noha dolgozataiban határozottan 
azt állította, hogy az ország halai és 
kövei Cicero nyelvén beszélnek. A 
lap forgalmazási jogát városában 
azonnali hatállyal megvonta. A 
postahivatal főnökét bizalmasan 
arra intette, akadályozza meg a he
tilap pontos eljutását az előfizetők
höz. Arra különösen vigyázni, 
hogy minden szám legalább három 
hét késéssel jusson el a megrende
lőkhöz. Ha időszerűségét elveszíti, 
érdekessége is teljesen szétfoszlik. 
Tévé-nyilatkozatában sikerült a 
parlament figyelmét a lapra terel
nie.

A parlament egy egész héten 
keresztül a Tabuk Rasa jogi helyze
tét tárgyalta. A vita során csaknem 
egyértelműen megfogalmazták, 
hogy a lap már puszta létével el
lentmond az alkotmány szellemé
nek. Talán nem is létezik az 
alkotmánynak egy olyan paragra
fusa, amibe ne ütközne bele.

A parlamenti tárgyalás bere
kesztése után a TV rögtön megsza
kította a nagy sikerű folytatásos 
film közvetítését. Az állam elnöke 
egy félórán át támadta a Tabuk Rasa 
szellemét, a szerkesztők koncepció
ját, a kisebbség szellemi vezetőit és 
általában a kisebbséget. Bejelentet
te, hogy csak teljes hatalmát és te
kintélyét latba vetve tudta betiltani 
a kisebbségnek ezt a többségre néz
ve oly sértő, oly káros lapját. Elvég
re, jelentette ki konklúzió gyanánt, 
a világon eddig még sehol semmi
lyen kisebbség sem engedhette 
meg magának, hogy olyan lapot 
szerkesszen és írjon, amelyben 
egyetlen szó sincs. Hogyan enged
hetné meg, hogy pontosan az ő or
szágában forduljon elő ilyesmi?

Az elnöki nyilatkozat után a ki
sebbségi nézők zavarossá vált te
kintetükkel még nagyon sokáig a 
képiernyőre meredtek. Sokan közü
lük még a műsorzárás után is a 
nyitva maradt készülék üres fé
nyességét bámulták.

tarkóbarkó (5)
Kezdet és vég? Etimológiailag 

szólva az egyik bizonytalanabb a má
siknál. A vég talán ősi örökség a finn
ugor korból. A kezdet ismereüen 
eredetű. De merjünk mindig újrakez
deni, nekieredni a jövőnek.»

A jövőt ne feledd, bízva remény
kedj a múltban — sugallja egy külö
nös jelen, lovagolván titokzatos jelen.*

Ne felejts. Ne bánts. Nebáncsvi- 
rág, fáj virág, nenyúljhozzám.

Kéknefelejcs. Szőkegondolok- 
rádtehá tvagyok. *

A lényeg a lét dandárja, legnehe
zebbje. Mindnyájan dandárparancs
nokok vagyunk, brigadérosok. Úton 
menők, úton meg-megálló brigantik. 
(Vajon Brigitte frig hálósapkával fri
gid?) »

Hideg van, hidvégi. Világvégi 
fagy? A jégcsapok lassacskán meg- 
csapolódnak. Egy fecskelocska fecs
ke fecsegi-locsogja, hogy ő igenis 
tavaszt hoz. *

Tavasz — tarkálló barkák — vét
len bárányok — húsvéti bárányfel
hők—

Felleg jellege: fellengős, "tegézett 
szárnyakon emelkedvén felleng a le
vegő-égig", majd esőként borul a 
földre, térdre esetten esküszik föl a
termékenységre. ' ^*

Penget. Erotikus húrokat (néme- 4- 
tüL Huren). Mindig megleli az erre 
alkalmas int. Alkalmasint folyvást 
szeret kezni. Jobbadára szert eszerint.
Minek alatta újdon zegemyeg zúg 
fölötte. És annál fogva. Majd elanda- 
log karonfogva. Szoroz, oszt, őzt, az
tán ajakán a "kezni vagy nem kezni” 
szállóige szállingózik. Orcáján bájteli 
szexpír virít. Benyit egy szállóba. A 
vadonató görög fogadós, nem tud
ván kiejteni az s hangot, így úja be 
nevét a vendégkönyvbe: Szexpir Vü- 
ma. *

Méláz a melasz: 'Ha legédesebb 
csók a bibircsók, melyik a legművé
szibb csóka? Az articsóka?"

(PÁRATLANSÁG)
Egy (1) 
brassai (3) 
fiatalságú (5)
magányos magyar faun (7) 
őszi vasárnap délutánja (9) 
kisvárosi kültelek lugasában (11)

TATRANGI TIBOR
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CSEREPEK, SZILÁNKOK CSONKOK
a militarizmus zenés történetére 
hangszerelte Lászlóffy Aladár

DE ELŐBB A  MoTTÓK:

Káka tövén költ a róka, 
de ravaszabb Európa: 
békés szándékokon költve 
az ágyúja mindig töltve.

Tornásznak az igék, verbek, 
hogy követhessék a szerbet:
— Merénylet vagy mézesmadzag, 
téged, vátrám, el nem hagylak!

Amióta, sejehaj, a hadtápot 
átvette egy bokor skót, 
a bakával, akkor is 
ha elesik, vitetik a koporsót.

Szennyezvén a mezőt, vizet 
s megszegvén parancsot, tizet, 
mert mindenki csak mást okol, 
könnyen földre száll a pokol.

Mint legősibb esti járat, 
lenéz röptében a gólya:
— Bombázták a gumigyárat!
... Vajh kinek az embargója?

Minden szebb lesz, minden jobb lesz, meglásd, 
ha még egyszer jól megverjük egymást!
Hogy vörös-e, netalán Rébék-e? 
ott jön szembe a pallón a béke...

BICSKA— TÁRoGaTÓ
A katona elesik a csatában, 
mégse nyughat a hazája határa.

Nyitva van a százados úr ablaka, 
oda látszik, milyen nagy Amerika:
vizesárka:tenger tele bajokkal.
Aki vesztett, átúszhat ja hajóval.

*
Betörött a Burgnak miden ablaka, 
arra járt és azt hallotta a baka:
Lincoln elnök s Garibáldi Kossuthtal 
egyidóben csatázik a gonosszal.
Egyiknek is, másiknak is sikerült, 
csak a magyar maradt most is nyomorult 

*
Állj meg, hazám, szülőföldem egy szóra, 
én leszek a szíved vigasztalója!
De ha százszor elesik a katona, 
akkor sem lesz biztonságban a hona.
Világcserép, országszilánk fricskája — 
kinyílhat a százados úr bicskája!

KELET—KÖZÉP DÖNGÖLŐ
Nincsen pénzem, se dohány, se aszpirin, 
tíz katona ment keresztül ma Pirin, 
rémült kölyke sikoltozik odalent...
Majd megsegít a jáltai lovagrend!

Ó H oLVAN N aK  
A KAToNÁK?
Kiből lett a sok sírkereszt? 
a szívünk meg nem érti ezt...
Mint vérgőzös-olimpiák 
ismétlődnek időnkön át 
a megszámozott háborúk.
Még mennyi nemzedéknek jut? 
Nem mindegy, hogy te mit akarsz, 
ha behívóval vár a Karszt, 
Doberdó, fennsík, fenn-halál 
miután úgyis eltalál, 
hová hull lejtőin az agy, 
ha beáll görcsösen a fagy, 
hová gurulhat a remény, 
hogyha az orosz tél kemény?
Amit a moly, a sav kirág: 
az elhagyott egyenruhák — 
hová lesz a karpaszomány, 
mire a hadapród sovány, 
zöldesre sápadt és merev 
s nem eszik többé kenyeret, 
hová suvad a kenyérzsák, 
őrmesterek s egyéb basák, 
politikusból nagykutyák, 
kackiás bajszú Drakulák, 
civil hadügyminiszterek, 
hová lesznek a Dnyeszterek, 
a Dráva-Szávák és Tiszák? 
Francia, bosnyák vagy kozák — 
fiunk, a katona csak áll...
Hová hátrál a szemhatár?

DaLMÁT NAPLeMENTEe
Alszik a katona, esti piros óra, 
piros vére kicsepeg a hóra,

A HETYKE XIX. SZáZAD

Sárga a csikó, bársony a nyereg rajta, 
vértes vitéz Waterloonak hajtja.
Most akartam véled beszélgetni: 
hogy ezalatt ki fog otthon vetni?

Cárok a legényt jól megbecsüljétek, 
Lipcse alá begyúltek a népek. 
Megmondta már Mister Trafalgár is: 
egy szép napon rajtaveszít Párizs.

Szent Kleofás húga: Szentilona, 
ott lesz eztán a bitorló hona, 
csak a többit engedjük mi rája 
erre a kacifántos, tömlöcös világra.

Tudd meg, Sári: minden lári-fári, 
jön Petőfi, mint egy karbonári, 
szenet éget, borsot tör oldja 
s császáréknak volt-nincs családfája!

Rendje van itt a hétfőnek, keddnek, 
mert itt mindig mások verekednek: 
kinek Windisdigrátze, kinek Königgrátze 
biceg át a mezőn, mint a sánta réce.

Este, este, ha kinyit a kocsma, 
mente hasad, szakad a varkocs ma. 
Nagyapám is Trianonban este 
mindig csak az Antantot kereste...

Vége lett a háborúnak, recece! 
beszakadt a vármegyeház teteje, 
az osztályharc nem kímélet, ne feledd! 
jól kifente a jáltai lovagrend.
Lepusztul a perzsaszőnyeg, múpálma, 
ilyen villa volt a proli vágyálma — 
kozáklovak trágyáznak most odabent... 
Majd kisepri a jáltai lovagrend!
Ég a kunyhó, ég a luxus-áruház, 
a Varsói Szerződés ha ott tanyáz, 
kibérelték terüknek a végtelent...
Mindent megold a jáltai lovagrend.
Hol az aknák szundikálnak, hevernek, 
szántóföldjén dolga van az embernek 
s Szent Péterrel randevúzik odafent...
Ezt ígérte a jáltai lovagrend?
Malinovszkij katonája vagyok én 
a Második Ukrán Front legközepén, 
ha kimegyünk már nem leszünk idebent... 
Segítsen meg a jáltai lovagrend!

mögötte a tizedik, a másik, 
el nem értek a rombadólt házig.
Ablak, ablak, emeleti ablak, 
téged bizony töretlen nem hagylak,
páncéltörő tankelhárítóval 
elbánok az éppen bennlakóval!
Úgyis engem gyaláz, engem tesz a, 

vesz a szóra
a szomszédok titkos rádiója...
Alma a fa alatt — vagy csak tojásgránát, 
ne zavard a mai hősök álmát.
Milyen szépek s fiatalok voltak 
s hej nekimentek ezek a pokolnak!
Holnap mondd el, lesznek akik élnek, 
nem kéne nekimenni még egy ilyen télnek.

LAPoS PÉNZaLAPoS
Tegnap este kiadták a parancsot: 
teleholdnak nézni minden narancsot!
Ne reszkessen nem bántjuk a kegyedét, 
más lövi szét majd a lakónegyedét.
Ha kisütne a strassburgi holdvilág, 
akkor lenne keleten is jÓvilág: 
dollárt, márkát, fontot, frankot és a yent 
s mindent, ami most még vágyálmot jelent,
agyba-főbe s dobra vernénk cudarul, 
s felfúvódnánk, mint a légy, ha lejbe hull... 
Ne reszkessen , nem bántjuk a kegyedét — 
más rúgja szét majd az ülőnegyedét!
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FÉLREÉRTÉS? 
NEM BIZTOS, 
LEHET...

Játéktér és maroknyi nézősereg a színpa
don. A szolga ott áll, kezében égő gyertyá
val, míg a közönség helyére botorkál. 
Hosszú, feszültségteli csend. Az előadás 
még nem kezdődött meg. A díszlet belekiált 
a csöndbe és kitárulkozik. A földszinten egy 
szoba, üvegbura alatt. Benne ágy, fogas, éjje
liszekrény. Még lapul a homályban. A szín
pad másik felében egy szótlanul ácsorgó 
zenegép. Még legalább nem is csillog. Tőle 
nem messze egy íróasztal, amolyan nagya- 
nyánk-korabeli. S a szolga ott áll, kezében 
égő gyertyával. Az emeletre lépcső vezet. A 
képzeletbeli folyosó végén a szolga szobája. 
Az egyetlen hely, ahol múltat jelző családi 
képek sorakoznak a falon egy már nem mű
ködő ingaóra társaságában, meg egy falnak 
támasztott gordonka. Egyetlen hely a térben, 
ahol még életjelek fedezhetők fel. Az öreg 
szolga meg indul lassan felfele a lépcsőn. 
Egy súlyos tárgyat emel fel. Visszaindul. A 
helyére helyezi a Tükröt. Megkezdődik az 
előadás. Címe A félreértés. Szerzője Albert 
Camus. (A Kolozsvári Állami Magyar Szín
ház A félreértés című darabot, Horváth Andor 
fordításában, március 5-én mutatta be.)

"A darab megértésének elősegítésére azt 
javasolnám az olvasónak: — írja a szerző -:
1.) fogadja el, hogy a darab mondanivalója 
nem teljes egészében negatív; 2.) tekintse 
úgy A félreértést, mint a modem tragédia 
megteremtésére tett kísérletet." Modem tra
gédia. E műfaji meghatározás mögött nem 
az rejlik, hogy "modem" időkben játszódik a 
cselekmény; hiszen játszódhatna bármikor 
és bárhol; hanem éppen az, hogy a ma írt 
tragédiák nem lehetnek olyanok, mint az 
ókori görögökéi, vagy akár a klasszikus fran
cia tragédiák. Sok minden átértékelődött. 
Sok minden megváltozott. A tragédia már 
nem egyenlő erők összecsapásából nő ki, 
mert a szeretet és a közönyösen, hidegvérrel 
elkövetett gyilkosság egyenlőtlen ellenfelek.

A darab cselekménye egyszerű. Egy té
kozló fiúként, húsz év távoliét után hazalá
togató fiatalember gazdagságot és talán 
boldogságot hozna a szülői házba, ha első 
perctől kezdve megmondaná, kicsoda is ő. 
De anyja és húga nem ismerik fel, ő  ragasz
kodik játékszabályaihoz, nem tárja fel kilé
tét. így a két nő meggyilkolja. Amikor 
megtalálják útlevelét, s kiderül személy- 
azonossága, az anya követi őt a halálba, 
mondván, az az anya nem érdemli meg az 
életet, aki saját fiát nem ismeri fel. A húg 
egyedül marad a temérdek pénzzel, de már 
ő sem menekülhet. No nem, itt nincs hatósá
gi leszámolás, csupán az egyedüllét és az a 
tudat, hogy mindezek után az anya is el
hagyta. A majdnem végig háttérben maradó 
feleség fájdalmas kifakadásaiban az istent 
szólítja, segítsen. Az öreg szolga felel rá. 
Nem. "De lehet, hogy ez csupán újabb félre
értés — írja Camus. — Amikor nemet mond 
a segélykérőknek, lehet, hogy valóban nem
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«
áll szándékában segíteni, és a szenvedés és 
igazságtalanság egy bizonyos fokán már 
senki nem tehet semmit a másikért, és a fáj
dalom magányos dolog."

A rendező, Tompa Gábor ezúttal nem 
próbálta külqpböző jelképekkel agyonter
helni az előadást, hisz ez ártott volna, túlbo
nyolította volna ezt a tulajdonképpen 
nagyon is egyszerű darabot. Á darab nem 
hordoz feszültséget, ha csak azokban a pilla
natokban nem, amikor a fiú mégis megpró
bálja felfedni kilétét, de a hideg, 
parancsokban kopogó szavak hallatán nem 
teszi. Tompa mégis feszültséget próbál te
remteni azzal, hogy az első részben hosszúra 
nyújtja a párbeszédek mondatai közti szüne
tet, elmenve egészen a végső határig. Majd 
azzal, hogy az üvegbura alá helyezett szoba 
magányában a hangok, a neszezések több
szörösen felerősödnek. Ez ellenben zavaró
an hat, majdhogynem kizökkenti a nézőt 
személytelenségéből. Mintha mindahányan 
az üvegbura alatt lennének. De senkit sem 
fog el szorongás, senkin sem lesz úrrá a fél
elem. Talán csak azért, mert tudják, hogy 
tulajdonképpen nincsenek is az üvegbura 
alatt? Mert kívül érzik magukat minden ve
szélyen? Mert már az elsőnek elhangzó mon
datok óta tudják, hogy a fiút úgyis megölik, 
s ők semmit sem tehetnek. Jan, a fiatalember 
sem tehet semmit. Az anya sem, aki megsejt 
ugyan valamit, de nem tudja megfogalmaz
ni. Bemegy ugyan a szobába, hogy meg
mentse Jant, de már ő sem tehet semmit. A 
szolga pedig nem tud vagy nem akar semmit 
se tenni. Az üvegbura sem véd meg senkit 
sem a külvilágtól, sem a haláltól. Talán épp 
ezért is áll a színpadon, elvesztett funkdót- 
lanságát jelezve.

Ebben az otthontalanságot és sivárságot 
sugárzó játéktérben a szereplők felnagyítva 
állnak a közönség elé. Felnagyítva, hisz a 
távolság kicsire csökkent néző és színész kö
zött. Semmit sem lehet elrejteni, minden 
mozdulat, minden rezdülés élesen a sze
münkbe villan. Orosz Lujza (az ai»ya) ottho
nosan mozog ebben az otthontalan világban. 
Az elején mintha mégsem találná a helyét, de 
egy pár elhangzó mondat után minden a 
helyére billen. Végig ott érezzük benne a 
megfáradt öregasszonyt, aki élete során több 
gyilkosságot követett el, de most valami azt

súgja neki, ezt a fiatalembert nem kell, nem 
szabad megölni. Amikor rádöbben, saját fiát 
küldte a halálba, nem változnak meg gesztu
sai, hangszíne sem lesz más, mégis érezzük 
azt a belső törést, mely öngyilkosságba ker
geti. Pardanschi Krisztina (Martha) kemény, 
majdnem darabosnak tűnő alakja jól illik 
szerepbeli jelleméhez. Öltözete, szorosan a 
beret alá kényszerített haja, határozott járása 
mind, mind magában hordozza azt a kegyet
lenséget, azt a végtelen önzést, melyet szere
pe megkövetel tőle. Pardanschinak csupán 
a kezét, testét kellene irányítania, hogy töké
letessé váljon a figura. A hangja katonásan, 
kőkeményen harsog; csak sajnos ott is, ahol 
visszafogottabb kellene legyen. Pál Tibor té
továzó mozdulatai, lelkesen neki-nekifuta- 
modó, majd visszafogott félm ondatai 
mögött ott érezzük a húsz év után visszatért 
fiú minden zavarát, segítőkészségét. Mint 
egy megbabonázott kamasz téblábol a két 
nő, anya és húg közelében. Felesége, Maria 
mellett kiérződik belőle a szerető férj, a nő
nek oltalmat nyújtó férfi. És itt, e jelenetek
ben Pál Tibornak sikerül egyszere férfinak és 
szorongó tékozló fiúnak lenni. A Mariát ját
szó Kovács Zsuzsanna újabb arcát mutatja 
nekünk. A valamit megsejtő, a magánytól 
előre irtózó nő aggodalmait halljuk hangjá
ban. Az utolsó jelenetben egy pillanatig elhi
teti velünk, hogy mindezt nem tudja ép 
ésszel túlélni, de csendesen Isten felé fordul. 
Imája pusztába kiáltott szó csupán. Az öreg 
szolga felel neki: Nem. Csíky Andrásnak ez 
az egyik elhangzó "mondata". Néma jelenlé
tét akkor is érezzük, ha nincs a színen, ahol 
úgy jár-kel, mint a múltból előbukkanó kí
sértet, mint aki mindennel tisztában van, de 
csak néma jelenlétével kíván jelezni a jelek
ből már nem értő szereplőknek. Megszokott 
regisztereit használja, de azokat úgy csopor
tosítja, hogy a nézőben egy új Csíky András 
képé marad meg. Miután beteljesíti szerepét, 
kimondja egyetlen szavas mondatát, vissza
ül gordonkájához, hogy befejezze az előadás 
elején megkezdett zeneművet. A gyertya le
égett, a zenemű befejeződik és kihunynak a 
fények.

A félreértés nem is olyan biztos, hogy 
félreértés, lehet, hogy csak a sors játéka.

FAZAKAS EMESE w
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Les Illuminations
X

Mindig megraga
dott ez a dm, Britten 
egyik legnépszerűbb, 
legszebb dalsorozatá
nak címe Rimbaud- 
versekre. Sohasem a 
"megvilágosodást" ér
tettem, "hallottam" ki 
belőle, hanem a fények 
villódzását, a felfény- 
lés csodáját, a fénnyé 
válás misztériumát. A 
muzsikus mindent hal
lási élménnyé formál 
át, számára a világ 
hang; a fény is hang.

LES ILLUMINA
TIONS
Gyönyörű muzsika 

már maga a szó is. Az I 
magánhangzók szimmetriája, az U 
—A—O belefonódása ebbe a csen
gésbe, azL — M — T — S simogató 
hangzás-girlandja hozza létre a ze
nevarázst Ilyen Britten műve is 
szopránhangra és vonószenekarra. 
A 26 éves szerző, 1939-ben ezzel a 
második félórás művével végleg 
betört a 20. század zenéjébe. Az első 
mű, a Variációk egy Frank Bridge- té
mára, op.10 jelzéssel az 1937-es 
Salzburgi Fesztiválon keltett világ
raszóló feltűnést. E két nagy Brit- 
ten-remek immár fél évszázados 
sikersorozatra tekinthet vissza; 
népszerűsége, humora, szépsége e 
muzsikának ma sem veszített sem
mit erejéből, hatásából. Most együ
vé kerültek a Stockholmi Új 
Kamarazenekar compact-lemezén. 
A vezénylő karmester Csaba Péter.

A Kolozsvárról hegedűmű
vészként indult Csaba Péter 1983- 
tól Lyonban él. A lyoni főiskola 
tanára; a hegedű és a karmesteri 
osztályt vezeti. AStockholmi Új Ka
marazenekarral 1987-ben jelentős 
hangversenykörúton vett részt az 
Egyesült Államokban. Finnország

it- ban a KUHMO Kamarazenekart 
alapította 1986-ban. Gyakori ven
dégművész Japánban és termé
szetesen sűrűn látogat Budapestre 
és más magyarországi városokba 
mint hegedűművész és karmester. 
Legutóbb a Budapesti Vonósok tíz
éves fennállásának jubileumi hang
versenyét vezényelte a Liszt Ferenc 
Zeneakadémia nagytermében óriá
si közönségsikerrel. Műsorán 
Haydn C-dúr hegedűversenye mel
lett — a hegedűszólót ő maga ját
szotta — Beethoven f-moll 
vonósnégyesének mahleri átirata és 
Britten Frank Bridge-témára írt Va- 
riááói szerepeltek.

A lemez és a hangverseny egya
ránt igazolja: Csaba Péter immár 
kiforrott karmester. Érzéseit, gon
dolatait közvetítő kézmozdulatai 
nemcsak kifejezőek, de esztétikai
lag is szépek, a felhangzó zenéhez 
belülről fakadóan illeszkedőek. A 

-i Beethoven- és a Britten-mű egya
ránt telítve van hirtelen és szélsősé

ges hangulati és kifejezésbeli váltá
sokkal, ezek karmesteri előlegezése 
nem kis feladat Ha ez az előlegezés 
elmarad, a zenei folyamat elemeire 
bomlik és élvezhetetlenné válik. A 
zenei előlegezés ebben az esetben is 
kettős projekciót jelent a zenei ké
pek közvetítését a zenekar és a hall
gatóság felé oly erővel, hogy az a 
zenei elemek megszólalásakor már 
ott vibráljon tudatunkban. Az átla
gos előadói felfogás szerint a pro
jekció a hangzás pillanatában 
történik meg, tehát következménye 
a felcsendülő muzsikának. Minden 
előadóművész sejti vagy épjen 
tudja, hogy. előképek nélkül a mű
vészi élmény közvetítése lehetet
len. És nemcsak a gyakorlásról, a 
művészi élőmunka során felmerü
lő előképekről van itt szó, hanem a 
zenei folyamatot előlegező össze
függő fantázia-képsorról. Akármi
lyen meglepőnek is hat: ezt a 
képsort a nagy művészek zene nél
kül is közvetíteni tudják. Az ezzel 
együtt megjelenő hangzó zene-pár
huzam csak felerősíti ezt a kéj>sort, 
mintegy materializálja. Ez a fizika 
számára nem tetten érhető energia- 
mennyiség közvetítése. A tudo
mány aligha tudna mit kezdeni a 
zenei élmény üyetén előlegezésé
vel, és pláne direkt közvetítésével 
karmester és zenekar, előadóegyüt
tes és közönség között. Mi muzsi
kusok is mindig valami materiális 
megnyilvánulásban keressük en
nek látható jelét: a kézmozdulatok
ban, arcmimikában, a hangzás 
mozgásfolyamataiban, a dinami
kában és így tovább. Pedig a japán 
NO-színház például a juhárba töl
tött vizet jjohár, kancsó és víz nél
kül varázsolja "materiális" 
élménnyé a néző számára. Egyszer 
majd bizonyítani tudjuk a kettős 
projekcióval közvetített zenei kép
sor, élmény létezését is. Illumináció 
lenne ez a gondolat? Ez a lemez 
bizonyítja, hogy nem!

TERÉNYI EDE

HELIKON

A
Á prilisi évfordulók

1 — 125 éve született Edmond Rostand francia drámaíró
60 éve halt meg Salvator Rueda spanyol költő

2 — 90 éve született Olimpiu Boito^ román kritikus
70 éve született Lucian Dumitrescu román költő 

110 éve halt meg Grigol Orbeliani grúz költő
3 — 400 éve született George Herbert angol költő

100 éve született Damian Stánoiu román író
4 —1025 éve halt meg Abú Firász al-Hamdáni arab költő '

200 éve született Casimir Delavigne francia költő 
570 éve halt meg Hugo von Monfort német költő 
110 éve született Juhász Gyula magyar költő 
175 éve született Thomas Mayne Reid angol író

5 — 70 éve született Bozsidar Bozsilov bolgár költő
100 éve született Szabó Pál magyar író

6 — 60 éve született Tóth Mária romániai magyar írónő
7 — 330 éve született Mary de la Riviere Manley angol írónő

275 éve született Józef Minasowicz lengyel író
8 — 75 éve halt meg Lucjan Rydel lengyel költő

110 éve született Supka Géza magyar író
9 — 130 éve született Henry de Vere Stackpoole angol író

200 éve született Szontágh Gusztáv magyar kritikus
10 —410 éve született Hugo Grotius holland jogtudós
11 —280 éve született Luise Adelgunde Gottsched német

írónő
100 éve született Nicola Lisi olasz író

12 —230 éve halt meg Hermányi Dienes József magyar író
170 éve született Alekszandr Nyikolajevics Osztrovsz- 
kij orosz író

13 — 110 éve született Gyemjan Bednij orosz költő
180 éve született Costache Caragiale román író

14 — 80 éve született Matej Bor szlovén költő
225 éve halt meg Sarah Fielding angol írónő 
110 éve halt meg Arnold Joseph Toynbee angol 
történész

15 — 10 éve halt meg Illyés Gyula magyar költő
150 éve született Henry James angol író

16 — 60 éve halt meg Kozma Andor magyar költő
17 — 130 éve született Konsztantinosz Kavafisz görög író

180 éve született Luigi Settembrini olasz kritikus
18 — 180 éve született Szalay László magyar történész
19 — 510 éve született Paolo Giovio olasz történész

170 éve született Jozef Podhranszky szlovák költő 
100 éve született Szegő Júlia romániai magyar 
muzikológus

20 —100 éve halt meg George Barijiu román író
25 éve halt meg Adrian Maniu román költő 

125 éve született Charles Maurras francia író 
160 éve született Louise Michel francia költőnő

21 — 100 éve halt meg Michael Albert romániai német költő
600 éve született John Capgrave angol történész 
100 éve született Alexandra Negurá román író 

22— 25 éve halt meg Virgil Birou román író
25 éve halt meg Constantin Prisnea román író

23 — 100 éve született Jorge de Lima brazil költő
170 éve halt meg Erik Johan Stagnelius svéd költő

24 — 80 éve született Jékely Zoltán magyarköltő
110 éve halt meg Jules Sandeau francia író

25 — 80 éve halt meg Mihajlo Mihajlovics Kocubinszkij .
ukrán író

26 — 125 éve született Robert Herrick amerikai író
130 éve született Amo Holz német költő 
30 éve halt meg Vasile Voiculescu román író

27 — 100 éve született Endre Károly romániai magyar költő
140 éve született Jules Lemaítre francia író

28 — 125 éve született Hjalmaz Procopé finnországi svéd
költő
140 éve született Ludwig Tieck német író

29 — 75 éve halt meg Barbu $tefanescu-Delavrancea román
író

30 — 110 éve született Jaroslav Hasek cseh író
1020 éve halt meg Ibn Háni al-Andalúszi arab költő 

60 éve halt meg Anne de Noailles francia írónő 
? — 440 éve halt meg Francois Rabelais francia író

- 23

'V



HELIKON

A Magyar Köztársaság kormánya Kos- 
suth-díjjal tüntette ki Kányádi Sándor és Pás- 
kándi Géza írókat, Jagamas János zenetudós 
pedig Széchenyi-díjat kapott. Elismerésre ér
demes pályamunkának minősítették a Kortárs 
Szakdolgozati Pályázatán munkatársunk, Bá
lint Annamária A haláltudat változása a közép
korról a reneszánszra dmű tanulmányát

A Kortárs idei 3-as számában Király Lász
ló Négy japán rajz című versfyzére, valamint 
Szabó Gyula A névtelen katona című elbeszélé
se olvasható.

A Pompeji legutóbbi száma Kovács And
rás Ferenc Torzó című versét hozza.

Megjelent az Iß Fórum március 3-i száma. 
A tartalomból: Bölöni Domokos Egy kicsit na
gyon hazátlan; Simon Ilona Égi csatornák DSF; 
Bartis Imre Kamaszlüek szagát érzem; Tőkés 
Tibor Azt mondod, maradok; a számban verset 
olvashatunk Vári Fábián Lászlótól, Farkas 
Wellmann Endrétől, Márai Sándortól, Fekete 
Vincétől és Miroszlav Válektől (Bán Péter for
dítása).

A z Echinox 11—12-es számának magyar

oldalairól: Hodor Adél Vezeklés vagy vezetés?; 
Khaled Khan A mester szíve (fordította Hodor 
Adél); Nikolaj Rajnov A sötétség királya (Csík
hely Lenke fordítása); Benedek Huszár János 
Júdás Iskariotes. A szám magyar nyelvű költője 
Fekete Vince. A számban Sántha Attila, Benő 
Attila, Kiss Mihály, Lakatos Mihály, Ambrus 
Ágnes, Vida Gábor, Demény Péter és Benedek 
János felszólalásainak szemelvényei a Bretter 
György Irodalmi Körön elhangzottakból. Az 
1—2-es szám költője Benő Attila, a Bretter 
György Körön elhangzottakból ezúttal De
mény Péter, Fekete Vince, Bíró Ferenc, Sántha 
Attila, Csobán Attila, Sándor Szilárd és Bréda 
Ferenc hozzászólásait hozza a lap. A színikri
tika 001. éve feldm alatt Dávid Tünde Sötét 
színház, Csobán Attila Ősképek univerzalitása, 
Benő Attila Az írógép üzenete, Szilágyi P. Csaba 
A revizor távozása, Fazakas Emese O... Üröm és 
Szabó Attila Kékszakáü című írása. Déclin et 
Déclic dmmel Francois Bréda (magyarosab
ban: Bréda Ferenc) közöl francia nyelvű esz- 
szét.

A  Soros Alapítvány által támogatott 
glossza- és riportverseny díjazottjai: Glossza 
— 1. Németh Géza, 2. Hollós Róbert, 3. Tímár 
György. Riport — 1. Tódos János, 2. Tábori 
Zoltán, 3. Keszeli Ferenc. A díjakat Kardos

László, a Soros Alapítvány titkára adta át. Az 
Élet és Irodalom részéről Megyesi Gusztáv fő- 
szerkesztő és Váncsa István főszerkesztő-he
lyettes volt jelen. A verseny 1993-ban is 
folytatódik.

A Magyar Köztársaság Elnöke a Miniszter- 
elnök előterjesztésére a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta 
Bihari Klára józsef Attila-díjas írónak. Tímár 
Máté József Attila-díj as írónak és Zsombok Tí
már György írónak. A kitüntetéseket András- 
falvy Bertalan művelődési miniszter adta át a 
Közoktatási Minisztériumban.

Március 17-én a Fészek Művészklubban 
köszöntötték a 75 esztendős Hubay Miklóst. 
A házigazda Mészöly Dezső volt.

A magyarországi Sziveri Alapítvány ku
ratóriuma az idei Sziveri-díjat Zudor János 
nagyváradi költőnek ítélte oda. A díj átadásá
ra március 25-én került sor a Magyar írószö
vetség székházában.

A  Kolozsvári írók Társasága az 1992-es 
évre díjat adott Cs. Gyímesi Évának, Géczi A. 
Jánosnak és Tamás Tímeának.
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MÁRCIUS
Áprily Lajos verséből idézünk a víz

szintes 1., függőleges 1., 69. és vízszintes 
44. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első és második 
sora (zárt betűk: T, K, A, T, A,). 16. Keresztül 
csónakázik. 17. Divat, franciául. 18. ... dei: 
tilos időszak minden háborúskodásra, fegy
veres erőszakra a középkorban. 19. Retteg, 
fél. 20. Talajművelő eszközök. 23. Rácok. 24. 
Üveg, németül. 25. Történelmi időszakok. 26. 
Tellúr és bőr vegyjele. 28. Európai folyam. 29. 
Törött kar! 30. Szolgálatos az iskolában. 31. 
Moldvai uralkodó (Petiit, 1527—38, 1541— 
46). 33. ...kusz: artisták munkahelye. 34. Rag, 
a -ve párja. 35. A földművelés istennője a 
római mitológiában. 36. Földből előkerült ré
gészeti maradványok. 38. Hangtalan séta! 39. 
Hajlíthatatlan. 40. Befedem. 42. Valami fölé 
irányítva fog valamit. 44. A z idézel hatodik sora 
(zárt betűk: H, H). 46. Zeneművet átdolgoz. 47. 
Mutatószó. 48. ..., fel is út: menj innen! 49. 
Király, franciául. 50. Gléda-kezdet! 51. Átmá
solom. 55. Csillag alakú, románul. 57. Erdő 
közepe! 58.... a szája: beszél. 60. Vérszegény
ség, románul. 62. Indíték. 63. A kacsa német 
neve. 67. Illat. 70. Szárnyas gyermekalakok a 
képzőművészetben. 71. Üzleti. 72. Gyufa
rész! 74. Arra a helyre szállított. 75. ...-öböl, a 
Balti-tenger keleti öble. 76. Egyiptomi napis
ten. 77. Szakít. 79. "A" ravaszdi. 80. A seprű 
alapanyaga. 81. Tolsztoj személyneve. 82. Ae
ro...: orosz légitársaság. 84. Velúr közepe! 85. 
Bolond ..., Petőfi-mű. 86. Az ókori római fér
fiak lepelszerű felsőruhája. 87. Letér az ..., 
megváltoztatja menetirányát. 89. Pusztító 
erejű szökőhullám Japán partjain. 91. Az őz 
halála írója (Nicolae). 92. A Földközi-tenger 
melléktengere. 94. loan Vodá Caragea leánya.

95.... de Bergerac, francia költő (1619—55), de 
Rostand-darab címe is.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadiksora (zárt 
betűk: I, Á). 2. Dugonics András regénye. 3. 
Leharap. 4. Montand francia színész és éne
kes személyneve. 5. Az összeadás szava. 6. 
Lekvár. 7. Ovidius szerelmi elégiagy íjtemé- 
nye ("Szerelmek"). 8. Az RTV magyar nyelvű 
adásának főszerkesztője (Zoltán). 9. Nem ka
pok. 10. A vese tudományos neve. 11. Minisz
tertanács. 12. Kárt okoz. 13. Amerikai 
regényíró (John, 1887—1920). 14. Labanc-el
lenfél. 15. Megértettem, eszerint cselekszem.
20. Bolgár nemzeti költő (Hriszto, 1848—76).
21. Átformálom. 22. Bognárok. 25. Ráma. 27. 
Begyakorol. 30. Úr, németül. 31. Konyhakerti 
növénnyel bevetett földterület. 32. Esély, ro
mánul! 35. Brazíliai állam, székhelye Fortale
za. 36. Megszúr. 37. Kálium-hidroxid. 39. 
Magyar hírszolgálati iroda. 40. Sebhely része! 
41. A ... megtette kötelességét, a ... mehet. 43. 
Tekintetével áthatol. 44. Testi, az emberi test
tel kapcsolatos — görög eredetű szóval. 45. 
Főütőér. 47. Nagy fizikai teljesítőképességgel 
bírt (két szó). 52. Iskola, régen. 53. Bejárat, 
románul. 54. Érte. 56. Vasúti vendéglő. 59. 
Rab kevert betűi. 61. Kázus. 64. Új-zélandi és 
olasz autók betűjelzése. 65. Afrikai folyó, a 
Rudolf-tóba ömlik. 66. 000. 67. Törvény által 
biztosított kiváltságok. 68. Tyúkketrecek. 69. 
Az idézet negyedik és ötödik sora (zárt betűk: F, A, 
A, D, Ü). 71. ítéletet hozó személyhez tartozó. 
73. Kilenc óra harminc perc. 75. időbeli jelen
ségben megnyüvánuló szabályos váltakozás. 
76. Királynő, latinul. 78.... ég: teljesen leég. 80. 
Ez van a halász horgán. 81. A bükkönnyel 
rokon takarmánynövény. 83. A légnyomás 
egyik egysége. 85. Menekülésszerűen fut. 86. 
Marosvásárhelyi színművész (László). 88. 
LÉA. 90. Nem szolgáé. 91. Folyás része! 93. 
Egymást előző betűk az ábécében. 95. Étien
“ g! N A G Y  ELEK TIBOR

A HELIKON 6. számában közölt, A tél halála dm ű 
rejtvény megfejtése: Durva zsarnok, jégszívú tél,/ Készülj ... 
készülj, a halálra!/ Jármodat megunta a föld,/ És ledobja vala- 
hára.
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