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A MÁSODIK 
EGYENLÍTŐ
Kezdetben vala az a régi ál

közmondás, hogy mindenütt jó, 
de legjobb sehol. És lón igazolás
képpen a mai világ? Kongótól 
Kongóig—mondhatná keserűen 
az ember, ha arra ébred, hogy 
harminc évvel ezelőtt is, ma is 
botrányhős még Mobutu-Szesze- 
Szeko-Kuku-Bengó. Nyilván 
azért élhette túl a többi Idi-Amin- 
Nicolae-Pol-Pot-Bokassza-Cso 
mbét, mert neki egyesegyedül 
volt olyan hosszú címe-neve, 
mint a többik együttvéve? A tér
képen vándorló válsággócok már 
úgy körbejárták, övezik a Föld
golyót, mint egy második egyen
lítő. Az egyenetlenségé... 
"Jokuzama”— így nevezik a szu- 
mo bajnokait.Ez is bajt okozott az 
idén, lévén jellegzetesen japán 
sportnem, ám mostanában az tör
tén, hogy egy 212 kilós hawai fic
kó legyűrte a 260 kilós japánt, s ez 
már sok volt a nemzeti tradíció 
őrzőinek; egy játék ingerküszö
bén fog elbotlani a távol-keleti 
udvariasság s egyáltalán a sport
szellem. Azonnal belóg a lóláb: 
"idegenek" avatkoztak a legszen
tebb belügyekba A törökök több
ször nekifutottak a történelem 
folyamán, felégették a magyar 
gyepüket, de sosem tudtak bejut
ni Bécsbe; most Hamburgig ben
négnek a rájuk gyújtott 
lakásokban, pedig nincs is hadi
állapot Ahol viszont van, a szép 
délszláv városkákban már kéz
zel, golyóstollal írt veszteséglis
tákon függesztik ki az aznapi 
civil halottak és sebesültek nevét. 
Tényleg kettészakad a mezőny? 
Százzá, ezerré szakadóban min
den emberi dolog, maga az Em
beriség? A világban van egy erős 
integrációs irányzat, s most ke-
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Csomafáy Ferenc felvétele

• M edgyesi Emese: Száz sor magány
• Csíki László versei
• Bálint Tibor: Titkos céllövölde
• Gáli Emö: Tánczos Gábor Erdélyben
• Szöveggyűjtemény: József Attila
• Beszélgetés a Hamvas Béla-életmu 

kiadásáról
• Szász János: Hol van Szarajevó?
• Szöcs István: Ott az a kutya nincs ott
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A kerekasztal 
körül
Nem hinném, hogy a vi

lágtörténelem során túlsúly
ban lettek volna azok a 
politikusok, akiket jó szüleik 
vagy másvalakik erre a pályá
ra kényszerítettek, azaz aho
gyan azt felénk mondani 
szokás: az asztal körül kerget
tek volna, hogy megcélozzák a 
magas politikát. Sőt, erre az 
emberek nemcsak elhivatott
ságot, hanem talán mindenek- 
fölött kedvet éreztek 
mindenkoron, s nem utolsó
sorban azért, mert a politika 
sok felelősséggel, de inkább 
több mint kevesebb hatalom
mal jár. Az emberek zöme 
márpedig olyan, hogy vonzó
dik a hatalomhoz, s talán 
egyenlő arányban oszlanak 
meg aszerint, hogy ki szereti a 
hatalomhoz való döigölőzést 
s ki annak tevőleges gyakorlá
sát; tulajdonképpen a két tü
net némileg, némelyik ponton 
összeér, gyakorta szétválaszt- 
hatatlanul összeolvad. No 
meg a hatalomvágy bizonyos 
esetekben egybeesik a szolgá- 
lás vágyával. Szerencsésebb 
esetekben a jó ügy szolgálatá
nak vágyával. De ehhez már 
egy, a fejlettség bizonyos fo
kán álló ország (közösség) s 
annak felelősségteljes polgára 
szükségeltetik.

Elnézegettem az erőteljes 
(sőt erőszakos) állkapoccsal 
megáldott, jóképű és rokon
szenves Bili Clinton beiktatási 
ceremóniáját a hosszú csatá
rozások után fáradtan, de 
mégis szinte gyermekien ör
vendezett sikerének (győzel
mének!), s e gyermeki öröm 
minden bizonnyal abból a 
megingathatatlan hitéből fa
kadt, hogy ebben a történelmi 
pillanatban csupán ő képes Is-
> > > > >  folytatás a 3. oldalon
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A z E rd ély i T udom ányos F ü zetek  új sorozata
Az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatot 

György Lajos indította el 1926-ban. Eleinte az 
Erdélyi Irodalmi Szemle, majd a 22. füzettől az 
Erdélyi Múzeum  mellékleteként jelent meg. Lé
nyegében a terjedelmesebb, esetleg több folyta
tásban közölt dolgozatok különnyomataiból 
állott össze, utolsó darabja (208. szám) 1947-ben 
került ki a sajtó alól. A szerzők között a két 
világháború közötti erdélyi tudományosság 
mindegyik képviselője megtalálható. Az 1990- 
ben újjáalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 
kiadói munkáját e füzetsorozat újjáélesztésével 
kezdte. A sorozat ezután a folyóirattól függetle
nül jelenik meg, s azoknak a közepes terjedelmű 
dolgozatoknak nyújt fórumot, amelyek megha
ladják a folyóiratok nyújtotta kereteket, de nem 
igényelnek önálló kötetet. Ezek megjelentetése 
évtizedek óta nehézségekbe ütközött. A sorozat 
sikeres folytatását egyedül az teszi kétségessé, 
hogy minden füzetre a szerzőnek kell felkutat
nia a mecénást, s előre láthatóan pár füzet után 
alig-alig lehet majd az egyre nagyobb összege
ket előteremteni.

A sorozat első két füzete a kegyelet jegyében 
az EME két becsült és meghurcolt főtitkárának 
állít emléket, a harmadik egy tíz éve készült, 
eddig fektetett gazdaságtörténeti értekezés.

A 209. szám Benkő Samu munkája: Nagy 
Géza, a literátor és művelődésünk mindenese (Ko
lozsvár, 1991.321.). Emlékülésen elhangzott fel
olvasás, szerzője nemcsak a politikusnak, 
szervezőnek, főtitkárnak, hanem egykori taná
rának , osztályfőnökének, barátjának az alakját 
is megtiszteli vele. Innen a szubjektivebb hang, 
az oldottabb szövegezés.

A dolgozat első fejezetében családjától kiin
dulva iskoláin, egyetemein át a kolozsvári Re
formátus Kollégium magyar tanszékéig 
kísérhetjük Nagy Géza életútját a közbeékelődő 
első szerepvállalásokkal. A következő öt fejezet 
mindössze öt évet fog át az életpályából, azokat 
a legeseménydúsabb esztendőket, amikor 
Nagy Gézára történelmi szerep hárult. A máso
dik világháború után a középfokú és felsőfokú 
oktatás újjászervezésének kulcsembere volt. 
Kolozsvári tankerületi főigazgató-helyettes, 
majd a Magyar Népi Szövetség tanügyi szak
előadója, a magyar tanügy képviselője Buka
restben a Nemzetnevelésügyi Minisz
tériumban. A Bolyai Tudományegyetemet meg
szervező ötös bizottság tagja 1945-ben. A követ
kező év vezető politikusa, a tanügy mellett a 
nemzetiségi statútumért folytatott harcot is fel
vállalja. Minden igyekezete ellenére sem tudja 
létrehozni a Magyar Népi Szövetség keretein 
belül a kommunisták, szociáldemokraták és

pártonkívüliek kölcsönös tiszteleten alapuló 
egységét.

Az EMÉ-nek 1942-től titkára. Sokat tesz az 
1942-es dési és az 1943-as besztercei vándorgyű
lés megszervezéséért Ó vonja be az ifjúságot az 
egyleti munkába. 1944 őszén a főtitkári székbe 
kerül, s előkészíti a kolozsvári román és magyar 
egyetemmel kötendő kettős szerződést a múze
umi tárak használatáról. De 1947-ben az Egye
sület elleni támadások miatt neki is meg kell 
válnia tisztségétől. Ezután újra a kollégiumnak 
él, megtartásáért harcol. Ugyanis ekkor már ké
szül az államosítási törvény, melynek megsza
vazása után, 1948-ban a volt katolikus 
főgimnáziumból lett tanítóképzőbe helyezik, 
ahol csak pár évet taníthat.

A hetedik fejezetben epilógust kapunk: ho
gyan bűnhődött Nagy Géza a pár évi politizálá
sért. Kétszer egy-egy évre fogságba vetették, 
majd csak kistisztviselőként, munkásként alkal
mazták. 1956-ban végül a Református Egyház- 
kerület könyörült meg rajta sajtóügyi előadói 
állással. 1970-ben bírósági úton rehabilitálták, s 
pár évig a kolozsvári egyetemen a magyar mód
szertan előadótanára lehetett.

S miközben zajlik körülötte az élet, a politi
ka szabja meg sorsát, ő lélekben alkotó értelmi
ségi marad, s mindig valamin dolgozik: legyen 
az középiskolai tankönyv, irodalmi fordítás, ta
nulmány. Különösen két kötete időtálló: Kovács

ERDÉLYI T U D O M Á N Y O S  FÜZETEK  
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BENKŐ SAMU

NAGY GÉZA A LITERÁ TO R 
ÉS M Ű V ELŐ D ÉSÜ N K  

M IN D EN ESE

eM e
AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA 

KOLOZSVÁR 1991

Dezső (1970) és Pápai Páriz Ferenc (1977) kiadá
sa. Az utóbbiról írja Benkő Samu: "A testes 
kötetet monográfiának beillő tanulmány vezeti 
be, utána pedig először találja meg az olvasó 
egy kötetbe egybegyűjtve Pápai Páriz Ferenc • 
legfontosabb műveit, köztük olyanokat is, me
lyek mindezideig kéziratos formában szuny- 
nyadtak közgyűjteményeink polcain".

E harmindapos füzet inkább felkavarja ol
vasóját, mintsem hogy eligazítaná. Kit is tiszte
lünk Nagy Gézában? A legendás tanárt, aki 
életpályákat indított, akinek nem volt elég 
hosszú a délután, hogy felkészüljön óráira. A 
filológus irodalomtörténészt, műfordítót, aki
nek ezirányú munkásságát még ezután kell 
mérlegre tenni. Vagy pedig a lelkes szervezőt, a 
művelődéspolitikust, aki meg kellett hogy élje 
átmeneti sikereinek is a kudarcát és utolsó éve
iben kilátástalannak találta a küzdelmet? Ez a 
dolgozat az egyesület szemszögéből kiindulva 
a harmadikra szavaz. A recenzens reméli, hogy 
az első kettő alapos mfflegelése után megszü
letik a kiegyensúlyozott Nagy Géza-kép.

A 210. szám Antal Árpád monográfiája: 
György Lajos életműve (Kolozsvár, 1992. 79 1.). 
Függelékében hozza Köllő Károly mintaszerű 
György Lajos-bibliográfiáját.

A dolgozat öt fejezetre oszlik, s igen arányo
san tagolja az életutat A család, iskola, pálya
kezdés évei mintaszerűen példázzák, hogy a 
múlt rendszer milyen demokratikus úton biz
tosította az egyházak iskolái segítségével a leg
tehetségesebb fiatalok kiválasztását, képzését, 
felemelését. György Lajos, a törvénytelen gyer
mek a katolikusoknak köszönhette indulását, s 
ezért mindig is hálás volt egyháza iránt A ko
lozsvári egyetemen Dézsi Lajos tanítványaként 
kapta az indíttatást a kutatásra, s már 1911-ben 
megvédte doktorátusát. Rövid budapesti, me
zőkövesdi kitérő után 1916-tól lett a kolozsvári 
Marianum Leányfőgimnázium tanára.

A következő fejezet már a hatalom változást 
követő küzdelmes évtizedre vet fényt. Tanít, 
szervez, igazgat György Lajos, de a kormány- 
politika "elfogyasztja" alóla a magyar iskolákat. 
Elvállalja a Pásztortűz főszerkesztőségét 
(1924—1927), s jóllehet konzervativizmussal 
vádolják, a hetilap legjobban összeállított évfo
lyamait köszönheti neki. Maradandó munkás
ságot fejtett ki még az Erdélyi Irodalmi Szemle 
szerkesztőjeként (1926—1929), a Pásztortúz 
Könyvtár elindításával, valamint olyan kötetek 
megalkotójaként, mint a máig gyakran emlege
tett Pásztortúz (Erdélyi) Almanach 1925, Öreg diák 
visszanéz... (1926), A z erdélyi magyarság szellemi 
élete (1926).

(Folytatás a következő számunkban)

GAAL GYÖRGY

A MÁSODIK 
EGYENLÍTŐ

> > > > >  folytatás az 1. oldalról 
letkezőben egy még erősebb el
különülési? Valahol utat tévesz
tettünk, visszhangzik a döbbenet 
annyi nagy lelkiismeret, többek 
között Ady hangján még vala
honnan a századelőről, ahol még 
minimum ott tartottunk, hogy 
legjobb tudomásunk szerint a 
párhuzamosok (legalább) a vég
telenben találkoznak. Persze: a 
század vége még nem a végtelen, 
de mégis... Mert, valóban, mi le
het az, amiben a farkas és a bá
rány, a tűz és a víz, a kés meg az

áldozat "egységfrontba" tömö
rülhet? Nem beszélve arról, hogy 
- mit két dudás! - két "igazság", 
két "hazugság" se fér meg egy 
csárdában. Valahol Spanyolor
szágban, bizonyítván, hogy még 
Európában is bőven vannak "szo
kások”, melyeket másnál de sze
retünk nagy gőggel "ázsiainak", 
'középkorinak" titulálni: egy to
ronyból évente nagy hajdhővel 
ledobnak egy kecskét. Marha já
ték, ám az idén az állatvédők 
jóvoltából a rendőrség is beavat
kozott, s az összecsapásban több 
ember sebesült meg. Emberek! 
Hogy megvédjenek egy kecské
ben megtestesülő elvet. Mely in
kább agyrém, míg a világon 
szerte vágóhidak és mészárszé

kek és konyhák és étlapok létez
nek. És közös a piac is, nemde?

Látjátok szemeitekkel, hogy 
mik vagyunk: rövidesen Singapo- 
ore és chomow leszünk. Olajfoltok 
a világtengereken, ég az erdő, s 
ég a luxushotel meg a putri Her- 
ceg-hurcog-ovinában, árvizek 
Anglia-szerte, Minolta-Magyar- 
ország és Marlboro-Románia... 
"Karabachban is dúlnak a harcok 
az utóbbi órákban *** áldozattal. 
A mikrofonnál B. A., töltsétek kel
lemesen a vasárnapot" — hallom 
a bemondó harcedzett közönyét, 
s hogy ettől ne nézzek ki órákig 
bambán a tavaszodó kertbe, leve
szem Homéroszt. O, gyönyörű 
régi gyilkosságok, drága hábo
rúk, irtások, tatárjárások ott a tu

datlan, a primitív múltban: még 
jóra fordulhatott minden. A jó s a 
rossz hír is lassan terjedt. Mire a 
maratoni győzelem híre megráz
ta volna a gepidákat, már rég vé
ge volt a vörös-fehér rózsa 
viszályának, és jött a westfáliai 
béke. S tessék, most már Trianon 
se boldogít... Lehet, hogy az 
egyenetlenség egyenlítője tartja 
össze a világot, mint a Laokoon- 
csoportot a kígyó. Milyen gyö
nyörködtető volna, mint szép, 
hideg metafora, ha az esztétikai 
érzékünk egy szép napon képes 
volna megsüketíteni-vakítani az 
etikai érzékenységünket. De ad
dig nem, addig egye fene a meta- 
forákat: addig  mégis van 
remény.
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A kerekasztal körül
ten kegyelméből méltóképpen képviselni az Egyesült Államok és a 
világ jósorsának ügyét Vele együtt ünnepelt családja (Isten, Haza, 
Család!), vakítóan szőke és szép felesége, kissé még esetlen bakfis 
leánya, s amúgy az amerikai nép őt támogató fele, de talán még 
politikai ellenfelei is, akik valószínűleg fölismerték győzelmének 
szükségszerűségét Clinton, az újdonsült first lady és a "first baby" 
tehát ünnepelt, boldogan, fölszabadulta^, és — igen! — slágert éne
keltek, a We are the World dmű rangos slágert, amelyet annak idején 
ötven amerikai pop-rock csillag dalolt az afrikai éhező gyermekek 
megsegítésére, ötven olyan világsztár, akik közül egynek a neve is 
elég ahhoz, hogy tűzbe hozza a műfajért rajongók millióit És akik 
közül sokan ott voltak most is ezen a beiktatási ünnepélyen. Clinton 
és családja kézenfogva dalolt velük, igen, Clinton fogta a közismer
ten finnyás Michael Jackson kezét, és fújta a refrént "we are the 
world!". És ennek a mosolynak, ennek a kézfogásnak, ennek az 
örömnek nem volt semmiféle rossz, művi, alattomosan szerteka
csintó mellékíze-zöngéje, s ha időnként mikrofont dugtak az orra 
alá, megállapíthattuk az új elnök hangja nem hamis. Nem volt ebben 
semmiféle sanda exhibicionizmus, hogy na most megmutatom ma
gam vele a népemnek, mert ha én híve vagyok s karonfogva flan
gálok vele, akkor természetesen ő is a hívem, s ha népem a Michael 
Jackson híve, akkor következésképpen az én hívem is. Nem volt 
benne semmi magakelletés, ringyós önriszálás, gazsulálás a népsze
rűségért Clinton egyszerűen örült győzelmének S abban a pillanat
ban talán nem is gondolt eljövendő gondjaira.

Boldog nagy népek, boldogtalan kis nemzetek, nemzettöredé
kek, kisebbségek! — sóhajthatnánk Úgy könnyű ám örülni a győze
lemnek! Bezzeg nekünk csak a nyomor s e nyomorral mérhető 
töméntelen felelősség! Nekünk a győzelmünk is fölér egy vereséggel! S 
bár e vereség dicsó, ezt hangsúlyozzuk, mégiscsak van miért sajnál
nunk magúnk mert ha nem győzünk a politikai arénában, akkor 
emberi hiúságunkon esik csorba, s ugyan Iti sajnálja vesztes-magun
kat, hacsak nem mi magunk és kis családunk; de ha nyerünk, ha 
győzünk, az egészen más szomorúság, emelt fővel és büszkén saj
nálhatjuk, sőt sajnálta thatjuk magunkat akkor már a választóink, a 
ránk szavazók is kötelesek sajnálni minket temérdek gondunkért s 
a politikai arénában a körülmények folytán úgyis holtbiztosán be
következő vereségünkért, az arculcsapásokért, a várható megaláz
tatásokért Mert másként úgysem lehet! Tulajdonképpen semmit 
sem tehetünk itt és most, ezért is vállaltunk politikai szerepet, mert 
csatában elbukni akkor is dicsőség, ha eleve úgy indulunk már, hogy 
meg nem nyerhetjük. Azt viszont úgyis kevesen veszik észre, hogy 
aki kezdettől esély nélkülinek tételez egy harcot s mégis fölveszi, az 
árnyékbokszoló, vagy inkább ripacs.

Mindez azért jutott eszembe, mert a minap gratuláltam egyik 
barátomnak, aki nemrégiben foglaltéi igen magas politikai funkciót, 
mire ő bánatosan megjegyezte: "Inkább nyilváníts részvétet". Mi van 
ebben a képmutatáson túl, ha nem a teljes lemondás?! A kudarc kéjes 
ízlelgetése. Amártíriumról való ábrándozás, miközben tudjuk, hogy 
a politikus nem az erény bajnoka, tehát úgysincs joga a mártír címre. 
De nálunk a politikus mártír is akar lenni. Hiába na, megszoktuk már 
a funkció- és címhalmozást, ebben nőttünk föl! Osszeszorítottam a 
fogam, s nagyon halkan morogtam: "Miért mentél oda, ha nem 
kellett!?".

Nem mindenkiből lehet politikus, de a politikus lehet másegyéb 
is, aminthogy többnyire mindegyiknek volt "előző életében” egy 
"civil” foglalkozása. Clinton örvendezett, mert ugyan van más szak
mája, de sikerült neki vezérpolitikusnak lennie, hisz erről álmodo
zott A barátom úgymond vigaszra szorul, mert volt ugyan más 
szakmája, de... neki is sikerült politikusnak lennie. Ez az, ami — 
másegyebek mellett — eltérő vonás bennük. A közös: egyiket sem 
kergették az asztal körül, mindkettő megúszhatta volna ép ésszel- 
bőrrel.

Más: két ismerősöm beszélget, ami körülbelül úgy hangzik, 
hogy az egyik ecseteli politikusi gondjait, a másik pedig többször 
gyászosan közbeveti: "Hát öregem, nem irigyellek!”. Pedig bizony 
nogy irigyelte, s pont azt a tömény reménytelenséget, ami a politikai 
karriert jellemzi nálunk felé. Nagyon jól el tudta volna képzelni 
magát e dicső reménytelenségben. Ez esetben sem kergetett senki 
senkit (kerek)asztal körül. Tulajdonképpen senki nem kerget min
ket, hacsak nem mi magunk. Kergetjük a bennünk rakoncátlanko- 
dó-haszontalankodó ennivaló kis politikust, aki sok sikeres 
szomorúságra vágyik, s hogy megkapja az ünnepi spenótot, hát 
vitézül legyűri a hétköznapi tortát is, de immár felnőtt-undorral.

Mióta ezt megtapasztaltam, nagyon tudom szeretni Clinton 
gyermeki örömét

MÓZES ATTILA
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1 ősz, egyre őszebb,
2 ridegebb.
3 Visellek,
4 cipellek.
5 Hovatovább nehezebb.
6 A Semmi
7 mint aszott gerinc,
8 pőre csontgitár
9 függ közöttünk.
10 Alkalmasint
11 rajtunk fuvoláz a halál.
12 Gyászolnunk is nekünk 
kell —
13 anyát, gyereket.
14 Mennyi kín —
15 rím -
ló Böjtölhetünk
17 undok teleket
18 évente
19 egyet...
20 Szavak kellenének, kedves,
21 nem újak,
22 sem különc ötletre szabot
tak.
23 Szóljanak a Dolgokról —
24 lennél elnézőbb irántuk...
25 Bölcsek a Bölcsek,
26 hogy teszik,
27 mire képesek —
28 követik a Vizeket,
29 vagy felednek.
30 Pihenj meg.
31 Helyettem fájdalom
32 ringat.
33 Betakarni
34 magammal foglak.
35 Vagy indulunk Sehová?
36 Ne vetíts többé
37 koponyádban
38 se nyárról,
39 se házról,
40 politikáról,
41 szomorú szemű
42 szőke lányról..
43 Túlérett Minden —
44 hát megrothadt.
45 Nézz rám!
46 Közénk esnek
47 katángok,
48 vámok,
49 nyúlánk távok.
50 Levél helyett
51 képek,

52 gyertyalángok.
53 Körédfagyot
54 diadalmas magányod.
55 Szavak kellenének 
mégis —
56 köszönj rám:
57 " — Jónapot!"
58 S folytasd, hogy
59 kérsz egy ... hírlapot!
60 Válaszolok — tudod:
61 " — Elfogyott.”
62 Kérj tovább:
63 " — Akkor egy tegnapot"
64 Sajnálkozom:
65 " — Elfogyott..."
66 Te csodálkozz:
67 "elfogyott?!...”
68 El ne köszönj!
69 Kérdezz rá —
70 érdeklődd
71 a holnapot.
72 Hogy kaphatsz-e
73 zserbót,
74 csókot?
75 Varrok-e
76 inggombot?
77 Krisztinkét,
78 hogy
79 mit mondott.
80 Kérdeznék én is —
81 nem merek.
82 Forgatom
83 Kunderát
84 Mesélj hát:
85 megjártad
86 Amerikát...
87 Legyőzted
88 Dollárpapát,
89 a bandzsalt.
90 Én okítsalak,
91 hogy zsigereinkben bízni
92 szabad?!
93 Igenis szavak kellenek!
94 Nem viccek,
95 sem elméletek.
96 Alább a mércével —
97 légy türelmesebb!
98 Szeretlek.
99 Ennyi az Egész —
100 kedves.
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CSÍKI LÁSZLÓ VERSEI

A jelenlét

Nézel csak, egy körtefából, egy injekciós tűből.
Csak nézel, s én téged rejtezni sem láttalak.
Ne hidd, hogy megzavarsz, szeretek én minden 
természeti formát, elviselem az összes tárgyakat.

Ma délután elhallgatott a rádió egy percre, 
ilyenkor nálunk forradalom készül, az emberek 
mély lélegzetet vesznek, egyszerre mind.
Egyedül én tudtam, hogy te küldesz jeleket.

Hangtalan hang hangzott egy dobogón. A düh, 
a remény ilyen néma és kitartó. A z ablak 
f elfénylett fehér árnyékodtól, és csak én beszéltem:
Kérlek, keress engem, de maradj magadnak.

O tt hevertem, persze, minden körém gyűlt tárgy, 
száz papírlap, család, váza, furcsa formák.
Nagyon messze állt a körtefám. Néztem a falon át, 
meztelen ága a kertben hogyan hajol rád.

Télre fordult. Egy szúnyog mégis átszállt a szobámon.
Jól van, mondtam. Megvagyok. De megengedem: félthetsz. 
Apám vagy fiam légy, mindegy. Sajog s jólesik.
Te sem menekülhetsz, mert már én is nézlek.

Szilveszteri ballada, 
m ely ellentm ond önmagának, 
és ezért egy k icsit a z  Úrnak

(Király Lászlónak ajánlom)
Elment Mikulás, Jézuska, József Attila, 
mostantól, Uram, csak mi vagyunk ketten, 
kik jövőre egymástól jobb világot várunk. 
Én nézem, te csináld, ahogy meg van írva. 
A többi teremtő, úgy látom, ráunt, 
süketül, vakul, felejt önfeledten, 
zászlóként leng a megmentett irha.

Nézz erre a tájra, én építettem, 
neked csak megkell mentened megint. 
Túlszaporodott rajta a bölcs, a birka, 
az új hívő több, mint a hős hitetlen, 
vérünket veszik lelkes véreink.
De jó karám ez, tudja, aki bírja, 
zászlóként leng a megmentett irha.

(Ez olyan, 
mint egy vers, 
vagy kettő)

Nem ihatsz te bort mások helyett, nem 
elcserélhető mámor, sem csömör, 
és nélküled is tovább él a szó — 
maradj magadnak, remélj, tündökölj.

Szerethet egy asszonyt száz férfi, de 
másként rázza őket a szenvedély, 
és soha úgy, hogy egymást is szeretnék — 
maradj magadnak, tündökölj, remélj.

A bűn sem lesz kevesebb, se több 
az öröm, m it vállalása adhat, 
ha a világból részed kiveszed — 
tündökölj, remélj, maradj magadnak.

Látod, Uram, druszám, ma el sem mondhatom, 
magamnak mondanám csak, írnék légypapírra. 
Ne segíts, kérlek, e véletlen napon 
maradj magadnak, jövőre nem zavarlak, 
kezdj te új világot, én csak folytatom.
Enyém, sejh, az országház, a papiak, 
zászlóként leng a megmentett irha.

Ajánlás

Herceg kezedre adtam sorsom, lettem a híved, 
az ős szabálynak újra semmi híja. 
Üledékeinkkel telik meg a szabad forma, 
s zászlóként leng a megmentett irha.

Megjavítják a rossz lőrét a barátok, 
egymást gerjeszti mámor és gyönyör, 
fog rajtad a jó szó is, akár az átok, 
magával ragad, remélj, tündökölj.

Száz nő szerethet, a férfiak kiötlik, 
míg ezer felé ránt a szenvedély: 
egyetlen szerelem álmodja a többit, 
magával ragad, tündökölj, remélj.

Ha betölt az öröm, a bűnnek kevesebb 
benned a hely — bízd rá, hagyd el magad, 
kiálts, ha a világból részed kiveszed, 
tündökölj, remélj s magával ragad.

Károly Sándor Gyertya tartó



HELIKON

SZÁSZ JÁNOS CARNET MONDÁIN

Hol van Szarajevó?
Egy remek francia film (A ten

gerparti hölgyek) fájdalmasan 
szép jelenetében — 1914 nyarát 
mutatja a naptár — egy bimbózó 
lány megkérdi kedvesétől: — Hol 
van Szarajevó?

A nagyvilág azóta megtanulta, 
hol fekszik ez a bosnyák, valójában 
három nemzetiség által lakott vá
ros. Megtanulta egy világháború 
árán. Azután elfelejtette. A máso
dik világháború alatt más, sokak 
számára ismeretlen város nevét 
kellett megtanulni. Egyiket-mási- 
kat az elmúlt mintegy félszázad 
alatt ismét elfelejtették. A történe
lemben nincsenek ismétlődések, 
de lehetnek párhuzamok. Feltehe
tő, hogy a balsors választotta vá
rosnak ismét világraszóló szerepe 
legyen a történelemben? De mi is 
történt először Szarajevóban?

A terjeszkedni sohasem rest 
Osztrák-Magyar Monarchia 1908- 
ban annektálta Bosznia-Hercego
vinát. Valójában megvásárolta. 
Németország ugyanis csak azzal a 
feltétellel támogatta a Szerbiát 
gyengítő, s ekként Oroszországot 
sápasztó akciót, ha a törököket ko
moly kárpótlás vigasztalja. Nagy 
pénzek vándoroltak a bécsi ban
kokból a konstantinápolyiakba. 
Szerbia tajtékozva vette tudomásul 
a szégyenteljes üzletet. Oroszor
szág mozgósított. Már ekkor egy 
lépésre voltunk a háborútól, 
amelyre aztán azért nem került sor, 
mert Oroszország még nem volt 
katonailag eléggé ütőképes. Két 
Balkán-háború következett, a vi
lágháború általuk is halasztást 
nyert. Az eljövendő központi ha
talmak fegyveresen távoltartották 
magukat e máig sokban tanulságos 
belháborútól, csak arra törekedtek, 
hogy ne essen csorba érdekeiken. 
Akkoriban nagy keletje volt Pal
merston angol külügyminiszter 
mondásának: "Nincsenek állandó 
barátaink, nincsenek állandó ellen
ségeink, csak állandó érdeke
ink. "Mintegy nyolcvan esztendeje 
kutatja a történettudomány az első 
világháború oksorait. Nem kétsé
ges, hogy az érdekegyeztetés, a 
kölcsönös érdek politikája, a 
kompromisszum, agresszió kiikta
tása az okok rétegződésének egyik 
sora.

Az ember(iség) teremtő képes
sége végtelen, ezért futja arra a 
kozmikus jelenségekhez hasonla
tos teljesítményre, hogy amit egyik 
kezével épít, azt a másikkal lerom
bolja. A huszadik század eleje, az 
első tizennégy év a páratlan szel
lemi felfutás, szinte pazarló intel
lektuális tüntetés korszaka. 
Egyfelől a világ újrafelosztása kö
rüli véres birkózások, a helyi hábo
rúk öngyilkos tébolyulásai, 
másfelől — a számunkra kedves 
példa — a modern magyar iroda
lom és művészet megszületése, fel
serdülése és megférfiasodása. 
Ekkor bontakozik ld Bartók zseni
ális tehetsége, indul hódító útjára a 
magyar impresszionizmus, az épí
tészet. Miközben a mélyben, a szé

leken, a vezérkarokban és az ural
kodók kabinetjeiben már javában 
készültek a pusztulás tervei: Ady 
volt mindennek vergődő felérzője.

Csak Bosznia-Hercegovina an- 
nektálásának esztendejében is — 
én 1908-tól számítom a világégés 
előjátékainak kezdetét — valóság
gal ontotta műveit Chesterton, 
Thomas Hardy, Sudermann, 
Schnitzler, Shaw, Strindberg, Rilke, 
Apollinaire, Wells; a festők közül 
Rousseau, a vámos, Monet, Bra
que, Matisse, Mondrian; a zené
szek közül, Ravel, Messiaen, 
Mahler, Rimszkij-Korszakov. Még 
dolgozott Rodin, már dolgozott 
Bríncu§i. A vegyészeti Nobel-díjat 
Rutherford kapta a radioaktivitás 
terén elért kísérleti felfedezéseiért.

Ebben az esztendőben tisztázza a 
tudomány a napfoltok mágnesme
zejét, az idegrendszer fiziológiáját, 
elterjed az ofszetnyomás, a duralu
minium, megalakul a General Mo
tors autógyár — földön, vízen, 
levegőben győz a szellem és a tu
domány. Még a töltőtoll és a tűzkö- 
ves öngyújtó is annak az 
esztendőnek az ajándéka. Egy szó, 
mint száz: aranykor!

És mennyi vidámság, humor, a 
szórakozásnak mily kifinomult 
módjai és változatai: a suttogó san
zonoktól a csípős, csiklandós hely
zetdalokig, az ördöngös kánkán és 
meghitt angolvalcer, Jules Renard 
gúnyrajzai és Karinthy paródiái, a 
francia bohózat, Molnár Ferenc 
színpadi bűvészmutatványai, no 
és az operett, a nyájas, a nyálas, az 
andalító és az agylágyító, máig dú
dolt fülbemászó dallamaival. A 
kedv és kedély mintha az örök bé
ke visszfényében sugárzott volna... 
Aranykor!

Szerbia, a szerb hazafiak, a

szerb nacionalisták — azt hiszem, 
helyes a sorrend — sohase nyu
godtak bele Bosznia annektálásá- 
ba. Többféle titkos szervezet 
működött, mindmegannyi a szer- 
bek államegyesülésének program
jával. Az idegen fennhatóság alá 
került Bosznia így lett a szerb naci
onalista—terrorista mozgalom el
ső számú célpontja. Amikor már 
1913 szeptemberében Ferenc Fer- 
dinánd trónörökös elhatározta, 
hogy a XV. és XVI. hadtest követ
kező évi boszniai hadgyakorlatát 
megtekinti, a szerb nacionalisták 
elhatározták, hogy merényletet kö
vetnek el ellene. A trónörökös 
egyébként monarchiaszerte nép
szerűtlen volt, már 1902-ben, 1906- 
ban és 1910-ben is merényletet

kíséreltek meg ellene. A boszniai 
látogatás — amelyhez Szarajevó 
megtekintése is hozzátartozott — 
nem nyerte el a magas körök osz
tatlan tetszését, de végül a boszniai 
helytartónak kellett igazat adni, 
mely szerint a Monarchiának ok
vetlenül szüksége van egy boszniai 
erődemonstrációra, valamint a 
trónörökös tekintély-demonstráci
ójára, minthogy a monarchiaelle- 
nesség erősen növekvőben. Ez a 
szempont végül győzedelemeske- 
dett.

Babonás előjelek ugyan figyel
meztették Ferenc Ferdinándot, te
kintsen el a tervezett úttól. A 
különvonat szalonkocsijának 
egyik tengelye áttüzesedett. Az 
utazást egy elsőosztályú kocsiban 
folytatták. Triesztbe menet egy 
újabb szalonkocsi elektromos be
rendezése elromlott. Eddig ugyan 
minden elromlott, de a dolgok 
mentek a maguk útján. Június 26- 
án és 27-én megtartották a hadgya
korlatokat. Este az ilidzai Hotel

Bosnában káprázatos díszvacsora. 
Egy helyi hivatalosság arra kéri a 
trónörököst, mondjon le a szaraje
vói látogatásról. Sokan Ferenc Fer- 
dinánd környezetéből is így 
vélekedtek. Ha egyáltalán beszél
hetünk kockákról, azok már vala
hol el voltak vetve. A felség 
felesége szerint: "Mindenütt oly 
barátságosan fogadnak a szerb la
kosság részéről is..., hogy igazán 
meg vagyunk elégedve." Tehát ma
radnak. Tehát mennek. A halálba.

Másnap délelőtt a trónörökös 
szarajevói útvonala mentén össze
gyűlt tömegben hat boszniai szüle- 
tésű szerb és hercegovinai 
mohamedán ifjú szorongott, kö
zöttük a történelmi névre szert tett 
Gavrilo Princip. Kis szerencsével 
már Nedeljko Cabrinovicnak sike
rülhetett volna végeznie a trónörö
kössel, de a Cumurja-hídnál 
elhajított gránátja Ferenc Ferdi- 
nánd gépkocsija mögött robbant. 
Örök titok, hogy a hatóságok ezek 
után miért engedték tovább pará
dézni a magas vendégeket. Az el
kapott merénylőnek elhitték, hogy 
nincsenek társai.így aztán Gavrilo 
Principre maradt elvégeznie azt, 
ami társának nem sikerült. Az Ap- 
pel-rakpart és a Ferenc József körút 
sarkán áldozatára váró merénylő 
golyói nem tévesztettek célt. így 
kezdődött, huszonötmillió halottal 
végződött

Vannak történelmileg babonás 
pontjai a világnak, Szarajevó közé
jük tartozik, mint Verdun, a Magi- 
not-vonal, Danzig. Mint Hirosima. 
Csakhogy Szarajevóban megint 
háború dúl. A század eleji naciona
listák utódai továbbra sem monda
nak le Bosznia-Hercegovináról, 
mely utóbb független állammá 
vált, de ma már nem áll egyébből, 
mint halálra ágyúzott, éhező, fázó 
Szarajevóból, amelynek egyik-má
sik szélét a Kis-Jugoszlávia által 
felfegyverzett szabadcsapatok le
morzsolják. Talán csak hetek kér
dése, és Bosznia-Hercegovinát 
teljességgel elfoglalják. Vajon a 
Nemzetközi Közösség éppúgy 
megvédi függetlenségét, mint Ku
wait esetében? Tehát háború. Vajon 
az iszlám országok boszniai moha
medán testvéreik segítségére siet
nek? Tehát háború.

Principet — minthogy nem töl
tötte be huszadik évét — két évti
zed szigorított börtönre ítélték, 
négy év múltán meghalt. A német, 
francia, horvát, magyar, szlovák 
háborús bűnösöket halálra ítélték. 
Eichmann elnyerte méltó bünteté
sét. De senki se tanult semmit. A 
fegyverkereskedelem virágzik. A 
magfegyverekhez szükséges hoz
závalókat a szabad kereskedelem 
fogalmazza. Senki se tanult sem
mit. Etnikai tisztogatások, tö- 
meggyilkosságok, megkínzott 
hadifoglyok, földönfutó menekül
tek, éhínség, romba dőlt házak, fel
perzselt földek---------

Van a sárgolyónak egy hatodik 
földrésze: a háború. Ott van Szara
jevó.
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TITKOS CÉLLÖVÖLDE
Azon a reggelen, mikor Sánta 

Marinak is ki kellett hurcolkod- 
nia a Forduló utcai szobából, 
ahol négy éven át fogadta estéről 
estére a férfiakat, még nem tudta, 
hol fog meghálni, ki fogadja be 
éjszakára, s épp oly tanácstalan 
volt, mint amikor eljött Fehér- 
macskásról, hogy beálljon cse
lédnek. M ost is ugyanazt a 
szürke, kopott fakoffert lóbálta, 
azt a bajt hozó, átkozott ládát, 
amellyel a bordélyba érkezett, s ő 
maga sem értette, hogy a forgal
masabb napokon és a titkos kúrá- 
lások idején, am ikor szépen 
keresett, miért nem vett a bőr
díszművestől egy új, mutatós 
útitáskát. Vajon nem hordja ma
gában már ez az idétlen tákol
mány is az ő sorsát — gondolta 
csüggedten, amikor átment a 
szűk, árnyékos udvaron, ahol a 
huzat papírt, szemetet, púderpa
macsot, párja vesztett női haris
nyát sodort a betonon, s a végre 
tárt ajtók mögül, a megürült szo
bákból hideg korom szaga és az 
elhagyottság vigasztalansága 
áradt felé...

Nemsokára ismét az utcán 
volt

Hova menjen, kinél kopog
tasson?

A főtéren, a kelő nap fényé
ben por szállt, nyírágseprűk su
sogtak, és föl-fölzengett 
valamelyik utcaseprő hangja, 
mintha örülne, hogy reggel van 
megint, veszedelem nélkül telt 
el az éjszaka, és ő is él a többi
ekkel együtt, ahogy derékból ki
fordulva sepernek, mint Incze 
János Dés festményein. A ga
lambok biccentgetve szaladgál
tak a morzsák után, amelyeket 
a kapzsi verebek az este nem 
tud tak  kikapkodni előlük a 
gyorsan sötétedő takaró alól. 
Mari egyre árvábbnak érezte 
magát. Már az is jó volna, ha 
m egp illan tana egy ismerős 
lányt, állt meg a járdán, cigaret
tát puhítgatva az újai között, s 
összeszűkített szemével messzi
re nézett a tanácstalanságból és 
homályos bizonytalanságból a 
biztató lehetőségek felé, mert 
még gyufája sem volt, és arra 
gondolt, valamelyik utca- se
prőtől kér tüzet; s már le is lé
pett a járdáról, amikor a Szürke 
medve vendéglő alagútszerű ka
pualjából Vilma, a Debella kiál
tott utána:

— Mari, kisanyám!... Állj 
meg, te bolond!...

Es a következő percben már 
egymás hátába sírták a fájdalmu
kat, a találkozás örömét, s mind
azt, ami történt és történni fog 
velük a sors kiszámíthatatlan 
volta miatt; Vilma egész teste 
hullámzott, mint egy meleg ára
dat, teljes súlyával ránehezült 
barátnőjére, s egy kis időnek kel
lett eltelnie, amíg tovavonult ez a 
forró zivatar, hogy aztán két te

nyere közé foga Mari arcát, bele
meredjen a szemébe, akár egy 
meg nem száradt, de már bekere
tezett szűzanya-képbe.

— Beszélj, mindent tudni 
akarok!... — mondta, és Sánta 
Mari elmesélte az utolsó hóna
pok eseményeit, váratlan föl
bom lását a lányosháznak, 
kalandját a festővel, aki annyira 
sem becsülte, hogy éjszaka beb
újjék az ágyába, hanem ott szu
szogott tőle pár lépésnyire a 
sötétben, részvétlenül, mint egy 
gőzmalom, mint egy heréit ár- 
tány, s reggel egy százassal akar
ta kiszúrni a szemét, amiért

megfesthette; de ő ki sem nyúj
totta a kezét a lóvéért, hanem a 
művész úr elé köpött, és azt 
mondta: 'Tegye a szemére a pén
zét, maga csóró kommunista bu
zi!", s ez volt női önérzetének 
második föllobbanása, mióta 
Mamuka cselédlányból kurvává 
léptette elő...

És mindketten megint sírtak, 
mert Vilmát is megtépte a sors, s 
bár hűséges akart lenni Poók Ja
nihoz, a púpos hölgyfodrászhoz,

sosem gondolta volna, hogy ket
tőjük közül ez a csigurmigur lesz 
az, aki megcsalja a másikat, ez a 
lator, aki oly rút, hogy olvasva 
járhatna a majmok között: Jani 
egy éjszaka, még a nyár elején 
kisirült a nyárikonyhába, ahol 
Stefi, a virágáruslány aludt, és 
megmászta, mint a pók; mikor 
pedig gyanút fogva utána lesett, 
ott kapta őket az ágyban, amely 
valószerűtlenül magas lett, de Ja
ni oly alattomos lassúsággal buz- 
gólkodott azon a ribancon, hogy 
még a takaró is alig mozgott fö
löttük...

— Ehhez mit szólsz, kisa

nyám? — sírt fel Vilma a maga 
sajátosan csúf, rekedtes hangján. 
— Infrágánti, érted, infrágántil 
...Mikor kiváltott Mamukától, at
tól a Buha Zsuzsitól, még azzal 
vigasztaltam magam, hogy ábrá- 
zatnak rossz ugyan, de pofának 
megjárja, most azonban világgá 
kiáltom: csúfabb az ördögnél is 
ez a rozsdás drótokból gubancolt 
hikimiki!...

Sánta Mari a könnyein is át
nevetett a Debella hasonlataitól, 
aztán mikor az arcuk ismét szik
kadt lett, Vilma elmondta, hogy 
otthagyta Poók Janit, és a Felhő
vár oldalában bérel egy kis szo- 
bácskát; igaz, petróleum m al 
világít, de tiszta kis fészek az övé, 
a puliszkát is meg lehet enni az 
aranysárgára súrolt padlóról; 
egy idő óta a Szürke medvében, a 
söntésnél dolgozik, ha Mari 
akarja, őt is beajánlja pincémő- 
nek, és magához veszi, mert ők 
mindig jól kijöttek egymással, 
soha szóváltás sem volt közöt
tük...

És Mari még aznap este oda- 
hurcolkodott hozzá a fabőrönd
jével, a maga módján elégedett 
volt a lakással, s mikor alkalmaz
ták a Szürke medvében, már-már 
boldognak érezte magát: de csu
pán két hónapig hordta ki a sört, 
bort, pálinkát a söntéstől a hatal
mas vendéglőterembe, s hajlado
zott az asztalok fölött a füstben, 
zajban, a részegek tekintetének 
bizalmas tapogatásában és paj
zán célzásaik közben, akik azt 
hitték, hogy bármikor lefekszik 
velük, mert ekkor olyasmi tör
tént vele, olyan titokra döbbent 
rá, melyet addig még csak nem is 
sejtett, s amiről a Debella sem be
szélt neki...

Esténként, néha még záróra 
után is fegyverdörrenések hallat
szottak valahonnan mélyről, de 
az üzletfelelős meg a másik két 
pincér, aki tudta ennek az okát, 
mindig kitért a vendégek kérdő 
tekintete elől, vagy azt mondta, 
hogy a tűzoltók gyakorlatoznak 
egy közeli laktanya udvarán, 
vaktölténnyel. Ilyenkor zörgött 
az ablaküveg, összekoccantak a 
tálcákon egymás mellé állított 
poharak, s érezni lehetett, hogy a 
fegyverek sokkal közelebb dör- 
rennek, s a két pincér meg a góré 
is hazudik. Az igazság az volt, 
hogy a vendéglátóipar igazgató
ja borpincét akart a Szürke medve 
alatt húzódó katakombákban, 
ahol sovány patkányok sodród
tak innen oda, mintha a huzatra 
bíznák magukat, s a gyalogjárói 
szellőzőrácsokon aláhulló mor
zsák és némi ételmaradék után 
konfettivé rágták az iparkamara 
iratait, amelyeket ide menekítet-
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tek a háború idején. Egy belső 
boltíves szakaszt már át is alakí
tottak, a kibontott téglák helyébe 
békasó idétlen darabjait építették 
be kétoldalt a falakba, gépolajjal 
bemázolták, s aki először pillan
tott rájuk, azt hitte, talajvíz csu
rog alá rajtuk, s hideg nyirkosság 
terjeng a környékükön. Módosí
tás közben aztán elfogyott az 
anyag és a pénz, leállították a 
munkát, és később sem lehetett 
soha megtudni, ki gondolta ki a 
földalatti céllövöldét: Mocanu 
elvtárs, a városi első titkár, Op- 
tyinkár, az állambiztonság me
gyei főnöke, vagy Ispar 
rendőrőmagy; de az bizonyos, 
hogy hármuk közül kísértette 
meg valamelyiket, hogy két va
dászat között a szolgálati fegy
vert szo lgálaton  kívül is 
használják, s ezzel a vérpezsdítő 
szórakozással is édesebbé tegyék 
kiváltságos életüket Vagy kilen
cen jártak oda, hosszú, ácsolt asz
talnál ültek, egy beavatott pincér 
hordta nekik a finom italokat, ko
nyakot, bort, pezsgőt, s ők egy
mással versenyezve lőttek célba 
éles tölténnyél apró kancsókra, 
arasznyi gipszfigurákra, amelye
ket az első titkár szerzett be a 
helyi porcelángyárból; ezeket be- 
csiccsentve az osztályellenség 
képviselőinek nevezte, akik éjjel
nappal "botokat dugdosnak a ha
ladás kerekeinek a küllői közé”, s 
ilyenkor mesterkélt dühvei, hu
nyorogva, először mindig ő ma
ga célzott. Utána lőttek a többiek 
is, porzott a gipsz, szóródtak az 
üvegszilánkok, cserépdarabkák, 
de, nehogy a golyók gellert kap
janak és valamelyiküket megse
besítsék, a pince mélyén 
kibontott téglák helyébe nem ü- 
lesztettek köveket, hanem csu
paszon hagyták a falat, s egy idő 
után az agyagos földben száz és 
száz apró tölcsér sötétlett...

A céllövöldének két rejtett 
lejárata volt, egy a vendéglőből, 
hogy a pincérek idejében telje
síthessék a magasrangú vendé
gek minden szeszélyét, óhaját, s 
egy a Szürke medve hátsó udva
rából, ahol a céllövészek közle
kedtek, s m indkét lejáratnál 
egy-egy dvü  rendőr őrködött, 
nehogy a titkos szórakozóhelyre 
bárki illetéktelen is betévedjen. 
Egy napon, Karácsony szombat
ján, a szekuritáté parancsnoka 
már besikerált, mikor követelni 
kezdte, hogy hozzák le neki 
Sánta Marit, mert ki akar lőni a 
lába közül egy pezsgőspalackot. 
Miután elkiáltotta, mi az óhaja, 
ültében hátradűtötte a fejét és a 
szája sarlósán elnyüt, mint a cá
páé, amikor hirtelen a hátára 
fordulva alulról ragadja meg ál

dozatát, s szakít ki belőle egy 
darabot.

— Hozzátok ide nekem azt a 
sánta tündért, nehogy én kelljen 
utánamenjek, mert akkor a górét 
is lepuffan tóm!... Egy láda pezs
gőbe fogadok, úgy küövöm a 
pezsgőspalackot a feneke alól, 
ahogy az a Vilmos lőtte le a körtét 
a kisfia fejéről, akit a makk ászon 
is látni!...

— Nem a körtét lőtte le, pa
rancsnok elvtárs, hanem az al
mát, az almát! — buzgólkodott 
történelmi tájékozottságával az 
őrnagy, de Optyinkár a száját el
húzva csak legyintett: — Hát ak
kor az almát, nem mindegy?... Ez 
is gyümölcsféle, az is, te nagyo
kos!...

Mikor Bokor Miklós, a Szürke

medve üzletfelelőse meghallotta a 
már zákonyos parancsnok óha
ját, elsápadt, és ide-oda kezdett 
szaladgálni, mert emberöléstől 
félt, amelyben ő is bűnrészessé 
válhat a törvény előtt. Már ült két 
évet italhamisítás miatt, közke
gyelemmel jött ki a fogházból a 
fölszabadulás ünnepén, jótevői 
bedugták egy falusi csárdába 
kocsmárosnak, de hamarosan 
visszakerült a városba, s egyik 
napról a másikra a Szürke medve 
üzletvezetője lett Apró szemével 
mindent látott, nagy, csüngő fü
leivel mindent hallott, s a sze
m élyzet a háta m ögött

Egérmikinek csúfolta; mostaná
ban azonban ismét szorongott, 
mert egy nyugdíjas könyvelő, 
akit ő bízott meg a készlet fölmé
résével, nagy hiányokat talált, s 
ellenőrzés esetén Bokor már csak 
a céllövölde magasrangú vezető
inek a segítségében bízott. Ezért 
végül így szólt Marihoz:

— Dobd le a köpenyed, és 
menj Vilma után oda, ahova ő 
viszen... Ne aggódj, nem lesz 
semmi bántódásod, csak egy ki
csit szórakozni akarnak veled a 
magasrangú vendégek. Tudod, 
kik vannak köztük?

És megmondta, de Mariban 
ekkor harmadszor lobbant fel a 
női önérzet, azóta, hogy eljött 
Mamukától:

— Minek néz engem?... Ha

valaki megbolondul és éjjel akar 
sütni, mindjárt szaladjak oda a 
szitámmal?

És hirtelen elsírta magát; 
Egérmiki ekkor már remegett a 
dühtől; érezte, hogy szorítóba 
került.

— Ide figyelj, te lubnya! — 
kiáltott a lányra. — Ahelyett, 
hogy hálás lennél nekem, aki föl
szedtelek az utcáról és alkalmaz
talak, hisztizel és űzöd az eszed... 
Mióta lettél olyan finnyás?... Hi
szen te is tudod, hogy az a kö
csög nincs cserépből, hogy 
szétrepedjen!

És csúfondárosan fölnevetett.

De ekkor már Vilma is odakerült; 
most úgy látta jónak, ha Egérmi
ki pártjára kel, és csitítani igyeke
zett a barátnőjét:

— Gyere, kisanyám, gyere!... 
És egy dekát se félj, mert nem 
kellünk mi nekik!... Hogyan is 
képzeled: ezek azt vágják ha
nyatt, akit akarnak, még ha szűz
lány is arányi ...

Éjfél is elmúlt, mikor Sánta 
Mari vacogva és ide-oda tekin
getve átment a hűvös hátsó ud
varon a ládapiramisok között, 
hogy aztán szinte szédülten alá
forogjon egy homályba merülő 
csigalépcsőn, mintha bekötötték 
volna a szemét. Odalent lőpor- és 
dohányfüst szaga keveredett 
egymással, s mikor a sorban ülő 
céllövőkre pillantott, akik vész
bíróságként foglaltak helyet az 
asztalnál, azt hitte, rosszul lesz; 
de már gondolkodni sem tudott, 
mert a parancsnok a pisztolyával 
intett, hogy Vilma segítse fel a 
lányt a használt deszkákból 
összetákolt alacsony dobogóra, 
és illessze a lába közé a pezsgős
üveget.

— Dobd le a köntösödet is! — 
kiáltott oda Marinak az őrnagy, 
és a párttitkár még megtoldotta: 
— A bugyit is, a bugyit is!... Arra 
most semmi szükség!

De a vadászszövetség elnöke, 
egy megfáradt vénember, aki 
előtt nem vök pisztoly, mert in
kább csak bíróként volt jelen, és 
hatalmas kezét eddig az asztal 
deszkáján pihentette, olyan moz
dulatot tett, mint aki titkon meg
veti az efféle társaságot, s ha 
pusztán rajta múlna, többé részt 
sem venne ezeken a céllövészeti 
vetélkedőkön.

— Itt nincs valami meleg, elv- 
társak — mondta, és egy gyu- 
nyoros mosoly bújkált a szája 
szögletében. — Ne vetkeztessük 
hát meztelenre ezt a szemcsét- 
lent!...

A többi pillanatok alatt tör
tént. Mari már a dobogón állt, a 
pezsgőspalackot a lába közé szo
rítva, lehunyta a szemét, s várta, 
mikor éri a halálos lövés; de ami
kor eldördült a revolver és föl
csapott a társaság kacagása a 
boltívek alatt, még nem esett 
össze, s ezen ő csodálkozott leg
inkább; csak olyasmit érzett, 
mintha az öle a robbanással egyi- 
dőben fölszakadt volna, s ő 
egyetlen hatalmas lökéssel meg
szülte volna az új, gonosz vilá
got, mellyel terhes volt, mióta 
elindult Fehérmacskásról...

Részlet a Bábel torony háza cí
mű, készülő regényből
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SIGMOND ISTVÁN

H A P P Y  E N D

A vadász
Reggel hatkor már ott volt a fa alatt. Pus

káját nekitámasztotta a fa törzsének, háti
zsákját vigyázva helyezte el a földön, nehogy 
kiloccsanjon a termoszban előkészített feke
tekávé. Pálinkát ezúttal nem hozott magával, 
elemózsiával viszont bőségesen felpakolta 
magát, hosszúnak ígérkezett a nap. A mérés 
legalább harminc percet vett igénybe. A fa 
törzsétől számítva lemérte a tíz méteres tá
volságot a négy égtáj irányába, elhelyezett 
egy-egy követ a négy pontban, aztán nagyon 
óvatosan, nagyon odafigyelve megpróbálta 
olyanformán összekötni a pontokat, hogy a 
csizmája sarkával meghúzott vonal szabá
lyos kört rajzoljon a fa körül. A vadász sokat 
adott a precizitásra, számára ez nem volt 
valamiféle szokás, erénynek sem lehetett vol
na minősíteni, tulajdonképpen életforma 
volt. Első lövése is igen jól sikerült. Igaz, hogy 
az áldozat csak egy veréb volt, de amikor az 
apró hulla lezuhant a földre, egyáltalán nem 
volt feje. A vadász körülnézett, hogy látta-e 
valaki ezt a csodálatos lövést, de vasárnap 
lévén, ebben a korai órában nem nagyon jár
tak még az utcán. A vadásznak jólesett volna, 
ha valaki elismerő csettintéssel honorálja a 
teljesítményt, de hogy ilyen nem akadt, ő 
maga csettintett egyet, közben ragyogó 
szemmel nézte a fej nélküli hullát. Hét órakor 
két galamb pottyant a fa alá, ezek fejjel érkez
tek ugyan, de esés közben — a vadász meg
számolta — huszonhét tollúval ékesítették a 
fa köré húzott, kör alakú vadászterületet. Fél 
kilencig hatvannyolc madárnak sikerült kiol
tani az életét. Volt köztük varjú, csalogány, 
cinege, fülemüle és fürj, rigó, sas, ölyv, kar
valy, vörösbegy és szarka, barázdabillegető, 
héja, csóka, csíz, kolibri, fecske és daru, bö
lömbika, gerle, szajkó, kondor, kánya és vér
cse, fogoly, süketfajd, fácán, sirály, kakukk, 
szalonka és pinty, sőt még egy gólya is. A 
vadász csodálkozott a szokatlan méretű fel
vonuláson, a leterített madarak száma, sok
félesége és egyesek esetében az igen előkelő 
hovatartozás meghaladta legvérmesebb re

ményeit is, aztán azzal zárta le magában az 
ügyet, hogy valami sajátos, kontinenseket át
fogó jelrendszernek köszönhetően a mada
rak megneszelhették ezt az egyedülálló 
alkalmat, amikor részesei lehetnek a sok- 
nemzetiségű tisztogatásnak. Áfa alatt rende
zetlen halmokban feküdtek a véres tetemek. 
A vadász nyújtogatta a nyakát, de nem sike
rült felfedeznie egyetlenegy kétlábú, tollas 
állatot sem, úgy nézett ki,hogy több madár 
nem maradt életben az egyre melegebben 
sütő nap alatt. Ezzel szemben igen nagy ér
deklődésre számíthatott a kör felé közeledő 
macska. A vadásznak először nyílt alkalma 
arra, hogy egy négylábú háziállatot is puska
végre kapjon, a feladat különösen érdekes
nek bizonyult, ugyanis a menekülő állatot 
egy csaholó kutya követte, gyorsan kellett 
döntést hozni tehát a sorrendet illetően. A 
vadász humanitárius meggondolásból a 
macskát végezte ki előbb,lélektanilag ugyan
is az üldözött haláltudata úgyszólván testet 
ölt az egyre halványuló élettudathoz képest. 
A csaholó kutyát először hasba lőtte, aztán 
kénytelen volt nyitott szájába is röpíteni egy 
golyót, hogy a félhulla kutya inesztétikusan 
vicsorító pofájáról eltűnjön a kínos mosoly. A 
jajveszékelő öregasszony kitárt karokkal sán- 
tikált a macska teteme felé, a vadász időben 
figyelmeztette, hogy ne lépjen be a fa köré 
húzott kör alakú területre, de a macskás ö- 
regasszonyt nem lehetett lebeszélni szándé
káról. A vadász megvárta a beteljesülés pilla
natát, azaz azt a m ozdulatot,amikor a 
macska tetemét magához ölelte a térdre ro
gyott asszony, aztán úgy döntött, hogy ezút
tal kipróbálja a hátulról leadott tüdőlövés 
hatékonyságát. Az eredményt nem volt ideje 
megszemlébú, megint csak beléptek ketten a 
körbe, egyikük feltehetően az öregasszony 
férje volt, aki — a vadász vélekedése szerint 
— nem a legválasztékosabb modorban addig 
káromolta az Istent, az anyaföldet, az eget, a 
hazát, a nemzetet és természetesen a vadászt, 
amíg torkába fúródott a halálos golyó. A kör
be tévedt gyermekhez a vadásznak féltérdre 
kellett ereszkednie, hogy pontosan a kisfiú 
szeme közé találjon. Nemsokára a pap is 
megjelent. Két kezét a magasba emelve lépett 
a körbe, a vadász nem tudta eldönteni, hogy 
a mozdulat minek a jele, a megadásé-e vagy 
a megbocsátásé, a dilemmát egy jól irányzott 
fejlövés oldotta meg véglegesen. Közben de
let harangoztak volna, ha lett volna harango
zó, de valahol ott feküdt ő is a madár- és 
emberhullák tömegében. És odakerültek 
mindannyian, akik beléptek a körbe, öregek, 
fiatalok, férfiak, asszonyok, sőt még a leges
legutolsó, az aggastyán hadfi is, aki egy ócs
ka m ordályt szorongatva, bakkecske 
ugrásokkal közelítette meg a hullahegyen 
várakozó vadászt, de a fortélyosnak szánt 
mozdulatok öregesen topogó tangólépések
ké silányodtak.

A vadász egyedül maradt. Aztán még
sem. A fa legalsó ágán felfedezett két élő
lényt, egy rövidebb és egy hosszabb nyüvet. 
A vadász óvatosan leemelte őket az ágról, a 
tenyerébe helyezte e furcsa teremtményeket, 
átgázolt a hullákon, s amikor a kör széléhez 
ért, két térdre ereszkedve kitette a két nyüvet 
a körön kívül eső területre. A vadász arcán 
ahítat volt és derű, mámor és diadal, alázat 
és megbékélés.

— Szaporodjatok — mondta a vadász — 
és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és 
hajtsátok birodalmatok alá. Egy az Isten.

A kőhordó, 
a kő és a szél
A kőhordó két kézzel markolta meg a 

követ és elindult vele a túloldalra. Az úton 
nem találkozott senkivel. Ezen, az úton soha 
senki nem járt rajta kívül. Ez az ő útja volt. 
És a szélé. Most is hátulról érkezett. Mint 
rendesen. Ezzel háromra szaporodott a tár
saság: a kőhordó, a kő és a szél. A kőhordó 
nem gondolt semmire. Vitte a követ. A kő 
sem gondolt semmire, ő t  vitték, s ez teljesen 
kitöltötte az életét. A szél mindhármójuk he
lyett gondolkozott. Félútnál a kőhordó nyö
gött. Egyszer. Azután még egyszer. Rövid 
szünet után elkezdett nyögni egyfolytában. 
A szél nagyobb sebességre kapcsolt, hogy 
segítsen a kőhordónak. Es tényleg. Nemso
kára célhoz érkeztek. A kőhordó letette a 
követ és felemelkedett. Két tenyerét a hátára 
szorította, és azt mondta, hogy "jaj". De csak 
egyszer. Nem volt sok ideje, vissza kellett 
vinnie a követ. Megmarkolta két kézzel és 
elindult vele a túloldalra. A szél ezúttal 
szemközt érkezett. Szétzilálta a kőhordó ha
ját, letépte róla az inget, repesztette a tüdejét. 
A kő mindezekből semmit sem tudott, ó t  
vitték, s ez teljesen kitöltötte az életét. A kő
hordó nekifeszült a szélnek és ordított. Szé
lesre nyitott szájjal. Ez egy marha, mondta a 
szél, s kifordította a kőhordó egyik szemét. 
Csakhogy a kőhordót nem akármilyen fából 
faragták. így, félszemesen is elérkezett a cél
hoz, azaz a kiindulóponthoz. Most sem gon
dolkozott, csak ösztönösen megrázta az 
öklét. Előzőleg letette a követ a lába elé és 
nyögött. Egyszer. Aztán újra felemelte a kö
vet és elindult vele a túloldalra. Az út 
hosszabbnak tűnt, mint első ízben. De azért 
elérkezett a félútig, ahol letette a követ. A 
kőhordó most sem gondolkozott, de ösztö
nei azt sugallták, hogy ezúttal a félútnál van 
a cél. Nyögött egy jó nagyot, aztán felemelte 
a követ és vitte visszafele. A szél most már 
nem is szél volt. Hurrikán. Kifordította a 
kőhordó másik szemét, leteperte a földre az 
üvöltve viaskodó embert, beletaposott a 
gyomrába, felszakította nyakán az ereket. A 
kőhordó hason csúszva közeledett a cél felé, 
azaz a kiindulóponthoz. A követ magával 
vonszolta. A kő mindezekből semmit sem 
tudott, ő t  vitték, s ez teljesen kitöltötte az 
életét. A célnál a kőhordó nem tudott fel
emelkedni. A követ sem tudta legördíteni 
csupasz melléről. Teste teljesen vérbe borult, 
gondolkozni most sem gondolkozott, ösztö
nei sem működtek már. A szél felemelte a 
követ, s olyan tíz méterről agyoncsapta vele 
a kőhordót. A kő boldog volt. Végre repülhe
tett.
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SZŐCS ISTVÁN

Ott az a kutya nincs ott 
avagy

háborús tanulságok
Szemrebbenés nélkül rámon

dani a fehérre, hogy fekete — ez 
a politikailag iskolázott ember 
szokása. De meddig még, uram?

A kisgyereknél van egy bizo
nyos első és második dackor
szak. Ilyenkor fedezi fel és éli át a 
kisgyerek a saját akaratát.

Két és fél éves unokámmal sé
tálok. Né, ott a kerítés mögött, 
mondom, ott van az a kutya!... Az 
a kutya nincs ott! — feleli elszán
tan, miközben rámered a kutyá
ra... Majd később figyelmez
tetem: Ott egy rendőrautó!... Az 
nem rendőrautó! — szegi fel a 
fejét... Nem látod, rendőrök ül
nek benne?... Abban az autóban 
nem ül senki! ... — utasít el kö
nyörtelenül.

A gyereknél, ha normális, a 
dackorszakok egy-két év alatt el
múlnak. A felnőttek egy részénél 
kialakul a dactalan-dackorszak. 
Amikor megélik mások akaratát. 
Amikor tudják, hogy a másoké 
fontosabb, mint az övéké. Politi
kus, újságíró, közéleti ember, tu
dományos kutató, tanszékve
zető, akadémikus, mozgalmi 
harcos — mind-mind beleesik a 
dactalan-dackorszakba, és na
gyon sokuknál nem múlik el so
ha; esetleg csak az ideggyógy
intézetben, a száműzetésben 
vagy az összerugdostatás legmé
lyén. Néha ott se.

Sok mindennel jártam már 
így: az a felirat, jel, szó, gondolat 
ott van! Am a közvélemény hor
dozói és kifejezői rám csattan
nak: ott az nincs!

így vagyunk például a hábo
rúval. Sokan élünk még, akik 
megéltük. És tudjuk, mi hogy 
volt. Ám soha azt senki, akinek 
láttatni kell, nem akarja úgy lát
tatni, ahogy volt. Mindenki, aki
nek háborús élményei vannak, 
rengeteg háborús könyvet olvas 
és háborús mozifilmet néz meg. 
És a legjobb esetben is azt tapasz
talja, hogy könyv és mozi arról 
nem beszél, ami akkor neki olyan 
fontosnak  lá tszo tt.M indég
mindég, de különösen ha hábo
rúról és történelemről van szó: a 
valóság és a valóság leírása mint
ha más dimenzióban, vagy leg
alábbis más számrendszerben 
jelenne meg.

*
Az ötven évvel ezelőtt zajlott 

nagy Don-menti csaták évfordu

lóján sajtó és történész, politoló
gus és ideológus révézetesked- 
ve emlékezik. Hogy így meg 

úgy. Csak épp a valóságra nem 
emlékeznek. A HÉTben Barabás 
István Lapszemle rovata bősége
sen idéz az idézésekből. Sajátsá
gos módon ez alkalommal nem 
kommentál, sőt, támpontot, biz
tatást sem ad ahhoz, ha valaki
nek kommentálni volna kedve.

A Népszabadságból idézi pél
dául G.K.G. cikkének (Magyaráz
kodhatunk) a lényegét: "Nehéz 
eltekintem attól a ténytől, hogy 
Magyarország abban a háború
ban támadó fél volt" — mondja a 
szerző, akinek monogramjából, a 
végéről, mintha hiányozna egy B 
betű.

Abban a háborúban; és támadó 
fél... Milyen igaznak is tűnik ez, 
ha az ember nem ismeri a valósá
got; illetve hajlandó a feketét fe
hérnek látni!

Az a háború 1939-ben, szep
temberben kezdődött. A támadó 
fél a hitlerista Németország volt, 
és nem sokkal rá, a sztálinista 
Szovjetunió! Mindketten Len
gyelországot támadták meg. A 
Szovjetunió a nádk szövetségese 
volt, Lengyelország pedig Ma
gyarország barátja. A Szovjet
unió részt vett Lengyelország 
felosztásában, állami létének 
megszüntetésében, lakossága ir
tásában.

Nem sokkal ezután a Szovjet
unió támaszpontokat zsarol ki a 
három balti államtól s részleges 
katonai megszállás alá helyezi 
őket; utána pedig száznapos ke
gyetlen háborúban támadja a kis 
és demokratikus Finnországot; 
területeket rabol tőle; még egy év 
sem telik el, bekebelezi a balti ál
lamokat és elfoglalja Magyaror
szág m ásik szom szédjától, 
Romániától Besszarábiát és 
Észak-Bukovinát. Ez utóbbit 
azért kell külön hangsúlyozni, 
mert amíg Besszarábia azelőtt 
tartozott Oroszországhoz, tehát 
ha úgy vesszük, a szovjet hivat
kozhatott történelmi jogcímre, 
ahogy a balti államok és Finnor
szág esetében stratégiai szem
pontokra is, addig Észak- 
Bukovina esetében, mivel e terü
let soha Oroszországhoz nem tar
tozott, csakis az európai térkép 
etnikai alapon való újrarajzolásá- 
ra; vagyis ugyanarra az érvre,

amire a hitlerista Németország. 
Az internacionalista Szovjetunió 
nemcsak a nacionalista, sovinisz
ta Németország első számú szö
vetségese, de ugyanahhoz a 
hatalmi terjeszkedési érvrend
szerhez is folyamodik.

Vagyis kevesebb mint egy év 
alatt a Szovjetunió a Magyaror
szággal szomszédos, illetve vele 
azonos övezetben lévő államok 
közül négynek az állami függet
lenségét megszünteti, illetve hoz
zájárul ehhez; másik kettőtől 
területet rabol. Ha ehhez azt is 
hozzávesszük, hogy a Szovjet
unió állandóan, azaz két évtize
den át szervezi a Magyarország 
bélbiztonságát veszélyeztető 
osztályharcos mozgalmakat, iga
zán formális az a kérdés, hogy ki 
volt a támadó fél? Magyarország 
hadbalépése előtt a Szovjetunió 
már két évvel hamarabb hadba- 
lépett. Hullarablóként! A hitleris

ták oldalán! Többek közt olyan 
országok ellen is, amelyekhez 
Magyarországot baráti kapcsola
tok fűzték.

A német—szovjet fegyveres 
viszály — szövetségesek között 
tört ki! Ez a szövetség nemcsak 
formális volt; ezt szemlélteti, 
hogy Németország nem engedé
lyezte Magyarországnak, hogy 
önkénteseket küldjön a finn 
frontra, a fontosabbik szövetsé
gese, vagyis a Szovjet ellen. Sőt, 
szakértői készek voltak támoga
tást nyújtani a finn védelmi vonal 
(Mannerheim-erődsor) áttörésé
hez!

Ostobaság tehát a Szabó Mik
lós történésztől idézett érv, hogy 
"Asztálinista diktatúra ekkor egy 
szövetségi rendszer tagja volt, 
amelynek a mérvadó demokrati
kus hatalmak is a tagjai voltak". 
A sztálinista diktatúra ugyanis 
nem saját döntéséből, hanem ép
pen a nádk és szövetségeseik tá
m adása folytán kerü lt

Pilátusként a demokratikus kré
dóba. Mint ahogy az is hazugság, 
hogy "A német oldalon demokra
tikus állam sem erős, sem gyenge 
résztvevőként nem volt". Hiszen 
ott volt például — a szodálde- 
mokrata Finnország! Ki előtt ta
gadják ezt le? Csakis a szakértők 
előtt... az emberiség a maga lai
kus csökönyösségében ugyanis 
emlékezik még erre.

A dzsentlemenek klubja há
borúságba keveredik egy 
gengszterrel. N em sokára a 
gengszter egy másik gengszter
rel is összevész. Ezért a másik 
gengszter ezentúl dzsentlemen- 
klubban ötórai teázhat és díszel
nöke lehet a Britis Brekfeszt 
Korporéjsen-nek, mint előkósto
ló: beleharaphat bárkibe, hogy 
megízlelje, dzsentlemen-e az ille
tő, vagy nem.

Még problematikusabb er
kölcsileg, hogy a nyugati hatal

mak nem nézték el Lengyelor
szág megtámadását — de elnéz
ték feldarabolását; és m iért 
hunytak szemet Csehország le
nyelése fölött, alig egy fél évvel a 
lengyel háború dőtt? S ugyan
annyival a müncheni egyezmény 
után?

Egyszóval, minden későbbi 
belépést a háborúba nem morá
lis, hanem pragmatikus szem
pontok döntöttek el. Magyar 
szempontból a kormánykörök 
részéről célszerűnek látszott a há
borúba lépés először azért is, 
mert így elhárult az évek óta fe
nyegető szélsőjobboldali puccs 
veszélye; a németek nem biztat
ták tovább lázadásra a "zöld bol
sevistákat", ahogy a kormány 
nevezte a nemzetiszocialista 
mozgalmakat Másodszor, mert 
egy pillanatig sem gondolták, 
vagy hitték, hogy a nyugati ha
talmak a végsőkig komolyan ve
szik a bolsevistákkal kötött 

> > > > > >  folytatás 10. oldalon
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szövetséget. Mint ahogy annyian 
Kelet-Európábán, ők is és a néme
tek egy része is azt hitte, hogy a 
nyugatiak csak tönkretétetni 
akarják egymással a hitleristákat 
és a sztálinistákat, és a végén 
mindkettőnek diktálni fogják a 
békefeltételeket. A legvadabb ál
mukban sem képzelték el, hogy a 
Nyugat lemond Kelet-Európáról 
a Szovjet javára.

Ezért, pragmatice, a magyar 
kormányzó körök számára cél
szerűnek látszott a tessék-lássék 
háború amolyan Apaffy módra. 
Csatlakozni a hódítani indult 
hadsereghez, de üzengetni és ka
csingatni a nyugati szövetsége
seknek. Másrészt bizonygatni a 
németeknek, hogy nagyobb erő
kifejtésre nem képesek. Csak ké
sőn vették észre, hogy a Nyugat 
a kacsingatásokra merev, hideg 
szemmeresztéssel válaszol, a te- 
heráni, majd a jaltai egyezmény 
után aztán kitört a pánik. A felis
merés, hogy sem a Nyugat, sem a 
Szovjetunió nem óhajtja őket szö
vetségesül — ami Teleki Pálban 
már évekkel azelőtt tudatosult — 
okozta az 1944-es lebénulásokat; 
márciusban, a német bevonulás
kor és októberben, a kiugrási kí
sérletkor.

A magyar arisztokrácia elle
nállás helyett a duzzogáshoz fo
lyamodott mind a két irányba; 
duzzogásból nem állott ellen a 
németeknek és a jobboldalnak — 
hadd lássák akkor a nyugatiak, 
hogy úgy mi lesz —, és duzzogás
ból nem fejtettek ki nagyobb erőt 
a németek oldalán: ha mi nem 
voltunk nektek jók, akkor lássá
tok. Csakhogy ez a történelmileg 
annyiszor bevált taktika — Bécs 
és Sztambul között—most hatás
talannak bizonyult.

A szövetséges hatalmak egy
szerűen a matematikához folya
modtak: ha Magyarországgal 
barátkoznak, ez eltávolítja őket 
Magyarország négy szomszédjá
tól. Ha ellenségesek Magyaror
szághoz, ezzel szövetségesükké 
teszik a szomszédjait. Ha válasz
tani kell négy vagy egy ellenség 
között, a válasz nem lesz kétsé
ges.

A magyar háborúviselés min
den sajátosságát ezek a tényezők 
határozták meg: félelem a bolse- 
vizmustól; szorongás a náciz
mustól; tessék-lássék hadviselés; 
és 1944-től kezdve: abszolút kilá- 
tástalanság.

Többek között a '44 októberi 
kiugrási kísérletre dermesztő ha
tással volt a pár hónappal azelőtti 
varsói példa: a németellenes 
nemzeti felkelés leverését a szov
jet csapatok közvetlen közelből, 
lábhoz tett fegyverrel várják ki.

Nem kétséges, Budapesten is ez 
történt volna. Még így is jófor
mán ez történt: a szovjet csapatok 
már októberben megtámadhat
ták volna Budapestet. De csak de
cem berben tám adták meg, 
amikor a védelmére már (a két 
hónappal azelőttihez képest) 
több mint tízszeres erőt vontak 
össze a németek.

A második világháború ide
jén Európában csak két támadó 
fél létezett: Németország és a 
Szovjetunió. Mindenki más csak 
"belekeveredett".

'Teljes erőbedobású háborús 
részvétel”, ahogy a Lapszemlében 
idézett egyik történész állítja, 
még tervekben sem létezett, nem
hogy a valóságban. (Annyira 
nem, hogy még az előírt hadren
det sem tartották be soha sehol.)

Ott a kerítés mögött az a kutya 
nincs ott — mondogatták akkor a 
háborús vezetők; és mondogatják 
ma a történetírók. Abban a robo
gó autóban nem ül senki!

Sajnos a kutya ott volt. És az
autóban is ültek.

♦
Érdekes, egyes orosz hadtörté

nészeknél az utóbbi időben telje
sen más szempontú 

újraértékelések bukkannak fel. 
Magyarázat kívánkozik arra, 

hogy a háború első heteiben mi
ért volt olyan irtózatos nagy a 

szovjet emberveszteség és gyen
ge az ellenállás? Ha később ki
sebb erők győzni tudtak, akkor

— a nagyobbak miért nem? 
Vagy előtérbe kerülnek már mo

rális meggondolások; belátva, 
hogy a botcsinálta antinádzmus- 
nál szebb lett volna az aktív fel

lépés, már eleve?
Azt állítják ugyanis, hogy a 

szovjetek akkor már támadó há
borúhoz készülődtek: nagy 
számmal gyülekeztek a nyugati 
határövezetben, hogy felfejlődje
nek támadásra. Ehhez próbált ne
kik időt nyerni az angolszász 
titkos diplomácia által kiprovo
kált balkáni hadjárat; ám a német 
támadás mégis túl hamar követ
kezett be: a szovjet csapatok sem 
támadó, sem védelmi pozídókat 
nem foglaltak még el, ez okozta a 
hatalmas zűrzavart és vesztesé
geket.

Mindenesetre, akkor a "pro
paganda-gépezet" azt állította, 
hogy augusztus 10. körül indult 
volna meg Magyarország ellen a 
szovjet támadás. Háború utáni 
kémkalandregények meg azt ír
ták, angol-cseh titkos ügynökök 
ügyesen elvesztettek egy doku
mentumot, miszerint a szovjet 
hadsereg rövidesen támadni fog.

Akárhogy is, ma már világos, 
kutya volt a kertben. Nevetséges 
lenne még mindig úgy tenni, 
hogy ez nem látszott.

ta rk ó b a rk ó  (4)
Kerítsünk széles, nagy feneket. 

Ám honnan? A tál lapos fenekű, 
széles; a tányér széles peremű, de 
nem mindig lapos. Mély gondolat 
lehetne ilyenformán az, hogy a tál 
és a tányér szó egyaránt a hang
utánzó-hangfestő eredetűnek lát
szó, a (tagra táró) szájtátás hang- és 
mozgásképzetét sugalló tát ige ro
kona. De lassan, nem expresszül a 
testtel, a gondolattal, a hangtestről, 
hangalakról való gondolattal! Mert 
a tál ősi örökség az ugor korból 
(távolibb őse bizonyára iráni; vö. 
újperzsa tál = tál, tányér), a tányér 
forrása viszont egy olasz, 'tányér, 
fatányér (eredetileg: húsvágásra 
való deszka)' jelentésű, a latin tali- 
are 'hasít' igéig visszavihető szó. 
Iorgu Iordan szerint a román Talo$ 
a magyar tolásból jöhet, a Tolomei 
etimonja (éti monyja?) pedig szin
tén magyar ung. tolómú "unealtá 
care serverte la impins". Igazában a 
Talo  ̂a Tálas leszármazottja, a To
lomei meg a Vartolomei-é, s így a 
Bartókkal rokon.

*
Nem idegengyűlölő. Szereti az 

idegen italokat.
*

— Mi lesz, ha találkozik Herku
les a kentaurral?

— Nem tudom. Nem ismerem 
Kenta urat, Herr Kulescht sem.

*
A transzcendentalizmus a 18. 

században egyszerre csak felbuk
kant Oka: Immánuel Felbuk Kant.

+
Ha Descartes antikarteziánus, 

már nem René, hanem Renégát. És 
talán renegátlástalan.

*
Mivel fejleszthető tovább az 

eredendő bűn? Eredeti vétkekkel.

MATHIAS REX: Hogy mond
ják franciául azt, hogy a király 
száműz?

FOUX NARR: Asa: Le roi s'amu- 
se.

*
Mi a különbség a Cenk (Zinne, 

Tlmpa) és Zank között? A Cenk egy 
hajdan Árpád-szobros hegy, a 
Zank viszont ősi géta-gót neve egy 
"tine-la-tímpenii" típusú főispán
nak, aki "cu un sobor de laid" is 
hajlandó szoborgyalázáasra.

*

A rasszista krimi: diszkrimi.
*

— A pasas menlevelet kap. Ez 
jó hír.

— Inkább menhir. X.
— Miért?
— Mert ő olyan, mint egy men

hir.
— Annyira kőoszlopszerű, sú

lyos jelenség?
— Annyira faragatlan.

*
Szerényen bevallotta: ha csak 

ideiglenesen is, de szeretne bejutni 
az örökkévalóságba.

*
Kétarcú monológ: Szomorú, 

hogy ilyen gyorsan telik az idő. De 
örömmel tölt el, hogy harminc év 
múlva megünnepelhetem szüle
tésem első centenáriumát 

*
— Ha minden kellőképp bic

cen, bicentenáriumodig elszelle- 
mülnek a határok. Hogy fogsz 
átlépni rajtuk?

— Átszellemültem

TATRANGI TIBOR
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Születésnapomra
Harminckét éves lettem én — 
meglepetés e költemény 

csecse 
becse:

ajándék, mellyel meglepem 
e kávéházi szegleten 

magam 
magam.

Harminckét évem elszddt 
s még havi kétszáz sose telt.

Az ám,
Hazám!

Lehettem volna oktató, 
nem ily toltőtoll-koptató 

szegény 
legény.

De nem lettem, mert Szegeden 
eltanácsolt az egyetem 

fura 
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért 
a "Nincsen apám" versemért, 

ahont 
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem 

hevét 
s nevét:

"ön, amíg szóból értek én, 
nem lesz tanár e féltekén" —

m y°z
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr, 
hogy költőnk nem nyelvtant tanul, 

sekély 
ekéj —

Én egész népemet fogom 
nem középiskolás fokon 

taní
tani!

1937

JÓZSEF ATTILA II.

Eszmélet
a csillagok, a Göncölök
úgy fénylenek fönt, mint a rácsok
a hallgatag cella fölött.

l.
Földtől eloldja az eget 
a hajnal s tiszta, lágy szavára 
a bogarak, a gyerekek 
kipörögnek a napvilágra; 
a levegőben semmi pára, 
a csilló könnyűség lebeg! 
az éjjel rászálltak a fákra, 
mint kis lepkék, a levelek.

II.
Kék, piros, sárga, összekent 
képeket láttam álmaimban 
s úgy éreztem, ez a rend — 
egy szálló porszem el nem hibbant. 
Most honuílyként száll tagjaimban 
álmom s a vas világ a rend.
Nappal hold kél bennem s ha kinn van 
az éj — egy nap süt idebent.

m.
Sovány vagyok, csak kenyeret 
eszem néha, e léha, locska 
lelkek közt ingyen keresek 
bizonyosabbat, mint a kocka.
Nem dörgölődzik sült lapocka 
számhoz s szívemhez kisgyerek — 
ügyeskedhet, nem fog a macska 
egyszerre kint s bent egeret.

IV.
Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát 
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra, 
csak ami lesz, az a virág, 
ami van, széthull darabokra.

IX.
Hallottam sírni a vasat, 
hallottam az esőt nevetni.
Láttam, hogy a múlt meghasadt 
s csak képzetet lehet feledni; 
s hogy nem tudok mást, mint szeretni, 
görnyedve terheim alatt — 
minek is kell fegyvertveretni 
belőled, arany öntudat!

X.
Az meglett ember, akinek 
szívében nincs se anyja, apja, 
ki tudja, hogy az életet 
halálra ráadásul kapja 
s mint talált tárgyat visszaadja 
bármikor — ezért őrzi meg, 
ki nem istene és nem papja 
se magának, sem senkinek.

XI.
Láttam a boldogságot én, 
lágy volt, szőke és másfél mázsa.
Az udvar szigorú gyöpén 
imbolygott göndör mosolygása.
Ledőlt a puha, langy tócsába, 
hunyorgott, röffent még felém — 
ma is látom, mily tétovázva 
babrált pihéi közt a fény.

XII.
Vasútnál lakom. Erre sok 
vonat jön-megy és el-elnézem, 
hogy' szállnak fényes ablakok 
a lengedező szösz-sötétben, 
így iramlanak örök éjben 
kivilágított nappalok 
s én állok minden fülke-fény ben, 
én könyöklők és hallgatok.

V.
A teherpályaudvaron 
úgy lapultam a fa tövéhez, 
mint egy darab csönd; szürke gyom 
ért számhoz, nyers, különös-édes. 
Holtan lestem az őrt, mit érez, 
s a hallgatag vagonokon 
árnyát, mely ráugrott a fényes, 
harmatos szénre konokon.

VI.
lm itt a szenvedés belül, 
ám ott kívül a magyarázat.
Sebed a világ — ég, hévül 
s te lelkedet érzed, a lázat.
Rab vagy, amíg a szíved lázad — 
úgy szabadulsz, ha kényedül 
nem raksz magadnak olyan házat, 
melybe háziúr települ.

VII.
Én fölnéztem az est alól 
az egek fogaskerekére — 
csilló véletlen szálaiból 
törvényt szőtt a múlt szövőszéke 
és megint fölnéztem az égre 
álmaim gőzei alól 
s láttam, a törvény szövedéke 
mindig fölfeslik valahol.

VIB.
Fülelt a csend — egyet ütött. 
Fölkereshetnéd ifjúságod; 
nyirkos cementfalak között 
képzelhetsz egy kis szabadságot — 
gondoltam. S hát amint fölülök,
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HELIKON

Levegőt!
Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott 

hazafelé menet?
A gyepre éppen langy sötétség szállott, 

mint bársony-permeteg 
és lobom alatt álmatlan forogtak, 
ütött gyermekként csendesen morogtak 

a sovány levelek.

Fürkészve, körben guggoltak a bokrok 
a város peremén.

Az őszi szél köztük vigyázva botlott.
A hűvös teleoény 

a lámpák felé lesett gyanakvóan; 
vadkácsa riadt hápogva a tóban, 

amerre mentem én.

Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti, 
e táj oly elhagyott.

S ím váratlan dóbukkant egy férfi, 
de tovább baktatott.

Utána néztem. Kifoszthatna engem, 
hisz védekezni nincsen semmi kedvem, 

míg nyomorult vagyok.

Számon tarthatják, mit tdefonoztam 
s mikor, miért, kinek.

Aktába írják, miről álmodoztam, 
s azt is, ki érti meg.

És nem sejthetem, mikor lesz dég ok, 
dókotomi azt a kartotékot, 

mdy jogom sérti meg.

És az országban a törékeny falvak 
— anyám ott született — 

az deven jog fájáról lehulltak, 
mint itt e levdek

s ha rájuk hág a fdnótt balszerencse, 
mind megcsörren, hogy nyomorát jdentse 

s dporlik, szétpereg.

Óh, én nem így képzdtem el a rendet.
Ldkem nem ily honos.

Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, 
aki alattomos.

Sem népet, amely retteg, hogyha választ, 
szemét lesütve fontol sanda választ 

és vídul, ha toroz.

Én nem ilyennek képzeltem a rendet.
Pedig hát engemet

sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek, 
mint apró gyermeket, 

ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
Én tudtam — messze anyám, rokonom van, 

ezek idegenek.

Fdnóttem már. Szaporodik fogamban 
az idegen anyag,

mint szívemben a hal£. De jogom van 
és Idek vagy agyag

még nem vagyok s nem oly becses az irhám, 
hogy érett fővel szótlanul kibírnám, 

ha nem vagyok szabad!

Az én vezérem bensőmből vezérel!
Emberek, nem vadak — 

dmék vagyunk! Szívünk míg vágyat érld, 
nem kartoték-adat.

jöjj d , szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd 

szép, komoly fiadat!

1936

Nagyon fáj
Kivül-bdől
lesdkedő halál dől
(mint lukba megriadt egérke)

amíg hevülsz,
az asszonyhoz úgy menekülsz, 
hogy óvjon karja, öle, térde.

Nemcsak a lágy,
mdeg öl csal, nemcsak a vágy,
de odataszít a muszáj is —

ezért öld
minden, ami asszonyra Id, 
mig el nem fehérül a száj is.

Kettős teher
s kettős kincs, hogy szeretni kell.
Ki szeret s párra nem találhat,

oly hontalan,
mint amilyen gyámoltalan 
a szükségét végző vadállat.

Nincsen egyéb 
menedékünk, a kés hegyét 
bár anyádnak szegezd, te bátor!

És lásd, akadt
nő, ki érti e szavakat,
de mégis dlökött magától.

Nincsen hdyem
így, dók közt. Zúg a fejem,
gondom s fájdalmam kicifrázva;

mint a gyerek 
kezében a csörgő csereg, 
ha magára hagyotton rázza.

Mit kdlene 
tenni érte és ellene?
Nem szégyenlem, ha kitalálom,

hisz kitaszít 
a világ így is olyat, akit 
kábít a nap, rettent az álom.

A kultúra
úgy hull le rólam, mint ruha 
másról a boldog szerdemben —

de az hol áll,
hogy nézze, mint dobál halál 
s még egyedül kelljen szenvednem?

A csecsemő
is szenvedi, ha szül a nő.
Páros kínt enyhíthet alázat.

De énnekem
pénzt hoz fájdalmas énekem 
s hozzám szegődik a gyalázat.

Segítsetek!
Ti kisfiúk, a szemetek 
pattanjon meg ott, ahol 6 jár.

Ártatlanok,
csizmák alatt sikongjatok 
és mondjátok nela: Nagyon fáj.

Ti hű ebek,
kerék alá kerüljetek
s ugassátok neki: Nagyon fáj.

Nők, terhetek
visdők, dveléljetek
és sírjátok neki: Nagyon fáj.

Ép emberek, 
bukjatok, összetörjetek 
s motyogjátok neki: Nagyon fáj.

Ti férfiak,
egymást megtépve nő miatt 
ne hallgassátok el: Nagyon fáj.

Lovak, bikák,
kiket, hogy húzzatok igát,
heréinek, ríjjátok Nagyon fáj.

Néma halak,
horgot kapjatok jég alatt
és tátogjatok rá: Nagyon fáj.

Elevenek,
minden, mi kíntól megremeg, 
égjen, hol laktok, kert, vadon táj —

s ágya körül, 
üszkösen, ha dszenderül, 
vakogjatok vdem: Nagyon fáj.

Hallja, míg él.
Azt tagadta meg, amit ér.
Elvonta puszta kénye végett

kívül-bdől 
menekülő üő dől 
a legutolsó menedéket.

1936

Nem emel föl
Nem emd föl már senki sem, 
bdenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, istenem, 
hogy ne legyek kegyetlen árva.

Fogj össze, formáló alak, 
s amire kényszerűnek engem, 
hogy valljalak, tagadjalak, 
segíts meg mindkét szükségemben.

Tudod, szívem mily kisgyerek — 
ne viszonozd a tagadásom; 
ne vakítsd meg a lelkemel, 
néha engedd, hogy mennybe lásson.

Kinek mindegy volt már a kín, 
hisz gondjaid magamra vettem, 
az árnyékvilág árkain 
most már te őrködj énfelettem.

Intsd meg mind, kiket szeretek, 
hogy legyenek jobb szívod hozzám. 
Vizsgáld meg az én ügyemet, 
mielőtt magam fdáldoznám.
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HELIKON

A Dunánál
i

A rakodópart alsó kövén ültem, 
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam sorsomba merülten, 
hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. 
Mintha szivemből folyt volna tova, 
zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna.

Mint az izmok, ha dolgozik az ember, 
reszel, kalapál, vályogot vet, ás, 
úgy pattant, úgy feszült, úgy emyedett el 
minden hullám és minden mozdulás.
S mint édesanyám, ringatott, mesélt 
s mosta a város minden szennyesét.

És elkezdett az esó cseperészni, 
de mintha mindegy volna, el is állt.
És mégis, mint aki barlangból nézi 
a hosszú es ót — néztem a határt: 
egykedvű, örök esó módra hullt, 
szüntelenül, mi tarka volt, a múlt.

A Duna csak folyt. És mint a termékeny, 
másra gondoló anyának ölén 
a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen 
és nevetgéltek a habok felém.
Az idó árján úgy remegtek 6k, 
mint sírköves, dülöngó temetők.

II
Én úgy vagyok, hogy már százezer éve 
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idó egésze, 
mit százezer 6s szemläget vdem.
Látom, mit ók nem láttak, mert kapáltak, 
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ók látják azt, az anyagba leszálltak, 
mit én nem látok, ha vallani kell.

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. 
Enyém a múlt és övék a jelen.
Verset írunk — ók fogják ceruzámat 
s én érzem ókét és emlékezem.

III
Anyám kún volt, az apám fäig székely, 
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel, 
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ók ölelik egymást. 
Elszomorodom néha emiatt — 
ez az elmúlás. Ebből vagyok. "Meglásd, 
ha majd nem leszünk!..." — megszólítanak.

Megszólítanak, mert ók én vagyok már; 
gyenge létemre így vagyok erós, 
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, 
mert az őssejtig vagyok minden 6s — 
az Ós vagyok, mely sokasodni foszlik: 
apám- s anyámmá válók boldogon, 
s apám, anyám maga is ketté oszlik 
s én lelkes Eggyé így szaporodom!

A világ vagyok — minden, ami volt, van: 
a sok nemzetség, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan 
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbőczy és Dózsa — 
török, tatár, tót, román kavarog 
e szívben, mely e múltnak már adósa 
szelíd jövővel — mai magyarok!

...Én dolgozni akarok. Elegendő 
harc, hogy a múltat be kell vallani.
A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, 
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vívtak, 
békévé oldja az emlékezés 
s rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk és nem is kevés.

1936

Hazám
í

Az éjjel hazafelé mentem, 
éreztem, bársony nesz inog, 
a szellózködó, lágy melegben 
tapsikoltak a jázminok,

nagy, álmos dzsungel volt a lelkem 
s háltak az uccán. Rám csapott, 
amiből eszméletem, nyelvem 
származik s táplálkozni fog,

a közösség, amely e részeg 
ölbecsaló anyatermészet 
férfitársaként él, komor

munkahelyeken káromkodva, 
vagy itt töpreng az éj nagy odva 
mélyén: a nemzeti nyomor.

2
Ezernyi fajta népbetegség, 
szapora csecsemőhalál, 
árvaság, korai öregség, 
elmebaj, egyke és sivár

bún, öngyilkosság, lelki restség, 
mely hitetlen, csodára vár, 
nem elegendő, hogy kitessék: 
föl kéne szabadulni már!

S a hozzáértő, dolgozó 
nép okos gyülekezetében 
hányni-vetni meg száz bajunk.

Az erőszak bűvöletében 
mit bánja sok törvényhozó, 
hogy mint pusztul el szép fajunk!

Cicáznak a szép csendőrtollak, 
mosolyognak és szavatolnak, 
megírják, ki lesz a követ,

hisz "nyíltan " dönt, ki ezer éve, 
magával kötve, mint a kéve, 
sunyit vagy parancsot követ.

4
Sok urunk nem volt rest, se kába, 
birtokát ormi ellenünk, 
s kitántorgott Amerikába 
másfél millió emberünk.

Szive szorult, rezgeti a lába, 
ácsorgó habon tovatűnt, 
emlékezően és okádva, 
mint aki borba fojt be bűnt.

Volt, aki úgy vélte, kolomp szól, 
s társa, ki tudta, ily bolondtól 
pénzt eztán se lát a család.

Múltúnk mind össze van torlódva 
s mint szorongó kivándorlókra, 
ránk is úgy vár uz új világ.

5
A munkásnak nem több a bére, 
mint amit maga kicsikart, , 
levesre telik és kenyérre 
s fröccsre, hogy csiruüjon ricsajt.

Az ország nem kérdi, mivégre 
engedik meggyűlni a bajt 
s mért nem a munkás védelmére 
gyámolítják a gyáripart.

Szövőlány cukros ételekről 
álmodik, nem tud kartdekról.
S ha szombaton kezébe nyomják

3
A földesúr, akinek sérvig 
emeltek tönköt, gabonát, 
csákányosokkal puszta tért nyit, 
szétveret falut és tanyát.

S a gondra bátor, okos férfit, 
ki védte menthetlen honát, 
mint állatot terelni értik, 
hogy válasszon bölcs honatyát.

a pénzt s a büntetést levonják: 
kuncog a krajcár: ennyiért 
dolgoztál, nem épp semmiért.

6
Retteg a szegénytől a gazdag 
s a gazdagtól fél a szegény. 
Fortélyos félelen. igazgat 
minket s nem csalóka remény.

Nem adna jogot a parsztnak, 
ki rág a paraszt kenyerén 
s a summás sárgul, mint az osztag, 
de követelni nem serény.

Ezer esztendő távolából/  
hátán kis batyuval, küábol 
a népségből a nép fia.

Hol lehet altiszt, azt kutatja, 
holott a sírt, hol nyugszik atyja, 
kellene megbotoznia.

7
S mégis, magyarnak számkivetve, 
lelkem sikoltva megriad — 
édes Hazám, fogadj szivedbe, 
hadd legyek hűséges fiad!

Totyogjon, aki buksi medve, 
láncon — nekem ezt nem szabad! 
Költő vagyok — szólj ügyészedre, 
ki ne tépje a tollúmat!

Adtál földmmest a tengernek, 
adj emberséget uz embernek.
Adj magyarságot a magyarnak,

hogy mi ne legyünk német gyarmat. 
Hadd írjak szépei, jót — nekem 
add meg boldogubb énekem.
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Gyermekké te tté l
Gyermekké tettél. Hiába növesztett 
harminc csikorgó télen át a kín.
Nem tudok járni s nem ülhetek veszteg. 
Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim.

Számban tartalak, mint kutya a kölykét 
s menekülnék, hogy meg ne fojtsanak.
Az éveket, mik sorsom összetörték, 
reám zúdítja minden pülanat.

Etess, nézd — éhezem. Takarj be — fázom. 
Ostoba vagyok — foglalkozz velem. 
Hiányod átjár, mint huzat a házon. 
Mondd, — távozzon tólem a félelem.

Reám néztél s én mindent felejtettem. 
Meghallgattál és elakadt szavam.
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen; 
hogy tudjak élni, halni egymagám.

Anyám kivert — a küszöbön feküdtem — 
magamba bújtam volna, nem lehet — 
alattam kó és üresség fölöttem.
Óh, hogy áthatnék! Nálad zörgetek.

Sok ember él, ki érzéketlen, mint én, 
kinek szeméből mégis könny ered.
Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén 
nagyon meg tudtam szeretni veled.

1936

(Karóval jöttél...)
Karóval jöttél, nem virággal, 
feleseltél a másvilággal, 
aranyat ígértél nagy zsákkal 
anyádnak és most itt csücsülsz,

mint fák tövén a bolondgomba 
(így van rád, akinek van, gondja), 
be vagy zárva a Hét Toronyba 
és már sohasem menekülsz.

Tejfoggal kőbe mért haraptál?
Mért siettél, ha elmaradtál?
Miért nem éjszaka álmodtál?
Végre mi kellett volna, mondd?

Magadat mindig kitakartad, 
sebedet mindig elvakartad, 
híres vagy, hogyha ezt akartad.
S hány hét a mlág? Te bolond.

Szerettél? Magához ki fűzött? 
Bujdokoltál? Vájjon ki űzött? 
Győzd, ami volt, ka ugyan győzöd, 
se késed nincs, se kenyered.

Be vagy a Hét Toronyba zárva, 
örülj, ha jut tüzelöfára, 
örülj, ha van egy puha párna, 
hajtsd le szépen a fejedet.

1937

(íme, hát
megleltem hazámat...)
íme, hát megleltem hazámat, 
a földet, ahol nevemet 
hibátlanul írják fölébem,- 
ha eltemet, ki eltemet.

E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!) 
a háborúból vissza maradt 
húszfilléres, a vashatos.

Sem a vasgyűrű, melybe vésve 
a szép szó áll, hogy új világ, 
jog, föld. — Törvényünk háborús még 
s szebbek az aranykarikák.

Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták, bár velük 
voltam volna én boldogan.

így éltem s voltam én hiába, 
megállapíthatom magam.
Bolondot játszottuk velem 
s már halálom is hasztalan.

Mióta éltem, forgószélben 
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem 
többet, mint vétettek nekem.

Szép a tavasz és szép a nyár is, 
de szebb az ősz s legszebb a tél, 
annak, ki tűzhelyet, családot 
már végképp másoknak remél.
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A rs poetica
Költő vagyok — mit érdekelne 
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne 
az éji folyó csillaga.

Az idő lassan elszwárog, 
nem lógok a mesék tején, 
hörpintek valódi világot, 
habzó éggel a tetején.

Szép a forrás — fürödni abban!
A nyugalom, a remegés 
egymást öleli skéla habban 
kecsesen okos csevegés.

Más költők — mi gondom ezekkel? 
Mocskolván magukat szegyig, 
kohóit képekkel és szeszekkel 
mímeljen mámort mindegyik.

Én túllépek e mai kocsmán, 
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány 
módon a szolga ostobát.

Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad! 
Sziszegve se szolgálok aljas, 
nyomorító hatalmakat.

Nincs alku — én hadd legyek boldog! 
Másként akárki meggyaláz 
s megjelölnek pirosló foltok, 
elissza nedveim a láz.

Én nem fogom be poros számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón e század: 
rám gondol, szántván, a paraszt;

engem sejdít a munkás teste 
két merev mozdulat között; 
rám vár a mozi előtt este 
suhanc, a rosszul öltözött.

S hol táborokba gyűlt bitangok 
verseim rendjét üldözik, 
fölindulnak testvéri tankok 
szertedübörgni rímeit.

Én mondom: Még nem nagy az ember. 
De képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel: 
a szellem és a szerelem!
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Flórának
Most azon muszáj elmerengnem, 
hogy ha te nem szeretnél engem, 
kiolthatnám drága szenem, 
lehunyhatnám fáradt szemem.

Mert jó meghalni. Tán örülnék, 
ha nem szeretnél így. Kiülnék 
a fehérlábú zöld egek, 
fecsegő csillagfellegek

mellé a nyugalom partjára, 
a nem üres úr egy martjára, 
szemlélni a világokat, 
mint bokron a virágokat.

Hajósinas koromban, nyáron, 
a zörgő, vontató Tatáron, 
egy szép napon munkátlanul, 
mint aki örömet tanul,

bámultam a Dunát, megáradt, 
libegtetett leveles ágat, 
úgy kanyarított sok fodort, 
deszkát harapdált és sodort

olyan sok szép villogó dinnyét 
a sárga ár, hogy el se hinnéd 
és én se hinném el talán, 
ha nem tenéked mondanám.

Piros almák is ringatóztak, 
zöld paprikák bicegve úsztak, 
most ez, majd az lett volna jó.
S állt és bólintott a hajó.

Ilyen lenne az úri szemle.
Milyen szép! — bólintva mindenre, 
meglátnám, milyen kéken ég 
az ég, mely hozzád illenék

Mert a mindenség ráadás csak, 
az élet mint az áradás csap 
a halál partszegäyein 
túl, űrök, szívek mélyein

túl, túl a hallgatag határon, 
akár a Duna akkor nyáron...
Mert szeretsz s nyugton alhatom, 
neked én be is vallhatom

az elmúlástól tetten érten, 
hogy önmagamba én se fértem, 
a lelkem azért közvagyon 
s azért szeretlek ily nagyon.
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Márciusi évfordulók
1 —360 éve halt meg George Herbert angol költő

70 éve született Kucka Péter magyar költő
2 —  80 éve született Entz Géza magyar m űvészettörténész
3 — 130 éve halt meg láncú VScarescu román költő
4 — 200 éve született Karl Lachmann német filológus
5 — 90 éve halt meg Gaston Paris francia irodalomtörténész

100 éve halt meg Hippolyte Taine francia filozófus 
70 éve halt meg Váradi Antal magyar író

6 — 20 éve halt meg Pearl S. Buck amerikai írónő
275 éve született Gregor Fábri szlovák író
510 éve született Francesco Guicciardini olasz történetíró

7 — 60 éve halt meg Palágyi Lajos magyar költő
170 éve született Vas Gereben magyar író

8 —770 éve halt meg Wincenty Kadlubek lengyel krónikás
210 éve halt meg César de Saussure svájci író

9 — 80 éve született Bözödi György romániai magyar író
110 éve született Umberto Saba olasz költő 
75 éve halt meg Frank Wedekind német drámaíró

10 —225 éve halt meg Laurence Steme angol író
120 éve született Jakob Wassermann osztrák író

11 — 80 éve halt meg ifj. Ábrányi Koméi magyar író
430 éve halt meg Jacopo Nardi olasz író 
170 éve született Pákh Albert magyar író

12 —290 éve született Amadé László magyar költő
130 éve született Gabriele D'Annunzio olasz író 

1175 éve halt meg Teophanész bizánci görög író
13 — 80 éve halt meg Thomas Peter Krag norvég író

140 éve született Edoardo Scarpetta olasz író
14 —170 éve született Théodore de Banville francia költő

190 éve halt meg Friedrich Gottlieb Klopstock német 
költő

90 éve halt meg Ernest Legouvé francia író 
110 halt meg Kari Marx német filozófus 
80 éve született Rónai Mihály András magyar író

15 —720 éve halt meg Toma d 'Aquino olasz gondolkodó
475 éve született Giovanni Maria Cecchi olasz író 
320 éve halt meg Salvator Rosa olasz író

16 — 80 éve született Radu Brate? román író
80 éve született Domokos Sámuel magyar 

irodalomtörténész
17 — 20 éve halt meg Demostene Botez román író

10 éve halt meg Dénes Tibor svájci magyar író 
110 éve született Urmuz román író

18 —250 éve halt meg Czwittinger Dávid magyar
irodalomtörténész

20 éve halt meg Roland Dorgelés francia író 
180 éve született Friedrich Hebbel német drámaíró

19 — 80 éve született Szobotka Tibor magyar író
490 éve született Benedetto Varchi olasz író

20 — 80 éve született Matti Aukusti Halli finn író
21 — 90 éve született Yrjö Jyhla finn költő

150 éve halt meg Robert Southey angol költő
22 —125 éve született Mihail Dragomirescu román író

490 éve született Antonio Francesco Grazzini olasz író
23 — 40 éve halt meg Oskar Luts észt író
24 —120 éve született Édouard Claparéde svájci pszichológus

70 éve született Dáné Tibor romániai magyar író
25 —180 éve született Cézár Bolliac román költő
26 — 80 éve halt meg Panait Cérna román költő

120 éve halt meg Amédée Thierry francia történész
27 —140 éve született Márki Sándor magyar történész

110 éve született Maria Under észt költőnő
28 — 80 éve született Gergely Márta magyar írónő

125 éve született Maxim Gorkij orosz író
29 — 75 éve halt meg Timm Kroger német költő
30 — 360 éve született Miron Cos tin román krónikás
31 — 60 éve született Nichita Stánescu román költő

X P & E X —

A  gyűrűző délszláv válság egyik érzékeny pontja: Jugo
szlávia egyik volt tagállama, ha önállósul, viselheti-e a Mace
dónia nevet, avagy "ősi jogon", Demoszthenész és Nagy 
Sándor kori "szabadalmukra" hivatkozva, a mai Görögország 
politikusai megakadályozhatják? A kérdés hol megoldódni 
látszik, hol újra, még ebből is lángnyelvek csapnak ki a szeren
csétlen balkáni puskaporos hordó felé.

A  mai szláv macedónok népnevüket arról az ókori népcso
portról kapták, amelynek az i. e. 6. századtól egyre terjeszkedő 
állama végignyúlt a mostani Albánia, a volt Jugoszlávia meg 
Görögország, Bulgária és európai Törökország területén. A  
Makedónia és makedón kifejezés tehát napjainkban egészen 
más politikai egységet és más etnikumot takar, mint az ókor
ban. Legnagyobb folyója, a Vardar (az ókori Axiosz) után 
"Vardar Makedóniának" is nevezik, megkülönböztetésül a 
Bulgáriában élő macedónok által lakott és a Pirin-hegységről 
elnevezett "Pirin Makedóniától", valamint a makedónság egy 
része által lakott görögországi "Egei Makedóniá tói”, amely 
Szalonikitől északkeletre húzódik. A szóban forgó, most önál
lósuló délszláv köztársaságot a macedónok "többsége": mint
egy másfél milliónyian lakják. Ezek a macedónok szlávok, 
akiknek ősei az időszámításunk szerinti 6-7. században tele
pedtek le a Balkán-hegységről elnevezett félsziget hegyes-völ- 
gyes északibb vidékein, miután elhagyták a mai orosz-lengyel 
síkságot. Látható: mindenki a maga legeslegősibb földjén él 
tehát. Nyelvük közel áll a szerb-horváthoz is, a bolgárhoz is.

Az "eredeti" makedónok eredete szempontjából tény, hogy 
az ókorban igazi hellénekkel csak rokonoknak tekintett nép i. e. 
7. századi lakóhelyére az antik forrásokból vehető idézetek 
utalnak. A thesszálokkal és az aiolokkal való rokonságukat 
legalábbis a mitológián kívül a nyelvészet is megerősítette. 
Többek közt Thuküdidész álláspontja szerint is i. e. 600 körül 
a makedónok már valóban itt, ezen a ma is belakott, általuk 
meghódított földön legeltették nyájaikat. Akkoriban megkü
lönböztettek Alsó- és Fdső-Makedóniát, amint az Hérodotosz
nál s az Augustus császárral kortárs Sztrabónnál, a neves antik 
geográfusnál olvasható: itt valamikor a trákok brix nevű törzse 
lakott, akiknek egy része később átköltözött Kis-Ázsiába, ahol 
phrügeknek nevezték őket. Viseletűk egyik darabja volt a ké
sőbb szimbólumként elhíresült frig sapka.

Az ókori makedónok görög, illír és trák népelemeket tö
mörítő vagy mindezekkel rokon törzsi csoportot alkothattak, 
mely az i. e. 12. században kezdődő és az egész Balkán etnikai 
térképét megváltoztató egyik népvándorlás idején került a 
Nyugat-Pindosz hegységbe, mely a mai albán—görög határtól 
a Korinthosz! öbölig húzódik. Az állatokat kétlegelős gazdál
kodás keretében tenyésztették. Ez a transzhumádónak neve
zett mód, m elynek lényege, hogy télen az időjárás 
viszontagságaitól jobban megkímélt síkságokon vagy völ
gyekben, nyáron a hegyüegelőkön tartják az állatokat, több 
balkáni etnikum jellemzője a történelem folyamán. Hérodo
tosz jegyzi meg a trákokról, hogy a földművest kevésre becsül
ték, annál többre azokat, akik harcolni vagy rabolni voltak 
képesek.

M ár az antikvitásbeli makedónok sem voltak igazi görö
gök, a mítosz szerint élükre állt dinasztia, melyből a világhó
dító s a hellenizmust terjesztő Nagy Sándor is származott, 
viszont argoszi, vagyis "igazán hellén" volt. Ez meg a népnév 
kialakulása is analógiákat mutat a folyamattal, ahpgy a ma
gyar népnév a Megyer törzs nevéből kialakul s az Arpád-ház 
alatt egységes néppé kovácsolja a magyarságot.

(Könyvespolc Kertész István: Heraklész unokái, 1988;
Manfred Oppermann: Tradi Intre arcul Carpatic ?i Marea 

Egee, 1984; Kazsdan—Litavrin: Bizánc rövid története,1961)
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A Petőfi Kör egykori titkára a hetvenes 
évek elején kezdett rendszeresen Erdélybe 
járni. Útjait nem az akkoriban kialakuló, jó 
értelemben vett divat, az Erdélybe irányuló 
tömegturisztika ösztökélte, ő  azok közé a 
magyarországi értelmiségiek közé tartozott, 
akik az elsők voltak nem csupán Erdély ala
posabb megismerésében, hanem a kisebbségi 
kérdés súlyosságának és egyre növekvő fon
tosságának a tudatosításában is. A magyar 
sorskérdések szorításában Tánczos korán 
meglátta, hogy a magyarság társadalmi és 
nemzeti emancipációját nem lehet, nem is 
szabad a határokon kívül rekedt milliók jele
nétől és jövőjétől elszakítottan megközelíte
ni, kezelni. E felismerésből is származó 
elköteleződését aztán a — rá oly jellemző — 
magas hőfokú, sokirányú tevékenységben, a

legváltozatosabb kapcsolatok kiépítése ré
vén, igényes publicisztika közvetítésével va
lósította meg.

Legközelebbi barátai és eszmetársai, Lit
ván György és Vásárhelyi Miklós — Bibó 
István hasonló, tragikusan rövid politikai 
szereplésére utalva — elmondták, hogy 
Tánczos Gábor közéleti emberként tulajdon
képpen 1953-tól 1956-ig élt. E három eszten
dő során azonosult a Petőfi Kör az ő nevével. 
Nem a visszaérniékezők keserű megállapítá
sát akarom cáfolni, de rá kell mutatnom, 
hogy az erdélyi, a romániai magyarság ügyét 
— a hetvenes években — felkaroló Tánczos- 
nak sikerült közéleti jelenlétét sajátos módon 
meghosszabbítania. Mind az első, mind a 
második nyüvánosságban. ő  ugyanis a köz 
javára érvelt és írt nem csupán nálunk, ha
nem Magyarországon is, amikor Erdélyről 
tudósított. Egyéniségének kisugárzó hatása 
itt is —  ott is érezhető maradt. A nyomdoka
in járva, régi kapcsolatai után kutatva, arra a 
következtetésre jutottam, hogy Tánczos szin
te mindenkit megtalált, aki itt "élt és moz
gott". Partnerei a legkülönbözőbb 
nemzedékekből, vidékekről, helységekből és 
irányzatokból kerültek ki, mégpedig nem
egyszer átgondolt választás alapján.

De mit tudtunk mi róla akkor? Hogyan élt 
a Petőfi Kör és a magyar 1956 az erdélyi 
értelmiség tudatában? Mit jelentett nekünk a 
hetvenes évek elején Nagy Imre eszmevilá
ga?

Nyilván, egységes, egyértelmű kép vagy 
vélemény nem volt. Nem is lehetett. Az élmé
nyek és benyomások szükségszerűen külön
bözőek voltak, gyakran ütköztek egymással. 
Másfél évtized alatt fakultak és módosultak. 
A felfogások is többnyire változtak. Abban a 
közegben, amelyben Tánczos leginkább 
megfordult, az írók, újságírók, egyetemi és 
középiskolai tanárok, kutatók köreiben ter
mészetesen még élt a másfél évtizeddel előb
bi események többnyire ellentmondásos

emléke. A romániai magyar értelmiség, az 
írótársadalom színe-java ugyanis a Rákosi- 
rendszer ellen lázadó írástudókkal rokon
szenvezett. Noha a lapok, a folyóiratok csak 
rendszertelenül, nagy kiesésekkel jutottak el 
hozzánk, a fejleményekről többé-kevésbé tá
jékozódhattunk. Voltak olyanok is, akik részt 
vettek a Petőfi Kör egyik-másik vitáján, és 
láthatták, hallhatták Tánczost. 1956. október 
23. és november 4. között lélegzetvisszafojt
va lestük rádión a híreket, és a Nagy Imre- 
kormány sikerét, a demokratikus szocialista 
kibontakozást szívből kivált tűk.

Am csak kevesen láttak, láthattak tisztán. 
*

Ilyen előzmények után jelent meg közöt
tünk Tánczos Gábor. Felbukkanása a lassan 
elterpeszkedő feledést törte át, a tömegközlő

eszközök "negatív hatékonyságával" is fenn
tartott amnéziák csendjét szakította meg. 
Igaz, az 1956-os forradalom cselekvő romá
niai hívei, mindazok, akik bátorítására ná
lunk szavukat hallatták vagy szervezkedni 
kezdtek, szintén kiszabadultak a börtönök
ből és a lágerekből. A Nagy Imre-csoport 
hiteles képviselőjeként azonban ő közvetítet
te nekünk először a levert forradalom hagya
tékát és tanulságait.

Müyen belső késztetésekre indult útnak 
mifelénk? Milyen szellemi poggyásszal érke
zett az az ember, akinek hangját utoljára 
1956. október 24-én és 25-én hallhattuk a pes
ti rádióban? Milyen gátlásokat, belső elbi
zonytalanodásokat is kellett magában

leküzdenie, hisz például Marosi Barnához 
Marosvásárhelyen a következő kérdéssel 
csengetett be: "Mond neked valamit ez a név, 
hogy Tánczos Gábor?"

Mindazok, akik közel álltak hozzá, mun
katársai és barátai voltak, beszámoltak, val
lo ttak  m ár kivételes adottságairó l, 
képességeiről, amelyeknek ismeretében "er
délyi küldetése” lelki-alkati indítékait is job
ban megérthetjük. Hegedűs B. András, aki 
közvetlenül együtt dolgozott vele a Petőfi 
Kör titkárságában, az ót fűtő, hajtó belső tűz
ről beszélt. Ez az állandó égés táplálta szinte 
kimeríthetetlen energiáját, amellyel megta
lálta, összefogta és cselekvésre késztette az 
embereket. Vérbeli politikusnak látta őt He
gedűs is, akiben ugyanakkor az önfeláldo
zásra irányuló krisztusi hajlam is megvolt. 
Kezdeményező, vezető szerepre predeszti
nálta ama kiemelkedő képessége is, hogy a 
közélet különböző, gyakran széthúzó vagy 
ütköző irányzatai között közvetítsen. Az 
egyeztetés, a szintézisteremtés mesterének, 
művészének tekintették, s e kvalitásainak jó
tékony hatását mi is tapasztalhattuk.

Hegedűs B. András — az említett tulaj
donságokra hivatkozva — természetesnek 
tartotta, hogy körükben épp Tánczos vetette 
fel a kisebbségek, az egyházak ügyét, Für 
Lajos pedig arra a Tánczosra emlékezett 
vissza a legmelegebben, akihez — Kiss Fe
renccel, Száraz Györggyel együtt — a hetve
nes évek elején kimondottan a kisebbségi 
kérdésben való közös "érdekeltség" közelí
tette.

Litván György — többek között - azt az 
embert méltatta benne, aki képes önmagát 
mindenestől egy ügyre feltenni, s Erdély 
ilyen üggyé vált számára. Ha ezt a teljes oda
adást, az egész lényét kitöltő azonosulást — 
Litván szerint — "fanatizmusnak ” nevezzük, 
akkor Tánczos majdnem egy évtizeden át 
Erdély fanatikusa volt.Csoóri Sándor vissza
emlékezése a legkülönbözőbb felfogású 
egyéneket közös nevezőre hozó, hihetetlen 
mozgókonyságú, nagy kezdeményező erejű, 
lobogó akaratú Tánczost idézi fel, s mi, akik 
megismerhettük a városról városra, vidékről 
vidékre utazó, újabb és újabb találkozásokat, 
szövetkezéseket nemcsak kigondoló, hanem J 
meg is valósító, missziós tudattól hajtott em
bert, ezt a jellemzést igazán hitelesnek köny
velhetjük el. Vásárhelyi Miklós, aki a 
rendkívüli politikai tehetséggel megáldott 
egykori fiatalt elevenítette fel, halála után 
azok közé a kivételesek közé sorolta, akik a 
történelmi időben megnőnek. Nos, túlzás 
nélkül állíthatom, hogy a kelet-európai ki
sebbségi kérdésnek, a romániai magyarság 
megoldatlan helyzetének — akkor még csak 
potenciális — fontosságára és feszítő tölteté
re korán ráérző, a társadalmi és nemzeti as
pirációk szétválaszthatatlanságát nem 
csupán felismerő, de ezt az egységet meg is 
élő barátunk alakja, teljesítménye e vonatko
zásban is szüntelenül növekszik.

Nem csökkenti e tendencia érvényesülé
sét, jelentőségét az sem, ha még más lelki-tu
dati mozzanatokat is számításba veszünk.
Az Erdély felé való fordulásában szerepet 
kaphatott az ifjonti elfogultságok, régi dokt- 
rinér türelmetlenségek, szektás gyakorlati lé
pések miatti önvád. Hajthatta a valahová 
tartozásnak, egy új közösség megszerzésé
nek a vágya, s bizonyára a benne feszülő

GÁLL ERNŐ

TÁNCZOS GÁBOR 
ERDÉLYBEN
Részlet egy visszaemlékezésből
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energia, tettvágy is alkalmazást, kiélési lehe
tőséget keresett. Ilyeténképpen a pótcselek
vés kényszere szintén sarkallhatta, ám ami 
kezdetben talán kompenzációnak indult, ha
marosan hivatássá nemesedett.

A motivációk mélyrétegeiben megtalál
hatjuk az asszimiláns középrétegbeli értel
m iséginek a teljes beolvadásra, a 
népben-nemzetben való gondolkodásra irá
nyuló buzgó törekvését. Furcsa módon, ha 
deportálásuknak színteréhez nyilván főként 
rossz emlékek fűzték, a Romániához tartozó 
Erdély viszont ebben az összefüggésben is 
vonzhatta. (Egyik útja alkalmával el is zarán
dokolt a snagovi tó menti villákhoz, ahol 
kényszerlakhelye volt, és első közös utunk 
Coziába vezetett, ahol az asszonyokat és 
gyerekeket tartották fogva.)

És döntően ott munkálhatott benne a kri
tikai magatartás ama politikával szemben, 
amely nem kívánt a határokon kívüli magyar

Ami viszonyunkat, barátságunkat illeti, 
rokonított minket az a felismerés is, hogy 
antifasizmusunk csak a totalitarizmuselle- 
nesség dimenziójával való kiegészítés révén 
őrizheti meg korszerű erkölcsi jelentését. És 
végül, ő nagy empátiával fogadta, hogy pe
remszemélyiségként, tehát mint kultúrák ha
tárövezetében közvetítő  értelm iségi 
határoztam meg magam. E szerepkört a ma
gáénak vallhatta; a hídverők közé tartozott.

Barátságunkat mélyítették a közös isme
rősök, eszmetársak, akiket egymásnak kö
szönhettünk , hisz a tőlük érkező 
információk, a velük történtek mind a minket 
összekötő áramkörbe torkolltak. Számomra 
nagy erőforrást jelentett, hogy megismerte
tett Für Lajossal, Kiss Ferenccel, s így kapcso
latba kerültem Csoóri Sándorral, azokkal 
tehát, akik hosszú időn át a romániai magyar
ság helyzetét szinte egyedül tették szóvá. Az 
itthoni terrorból és viszonylagos elszigetelt
ségből kétévenként kiszabadulva, az ő szű-

Tánczosékkal a Székelykő alatt

kisebbség ügyével foglalkozni. A tilalomfá
kat ő ezen a területen is le akarta dönteni.

Tánczos e téren kifejtett szívós tevékeny
ségét leginkább a lobbizással rokoníthatjuk. 
Felelevenítette s a legnemesebb értelemben 
kihasználta a régi NEK05Z- és pártkapcso
latait, hogy tájékoztasson, figyelmeztessen, 
adott esetben korholjon és sürgessen.

Az egyszemélyes "nyomást gyakorló cso
port" funkcióját teljesítő Tánczos termé
szetesen nem érte be telefonálással, a 
bizalmas jellegű megbeszélésekkel, a baráti 
körökben kezdeményezett vitákkal vagy a 
kapcsolatainak küldött figyelemfelhívó 
jegyzékekkel, ő  mindig nyilvánosságra vá
gyott, minél nagyobb tömeghatást igyeke
zett elérni. Ezért amint visszakapta a közlés 
jogát, rendszeres közírói tevékenységbe kez
dett. Jó tolla volt. írásait áttekintve megálla
p íth a ttam , hogy jórészben a 
nemzeti-nemzetiségi kérdéskört feszegetik, 
a romániai magyar kultúrával, képviselőivel 
foglalkoznak. Élt azzal a lehetőséggel is, 
hogy a tárgyalt témához, személyhez kap
csolódva, opcióit, elvi álláspontját vallomá- 
sosan fejtse ki.

*

kebb körében (Hegedűs B. András, Ember 
Mária, Litván György) igaz barátokra talál
tam, s a velük való nexus egy közösséghez 
tartozás pótolhatatlan melegségét, élményét 
nyújtotta.

Erről az életemben mégha tározó szerepet 
játszó barátságról tanúskodik levélváltá
sunk is, mely rendhagyó volt. Többnyire cé
dulákra írt üzenetekről, információkról van 
szó, amelyeket ide vagy oda utazók hoztak 
és vittek. A rendes postára nemigen bíztuk 
őket, tudtuk, hogy a leveleket a szekuritáté 
ellenőrzi. Újraolvasásuk felemelő és nehéz 
pillanatokat, vívódásokat és terveket, köny
vekről készülő vagy már megjelent cikkek
ről szóló beszámolókat elevenít fel. (Az 
utolsók zaklatottságról, valaminő zavarról 
árulkodnak.) Állandóan vissza-visszatérő 
motívumként fordul elő bennük az időhiány, 
az újabb találkozás, az alaposabb kibeszélés 
szükségessége. Az évtized második felében 
egyre sűrűbben szerepelnek fiatalok nevei. 
Bretter Györgyre, Tamás Gáspár Miklósra, 
Molnár Gusztávra , Gyímesi Évára, Egyed 
Péterre és másokra való utalások jelzik fellé
pésüket.

Mintha Ady Endre egykori költői láto

mása/vágya: "ifjú szívekben élek" — hajtotta 
volna őt is, aki még alig hagyta maga mögött 
fiatalságát. Tánczos — én legalábbis aldcor 
úgy éreztem — a reálpolitika jegyében fel- és 
elismerte a pártállami függőségben működő 
kisebbségi intézmények sajátos, a teljes ki
szolgáltatottság körülményei között betöltött 
szerepét. Tudomásul vette az intézmények 
fenntartásához elengedhetetlen kompro
misszumokat, és honorálta erőfeszítéseiket, 
hogy mozgásterüket bővítve, az anyanyelvű 
kultúra fennmaradását elősegítsék. Rokon- 
szenwel és empátiával kísérte az intézmé
nyekben dolgozó, a beolvasztó 
zsamokuralommal szembeforduló, ellenzéki 
nézeteket valló írástudóknak a küzdelmét, 
hogy kiszorítsák onnan a pecsovicsokat, és 
m űvelődésünk v ita litásá t m egőrizzék. 
Ugyanakkor megértést tanúsított a "szent lá
zadások, vágyak és ifjú hitek" iránt. Közele
dett azokhoz a fiatal értelmiségiekhez, akik— 
nemzedéki jelentkezésükkel — paradigma- 
váltást szorgalmaztak. Többen közülük az in
tézményi keretek áttörését, meghaladását is 
sürgették. Talán inkább Bretter Györgyhöz s 
a körülötte kialakult csoporthoz, az "esszé
írókhoz" (Tamás Gáspár Miklós, Molnár 
Gusztáv, Ágoston Vilmos, Szüágyi N. Sándor, 
Huszár Vilmos) kötődött. Valószínű, nem 
azonosult mindenben nézeteikkel, világnéze
ti választásaikkal, hisz — tudomásom szerint 
— nem adta fel régi nagyimrés felfogását, de 
a várva várt változások igényelte másság hor
dozóit, megszólaltatóit üdvözölte bennük. A 
NÉKOSZ-tradídó letéteményeseként volt ér
zéke az egymást követő nemzedéki rajtok 
iránt, kereste-kutatta, mi az a jövőbe mutató 
újítás, amivel utat törnek a holnapok felé. Ez 
a nyugtalan érdeklődés terelte figyelmét a 
kolozsvári egyetemi diákok lapja, az Echinox 
írói köre, valamint szellemi vezetői: Egyed 
Péter, Szőcs Géza és társai felé is.

1979. december 8-án de. csengett a telefon 
a Korunk szerkesztőségében. Méliusz József 
jelentkezett Bukarestből, és megrendültén kö
zölte, most kapott értesítést Budapestről: 
Tánczos felakasztotta magát. A hír fejbe vert, 
bensőmig megrázott, s mindazokkal együtt, 
akik ismerték és szerették, öngyilkosságához 
a mai napig értetlenül viszonyulok. Igaz, 
utolsó leveleiből — mint már jeleztem — ki- 
éreztem valamilyen meghatározhatatlan 
egyensúlyvesztést, belső törést, de erre a vég
kifejletre én sem gondolhattam. Magam is — 
akárcsak pesti barátai — értelmetlen halál
nak tartottam és tartom. Valószínű, hogy ab
ban a rem énytelenségben és kilátás- 
talanságban, amely eluralkodott rajta, a Cea- 
usescu-rendszer akkor féktelennek, megállít
hatatlannak tűnő garázdálkodása is egyik 
összetevőként roncsolta életerejét, de ez a fel
tételezés sem ad racionális magyarázatot. Ne 
is keressünk üyesmit.

Hamvainak a 300—301-es parcellában va
ló elhelyezésekor mondott beszédében Hege
dűs B. András feltette a kérdést: mit tenne 
Tánczos, ha életben hagyja magát? 'Tovább 
járta volna az erdélyi végeket — válaszolt a 
régi barát és harcostárs —, tovább folytatta 
volna közvetítői szerepét a határokon túl és 
innen, szenvedéllyel és megingathatatla
nul..." Igen, bizonyosan így történne, és ne
künk változatlanul nagy szükségünk lenne az 
ő szenvedélyére és megingathatatlanságára.

— HELIKON-----------------------
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HELIKON

Hamvas Béla

állatokat, annak a Hamvas személyhez szóló 
hangvétele irritáló. Miért? Mert csakugyan pro
vokatív. Megszólít személyesen. Ahogy olvasni 
kezded, azonnal rákérdez egy centrális bajodra, 
azaz felfedezed személyes problémádat az álta
la tárgyalt kérdésben mindjárt az olvasmány 
kezdetén, amellyel olyan helyen piszkálja meg 
szellemi-lelki világodat, amely mindenkinek 
Achilles-sarka. De hát ez összefügg küldetéstu
datával.

Ó felismerte, hogy itt mélyebbre le kell ásni, 
mint amennyire az európai gondolkozás eddig 
lehetőséget adott. Mi Európában, nagyon sze
mélyes látszattal, a báziskérdéseinket nem tud
juk, nem merjük feltárni. Áttételekben igen, de 
primér módon, személyes implikációval nem. 
Az európai gondolkozás ezt nem engedi meg. 
Ennek egyik oka, hogy nincsen brahmani kasz
tunk, azaz nincsenek igazi, a világi hatalomtól 
távol maradó, szellemi-lelki tanítómestereink, a 
hatalomban nem implikált és a hatalom által 
nem kompromittált, a szellem teljességét reali
záló vezetőink, amint Hamvas Béla mondja.

Tudjuk, hogy a középkori egyház hatalmi 
alapra épített, és már kezdeti történetétől fogva

M ás szellem i d im enziók  
a magyar irodalom ban

Beszélgetés Dúl Antallal, az Életünk Kiadónál megjelend Hamvas Béla életmű 
sorozatának szerkesztőjével - Az interjút készítette Kozma Szilárd

— Bár 1985 után végre jelentek meg már Ham
vas Béla-könyvek a különböző kiadóknál, elérkeztünk 
a szombathelyi Életünk által tervezett egész életmű 
kiadásának hármas számú könyve, a Patmos I. meg
jelenéséhez. Miért fontos számunkra a Hamvas-élet- 
mú minél hamarabbi megjelentetése?

— Ez az életmű magyar nyelvterületen az 
egyetlen, mely olyan létdimenziót tud megnyit
ni számunkra, amit eddig csak áttételekben kap
hattunk, irodalmi vagy művészeti 
közvetítésben, szórványosan. Hamvas 1936-ban 
írta a Magyar Hyperion című könyvét, s már 
abban úgy határozta meg személyét, hogy "Én 
vagyok az, aki az isteneketa földre hoztam". Jött 
közénk egy ember, aki azzal a tiszta küldetéstu
dattal lép fel, hogy áthozza az isteneket erre a 
földre. Ez a hyperioni küldetés, annak ellenére, 
hogy az egyetemes hagyományt csak a 40-es 
években dolgozta fel, de a görög hagyomány 
alapján már sejtette, hogy mit jelent.

Hogy Hamvas miért lett az 1945-ös fordulat 
után persona non grata, tudjuk. Világszemlélete 
egyértelműen antikommunista volt, és az 
egyezkedést nemcsak becstelenségnek, de egye
nesen értelmetlennek tartotta akkor is, később 
is.

— Bizonyos köröknek még most is nehéz a Ham
vas Béla befogadása.

— A befogadás, az egy óriási téma. Megfi
gyeltem, hogy kétfajta hozzáállást váltanak ki a 
Hamvas-írások. Egyesek rajongva kezdik tisz
telni alkotójukat, mások végtelenül irritálódnak 
tőle. Egyfajta szellemi-lelki nyitottság kell ah
hoz, hogy valaki elfogadjon egy ilyen utat, ami 
azt is jelenti, hogy egyfajta őszintén bevallott 
válságtudatból indulnak ki az előbbiek. Az az 
ember, akinek ez a világ itt rendben van, és a 
szelleminek hitt, de pusztán intellektuális polcá
ra fel akar tenni még egy szeszben tartósított 
tarajos gőtét, aki a szellemet is így be kívánja 
sorozni, mint biológiai szertárban a kitömött
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militáns szervezeti formában működött. Ez nem 
lehetett igazi szellemi kaszt. Pontosan ezért, 
amikor Európában egy olyan brahman, mint 
Eckhart mester vagy Pascal megjelent, a perifé
riára szorították. Eckhart mesternek mind a 28 
hittételét exkommunikálták. Pascal szellem
iségének ezt az oldalát soha nem fogadták el. 
Matematika igen, fizika igen, de amikor arról 
beszélt, hogy az isten nem filozófusok istene, 
hanem Jákob, Izsák és Ézsau istene, és ezt a 
vérével leírta, és bevarrta a kabátjába, azt babo
nának és érthetetlen dolognak tartották. Ki tud 
itt valami lényegeset Böhmről? Még ha divatba 
jött is Böhmöt említeni, senki nem tudja meg
fogalmazni három mondatban, hogy ez a szilé
ziai suszter mit akart itt Európában?

Hamvasnál azt tapasztaljuk, hogy alapvető 
tudása van arról, mit jelent brahmannak lenni, 
mit jelent a közösségben lenni, mi a közösség 
üdvtörténeti szerepe, mi az ősök útja? Ő meg 
tudta teremteni azt a szintézist, ami Keletet és 
Nyugatot egymásba nyitja. Itt, nálunk egyesek
ből végtelen irritációt vált ki a keleti üt. A keleti 
és nyugati hagyomány létesszendákról szóló 
tudásának összhangba hozását és egymás általi 
értelmezését egzotizmusnak tartják és azt kér
dik, minek ide a keleti hagyomány, amikor ne
künk itt megvan a saját, nyugati filozófiánk, 
vagy éppenséggel a dogmarendszerünk? Él 
bennünk egy kultúrimperialista fölénytudat, 
ami válságba sodorta az egész földkerekséget. 
Az európai ember fölénytudata, aki a dolgokat 
összegyűjtötte, óriási könyvtárakat hordott 
össze, gondolatrendszereket alkotott, állam- 
rendszereket, és ezek ott Indiában ülnek a kosz
ban, hát mit akarnak? Hamvas szembeszállt 
ezzel az ostoba kultúrimperialista tudattal. El
mélyült filozófiai tanulmányok után (Hamvas 
Béla az összes európai filozófust eredetiben ol
vasta, a huszadik századi fizika, matematika és 
más természettudományok erdeményeit, gya
korló természettudományi ismeretek birtoká
ban tanulmányozta és ezeknek tükrében

semmit nem fogadott el kritikátlanul az európai 
keresztény misztikusok vagy a keleti szent 
könyvek tanulmányozása közben) rájött, hogy 
az európai ember valójában az összedőlt rend
szerek, erőltetett gondolatszisztémák romjain, 
romhalmazán áll, amely létében aláássa és ve
szélyezteti az emberiséget. Neki már nem lehe
tett nem nyitni Kelet felé, és az ősök felé, és 
Nyugat felé, és minden irányba. Ez a nagy áttö
rés, ez irritáló, kétségtelen. Sok ember világlátá
sában érzi magát sértve Hamvas Béla által. /.../

Ami szellemiségünk kifelé irányult, a termé
szetre, az anyagra, és azt hiszem, hogy csak ma 
jutottunk oda, hogy a keleti és a nyugati, a belső 
és a külső világ összeér bennünk. Csak gondolj 
vissza a múlt századi tudományos szemléletre, 
amikor Laplace nyugodtan kijelenthette, hogy 
olyasmire, mint Isten a fizikában nem volt szük
ségem. Lehet, hogy a Nagy Órásmester valahol 
elindította a világnak nevezett mechanizmust, 
de az már jár, és én tudom vizsgálni a fogaske
rekeket mindenféle metafizikai premissza nél
kül. A huszadik század közepéig ez nem is volt 
megkérdőjelezve. Azt mondták, hogy a tudo
mány tárgyvizsgálat, empíria, ldsérleti anyag, 
feltárandó tudásanyag, azt kell rendszerezni, 
összegyűjteni és közzétenni. Mindezt a fizikai 
sokkig. Addig a sokkig, amikor a szubatomikus 
struktúrák kutatása közben kiderült, hogy az 
anyag — vagy legalábbis az, amit addig anyag
nak neveztek—analitikus, materialista módsze
rekkel, gondolkozással megmagyaráz
hatatlanul, érthetetlenül és értelmezhetetlenül 
viselkedik. Ez az értelmezhetetlenség tette szük
ségessé az idealista gondolkozás bevezetését a 
fizika egyes ágaiban, ugyanis kiderült, hogy 
vizsgálatai során a kutató távolról sem lehet ob
jektív, és bizony befolyásolja a vizsgálat, a kuta
tás eredményeit a kutató személyes 
viszonyulása.

— A kvantummechanikára gondolsz, azaz Hei
senberg kvantumelméletére?

— Például arra is. Nagyon furcsa módon, az 
emberi személyiség pszichéjével kiprovokálja 
az anyag reakcióit, válaszait a kísérletezés során, 
ami természetesen befolyásolja az eredménye
ket. Nem lehetünk objektívek. De létezik a sokk
nak egy másik vetülete is. Heisenbergnek az volt 
a hasonlata, hogy úgy érzi magát, mintha egy 
vasból levő hajóban, annak a belsejében ülne és 
tájékozódna egy iránytű szerint, amelynek moz
gásirányát a hajó vasteste különböző módon be
folyásolja. Ahogy Hamvas mondta, evezők 
nélkül, a nyílt óceánon.

— Talán kíséreljük meg az iránytű nélküli hajó
zást vissza, az európai rejtőzködés kérdéséhez. Néz
zük meg, hogy ez milyen összefüggésben van 
művészetünkkel, amely Hamvas Béla szerint rejtőz
ködést területe lett Európában a metafizikai informá
cióknak, de azok teljes kinyilvánításáig soha nem 
merészkedett el. Kezdetben, mert nem szabadott, ké
sőbb, mert teljesen félreértették maguk a művészek is 
azt, amit csináltak és azt, hogy miért csinálják. 
Ugyancsak Hamvas szerint ezért őrültek belé többen 
közülük.

— Egy egészséges szellemi hierarchiában a 
metafizikának van egy külön területe. Ez a legi
tim terület Keleten a nagy szentkönyvek szöve
gében és azok kommentárjaiban található. 
Nálunk Európában kialakult ugyan valami in
tézményes hagyománya a Biblia kommentárjá
nak, de itt az intézményes hatalmi érdekek 
következtében a metafizikai jelentést, a metafizi
kai értelmet el kellett rejteni mind a kanonizált 
bibliai szövegben, mind annak kommentárjai
ban. így ezek a jelentések inkább gyönyörködte
tő, mint érthető kifejezésekké váltak így lett 
esztétikai metafora és szimbólumrendszer a me
tafizikai jelentéstartalomból.

Hamvas Béla tézise, hogy az európai művé
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szét sokszínű, burjánzó természete annak kö
szönhető, hogy az egy ilyen sajátosan rejtőzkö
dő helye lett a metafizikai gondolatoknak. 
Ezeket a metafizikai tartalmakat nem lehetett 
közvetlenül kimondani az egyházi hatalom 
konszolidációs időszakában, de zenében, vers
ben, szoborban valahogy kifejezésre lehetett jut
tatni, még ha töredezetten, csonkítottan is. 
Európa legsajátosabb metafizikai művészete a 
zene, különösképpen az egyházi zene. Miért? 
Miért nem a költészet? Pontosan mert a zenének 
nem kellett annyira rejtőzködnie, ugyanis kife
jezőeszköze a hang és nem a szó. A hangnak 
önmagában egyetlen jelentése van, a szónak ket
tő. A hangnak önmagában nincs logosza, de ze
nei struktúrákban sem nyer közvetlen bölcseleti 
jelentést. A hangalakok formája, a hangzás-pro- 
porciók, ütemek, mértékek által határozódik 
meg, aminek egy elvont, matematikailag is leír
ható formája van. A hangoknak és a hangfor
máknak az egymáshoz való viszonyulási 
rendszere a zene. A szó viszont bölcseleti tarta
lommal is telítődik, és ezért mindig van egy 
többletjelentése. Ez tulajdonképpen a /ogostelí- 
tettsége. Itt Európában a szóképek bölcseleti ré
sze vagy nem volt kívánatos, vagy, amiért egy 
igazi brahmani értelmezett érték nem állhatott 
mögötte, mindig önkényes volt, pontosabban a 
centrális logosztól periférikus helyekről értel
mezték. Gondolj Descartes-ra, vagy Spinozára, 
vagy bárkire, aki az európai filozófiát fémjelzi.

A zenében nem volt fontos a kifejezés és a 
kifejeződés brahmani része. Ezért az európai 
zene sokkal szabadabb lehetett. Amikor Bachot 
hallgatod, azt mondod, hogy az ég nyitva van. 
E metafizikus zenében teljesen világos az út le 
és fel, és mindenfelőlről átjárható. A hegeli rend
szerben viszont nem az. Ott egy csomó fixa idea 
van és önkényes konstrukciók, erőszakolt gon
dolat. Többek között az a merev hármasság, 
amit megpróbált a létre ráhúzni, egy olyan rend
szer, ami néha jól jön ki, néha nem. De a legtöbb
ször nem. /.../

Az irodalmunk például a legsajátosabb őrü
let, amit az európai ember kitalált magának. 
Egyrészt mert a szó birtokában az író a legköze
lebb áll az élő forrásokhoz, a primér léttartal
makhoz, másrészt a szóval való legnagyobb 
visszaéléseket követi el, amit Hamvas az egyik 
legszebb esszéjében, a Késé művek melankóliájá
ban logosz-parazitizmusnak nevez. Szóval az 
író létforrásokat érint ugyan, de a szavakat nem 
lehet neki azonos nívón kimondani. Részben 
mert ezt a nívót nem értjük, részben mert ő maga 
sincs tisztában e nívó létezésével és jelentőségé
vel. Itt brahmani bázishiány tátong, ezért nem 
mondhatjuk ki a szavakat olyan nívón, hogy az 
tényleg horizontalkotó legyen és évszázadokra 
elvilágítson.

A költő a legtöbb esetben szintén visszaél a 
szóval. Persze ki lehet fejleszteni egy verbális 
készséget, egy olyanfajta tudást, mint amilyent 
a múlt századi francia szimbolisták kifejlesztet
tek. E kifejleszthető készség médiumában él
hetsz, ahogy élhetsz, de az életedet bele kell 
gyötörnöd a műbe, és akkor létrehozhatsz egy 
óriási mű-teljesítményt, egy mű-örökkévalósá
got teremthetsz magadnak, amiben teljesen el
merülhetsz, és mögötte az életed lehet 
akármilyen szerencsétlen, azt ki lehet zsákmá
nyolni, azt tönkre lehet tenni a mű-létezés érde
kében. Mondanom sem kell, hogy ez nemcsak a 
természetes létezés szempontjából, de üdvtörté
neti szempontból sem követnivaló magatartás, 
az ilyen művek által közvetített értékek tényle
ges értékeiről nem is beszélve. Egy követhetet 
len hozzáállás az isteni logoszhoz, annak 
értelmetlen célokra való felhasználása, ami leg- 
fennebb esztétikus látványosságot eredményez, 
amit aztán fogyaszthatnak azok, akiknek nincs 
mit kezdeniük önmagukkal és az életükkel.

Az irodalom feladata viszont nem az ilyen 
mű-őrületek létrehozása, hanem hogy üdvtörté
neti képet adjon a személy üdvéről vagy buká
sáról. Az írók azt hiszik, hogy alkotnak, amikor 
leírják a társadalmat, a kultúrát, a természetet, a 
különböző folyamatokat, vagy újabb drámai 
cselekményeket eszelnek ki most már pszicho
lógiával is izgalmasabbá téve. Semmi ilyesmiről 
szó nincs! Amiről szó van, az a személy, primő
rén. A személy üdve, vagy bukása. Ha meggon
doljuk, ezáltal az irodalomnak tulajdonképpen 
a szentkönyvek szerepét kellene átvennie. Kez
detben a szentkönyv mondta meg — mint egy 
logoszban erősebb, mint egy megszólításban 
erősebb hang — , hogy tehetsz bármit, de 
amennyiben az üdvtervedet véghez akarod vin
ni, akkor így kell elindulnod. Jézus számtalan
szor mondja paraboláiban, hogy megvan a 
szabadságotok, tehettek bármit, de ha engem 
akartok követni, akkor így tegyetek, és ez nem 
egy megfellebbezhető dolog, mert mindenki rá- 
érez, hogy így van.

A reneszánsztól kezdődően kialakult ez az 
európai földi paradicsom modell-elképzelés, ez 
az utópikus rémeszme, hogy felépítünk racioná
lis gondolkodásunk segítségével egy új világot, 
berendezkedünk egy tökéletesen szervezett tár
sadalomban, kiküszöböljük a betegségeket, va
lamiképp izoláljuk a halál tényét, és lényegében 
egy pszeudomennyországot hozunk létre itt a 
Földön. Ennek a szekularizált logosznak az eU 
lenhatásaként megszületett a jobbaknál az iro
dalomban az az üdvtörténeti ív, amit Cervantes 
is leír többek között, hogy itt a személy bele van 
dobva egy léthelyzetbe — kissé egzisztencialista 
módon fogalmazva — és az élete tétje (és értel
me) nem más, mint üdve vagy bukása. A múlt
kor kérdezted, hogy metafizikai szempontból 
mi értelme van a népeknek, a nemzeteknek? 
Miért kell ez az atrocitásokat szülő versengés? 
Ugyanaz a helyzet, mint az egyénnel: kollektív 
üdv nincs, de a rrusok kárára sem üdvözülhe- 
tek. Mindenki egyszer egyedül, egyénileg felel 
magáért és közvetlen környezetéért. Állandóan. 
Nincs olyan, hogy egyszerre egy egész nép, 
vagy egy egész közösség bemasírozik a menny
országba, mert valamilyen oknál fogva köze
lebb áll egy bizonyos megváltóhoz, és onnan
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belülről integet kifelé azoknak, akik kinn ma
radtak. Azonban tényleg adott egy-egy nép szá- 
mára a lehetőség, hogy úgy mondjam, 
üdv-közelbe jutni, akkor, ha brahmanjait meg
szüli, és azok meg tudják mutatni számára azt 
az üdvtörténeti küldetést, amit egy nép elérhet 
Itt ma nálunk óriási viták folynak a nép, a nem
zet kérdéseiről. Nyilvánvaló, hogy minden 
népnek sajátos, pótolhatatlan és egyszeri színe
zete van a többi népek, nemzetek között. /.../

A nép és a nő szó a magyar nyelvben etimo- 
lógiailag közös eredetű. A nép és a nő hasonló 
gyökérre vezethető vissza. Asztrológiailag is 
tudjuk, hogy a nép is és a nő is a hold uralma 
alatt állnak. A hold ugyanis a sokaság, a bőség, 
a visszasugárzott fény princípiumának a szim
bóluma. Ez más nyelvekben is így van, a német
ben, az angolban, a franciában. Sereget, 
sokaságot, bőséget jelent a szó, vagy legalábbis 
annak az eredeti jelentése. Minden nyelv vala
mit kiemel az eredeti metafizikai jegytartalom
ból és azt hangsúlyossá teszi. A magyar a nő 
oldalát emelte ki. A nő dolga, hogy olyan fiút 
szüljön, aki számára messiásként léphet fel, és 
megmutathatja az utat neki. Ez az ószövetségi 
modell: a nép megszüli a Messiást, és a Messiás 
megmutatja az üdv útját a népnek. Ezt úgy 
fordítottuk le, hogy a nép brahmant szül, szel
lemi embereket szül, akik a dolgoknak a lénye
gét értik, átlátják. Mi az, hogy szellemi ember? 
A dolgok értelmét látó, de tudásával, a hatalom
mal nem kompromittálódó, szakrális szubjek
tum. Ő az egyetlen, aki a létezés teljes körét 
szellemileg átfogja és magában realizálja. Ezért 
tudja, hogy mi a nyugalom, mi a visszavonulás 
értelme. A dolgokat átlátni csak nyugalomban, 
visszavonultságban, ahogy Hamvas Béla 
mondja, csoda-atmoszférában lehet, nem agitá- 
ciók és látványok közepette.

A kyastira, a lovag, a hatalmi ember, ami ma 
a politikusnak felel meg, ezt nem tudja. Ő min
dig lovon ül,kardját kirántja és harcol. A brah
man tudja, mi az értelme distanciába kerülni a 
dolgoktól. Ezért azt is tudja, mi az igazi értelme 
az .ünnepnek. A lovag számára az ünnep a pom
pás bevonulás, a felvonulás, a rangsor, a kitün
tetések, a parádék, lobogók, rítus stb. A 
gazdasági embernek pedig az ünnep az étkezés 
bősége, az anyagi élvezetek bősége és így lefele. 
A brahman tudja, hogy az ünnep a nem-cselek
vés ideje. A hetedik napot nem azért kell meg
szentelni, hogy megpihenjünk benne 
munkasorozatunk után és újabb munkasoro
zatra gyűjtsünk erőt, hanem azért, mert az em
ber itt kap reflexiót, magasabbrendű rálátást 
saját ittlétére. A brahmani kaszt azért a legma
gasabb (és nem a politikusok kasztja), mert a 
brahman tudja közvetíteni a nép számára a ma
gasabb tudást, a szellemi szintet, ami nem filo
zófia és nem tudományos okoskodás.

Ő tudja azt, hogy a közös istentiszteletben, 
a hétköznapok vívódásaiban, terveiben, harca
iban szétszóródott szellemi világ egy magasabb 
szinten képes visszaáramlani. Ez lenne az ünne
pi áldozatbemutatás, amit csakis brahman tesz 
meg és tud megtenni, mivel ő a hatalomban 
nem kompromittálódik. Ő megtalálja újra és 
újra a közös, egyesítő erőt az emberek és a 
népek között, és a szétszórt és a tervekkel, har
cokkal, stratégiákkal szétfaricskált szellemet 
egy magasabb szinten újra egyesíti.

Mi Európában nem tudjuk az ünnep igazi 
értelmét. Az egyházainkban csak latens módon 
van jelen a brahman és a szellemi kaszt, amely 
az anyag horizontális nyomásából való kilépés
re megmutatja a lehetőséget úgy, hogy az ne 
megszabadulás és ne elszabadulás, hanem fel- 
szabadulás legyen.

(Rövidített szövegváltozat)
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A konyha asztalán feküdt ró
zsaszínűén és horpadtan, mint a 
kalap, amelyre véletlenül ráültek 
egykor, kínos helyzetet teremt
ve, de itt nem volt bocsánatkérés: 
pörkölték, forrázták, zsigereit el
távolították, lerántották végtag
jairól a még nem túl kemény 
kupakokat, amik valóját an nem 
használhatók semmire sem, eset
leg gyerekek játszanak velük, 
hogy kisvártatva rá is unjanak, 
eldobják, utána már a kutyának 
se kell. Azt sem tudom, mely fi
lozofikus futammal, esetleg ala
posabb körü lírással lehetne 
elmaszatolni merev valóságát, 
míg alatta, az impregnált asztal
terítőn, híg tócsákká áll össze szi
várgó nedve. Pontosan mit is 
lehet kezdeni egy újévi malac
cal? Zita szerezte Nincs negyed 
kiló se, gondoltam, pedig nyil
vánvaló volt, hogy sokkal több. 
Mint a kispárna, amelyből ki
szórták a tollat, süppedt be har-

monikás oldala. "Kislány" volt, 
jelezte a szögfejnyi csecsbimbók 
két sora a vágás két oldalán, kicsi 
és fekete. Az árulkodó, imitt- 
amott még bosszantóan merede- 
ző szőrcsimbókokat nekifogtam 
eltávolítani. Spirálisan közelítet
tem meg, ami azt jelenti, hogy 
előbb a konyha sarkában gyúj
tottam be, aztán lekapartam a je
get az ajtó üvegéről, ami csupán 
az időnyerés célját szolgálta, 
söprögetve köröztem körülötte, 
aztán megérintettem: bőre matt 
volt és hideg, nem volt benne 
semmi vonzó. Majdnem négy ki
ló. Először öngyújtóval próbál
koztam: maximumra csavartam, 
úgy igyekeztem leégetni a fekete 
pamacsokat, a fül mögött és a 
hajlatokban kunkorodó szőrszá
lakat, de nem ment, a láng a ned
ves felü lettő l visszapattant, 
csupasszá égetve ujjaimat, s a 
gyújtó is annyira átmelegedett, 
hogy nem volt értelme tovább 
szenvedni. Hirtelen nem is túl 
erdeti ötletem támadt: fogom a 
borotvát és megvorotválom! A 
fül mögött és a hajlatokban, a 
félig takart zugokban a tapintás 
váratlan örömeire bukkantam: a 
bőr sima volt és selymes, s mint
ha megőrzött volna valamit a 
test melegéből, abból az oly 
könnyen elillanó valamiből. 
Megborotváltam az újévi mala
cot — ez tény. Tény az is, hogy 
megszenvedtem, de nem akar
tam behabozni a mentol miatt 
De nem is emiatt akarok én erről 
beszélni, mert van itt valami

más, amiért foglalkoztat a dolog. 
Nem a kupakok felhasználható
sága és nem is az a régi téma 
izgat, történetesen az, hogy az 
elfogyasztásra szánt alsóbbren
dű lény életének a kioltása vala
mint a sütőbe készülő teteme 
esetleg borzadályt vált ki, eny
hébb esetben, mondjuk, csak ide
genkedést Nem. Nem erről van 
szó, mert ha csak erről lenne szó, 
valószínűleg meg se torpantam 
volna, hogy mindezt még egy
szer jól átgondoljam, megrág
jam. Ami megmosolyogtatott, 
az automatikusan bataille-i régi
ókba emeli a történteket. Halat 
tisztítottam nemrég, jókora pon
tyot decemberben, nem sokkal 
azután, hogy pontot tettem ame
rikai élményeim jegyzetére. Vad
ponty volt, jó nagy, több mint 
kétkilós. Még élt, amikor neki
fogtam megtisztítani: fejbe vág
tam a húsidopfolóval, így nem 
mozgott tovább, szeme kidül

ledt, csaknem kipottyant, mint a 
Kakukkban, de hiába reszeltem 
"szőr ellen" a kés élével, az apró
pénz nem akart hullani. Mon
dom, nem az alsóbbrendű lény 
pusztulása feletti borzadály, ha
nem valami más: ahogy szorítot
tam így ezt a halat, hüvelykujjam 
a kopoltyú mögé ékeltem, de 
még mindig ki akart csúszni a 
kezemből, ugyanakkor heves 
rángás járta át, úgyhogy ismét 
fejbe csaptam — élethalálharc 
volt az egyikünk részéről. A du
lakodás hevében úgy megszorí
tottam , hogy hirtelen 
megijedtem, még elfakad az epé
je. S valójában ekkor történt az, 
ami miatt mindezt leírom, pedig 
inkább filmtekercsre rögzítettem 
volna, ha egy mód lett volna rá, 
ugyanakkor az egészet legszíve
sebben el is titkolnám. Tehát, kö
zépső ujjam a dulakodás 
hevében becsusszant a hal tátott, 
kerek szájába, s én váratlanul fi
gyelmes lettem arra, milyen fo
gatlan a ponty. S ahogy így 
felindulva kotorásztam a torká
ban, ruganyos, nyálkás járatá
ban, m egm agyarázhatatlan  
forróság öntött el, mert a hal kí
nálta magát, ez biztos, s megma
gyarázhatatlanul hevesebben 
hatott rám, mint sok más. Nem 
tudom, mi történik, ha Zita nem 
lép közbe, ami hirtelen magam
hoz térített, felébresztette zsib
badt tudatom at, emberi 
önérzetemet S egy pillanatra így 
volt ez a borotvával is, s most mit 
is mondjak? A rózsaszín, sima

bőre tette? Magam se tudom. 
Olyan ez, mint a csigafelező, a 
csigafelező pedig nem más, mint 
a földből harminc fokos szögben 
kiálló borotvapenge.

CSIGAFELEZŐ, CSIGABE
LEZŐ

Barna lett, ropogós, kívána
tos, míg magába szívta azokat a 
leírhatatlanul finom fűszereket, 
amik nélkül nem lehet tökéletes 
semmi. Nagyon nehéz megfé
kezni gerjedelmeinket, fegyel
mezni a felkorbácsolt érzékeket, 
mert azok mint a higany, úgy 
folynak ki az ember markából, 
duzzadnak, mint a fa tövében a 
gombák, burjánzanak, mint a 
képzelet, csúsznak ki az ember 
kezéből, mint az iménti hal, gö
rögnek megállíthatatlanul, mint 
magasból a súlyos lavinák — 
ezüstös nyomot hagynak, mint 
millió csigák. Eszméletlenül spi
rális, egy pontból indul ki és egy 
pontban végződik ugyanazon az

Lugosy László szobra

úton visszafelé, még ha a lehető 
legnagyobb igyekézettel próbál
juk is leplezni ezt: az életéért 
küzdő ponty kétségbeesett néma , 
kiáltása, vagy az újévi malac ro
pogósra sült, zamatos bőre is 
egy-egy nem is oly miniatűr 
pont a csigavonalon.

ZAMAT
ZAMAT
ZAMAT

ZAMATÉRT esdeklünk 
ZAMATÉRT dobban a szí

vünk
ZAMATÉRT jöttünk m esszi

országokból
messzi országok el

dugott tájairól.
ZAMATOT ADJATOK, s mi 

megháláljuk
Mi sokan vagyunk, de töb

ben is leszünk
boldogan mint a malac 
bőszen mint a hal 
állhatatosan mint a csiga — 
mi így vagy úgy, de vagyunk. 
Most ism ét dom bom nak 

tűnt, teltebbnek, mint akkor, 
amikor a pengét húztam biztos 
kézzel végig — próbaképp! — a 
homlokán. Háhrl kezdtük meg 
és oroszsalátát ettünk hozzá. Zi
ta almát is vágott a salátába, ami 
rendkívül érdekes ízt kölcsönöz. 
Soha senki életemben még nem 
vágott almát az oroszsalátába, 
fanyar bőralmát, pikánsát, bőrö
set. Most fel is sorakoztatom őket 
sorrendben: -malac, borotva, hal, 
csiga és a bőralma, aminek a je
lentőségét nem csökkenti az 
sem, hogy beleaprítottuk a majo
nézbe. Aztán csak üldögéltünk 
leverten, Zita meg én, míg a töb
biek a tévét nézték, mi az asztal
nál iszogattunk. Valami búbánat 
lopta be magát közénk, valami 
szomorúság, fájdalom az új év 
küszöbén, ott repdesett a malac y  
érintetlen feje körül, meg sem üt
közve a pillák alatti szürkeségen. * 
Spriccer spriccer után múltak a 
percek, aztán a rádiót piszkál
tam, de nem találtam azt, amit 
kerestem, közben durrant is az 
első pezsgő, s fejemben vad dob
szólóba kezdett az összes vélt 
pezsgősüveg durranása, a du
gók röpködése képzelt pályái
kon. A pezsgő eszkalációja, 
panem et drcenses. (Szép a latin, 
de arra törekedni, hogy folyéko
nyan beszéljük, azonos a fölé
nyes tekinteteket begyakorlók 
szánandóságával.)

CSIGA-BIGA-GYERE-KI (...) 
Délután Csantavérre utaz

tunk, ahányan voltunk. A síkos 
úton a busz nagyon lassan ha
ladt, mert az éjszaka hó esett, hó
köntösbe öltöztek  a 
szántóföldek. Mondtam is a tár
saságnak:

— íme, a hóval borított táj!

BALÁZS ATTILA

1979/1980 (fordulópont)
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Helyenként a szél valódi torla
szokat épített elénk, ami még a 
súlyos járműnek is sok kellemet
lenséget okozott. Emlékezetes, 
hogy Szenttamás után annyi var
jút láttam, amennyit még soha: fe
kete volt tőlük az út, s amikor 
felrepültek, egyetlen fekete kavar
gás, örvénylés lett tőlük az ég. Mi
nek verődtek  össze ekkora 
seregben, nem tudom. A Nylon
ban újra iszogattunk, unisono, de 
a zenészeket nem lehetett oda
csalni, mert Baki bácsiék a helybeli 
eminendáknak húzták teljes erő
vel, de nem is baj, így végül is 
mások számlájára mulattunk. Sört 
ittam elég rossz körtepálinkával, 
ami szokatlanul gyorsan kiütött 
szokványos kereteim közül: ug
ráltam és talán poharat is törtem, 
pedig nem szoktam. Még a Spie
gel is ivott, furcsa egy est volt. Az 
asztalok alól rózsaszín halszájak 
tátogtak rám, s én kommunikál
tam velük anélkül, hogy az aszta
lok felett lévők bárm it is 
észrevették volna. Nagyon lekö
tött és ki is fárasztott a játék. Ha
zafelé, em lékszem , a hóban 
fetrengtem és a disneylandi pisz
tolyommal lövöldöztem, ugyanis 
Évi születésnapja volt. Az elfo
gyasztott alkohol hatására jelen
tős palpitádós "szövődmények" 
léptek fel, amibe belelilultam, úgy, 
hogy Jend le is fényképezett, ami
kor hazaértünk. (Gizi meg csak 
nevetett).

Zsírjába fagyva találtam az 
érintetlen malacfejet, még mindig 
a tepsiben, az éléskamrában. Gon
doltam, lefaragom róla a húst a 
kutyának. Gyermekkorom egyik 
emlékezetes mozdulatával met
szettem le a füleket, lehúztam a 
skalpját, levágtam az orrát, aztán 
lefejtettem a pofamirigyeket — 
kajánul vicsorított rám a lemezte
lenített fogazat. Ekkor kiemeltem 
a deszkára, s a bárddal szétcsattin- 
tottam a koponyát: a szokatlanul 
nagy üregben már összezsugoro
dott az agy, apró jégszilánkok csil- 
log tak  rajta , h ideg  volt és 
mozdulatlan. Az azonosulás: a 
fogsort csattogtattam még egy ki
csit, aztán elhajítottam, s most itt 
állok fogatlanul én, az újévi malac, 
az új évben, új örömök dőtt, új 
túrnivalók kapuit döngetem , 
igyekszem jó képet vágni hozzá, 
röfögök és kunkorítom a farkam.

Valódi fordulópontra nem ke
rült sor, nem is tápláltunk hiú re
ményeket, az új év is gyorsan a 
szokásos lefekvések és felkelések 
sorozatába torkollott. Az ablakok 
jól zárnak, nem kiugrásra valók — 
mondta valahol G.C., s azt is hoz
záfűzte még, hogy: a pokolból még 
senki nem esett ki.

Aki ismeri erényeimet, bocsás
sa meg vétkeimet: RÖF, RÖF, RÖF.

MIHÁLYCSA ERIKA

A m egválaszolatlan kérdés
(avagy mi lesz, ha két kígyó felfalja egymást)

ha két kígyó felfalja egymást, a két farok csúszni kezd lefelé a két kígyó 
torkába, egyre mélyebben nyelik egymást. A két farok úgy sustorog le 

a kígyógyomorba, mint forró kályhára esett vízcsepp. Be, a kanyargós belek 
csillámló mesevilágába, a korgó gyomorból a szívdobogást kapott bélcsavarodás 

felé, kiguvadt, véreres kígyószemekkel, melyekről lepattan a csillogó hályog, s 
maradnak csak vérerek, melyek feloldják az ezerszínű szivárványhártyát, csak 

falják és nyelik egymást, vakon, fogatlanul, csak attól félnek, mi lesz, ha a 
másik farka a másik által felfalt farkukig leér, hiszen már saját testüket is 
falják és ezért olyan nehéz nyelni, a másikba ugyanazt az érzést csorgatja 

bele a másik-másik kígyó farka, de az már nem tud sikoltani, a gyűrűk 
összeszorulnak és szorongatják egymást, senki sem tud sikoltani, mert 
torkát betömte a másik teste, a hangszálak fuldoklása kiguvasztja a 

szemgolyókat, a hang a másik-másik testébe megy be, mint a méregfog, 
a vérvörös hangok beszakítják az agyvelő dobhártyáját, de a 

gyomorsavak mindent elöntenek, a méreg a másik testéből a sajátjába, 
a másikéba és a sajátjába csorog az üvöltéssel együtt, a 

saját ürülékében fuldokolva ki tud jobban harapni, jobban 
nyelni, jobban gyűlölni - És ki falja fel hamarabb a másikat?

Aki látja a másik hideg tarkóját a torokszakasztó 
nyelésben görcsösen viliózni, a másik tarkója 
mögött a másik szemeit, amelyek látják az ő 
hideg tarkóját a torokszakasztó nyelésben 

görcsösen viliózni, de hisz ez hajszálra 
ugyanaz, a gyomorsavak mindent 

feloldanak, még a gyűlöletet is, de a 
kígyófogak befelé hajlanak, és 

amit megfogtak, azt többé sosem 
eresztik el, milyen lehet 

a saját gyomrodat 
emészteni, a saját sze
meddel farkasszemet 
nézni, az anyaggal 
átsétálni a saját 
testedből a má
sikéba, vissza 
a sajátodba, 
a másikéba, 

és vissza 
és visz- 

sza 
és

a végén csak egy száj marad, mely felfalja önmagát, mert a kígyó fogak befelé 
hajlanak, és amibe beleharaptak, azt többé nem engedhetik el.

Bare, .hí Ádám szobra: A szégyenlős beteg
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"Mindegy ki vagyok; 
fó, hogy megbízlak néhány 
feladattal."

Márton László

A színház jelenidejű. Jelenidejű 
az elhangzó és elrepülő szavaival. 
Jelenidejű a megismételhetetlen, 

illanatra feltámadó és elhaló játé- 
aival. Feltámadó, főnix-madár

ként újraéledő. Újraéledés ünnepe 
az előadás. Nemcsak a bemutató, 
minden előadás. Akár egy marok
nyi ember, akár ezrek előtt játsszák. 
Ha minden ünnep a színházban, 
hol maradnak a hétköznapok? így 
egészen más dimenzióba lendül az 
ellentét. Mondjuk így: kisbetűs ün
nepek között mindig szükség van 
a nagybetűsökre is. Ilyen nagybe

tűssé vált az a pár nap, mely alatt 
kétszáz évre tekintett vissza a Ko
lozsvári Magyar Színház.

Katona József közel kétszáz éve 
a felépülő kőszínház pályázatára 
írta a Bánk bánt. Kétszáz év múltán, 
a jubileumra, ugyanezt teszi Már
ton László. Katona csak az utókor 
elismerését nyerte el. Kortársai 
mást ünnepeltek. Ifjú magyaror
szági (!) szerzőnk szomorújátékát, 
a Nagyratörót, a bírálók a beérke
zett pályamunkák közül a legjobb
nak tarto tták/tartják . Hogy 
mennyire jogosan? Nem nekünk és 
nem most kell eldöntenünk.

A szomorújáték cselekménye 
Báthory Zsigmond, erdélyi fejede
lem köré sűrűsödik, ama Báthory 
Zsigmond köré, kinek alakjában a 
szerző "azt a nagy formátumú tra
gikus hőst" látja, "aki tragikumá
nak lényegét tekintve csakis a 
magyar történelemben születhe
tett meg". S hogy miért épp rá és 
miért épp a történelemre esett vá
lasztása Márton Lászlónak? Hadd 
feleljen rá ő maga. "Reménykedhe- 
tem abban, hogy a magam néző
pontjából, a magam írói 
eszközeivel olyasmit tudok nyújta
ni, mi csak így és csak ezáltal lehet
séges; s talán reménykedhetem 
abban is, hogy az erdélyi nézők és 
olvasók olyasmire is felfigyelnek, 
amit a magyarországiak nem tarta
nak annyira fontosnak." (Hogy 
szerintem nem ez kellene a szem
pontok elején álljon, az más kérdés. 
Shakespeare sem azért írta angol 
történelemből merített tragédiáit, 
mert az angolok mindezt jobban 
megértették volna, mert ők mind
ebben többet láthattak volna. Ez 
utóbbi — a többet látás — kétség
telen, ám...) De hallgassuk tovább 
magát a szerzőt. "A múlt idő tekin
tetében Erdélyt nem a visszame
rengő vágyak homályosan 
körülborongott céltáblájának lá
tom, hanem történelmi mozgások 
példaértékű gyűjtőmedencéjének, 
amely konfliktusainak sokrétűsé
ge és mélysége, a rájuk adott vála
szok és állásfoglalások 
intellektuális kiélezettsége jóvoltá

ból kirajzolja a magyarság egészé
nek válaszútjait; sőt — jóval tisz
tábban felmutatja a 
világtörténelembe való beszorí- 
tottságot, mint a magyar történe
lem Magyarországon futó
párhuzamos szakasza."

Nevezetesen pont arról a pilla
natról van szó, amikor Zsigmond- 
nak s Erdélynek választania kell: a 
német vagy a török oldalára áll. 
Nem kisebb a tét, mint az ország 
fennmaradása, függetlensége. A 
szerző szerint Báthory Zsigmon- 
dot "az teszi nagyszabású hőssé, 
hogy éleslátása túl éles látás, s ebből 
beláthatatlan szerencsétlenségek 
fakadnak. Zsigmond nem ábrán
dozó, annál sokkal több, ha úgy 
tetszik, sokkal rosszabb: elemeit

realista". S ő, az elemeit realista te
szi fel a darab egyik kulcsjeleneté
ben a kérdést "En — én vagyok-e 
még?"

Eme kérdés csupán a darab 
nyolcadik jelenetében hangzik el, 
ám testvérbátyjáéra — "én ki va
gyok?" — a felelet már több ízben 
kimondatott. Hol maga Zsigmond 
fogalmazza meg — "Mintha az ő 
silány torzképe volnék!/ Ő az iga
zi, én csak a másolat,/ mely rátá
mad saját eredetére!" —; hol Carillo 
Alfonz — "Minden és mindennek 
az ellenkezője" —; hol ama másik 
Báthory, Boldizsár — "Én vagyok 
az igazi Báthory!/ A másik, az csak 
árnyék és tükörkép!". E nyíltan fel
tett kérdések és kimondott vála
szok kereszttüzébe kerül a főhős. 
Éleslátás és útkeresés így fonódik 
egybe.

E két konfliktusszálból, belső
ből és külsőből fakad az ellentét 
Boldizsár és Zsigmond, Zsigmond 
és a főurak, országérdek és Zsig
mond látszólagos ingadozásai kö
zött. Ezek adják a fejedelem 
bonyolult lélekrajzát, s az ok-oko
zati vagy/és gondolati összefüg
gést is.

De ez még csak történelmileg 
igaz. S itt csúszik a lába Márton 
László jószándékába. írói, prózaí
rói erényeit kisebb—nagyobb 
fenntartásokkal nem lehet kétség
be vonni, ám nem találja meg az 
utat a drámai konfliktus felé. Kor
hű megjelenítésre törekszik inkább 
— igaz, hiányzik Gyulai Pál alakja, 
akinek nem kis szerepe van a kor
ban —, s így párbeszédes króniká
val van inkább dolgunk, 
dramaturgiai értelemben vett 
konfliktus nélkül. A drámaiságtól 
idegen ismeretközlés túlsúlyba ke
rül. A szerkezet statikussá válik. S 
igazán drámai jelenet alig akad. 
Szónoklatok és viták kereszttüzé
ben véli kidomborítani a konflik
tust. Ám a párbeszédek nagy része 
is egymás mellett elhangzó mono
lóg.

A szerkezetileg két részből és 
húsz jelenetből álló szomorújáték 
részeit, mely az előadás során há

rom felvonásra és tizenhét színre 
módosul, a két "keretmonológ" kö
zé zárja. Mintegy pajzsként védik a 
széthullástól. Az öreg Gálffi János
nak, Zsigmond nevelőjének első 
színbeli kesergése előrevetíti 
• ji a darabban várható változá
sokat. "Most béke van, bőség és 
nyugalom./ Erdély kicsiny; de sér
tetlen maradt./ Kis tartomány, de 
mégis a miénk./ Nem erős, de leg
alább lakható —/  félek, hogy nem 
sokáig lesz ez így!/ Mert elmérge
sedett a pártviszály/ a fiatal 
Báthory között;/ Zsigmond és Bol
dizsár — de nem is ők,/ hanem 
fölizgatott párthíveik/ már olyan 
hevesen gyűlölik egymást,/ hogy 
készek egymás vérét ontani." E két 
pártviszály látszólagos befejezését,

darabbeli befejezését hivatott jelez
ni a végén elhangzó, Shakespea
re—i zárómonológokra
emlékeztető pár mondat: "Letűnt a 
régi — jött egy új rokon;/ virág 
fakad a véres homokon./ Egy pil
lanat: kilenc fejet lemetsző,/ más 
pillanat: kezdődik víg menyegző./ 
.../ A világ, mint egy színes forga
tag —/  szivárvány, könny, mosoly 
és vérpatak./ De nektek, legyetek 
férfi vagy asszony,/ kívánom, 
hogy szerencsétek maradjon".

Es ami a két monológ között 
tört ínik, nem más, mint krónikák
ból kiragadott életképsorozat, egy
két jó jelenettel megerősítve. Sajnos 
elmondható, hogy mindaz, amit a 
szerző a darab megírásakor, feltett 
magának, ti. hogy "egyszerre kell 
hiteles krónikának, végkifejlet felé 
rohanó tragédiának s az önmagát 
megsemmisítő valóság demonst
rációjának lennie", nem valósult 
meg. *

"A tükör mögül kilép 
a tükörkép, és a valódiságot 
elnyeri."

Márton László
"Mindezek mellett arra töre

kedni, hogy a megírandó dráma 
előadható, sőt a szó köznapi értel

mében érdekes is legyen — ez leg
alábbis lehetetlen" — mentegető
zik a fiatal író. S ez tulajdonképpen 
nem is mentegetőzés. Csupán csak 
felismerése annak, hogy ez a hár- 
mas-négyes-egység nem valósul
hat így meg.

Egy darab próbaköve mindig a 
színpad. Mert a "rosszul megírt" 
darabokat is feljavíthatja, sőt jóvá 
teheti egy rendező, egy díszletter
vező, a színészek. A sokszor el
hangzott tétel, hogy a rendező az 
''«'ész előadás megalkotója, az elő- 
uás gfőbb tényezője pedig a szí- 

. ■ nem rejti magában feltétlenül
azt, hogy mekkora szerepe lehet 
adott esetben a díszletnek, a játék
térnek.

A Nagyratörót egyetlen, frap
pánsan megoldott díszlettel játsz- 
szák, mely annyira sok lehetőséget 
rejt magában, hogy aligha érezhet
jük egynek. Ez ugyan a már szá
munkra ismert színházi 
"konvenciókból" is adódik. De ez 
nem feltételezi azt, hogy néha ne 
érezzük kitöltetlennek — nem fizi
kailag kitölthetetlennek — ezt a te
ret.

Egy többsíkú, hatalmas szín
paddal van dolgunk, T. Th. Ciupe 
tervezésében, mely kinyúlik a ze
nekari árok fölé, sőt a teremben is 
folytatódik. Ugyanakkor hátrafelé 
is elmélyül, csupán a díszlet-falat 
kell felhúzni. Ezt a nagyszabású és 
igazán nem mindennapi teret pró
bálja maximálisan kitölteni a ren
dező, Parászka Miklós. Az a 
kérdés, hogy mivel tölti ki?

Például egy színpadra be- és 
onnan kitolható szekérrel, mely 
legtöbb esetben zavaróan csak 
díszlet, és funkciótlan marad. Vagy 
például a komédiások sokszor in
dokolatlan ugrándozásával-táncá- 
val. Félreértés ne essék. A tálján 
komédiások nem történelmileg hi
teltelenek, mint ahogy a bíboros 
motívum sem az, vagy akár a nya
valyatörés jelenet, az előtte leját
szódó képzeletbeli utazás meg a 
múltba-jövőbenézés sem, csupán 
darabbeli indokolatlanságuk miatt 
zavaróak. Márton László nem tud
ta szervesen beépíteni szomorújá
tékába e motívumokat. És a 
rendező sem mindig tudja, mit 
kezdjen velük. Habár az írott szö-

M. FAZEKAS EMESE

KÉTSZÁZ EV UTÁN A NAGYRATORO
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kezdjen velük. Habár az írott szö
veggel ellentétben, a dramaturg és 
a rendező több ízben motiválttá 
akarja tenni e jeleneteket, a komé
diás csapat mégis csupán színes 
forgatag marad. De nem lehet nem 
elmondani, hogy színészileg na
gyon jó játéknak vagyunk tanúi, hi- 
szen a csoport nemcsak 
jelmezeiben hozza a színességet S 
nem kis érdem, hogy épp a főisko
lások hoznak egy kis mozgalmat a 
színpadra. Ugyanakkor ott van a 
sok alabárdos-ajtónálló-katona, a 
háttérfigurák, akik ugyan nagyon 
dekoratívak, de egy-kettő is elég 
lenne belőlük. Ók is azért lennének, 
hogy töltsék a teret? És a néma ne
mesek az országgyűlésen? A komé
diásokkal ellentétben e szöveg 
nélküli nemesek szerep nélküliek
nek is látszanak, egyetlen mozdu
latuk sem árulja d, miért kellett 
őket színpadra állítani. Csupán 
azért, mert a halálraítéltek közé so
rolták őket? A Márton László iro- 
dalmilag nagyon szépen megírt, de 
túlírt szövegéből más részek is ki
maradtak, & nem is érdemtelenül. 
Talán szerencsésebb lett volán 
több, jobban árnyalt fényhatással 
élni, mint a fentemlített töltelékek
kel...

A színészek mindahányan a 
legjobb teljesítményre törekedtek. 
Hogy ez csak néhányuknak sike
rült, a többieknek kevésbé vagy 
egyáltalán, úgy tűnik, nem munká
jukon és/vagy tehetségükön mú
lott Báthory Zsigmond egykori 
nevelőjét, Gálffi Jánost (majd egy 
frappáns vágással önnön szelle
mét) alakító Senkálszky Endre va
lami ódon patinás hangulatot hoz 
szövegmondásával mindjárt a da
rab dején. Bíró József — mint Bát
hory Zsigmond — azt a kettősséget 
próbálja megoldani, mely a fejede
lem és a magánember vergődései- 
ben-kétkedéseiben felszínre 
bukkan. A sokat emlegetett éleslá
tása azonban nem domborodik ki. 
A magánember felülkerekedik a fe
jedelmen. így tudja jobban hozni az 
épp fennebb fölöslegesnek tartott 
jelenetekben a koravén fiatalember 
alakját. így azt az érzést kelti in
kább, hogy trónra kárhoztatottként 
nem tud emberként-önmagaként 
élni. A Zsigmond gyóntatóatyját, a 
jezsuita Carillo Alfonzot játszó Bo- 
ér Ferenc újra kimagaslik a társu
latból, akárcsak Nagy Dezső, 
Bocskai István szerepében. Boér 
visszafogott mozdulataiban benne 
van a magát még meghúzó, de a 
biztosan jövőbe látó pap, aki már-

már maga kormányozza manőve
rei folytán Erdélyt. Bármikor és 
bárhol jelenik meg, csupán ottlété
vel is képes feszültséget teremteni. 
Nagy Dezsőből kiérződik a váradi 
kapitány minden nyugalma és bel
ső, lassan munkáló indulata is. El is 
lehet hinni neki, hogy jól megfon
tolja, ha odacsap, de akkor oda
csap. Pedig nem használ nagy, 
elsöprő gesztusokat, ahogy nem 
egy nagyúrt játszó színész teszi. 
Jancsó Miklós (Kovacsóczy Farkas, 
Erdély kancellárja), Salat Lehel 
(Kendi Ferenc), Pál Tibor (Forró Já
nos tanácsúr) és Dehel Gábor 
(Sennyei Pongrác) — csupán csak 
a tömegben van jelen, s akkor is 
csak tömegként, fizikai jelenlétük
kel. Mikor individuumokat kellene 
alakítaniuk, elvesztik a talajt a lá
buk alól. Hatházi András (Jósika 
István) kamaszos kirohanásai után 
aligha hihetnők el, hogy szerepe 
szerint felesége, gyereke van. Lász
ló Gerő (Kendi Sándor) a megszo
kott, már kissé sablonossá vált 
mozdulatait hozza. Nem tud leg
főbb tanácsúr lenni. A lányát, Ken
di Sárát alakító, alig pár hónapja 
Kolozsváron játszó Kovács Zsu
zsanna azonban igazi asszonnyá 
nyílik. Ez a leányzóból nővé vált 
fiatal színésznő szinte megfojtja 
Zsigmondot szavaival, mialatt bal
ladákat idéző átkait szórja a test- 
vérgyilkos fejedelemre. Sata 
Árpádnak Báthory Boldizsár alakja 
sokarcú szerepet nyújtott. Az ónban 
a magakellető, büszke, gőgös Bát- 
horyt széles mozdulataival túl 
játssza. Ámde a halála előtti

Eillanatokat élő Boldizsár mono- 
igjában Sata sokkal közelebb ke

rül szerepéhez, s így hozzánk is.
A nagyratörés ezúttal elma

radt De kísértenek — ezúttal nem 
Báthory Zsigmondot, hanem a cikk 
íróját— Nánay István sorai: "Csak
nem árulónak minősül az, aki nem 
veszi figyelembe, hogy a romániai 
magyar színházak súlyos vérvesz
teségeik következtében megfo
gyatkozott létszámmal, anyagi 
ellehetetlenülés közepette, rende
zők nélkül igyekeznek teljesíteni 
küldetésüket, s merő esztétikai el- 
vakultságból, a művészi színvona
lat kéri számon a társulatoktól”. 
Részben igazak, elfogadhatóak e 
sorok, részben nem. Nem, mert 
színházszeretőnek lenni nem jelen
ti a hibák "elnézését". Főleg most, 
amikor a kolozsvári társulat igaz
gatója pont egy esztétikai minőség 
re alapozott programot tűzött 
zászlajára.

PRAETORIUS KAMARAKÓ
RUS

adja tudtul új lemezem borító
lapja. Vezényel Déri Balázs, Kérin- 
ger László.

Első meglepetés: az egész borí
tólap felírása magyarul van, név
forgatás nélkül, angol nyelvű 
reklámfelírás nélkül.

Második meglepetés: a borító 
hátlapján álló szövegből egyszerű
ség, gondolati tisztaság, lényegre- 
törés és... főképpen szerénység 
árad. Szerénység a zenével szem
ben, szerénység a kórus önbemuta
tásával kapcsolatban.
Magamutogató korunkban ritka
ságnak számít azt írni, hogy: "A 
szinte kizárólag amatőrökből álló 
kórus... aránylag ritkán lép a nyil
vánosság elé: fellépései közül ki
emelkedik a salzburgi és katalóniai 
koncertkörútja, rendszeres részvé
tele ökumenikus rendezvényeken 
(pl. a budapesti Kálvin-téri refor
mátus templomban tartott adventi 
koncerteken), illetve néhány tévé- 
és rádiófelvétele."

Új hangvétel ez a szövegben, új 
hangvétel szólal meg a lemezről is. 
Üde, fiatalos — majdnem azt írtam, 
"kamaszos lelkesedésű" — hang tör 
be általuk: a tiszta intonáció gondos 
vigyázása, a harmóniafordulatok 
kifejező árnyalásának naiv, hamvas 
bája az örök fiatalság tavasz-illatát 
árasztja. A női szólamok biztosab
ban mintázottak, a férfi (fiú) han
gok éppen a fülünk hallatára 
olvadnak egységes kórushangzás
sá, a kettő együtt különös életvibrá
lással cseng egybe: minthacsak 
most, előttünk formálódna a go- 
molygó (hangzás)anyag tisztán 
zengő HARMÓNIÁVÁ.

De jó megmártózni az ifjúság 
égszínkék kristály tavában.

Szól a muzsika, a napjainkra 
már majdnem elfeledett Bach-előd, 
Schütz (1585—1672)egyéni zamatú, 
régies zenéje. Híres ő modem szép
ségű harmóniafordulatairól. Nem 
véletlen, hogy Ernst Kurth roman
tikus harmónia-traktumában ép
pen tíz példát idéz Schütztől. A 
lemezen szelídebb harmóniák szó
lalnak meg, összhangban a Német 
mise "használati zene" karakterével 
— a borítólap szövege szerint. 
"Schütznek a liturgikus kötöttségek 
miatt, s mert a gyermekek lelki ne
velését s annak részeként a helyes 
liturgiái magatartásra való nevelést 
is szem előtt tarthatta, olyan stílust 
kellett kialakítania, mely nem kere
si a különleges egyéni hangzást, de 
nem is hamar megunhatóan egy
szerű, s bár harmóniavilága kellően 
változatos, deklamációja kifejező, 
képszerűsége láttató, mindez nem 
vonja el a figyelmet a szótól, az igé
től." Ez a Déri Balázs fogalmazta 
jellemzés — Schütz példája nyo
mán — ma is megszívlelendő lehet
ne óvatosan kibontakozó kortárs 
egyházzenénk számára.

Példa számunkra maga a Prae- 
torius Kamarakórus és működése is: 
nevükkel a Viva la musica (ki ne is
merné!) kánonjának. Schütz kor
társ, német szerzőjét idézi fel, 
muzsikálásukkal a "német protes
tantizmus reneszánsz és barokk ze
néjéből és a katolikus egyház 
egyszólamú liturgikus énekéből 
(gregorián)” csillantanak fel örök
becsű zenei kincseket.

De hol vagyunk MI, a mi XVII. 
századi zenénk? Nem számonkérés 
ez, csak halk szavú utánagondolása 
a dolgoknak. Hol van a mi Kájani 
Zenei Alapítványunk, a Kájani Kama
rakórusunk? Mert volna mit meg
szólaltatnia. Például Kájoni latin 
nyelvű, de veretes zenei vonalveze
tésű erdélyi miséjét, a Cantionale Cat- 
holicum gyönyörű magyar 
fordítású egyszólamú énekeit. 
Hadd idézzek fel néhány sort:

"Mitől-fogva Világ Áll, hány
féle virág

nevelkedett a' földből?
Az Égen hány Csillag, Éjjel, 

nappal villog,
s'Hánygyöngy-szem lőtt 

a'ködből?
A'tenger hány csöpből Áll? és 

a'felhőkből,
Vaj s'hány csöpp eső esett?
Hány Angyal kárhozott? s'Re- 

ánk hány kínt hozott
Ádám midőn el-esett?"...

Haj! Mikor kerül kezembe ez az 
új lemez?

TERÉNYI EDE
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M egjelent a Látó 1-es száma, amelyben  
verset olvashatunk Bállá Zsófiától, Jánk Ká
roly tói, Major-Zala Lajostól, Kelemen Hunor
tól, Sántha A ttilától és D em ény Pétertől. 
Prózát, riportot, esszét közöl Bálint Tibor (Ke
letre néznek a birkák), Pusztai János (Önéletrajz), 
Fűzi László (Irodalmunk kulcsszavai), Nem ess 
László (Szövetség a halakkal) és Lászlóffy Csaba 
(Századközép). A  Lóriimban Fekete Vince és Ist
ván Mihály írása, az írók albumában Gittái 
István vallom ása, a Művészvilágban Kereské- 
nyi Sándor Új Szövetség című esszéje a Basic 
Instinct cím ű film ről. K épzőm űvész: Ü tő  
Gusztáv; Hadikikötő: M edgyesi Emese.

1993 február 21-én tartott felolvasó ülést 
a Dávid Ferenc Egylet keretében, az Unitárius 
Egyház díszterm ében dr. Rend Aranka főor
vos Emberek krízisben —  Az öngyilkosság mint 
értelmetlen válasz cím alatt. Szabó Zsuzsa (brá
csa) és Rónai Ádám  (zongora) előadta Weber 
Andante e Rondo ungarese című darabját. Kosz
tolányi D ezső Halotti beszéd és Áprily Lajos

Köszönet a napsugárnak című versét Török Ka
talin színművésznő szavalta.

Február 10-én a szarvasi ótem ető családi 
sírhelyén helyezték örök nyugalomra a 97 
éves korában elhunyt Ruzicskay György fes
tőm űvészt, a Munkácsy-, a Yad Vasem- és szá
m os más külföldi díj kitüntetettjét.

A z  újvidéki FÓRUM Könyvkiadó hat új 
magyar könyvet adott ki Ex Sympozion címen. 
Szegeden a behívó elől átvándorolt újvidéki 
fiatalok lapot indítottak.

T allin b an  és Tartuban az észtországi 
Munkácsy Mihály Magyar Kulturális Egyesület 
égisze alatt a kolozsvárról Stockholmba el
származott Tamás György január 22-én, illet
ve 23-án magyar képzőm űvészek kiállítását 
szervezte meg. A kiállítók névsorában szere
pel többek között Aranyossy György, Bardócz 
Lajos, Botár Edit, Csutak Levente, Cs. Erdős 
Tibor, Incze János Dés, M acskássy József, 
M ohy Sándor és Soó Zöld Margit neve.

A  Forrás 1-es szám ában verset közöl 
egyebek mellett Lászlóffy Aladár, Markó Béla 
és C zegő Zoltán.

A  Kortárs 2-es számában olvasható Bállá 
Zsófia Bálványos-nyár című verse.

A  Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé
nyek 1-es számának főlaptestéből: Kiss Mihály 
Kései pozitivizmus a magyar irodalomkritikai gon
dolkodásban; Hajós József Vives; Mitruly Mik
lós Népdal és népballada Krasznán a hatvanas 
években; Murádin László A "suksük" az erdélyi 
nyelvjárásokban. A  Kisebb közleményekben Or
bán Gyöngyi, Csomortáni Magdolna és Janit-

sek Jenő írása. Adattár. Kábán Annamária— 
Mózes Huba, Bakk Pál, Hints Miklós. A Szem
lében M ózes Huba, Farkas Kinga, Zsem lyéi 
János, Szabó Zoltán, Kábán Annamária és 
Csomortáni M agdolna recenziója.

A z  Erdélyi Magyarság tartalomjegyzéké
ből: C zegő Zoltán Európa árnyékos oldalán; 
Márton Áron levele Petru Grozához; Sütő A nd
rás Rémképünk a romániai magyarság megsem
misülése; Újvári Ferenc Mérsékelt politikát?; 
Tőkés József Nemzetiségi jogok Erdélyben; Beke 
György Egyetlen út —  az önrendelkezés; Takács 
Ferenc Államalkotók és kisebbségek. Köteles Pál
ra em lékezik Mátyás B. Ferenc, Atzél Ferenc, 
Józsa Péter, Czegő Zoltán, Pomogáts Béla és 
Halász György A. Fórumban Kosztin Árpád, 
Török László, Fodor Sándor, Szabó Gyula, Bé- 
di Márton és Czire D énes írása. Figyelő: Pályi 
Dénes.

A kolozsvári Puck Bábszínházban február 
3-án előadták Vasile Alecsandri Coana Chirifa 
című színm űvét Kovács Ildikó rendezésében.

Charles Baudelaire kedves képeit mutatja 
be a Le musée retrouvé de Charles Baudelaire 
című album, am elyet a Stock Kiadó jelentetett 
m eg Yann Le Pichon és Claude Pichois szer
kesztésében. A  képeket versek, illetve kritikai 
szövegek kísérik. Baudelaire az 1845-ös, 1846- 
os Sa/onokról írt benyomásaival kezdi irodal- 
m i p á lya fu tásá t. K ritikáiban  a zt akarja 
bemutatni, hogyan "felesel" egym ással szín és 
szó; azt bizonygatja, hogy a költők "a legjobb 
kritikusok".

 ̂ ^ mT

FARSANG
KAPÓSBAN
Ernőd Tamás verséből idézünk négy sort 

a vízszin tes 1., 25. és függőleges 55.számú  
sorban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első és második sora 
(zárt betűk: Y,SZ,A,É,A,T). 15. Szolmizádós 
hang. 16. Arcullegyintés. 17. Hadianyagok. 
18. Csen. 19. Gátolóegyneműi. 21. Afelületé- 
re firkál. 22. Francia névelő. 23. Shakespeare 
szülővárosának folyója. 25. Az idézet harmadik 
sora (zárt betűk: T,V). 26. Csendes gát! 27. 
Ágy, angolul. 28. A felsőfok jele. 29. Zamat. 
30. A francia Alain angol megfelelője. 32. ... 
tett város: Mikszáth-mű. 34  Szintén. 35. Pa
radicsomkert. 37. Gárdonyi Géza színműve. 
39. Vezetékben kering. 40. A legnemesebb 
érzés. 42. Az előzőnek római istene. 45. Mé
lyebbre. 46. Alacsony termetű, zömök. 47. 
Valamire szoktat. 50. Okozatot szül. 51. A 
méhek gyűjtik. 52. Vidáman. 53. Vízelzáró 
építmény. 55. Saját kezűleg. 57. Kiképez. 59. 
Ordas. 61. Kellemeüen a fülnek. 63. Óvja. 65. 
Akta. 67. Az 1045-ös pogánylázadás vezére. 
69. Mama társa. 70. YK. 71. Francia filmren
dező (Roger), Brigitte Bardot egyik férje. 73. 
Sarolta. 75. Nátrium vegyjele. 76.... victis! - jaj 
a legyőzőiteknek. 77. Végtelenül éber! 78. Fo
netikus mássalhangzó. 80. Esély, francia ere
detű szóval. 82. Ruhát készít. 83. Kis francia 
sziget. 84. Indiai város. 86. Bizony! 87. ...hárfa,

szélhárfa. 88. Elöregedett. 91. Akapúban vár. 
93. A szobába. 94. Finom hálót szövő ízelüá- 
bú állat.
FÜGGŐLEGES: 1. Eszményekért lelkesedő 
ember. 2. Háziállat. 3. Angol egyetemi város.
4. Bolygórendszerünk központja. 5. Kősó 
egyneműi. 6. Női név. 7. Nem gyakori. 8. 
Rangjelző. 9. Az üyen korcsolya kerekes. 10. 
Régiség. 11. Finom rosta. 12. Levegő, romá
nul. 13. Bróm vegyjele. 14. Talpraesett. 18. 
Függ. 20. Kevert szín. 24. Pusztuló. 25. Hely
ség Grúziában (SZETI). 27. Viharos északi 
szél a dalmát partokon. 29. Erre a helyre 
szippant. 31.... est omen. 33. Éneklő szócska. 
35. Hajlam, tehetség. 36. Tiltás. 38. Románia 
és Vatikán gépjárműveinek nemzetközi betű
jelzése. 41. Gemma közepe! 42. Szenthárom
ság, latin eredetű szóval. 44. Vitorlásverseny. 
48. Ágneske. 49. Zsivaj. 52  Vadászfeleség 
készíti. 54. Kezdet és vég nélkül étkes! 55. Az 
idézet utolsó sora (zárt betűk G,R). 56. Rövid 
csövű puska. 58.... hit: helytelenül kialakított 
felfogás. 59. Német Ferenc. 60. Legértékesebb 
az elefánté. 62  Zöldes színű féldrágakő. 64. 
Klasszikus kötőszó. 66. Tudniillik. 68. Egyip
tomi. 72. Korai gyümölcs. 74. Túlbecézett An
na. 76. Rag, a -vei párja. 79. Csavar. 81. Sós 
talaj. 82  Áz elektromos feszültség egysége. 
84. Nagyon öreg. 85. A varrószerszám. 87.... 
kezekkel! 89. Fakó egyneműi. 90. A múlt idő 
jele. 92  Elutasítás indulatszava. 93. Északi 
férfinév.

D R IN C E A N U  IL O N A

A HELIKON 4. számában közölt, Festa című rejtvény megfejté
se: Tombol az éj karján a bor/ /  Mi bőg? ki húzza talp alá?/  ruha 
szakad villog a hús/ kurjong a bor az éj n ev e t// S minden 
mandulabama — holt.
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