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"V ájjon le h e t-e  
jobbra várni?"
kérdeznénk kétkedőn a nagy holnapos- 
sal ezen az új esztendő-küszöbön. Ám az 
ember, ha nem álmodozó, a közelmúlt s 
í jelen gondolatainak meghosszabítása- 
ént képzeli, "látja előre" mindazt, ami 
eá vár: az újesztendőt, a holnapot S ha 
!Z így van, “jobbra várni" - már-már bal
l a g -

Körülöttünk megbolydult világkör- 
.yezet; a változások gyötrődve vajúd
nak - néhol vérben fetrengő - új 
endszer-torzszülötteket. Az emberiség 

egyik fele menekül, a másik rettegve zár
kózik rázúduló népvándorlás-rajok el
öl. Az év tizedeken  át lappango tt 
hovatartozás-indulatok elunták a rejtőz- 

ödést; a biztonság, ahol maradt még 
belőle szemernyi, egyre törékenyebb. A 
jzázad- s egyben ezred vég utolsó évtize
dnek visszaszámolás-esztendői pedig 
lind fenyegetőbb fogalmakat honosíta

nak. '92 végére oly gyalázatos szenvte- 
'.enséggel íród ik  le az "etnikai 
tisztogatás", mint alig egy éve a "környe
zeti ártalom".

Asz ép szó, a művészi alkotás kegye
lemkenyéren tengődik, hangja rekedtes, 
meg sem kísérelheti túlharsogni a világ
zűrzavar ricsaját, jó, ha néhol még átszü- 
emkedhet a hangzavaron. Nyilván az 
odalom sem bő termést hozott évként 
rtja majd számon a '92-es évet - inkább 
hét szűk esztendő egyikének... Mert 
ndja újra - vagy inkább továbbra is - a 
lélés, a fennmaradás. Intézményei 
'gtartása. Miközben tudjuk, egy nem- 

: ;t, egy etnikum kultúrája válságába po
nt csak jelentős művekkel képes túlélni, 

>lyek egyben irodalmi, művészeti in- 
ményei létjogosultságát is igazolhat

ja*
Ezért ott, ahol maradt vagy sarjad- 

v at még alkotás, cselekvés felé mozdít- 
ta tó  képességünk, o tt meg kell 
'sérelnünk távol tartani magunktól a 
egmaradásunkra rákérdező kételye

i t
*

A Helikon szerkesztősége ilyen kö- 
ilmények között maradék anyagi for- 
isait mozgósítva, már-már "utolsó 
éjéből" szánta el magát arra, hogy 
egújítsa a folyóiratot. A kiad vány alak
nak megváltoztatásával részint a lape- 
d formátumától, viharvert küllemétől 
óbáltunk szabadulni, másrészt iga- 
>dni szeretnénk ezzel a mai olvasói 
oltásokhoz is. No és - miért titkolnánk 
Mzunk benne, erőfeszítéseinket az el- 
* étkezőkben olvasóink és támogató- 
. is méltányolni fogják

SZILÁGYI ISTVÁN

KIRÁLYLÁSZLÓ

ÚJÉVI VERS -1993
Egy szétrobbantó világ közepén 
Valami zöld vidékre gondolok. 
Kiadnám vasfogú verseimet én.
Ide hozzám, Kiadók, Szponzorok!

Fontoskodók helyett én fontolok. 
Mától fehérrel írok feketén.
Papír helyett megvadult rézdobok 
Háborúznak tengerek fenekén.

Munkák helyett rózsaszín leleményt 
Dédelgetnek szomorú boldogok. 
Tűnik arcukról a jóllakás-remény.

Uram, szerencsénk kereke hol forog!?

•  Thália a Házsongárdban
• Csángó ráolvasó imádságok
•  Szöveggyűjtem ény: Kassák
•  A város szelleme

ÚJÉVI MESE
Volt egyszer, hol nem Voltaire... A jövő története is a múlt

ban kezdődik. Nehéz időket éltünk át, mitől lenne könnyebb 
egyből, kettőből, akár tizenkettőből is az, ami jön? Mégis: 
miközben annyi minden, hát az írott szép szó is tartja - tartaná 
bennünk a lelket, ha zavartalanul válhat ezután is nyomtatott 
szóvá és olvasott szóvá, az eljövő év, a következő tavasz, nyár, 
ősz, tél csodájává is. Manapság a lapok sorsában egyre több 
minden hasonlít ahhoz a titokzatos átváltozáshoz, ahogy a 
betű petéjéből is előbb báb, aztán pillangó bontakozik ki. ]ó 
volna ott pillangani Helikonként is sorsunk szeles vagy nap- 
sugaras szellemi légterében, légkörében, ahol nem egy, de sok 
lap se csinál tavaszt, mégsem mondhatunk le a magunkéból 
egyetlen lepkeszárnyról sem. "Nagyon nehezemre esik most 
az írás, kedvetlen vagyok és már be is sötétedett..." Ezt már 
nem is én mondom, egy kétszázvalahány esztendős Voltaire- 
levél szövege beszél belőlem, mint másból a szilveszteri bor... 
"Valahogy úgy esett, hogy gyertyáim is kifogytak és át kellene 
szalajtani valakit a szomszédos községig, ahol aligha vállalko
zik valaki rá nyakig gázolni a hóban, sárban, lucsokban, réte
ken és erdőségeken át. Azt már nem is említem, hogy farkasok 
tanyáznak a közeli hegyoldalakon, rettegésben tartva embert 
és állatot..." Sajnos, minden visszhangzik, beszél itt, minden 
egyszerű, azt hinnéd: színehagyott, még francia forradalom 
előtti mondat értelmet hord és célzást visel az új századvégen 
is, vagy a jelenben még inkább, újra! Minden újra meg újra... 
"De maradjunk csak a keserű külszínnél, amit úgy is nevezhet
nénk, hogy az emberi értékek pusztulása, ellentétben a termé
szet értékeinek pusztíthatatlanságával.“ ...Hát mára már azt is 
szépen kikezdte, nem is az idő vasfoga, hanem az emberi világ 
izgágasága és haszonvágya, telhetetlensége és tehetetlensége. 
Egy igazán soha be nem fejeződő középkor s egy már Nean- 
derthalban hiába elkezdődött felvilágosodás örök birkózása. 
Marad a Voltaire-levélből kibontakozó szép régi mese metafo
rája, a halálát közeledni érző apáról s a két fiáról, akiknek 
egy-egy krajcárt adott, hogy próbára tegye őket. De próbaté
tele - a közben beérő idők tanulságával terhesen - ma akár 
jóslatnak is beillik “Amelyiketek nagyobb értéket hoz haza, 
mellyel ez a ház, hol születtetek, megtelik, azé lesz minden..." 
Az egyik fiú hosszú heteket töltött vele, hogy boltokban, rak
tárakban és vásárokban keresse. "Végre úgy határozott, hogy 
szalmát vásárol a krajcárjáért, mert a sok drága holmi közt ez 
volt a legolcsóbb s ebből kapott a legtöbbet. Ment is vele haza, 
de a háznak csak egy kis sarka telt meg a szalmával, ahogy 
leszórta... A másik is látta a sok portékát, melyek megfizethe
tetlenek voltak számára, miközben egyre több szenvedés kö
zepette vándorolt. Egy félév is beletelt, mire hazaérkezett Egy 
szál gyertyát hozott végül magával. Restelkedve lépett a ház
ba, épp este volt, megggyújtotta hát a gyertyácskát - és akkor 
az egész ház megtelt fénnyel, világossággal, biztonsággal és 
bizalommal... az egész ház, és mindenki előjött és a kis gyertya 
világánál jól látták egymást valamennyien..." Történelmünk 
legszorosabb hágójának megmászásához is össze lehetett 
trombitálni hét törzset; Móriczék a szegénység legmélyén 
még össze tudták kotorni a hét krajcárt s az idők egész nyomo
rúságának is tellett hét napra: hétfőre, keddre ...vasárnapra. Mi 
most már csak egyetlen mesebeli krajcárból, a megjelenés 
napjából gazdálkodhatunk: hogy teljék kéthetente legalább 
arra a gyertyalángra. Ahogy egykori címzettjétől Voltaire, 
ugyanazokkal a szavakkal, az ő veretes mondatával búcsúzom 
a mai olvasótól: "Gondoljon fáradt és mégis reménykedő ba
rátjára, akinek csodálatosképpen mégis megadatott a derűlá
tás, hogy tisztelje ezt a ritka fényt!"

LÁSZLÓFFY ALADÁR
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Petőfi is 
alkudott?
Francia mintájú forradalom volt-e az 1848-as ma

gyar polgári forradalom? Vannak történészek, akik ezt 
tartják, s igazolásul sűrűn hivatkoznak Petőfi levelezé
séből és naplójából, Jókai és a többi márciusi fiatal 
visszaemlékezéseiből származó részletekre.

Amikor gondosabban áttanulmányoztam ezeket a 
forrásokat, mindjobban megerősödött bennem a gya
nú, hogy ezek az adalékok nem tekinthetők perdöntő
nek. Egy nemzedék hangulatáról tudósítanak, de 
semmiképp sem tükrözik egy nemzedék gorftndolko- 
dását.

Miután a francia eszmei hatásokra kíváncsian újra 
végigolvastam Csokonai, Kölcsey, Vorömarty, Eötvös 
József, Katona és Petőfi számos művét is, arra a követ
keztetésre jutottam, hogy van egy lényeges kérdés, 
amely szemléletesen kidomborítja a két forrdalom és 
a kétfajta forrdalmiság közötti különbséget és politizá
ló íróinknak a történelemhez való viszonyát: ez az 
erőszak problémája.

Amióta világ a világ, a történelmi erőszak a legsú
lyosabb dilemmák közé tartozik; hiszen nem csupán 
egy politikai fordulat módjáról van szó, hanem egy 
nemzedék erkölcsi, magatartásbeli elveinek gyakran 
súlyos próbatételéről is. Különösen így van ez egy 
olyan nemzedéknél, amelyik abban a szellemben ne
velkedett, hogy az emberi kapcsolatokban éppúgy, 
minta politika világában, a legcélravezetőbb magatar
tás a fokozatosság, a fontolva haladás,a békés átmenet

Ha egy ilyen nemzedéket arra kényszerítenek a 
körülmények, hogy elfogadja az erőszakot mint törté
nelmi eszközt, akkor - mint ahogy bármely nemzedék 
- valamiféle példát keres. Vajon milyen történelmi el
őképekhez igazodott a 48-as nemzedék: a francia for
radalomhoz, vagy máshoz?

Amikor az első reformkori nemzedék rádöbbent 
hogy az eljövendő küzdelmek tétje a nemzet fennma
radása lehet, és elképzelhető, hogy ehhez valamiféle 
védelmi erőszakhoz kell folyamodni, szemügyre vette 
a múltban megismert, itthon vagy külföldön életké
pesnek bizonyult erőszak-ideológiákat A végered
mény elég lesújtó volt hiszen író-politikusaink saját 
neveltetésük korlátaiba is beleütköztek.

Csokonai, Batsányi és Verseghy a 18. század utolsó 
esztendőiben írt néhány versükben lelkesen reagáltak 
ügyem a nagy francia forradalom eseményeire, de ké
sőbbi költészetükre eszmeileg már a jakobinus ideoló
giától való elfordulás, sőt a vele való tudatos 
szembehelyezkedés jellemző. Ők már az úgynevezett 
civil éthosz, azaz a békés polgári átalakulás, a volta
képpeni reformkor felé mutatták az utat Egészen a 
negyvenes évekig ennek a felkészülésnek a jegyében 
telt a 19. század. Katona a Bánk bánban - magas eszté
tikai színvonalon - a feudális erőszak-ideológia min
den változatát elvetette. Kölcsey mint költő, de 
különösen mint gondolkodó szintén nagyon magas 
színvonalon bírákra az erőszak valamennyi megnyil
vánulását. Vörösmarty rendkívüli ösztönnel megérez
te, hogy nem lehet gyökeresen elszakadni egy több 
évszázados magyar eszmei-ideológiai és irodalmi ha
gyománytól, ám - különösen verses epikájában - tragi
kus előérzettel és végtelen erkölcsi érzékenységgel 
érintette a harc, a pusztítás kérdéseit. Voltaképp az

170 ÉVE SZÜLETETT PETŐFI SÁNDOR
eszmei síkról az esztétikai síkra emelte át ezt a témát, 
érzékeltetve azt az álláspontot, hogy végképp nem 
szeretné, ha ebből az erőszakból a jövőben bármi is 
megvalósulna.

Eötvös mindhárom, 1848 előtt írt regényében érző
dik, hogy szerzőjük tucatnál több könyvet olvasott el 
a francia forradalomról, de a belső azonosulás szenve
délyénél erősebbek tárgyilagos helyzetelemző aggá
lyai. A karthausinak a Bourbon-restauráció idején 
elmélkedő ifjú arisztokrata hőse eljut ugyan a forrada
lmi erőszak jogosságának elismeréséig, de kiábrándul
tán visszavonul a közélettől. A falu jegyzőjében a 
szegények iránti minden rokonszenve ellenére egyér
telművé teszi az író, hogy elnyomottak és elnyomók 
összeütközése társadalmi robbanással fenyeget. Ami
kor pedig a negyvenes évek derekának galíciai esemé
nyei Magyarországon is előrevetítik egy véres 
polgárháború árnyékát, a Dózsa-féle parasztháború
val foglalkozó Magyarország 1514-ben című regényé
ben - jóllehet azt sugallja, hogy egy kritikus történelmi 

ülanatban igazolható a jakobinus jellegű terror - azt a 
övetkeztetést is kínálja, hogy a magyar nép szellemi 

elmaradottsága miatt egyelőre alkalmatlan rá, hogy a 
saját érdekeit képviselje, ezért egy felkelés csak véres 
anarchiába, nemzeti tragédiába torkollhat

Végül is az 1848-1849-es események olyan helyzet
ben érték a magyar társadalmat amikor nem volt moz
gósítható erőszak-ideológiája. A vezető íróértelmiség 
kétségbeesetten kapkodott valamiféle, a múltban már 
megismert és bevált erőszakeszméhez. A jakobinus 
ideológiához kellett visszakanyarodnia.

Amikor tehát Petőfi 1846-tól írt verseiben ennek az 
ideológiának a bevált patronjaihoz nyúlt, nem adta fel 
elveit nem lett hűtlen republikánus demokrata világ
nézetéhez. Csak azokhoz a fogásokhoz folyamodott, 
amelyek a magyar társadalom szociológiai valóságát 
figyelembe véve (korszerűtlenségük ellenére is) sokkal 
mozgosítóbb hatásúak, ha egyszer lóra kell ülni, ka- 
szát-kapát ragadva harcolni kell az ellenséggel.

Szorosan a tárgyhoz tartozik, hogy nem ez az 
egyetlen nagy dilemmája "a 19. század költőinek“. A 
hazai irodalom ugyanis akkor telítődött ismét közvet
len társadalmisággal, amikor a rá legnagyobb hatással 
levő európai líra (a német) már elvont éteriségben 
lebegett. A francia szellemi életben, amely a 19. század 
első felében szintén óriási befolyással volt a magyar

fgondolkodásra, ugyancsak különvált politika és iroda- 
om. A reformkori fiatalságra legnagyobb hatással lévő 

Hugues Lamennais abbé például Egy hívő szavai című 
politikai programját, amelyben egy szocialisztikus tár
sadalom ideálképét vázolta fel, művésziesen, mégsem 
szépirodalmi műfajban írta meg.

A magyar romantikusok azonban nem bújhattak 
ki történelmi küldetésük alól. Akkor, amikor az euró
pai romantika legnagyobb prózaírója, Victor Hugo 
már kellő művészi távolsággal merített témát a francia 
forradalom időszakából, ők egy készülő forradalom 
előérzetével alkották műveiket. Toliforgatóink azon
ban, a klasszikának a "tiszta irodalom" felé terelő esz
méitől megfertőzve már nem tudtak úgy visszzatérni 
a politizáló irodalomnak valahol a magyar rokokóban 
megszakadt gyakorlatához, hogy ez ne okozott volna 
nelak súlyos emberi és művészi válságot.

Még Petőfi is — minderről a szabadságharc kellős 
közepén írt Pacsirtaszót hallok megint című verse és 
sok más költeménye tanúskodik - rettenetes kínnal 
hordta ki a politikus író szerepet. Hiszen tudta, hogy 
a művészetnek van egy magasabb rendű küldetése is, 
mint a politikai gyakorlatot szolgálni, de azzal is tisz
tában volt, hogy ha visszavonul “csak" költőnek, talán 
soha nem lesznek meg azok a társadalmi feltételek, 
amelyek szabaddá tehetik a művészetet.

Vessünk hát számot, milyen hatással volt az 
1848—1849-es magyar polgári forradalomra a nagy 
francia forradalom! Ha elfogadjuk, hogy az irodalom 
döntő szerepet játszott történelmünk eme szakaszának 
eseményeiben, talán elegendő arra utalni, hogy a fran
cia forradalom eszmeisége miként táplálta Petőfi utol
só éveinek költészetét. Az, hogy Petőfi akkor 
rehabilitálta a nemesi ideológiát, amikor a nemsség 
már régen el akarta felejteni azt, s amikor ennek a 
szellemnek a gyakorlati megvalósításához már nem 
voltak meg a reális társadalmi feltételek; az a pátosz, 
az a hallatlan érzelmi és szellemi dinamizmus, az a 
fanatikus tudatosság, ahogyan a szent cél érdekében 
"manipulált", tipikusan jakobinus módszer. Petőfi 
azonban azokban a politikai verseiben is a francia 
forrdalaom eszmehatását vitte tovább, amelyekben 
szó sincs francia példáról, jakobinizmusról. Az a mód,

ahogyan például az Élet vagy halál című versében fel 
akarta korbácsolni a nemzeti érzelmeket, hogy a lét- 
fontosságú küzdelmekhez egységfrontot kovácsoljon, 
szintén jakobinus.

Ilyen bonyolult áttételekkel fogadhatjuk el igaz
nak azt, amit fellebbezhetetlen igazságként tanultunk 
évtizedekig, hogy "Petőfi nem alkuszik". Petőfi tudta, 
hogy csak független nemzet teremtheti meg a Szabad
ság, Testvériség, Egyenlőség társadalmát, s amikor a 
nemzeti lét került veszélybe, azokat az erőket is közös 
harcba szólította, amelyek ellen a társadalom átalakí
tásáért hadat viselt

PETŐFI SÁNDOR 

Pacsirtaszót hallok megint
Pacsirtaszót hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavaznak hírmondója te, 
Dalolj, te kedves kis madár.

Oh istenem, mi jólesik 
A harci zaj után e dal,
Mikéntha bérei hús patak füröszt 
Égő sebet hullámaival.

Dalolj, dalolj, kedves madár,
Eszembe hozzák e dalok.
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona, 
Egyszersmind költő is vagyok.

Eszembe jut dalodrul a 
Költészet és a szerelem,
Az a sok jó, mit e két istennő 
Tett és még tenni fog velem.

Emlékezet s remény, ez a 
Két rózsafa ismét virít 
Dalodra, és lehajtja mámoros 
Lelkem fölé szép lombjait.

És álmodom, és álmaim 
Oly kedvesek, oly édesek..
Terólad álmodom, hív angyalom,
Kit olyan híven szeretek,

Ki lelkem üdvessége vagy,
Kit istentől azért nyerték,
Hogy megmutassa, hogy nem odafönn, 
De lenn a földön van az ég.

Dalolj, pacsirta, hangjaid 
Kikeltik a virágokat:
Szivem mily puszta volt és benne már 
Milyen sok szép virág fakad.
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JAKABFFY TAMÁS

MESE SZENTJÓZSEF ADVENTJÉRŐL
De térjünk vissza a valósághoz.
Hihetetlen tágassága és mélysége volt annak a 

sóhajnak, amely a polgármesteri hivatal előterében 
tébláboló fontosak pneumájából ömlött szét, mi
helyt Rózsa bácsi bejelentette: döntés született ar
ról, hogy a táncosnőt m árpedig Szentjózsef fogja 
vendégül látni.

A táncosnő, akiről ebben a pillanatban még 
nem  tudhatjuk, hogy Ines Juanola Soriának hívják, 
a riói szambaiskola felejtheteüen sztárja, anatómi
ából, társadalomismeretből, énekből és testneve
lésből végig, szabadkézi rajzból félévkor jeles volt, 
szambából kifejezhetetlen.

Rózsa bácsi úgy látta jónak, hogy Smolyáknál 
- vigyázat: Smolyákéknál! - háljék az ekkor még 
anonim szűz, m ert Smolyák, aki m ár benne a kor
ban, ken terbe veri helyism eretből Szentjózsef 
összes potentátját, bárha sikerrel végigszántott 
osztályainak számát egyetlen kezén megolvashat
ta - hüvelykujját pediglen elrántotta a cséplőgép. 
Smolyák önérzetének a polgármesteri bejelentés 
u tán  kisvártatva, rövid ideig bár, nem volt kiterje
dése. Pillanatokra megemelkedett, válla Szentjó
z se f  k e re sk e d ő in e k , g y ó g y sz e ré sz én e k , a 
m úzeum igazgatónak és a helyi újság főszerkesztő
jének válla mellé sorolt be. Aztán magába nézett, 
m ert nem  volt híján a józan önkontrollnak. Ez 
pusztán a csoportkonformizmus okán lejátszódó 
átmeneti nivellálódás, gondolta Smolyák. Mert a 
társadalmi érdekű tudás vágyának sem volt híján.

Úgy is lett. Smolyák ham arosan visszadöccent, 
önérzete visszatalált eredeti, tömbszerű formájába. 
A polgárm esteri hivatal előterében nyomakodó 
fontosakból mégis olyan zörej hallatszott, m int a 
csapból, ha buborék kerül a vízvezetékbe. Aztán 
lehalkult a közgondolkodás, ki-ki magába szállt, 
Rózsa bácsi döntésén méltatlankodott, behúzódott 
az Oratorio de Nossa Senhora do Cabo da Boä 
Esperan^a hűvösébe, vagy szétnézett a majmoktól 
hemzsegő Päo de A^ucarrol Rio öblei felé, vagy 
elképzelte pusztán a szam batáncosnót, am int - 
pusztán szambát táncol. Sajnos ezek a víziók - a 
méltatlankodást leszámítva - többnyire messze áll
tak attól a nagyon óhajtott valóságszférától, amely
hez m ondandónk elején hűségesen visszatértünk. 
Hiszen m it ér a vágy, hogyha - m int Smolyák fűzte 
gondolatainak sorát - kontinentális különbségek 
falába ütközik; az Oratorio egyetlen m egmaradt 
imafülkéje, bár nem nagyobb egy kisvárosi spájz- 
nál, egyetlen, áthidalhatatlan messzeségből tudott, 
párjá t ritk ító  barlangocska, am elynek falába 
faggyúégők füstje és az imádságos mormogás ki
fakult szótagjai evődtek bele, amelyben bármikor 
megvalósulhat a lélek hangszigeteltsége, az elsza
kadás a Feira de Trocas bolond színeitől és, ha csak

pillanatokra is, á szegénységtől. A szamba táncosnő 
pedig? Lukács Ferenc, Süaufer doktor vagy Bókay 
főszerkesztő úr abban tévedett nagyot, hogy maga 
előtt látta a soha nem látott szambát, a soha nem 
látott Inest soha nem hallott, süket zenére táncolni, 
és úgy látták, mintha a táncosnő hasa, combja, melle 
külön-kiilön élne, mintha szamba közben indiaiul 
ingana, portugálul lengene, soha nem látott melle 
meg mintha mezőségi legényest járna.

Holottis ez tévedés.
Az ismeretlen nevű Ines Juanola Soria jelenléte 

szórta be egyenletes, vékony rétegben a várost, 
nem volt éjjeli állat, amelyik nyomot hagyott volna 
benne, az emberek pedig napközben nagyon oda
figyeltek, nehogy megfeledkezzenek hinni abban a 
keddben, holnaputánban, majd holnapban, ami
kor ez a láthatatlan jelenlét egyszercsak megteste
sül.

A szambatáncosnő valóban elbűvölő volt. A 
drága gyermek, ahogy Szentjózsef egyik szeretett 
költője tüntette ki Inest, kedves mosollyal, világos 
fogai fölött alig sejthető bajuszkájával, nyílhegy
ként szúró, meleg pillantásaival ham ar belopta m a
gát Szentjózsef lakosainak bizalmába. Smolyák, 
mert októberi délutánokon már ham ar sötétedik, 
úgy döntött, megmutatja Inesnek kisfia bélyegy- 
gyűjteményét - amely nem kevesebb, m int huszon
két darabot tartalmazott a brazil filatélia kiterjedt 
állományából. Ines sajnos nem tudott magyarul, 
sem angolul, sem németül, sem oroszul. Franciául 
sem. Smolyákék nem tudtak portugálul, a többit 
nem is sorolom. De azért kellemesen töltötték az 
estét.

Szombat délelőtt a szambatáncosnő meg Smo
lyák kisétált Szentjózsef belvárosába. Smolyák 
megmutogatta az utcákat és a boltokat. Az utcákon 
emberek járkáltak. Mielőtt Inesnek készülődnie 
kellett volna tovább utazni, Smolyák úgy döntött, 
megmutatja a táncosnőnek a templomot.

- A templomot. Tem - plo - mot! Ott, azt, 
a biszerikát. Megnézzük a tem - plo - mot. 
Nem érti!? A templo-mot!... ... s az is
kolát.

Itt megszakad az epikus valóság és megint élni 
kezdünk.

(Elhangzott az Énekló Borz első évfolyamá
nak I./3. számában, Marosvásárhelyen.)
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"SZERESSÉTEK  
ELLENSÉGEITEKET, 
ÁLDJÁTOK AZOKAT,
A  KIK TITEKET 
ÁTK O ZNAK ,

JÓT TEGYETEK  
AZOKKAL, A  KIK  
TITEKET GYŰLÖLNEK,

ÉS IM ÁD K O ZZATO K  
AZOKÉRT, A  KIK  
H Á BO R G A TN A K  

ÉS KERGETNEK  
TITEKET"

Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. 
Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem.
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LASZLOFFY ALADÁR VERSEI a™,

Múzeum-város 
téli alkonyaiban

A cserepek:a rozsda- és a vérszín, 
a tetők mellvértjén a pikkelyek.
E régi város térdreesve érzi, 
mint agg vitézek, hajdúk, székelyek,

hogy csta volt s a csaták méltó vége: 
szerzett sebekben lassan halni kell. 
Ózonlyukán egy golyóbis az égbe 
kuruc-labanc lelkünket hordja fel.

A kémény-kopjafák hegyén a kormok, 
izzadt tetők láncingein a só, 
a tűzfalak, a várfalak, az ormok,

a rozsda- és a vérszín, s a gróf Mikó, 
ki befalaztat mindent, ha behordott 
egy múlt mögé, mely fehér, mint a hó...

Kódex
És lön ez a veszedelmes és káros vissza
élés közönségessé----
Elérkeztek a vakságnak, alvadulásnak gya
lázatos századjai----
Az erőszak, mint a gyom, mind mélyebb s
mélyebb gyökeret vert----
A státusok s mind az egyének is a maguk
tól elolthatatlan visszavonásban egyek csupán. 
Hiába hogy némelyek közülünk 
akaratjok ellen is, de benne vagyunk
ennen kárunk Óceánjaiban----
Minő seregei a vámszedőknek----
Ez a zaj-hab szédelgő magasságokra emel
hette az elnyomást. Minő borzasztó 
ágazatja ezen szisztémának - mint
szárazföldi zárvány----
Jöhet az elválás, elkülönülés rendal
kotmánya újra, melyben feloldozódva 
megint az emberi kéve, ki-ki fojtódik, 
fonnyad, szenesülve, mint kezdet kez
detekor —
így lön ez a veszedelmes és káros 
gyűlölség közönségessé----

A bevetés elmarad

Isten küld jeleket, Ninive nem felel. 
Urának küldötte nem jutott soha el: 
Cethala kihányta, ájultan itt hever, 
kórházi ágyára kötözött Gulliver.

Szív és  SZÓ

Egy görög szónyi száll az ág hegyére, 
de konkrét őszi szél ringatja már.
Ez itt a szív s anyám fiának vére: 
bármilyen nyelven szólj reá s megáll.

Oly észrevétlen 
sötétedik most is

Oly észrevétlen lesz, mint elaludni... 
Épp úgy, ahogyan sötétedik - 
megszűnni látni, emlékezni, tudni, 
nem bánni már, hogy sosem lesz elég.

Oly észrevétlen sötétedik bennem, 
hogy úgysem látszik, ha még itt talál 
s anagyalkezekkel segít továbbmennem 
nem látom már: egy élet vagy halál...

Oly észrevétlen fog megállni malma, 
mint titkos orgona, min a patak 
eddigi bűbájának nincs hatalma, 
bár billentyűin tovább játszanak.

Én dolgozom, miközben besötétül, 
holott a nézés volna most dolog, 
még látni, hogy a rózsaszín is kékül, 
míg őszi délutánként elforog,

elfordít kicsit, nagyot ez a minden, 
vagy ez a semmi, hideg semmiség, 
mely életem meleg határán innen 
helyi, közeli nevén: ő az ég;

de tág határok áhítata mélyén 
ő ott is ég: mennyei, angyalos.
Ma utolsó jele: "Figyeld a kévém - 
mert élve-halva én vagyok a most."

Kodály
Ámulva hallom: milyen kellene,
Peturi bordal vagy Tücsökzene? 
Véremből hallgatom e muzsikát: 
hogy énekel a szív kamráin át, 
a századok pitvamyi termein, 
menyecskekórus visít, mint a kín, 
ez úri bordal és tücsökzene 
és feltámadó lelkünk mindene.
Ámulva hallom mennyi szív dobol 
a feszülő ég-hártyán valahol, 
alattunk csend, hó, holdfény-Trianon 
szabdalta hegyek-völgyek, Balaton 
s a két tündérleány: Olt és Maros, 
a férfikórus: főúr s fuvaros, 
göcseji, székely, matyó, kun s a jász 
s van ami mindent, mindent magyaráz 
az ősi bölcső, ugor-Jónia, 
hol belénk halt a pentatónia.
Ó perzsajárás, tatárjárás ó, 
a szívből mindig kimutatható, 
mint meghajszolt eszmények kórusa 
egy Te Deum sok boldog pórusa. 
Ámulva hallom: minden kelleme 
már Európát-fürdető zene.

Délig a trónteremben
A bágyadt őszi nap Munkácson, máshol, 
Kazinczy előtt fehér papíros.
Hány éjszakája alszik így, ruhástól, 
a zsebkendőn egyetlen csepp, piros.

Éjaszaka csupán egy csöpp melege érzik, 
hajnalban csak, hogy le-lehull a csepp. 
Balassi és Cavaradossi vérzik - 
lehulló tollak, cetlik, ecsetek.

Száműzetés: Kemenesalja, Bágyon, 
gulágok, Abdák és Szibériák.
Nem feltétlen láncában heversz az ágyon, 
egy árfolyam: vonatkerék s a rák.

Vajon kié e káprázatok láza, 
ugyan kienk a délelőtt je, ím?
A gyermekkorom jö tt előbb utána 
és visszavette délelőttjeim.

A börtön-élet szépen elszivárog, 
szabad: elhagyja élet-börtönét.
Kufstein, Munkács, Enyed alatt az árok... 
A múlt egén egy lék: emlék. A kép.

Kő Pál: Hárfa és m adár
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Örök
karácsonyi
magány
1. Akkár mekkora magányt ró ki az ember saját 

magára, erre a valóság mindég rájátszhat. 2. Az ezerki- 
lencszáznegyvennégyes esztendő utolsó előtti havá
nak végén, tizenhat éves és négy hónapos koromban 
elhatároztam, hogy többet nem tartozom senkihez; én 
innét elmegyek. 3. Elmegyek a Kárpát-medencéből; 
semmi közöm a lakóihoz; a háború végéig meghúzom 
magam Svájcban, utána Argentína, vagy Ausztrália; 4. 
ide vissza soha többé. 5. Csakhogy; nem mehetek el 
úgy, hogy utána gyávának kelljen tartanom magam; 6. 
nem pucolhatok el a közeledő front elől, nem léphetek 
le egyetlen puskalövés nélkül. Mert mindég azt fogom 
hinni majd magamról, és mások is rólam, hogy nem 
erkölcsi függetlenségből döntöttem így, hanem gyávaság
ból. 8. Egy dunántúli kisvárosban tanyáztam éppen 
akkor, s elhatároztam, fölmegyek Budapestre, beállók 
az első alakulatba, ahol ismerősöket találok, földieket; 
leadok néhány puskalövést, szemtől-szembe, a tűzvo- 
nalban, utána irány Ausztria, Voralberg, Svájc, Buenos 
Aires. 9. Gyalog vágtam az útnak, Győr felé, ám már a 
legelső faluban a kerítés mögül rámkiált nehány kato
na: Hova mész, kicsi Szőcs?...

10. Földijeim voltak, vásárhelyiek. 11. Szóba eresz
kedtünk; a végén jelentkeztem a zászlóaljukba. 12. 
Nem kerültem azonban velük egy századba, egy má
sikba osztottak be, amely elég gyülevész alakokból állt, 
csellengőkből, bácskai menekültekből, volt testőrök
ből. 13. A szakaszparancsnokom , l.L. hadap- 
ródőrmester, filigrán testalkatú, alacsony fiatalember, 
bátyámnak tavaly még osztálytársa volt a vásárhelyi 
kollégiumban; eleinte nagyon kedvesen fogadott, bra- 
tyizott velem; mondogatta: hát az első vonalba már 
nem nagyon kerültünk ki, szerintem legalább három 
hónapos kiképzés vár reánk, s addigra vége lesz a 
háborúnak. 14. Előrelátására jellemző, hogy harmad
nap elindították a zászlóaljunkat a front fele, gyalog, 
keresztül a Bakonyon. 15. Attól kezdve l.L. egyre ellen
ségesebb lett hozzám. Idegenkedve, tartózkodóan né
ze tt, helyesebben: le se tt rám . 16. Eleinte a 
rajparancsnokom, Hetyei őrvezető befolyásának vél
tem az egészet, az azt nem állhatta, hogy minden 
szabad percemben olvastam. 17. Noha messze én vol
tam a szakaszban a legfiatalabb, vállamra nyomták az 
egyik géppuskát. (Blitzgewehr - tulajdonképpen át
menet a golyószóró és a gépfegyver között, kettőszá
zötven leadott lövés után csövet kellett cserélni 
benne.) 18. Még az oldalfegyvert gázálarcot, tarta
lékcsövet, gyalogsági ásót, rohamsisakot is kellett ci
pelnem, a nyakamban egy hevedert ötven tölténnyel. 
19. Közvetlenül az arcvonal előtt még egy nagy acélra- 
kaszt is a jobb kezembe adtak, háromszáz behevedere
zett tölténnyel. Valamint több kötet Herczeg Ferenc, 
Kosztolányi és Ady.

20. Akkor még nem vettem észre, hogy ez kitolás; 
büszke voltam a megbízatásra. Még akkor sem kap
csoltam, amikor Székesfehérvár táján, ahol északnyu
gat felé igyekeztek áttömi az oroszok, az első éjszaka, 
hogy a vonalba értünk, l.L. engem küldött ki tábori 
őrsbe, s egy hibás szemű sváb fiút, akit Hetyei szintén 
utált 21. A tábori Örs a magány egyik legizgalmasabb 
formája. Százméterre a pincetorkolatok előtt, ahol a 
vonal húzódott; koromsötétben; hogyha az ellenség 
rajtaütéssel próbálkozik, előbb belénk ütközzék, a ha
lálordításunk riassza a rajvonalat. 22. Egy U-alakú se
kély árok; az egyik szárban én, a másikban Francli; a 
szárak között a géppuska mered kelet felé, a sötét 
semmibe. Beszélni nem lehet, a hason kúszó orosz 
felderítőnek ezzel elárulnánk magunkat. 23. Én nem 
tudhatom, hogy Francli mikor üt főbe, hogy visszatér^ 
hessen a vonalba jelenteni, hogy át akartam kúszni az 
oroszokhoz. 24. Francli nem tudhatta, én mikor vágom 
el a torkát - a hüvelyből kihúzott szuronyt a gépfegyver 

. mellé helyeztem -, hogy átmehessek az oroszokhoz. 25. 
A legrosszabb azonban nem ez volt. Mindég minden
félét összevissza olvasok; így tájékozódtam arról is, 
hogy a finnek, fenn északon, mikor tábori Örsben van
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nak, körülrakják az állást fenyőgallyakkal, hogy a ha- 
sonkúszó ellenséges rohamosztagos zörögjön benne és 
elárulja magát én is körülraktam az állást lemetszett 
szőlővenyigékkel. Talán a fagytól, vagy mitől, azok 
egész éjszaka ropogtak, pattogtak;folyton azt hittük, 
most jönnek; hajnalig szorongattuk a szuronyt és a 
gyalogsági ásót 26. Még akkor sem kapcsoltam, hogy 
mire megy a játék, amikor l.L másnap este, egy ilyen 
éjszaka után, egy rövid autóbuszos utazást félbeszakít
va megintcsak engem s Franclit küldött ki felderítésbe: 
tisztázzuk, hogy Vértestarcsán még vagy már benn- 
vannak-e az orosz tankok. 27. A felderítés olyan fél
álomban zajlott le... Egy sötét udvarban két pislogó 
tűzszem, és lószerszámok halk zörgése. Egy gulyás
ágyú dekkolt, teli paradicsomos laskalevessel, vörös 
paradicsommal várták az oroszokat Rájuk parancsol
tunk, azonnal induljanak visszafele, az úton, a busza
ink irányába. 28. Még mentünk egy jó félórát, sehol 
semmi, aztán visszafordultunk. Az első busz mellett a 
százados várt; olyan volt, mint egy intemátusi felügye
lő tanár. 29. Jelentettük, sehol semmi; csak a konyha; 
senki ránk nem lőtt, egy lélek sincs az utcán s az 
udvarokon, a helységen kívülről, nagyon messze, né
ha felmordul egy nehéz motor.

30. ... Repülőgép köhögött, kárált a sötét égben, 
ledobtak egy sztálingyertyát. 31. A század os most látta, 
kikkel beszél; a két legfiatalabbak óriási szájat tátva

50. Azért csak bevertem a krumplit; harmadnapja 
kaptunk utoljára kenyeret. 51. Egyszercsak a verandá
ról beugrik egy alak; fekete bányászruhában; öreg, 
sovány, keszeg; határozottnak látszani akaró, de nyil
vánvalóan céltalan mozdulatokkal ide-oda rohangált, 
benézett a kamrába, behúzta maga mögött az ajtót, 
aztán hirtelen kiugrott s mintha nem is látna, akart 
kimenni. 52. Elébe álltam: Bácsi, adjon civil ruhát, gyor
san!... 53. Széttárta a tenyerét, de nem nézett a szemem
be: Nem, nem, nekem nem, nem! ... akkor már 
gyanítottam, hogy az oroszok felderítője. 54. Fölnyitot
tam a padládát, találtam benne egy piszkos-rongyos 
fekete bársony ruhát s egy rossz cigánykalapot. 55. 
Lábbelit nem. 56. Ezért a katonacsizmámat beburkol
tam zsákdarabokkal, zsineggel összekötöztem őket s 
indultam ki az ajtón a verandára. 57. Abban a pillanat
ban prtty-prittty, az orrom előtt, éreztem a szelét, egy 
sorozat... 58. Visszaugrom, be a kamrába, kilesek a 
létrára állva a kisablakon: a csűr sarkánál egy nagyda
rab, csontos arcú ukrán, vállhoz emelt géppisztollyal, 
vigyorogva lesi a házajtót. 59. Távolabb, a kertben, a 
feketeruhás bácsi; mintha a szakaszunkból beszélgetett 
volna valakivel...

60. Az utcára nyíló ablakon léptem ki... 61. A ház 
előtt egy fekete posztóruhás, csizmás férfi hevert, arc
cal a földnek, sapka a fején bal keze a nadrágzsebében, 
a jobb karja nem volt sehol, a válla táján egy nagy lila, 
állott húsdarab... társam a magányban, gondoltam; 
nagy csend volt éppen; akkor eszembe se jutott, hogy 
lehúzhatnám a csizmáját. 62. Sok hazudozás, póz, szí
nészkedés után átjutottam a tűzvonalon, a különböző 
záróvonalakon, az SS-eken, s éppen egy földbeásott 
páncéltörő felé közeledtem, amikor porzani kezdett 
körülöttem az út, röpködtek a göröngyök, a lóganék, 
valaki géppisztolyból lövöldözött reám; felemeltem a 
jobb karom, intettem, hagyják abba, s ballagtam to
vább. 63. A sorozatok abba is maradtak, s közvetlenül 
előttem a földből kibújik egy fej: 64. Maga azt akarja, 
hogy pont karácsony napján lőjjék micsán?... 65 Átad
tam az igazolványaimat, legyintettem, engem nem fog 
a golyó... 66. A páncéltörős feszülten kérdezte: Közel 
vannak az oroszok?... 67. Itt a kerteken túl... Ezerkét
száz méternyire kellene lenniök!... közelebb vannak?... 
feleannyira se!... 68. Nem akar lejönni a fedezékbe?...
69. Nem...

70. Már csak a legeslegutolsó záróvonal volt hátra.
71. Egy fiatal csendőr. 72. Tegnapelőttről emlékeztem

ordított a hadapródőrmesteremre: Maga kis szar! 32. 
Gyors manőverrel, autóbuszon megkerültük a fél Du
nántúlt, Győr, Garamkövesd; két napra rá már az Ipoly 
partján kezdtükbeásni magunkat 33. De éjszaka meg
int indulás; beérkezünk Helemba községbe, áll a bál, 
szólnak-az-ágyuk-ropognak-a-kézifegyverek; senki 
sem tudja, mi merre; de aztán - roham; visszafoglalni 
az állomást. 34. Egy páran a szakaszból a második 
századhoz csapódtunk; az oroszok erős aknatűzzel 
lőttek minket is, a sajátjaikat is; visszafoglaljuk az állo
mást, összeszedjük a sebesülteket, mindezt koromsö
tétben - valaki vékony, kisgyerm ekhangon 
egyfolytában könyörgött: 35. Hozzátok a lábamat is, 
hol a lábam? -, s ami teljesen hihetetlen, egy fekete 
udvar mélyén ráakadtunk a dekkoló l.L.-re és szaka
szára. 36. Meséljük, mi hogy volt -, csak ők hiányoztak 
a zászlóaljból! 37. l.L. nyávogott: Most biztosan hadbí
róság elé állítanak, nem hiszik el, hogy nem kaptam 
eligazítást, biztosan hadbíróság elé állítanak!... 38. Be
húzódtunk a pincébe, Hetyei és egy bácskai, aki tudott 
oroszul, duruzsoltak a hadapródnak... 39. Átmegyünk 
az oroszokhoz, akkor nincs hadbíróság, ellenben a 
ruszkik teherautóra ültetnek s azonnal hazavisznek, 
kit Erdélybe, kit Bácskába...

40. Mit csináljak? Nem ezért jöttem ide. 41. Nem 
Szibériába, de Argentínába vágytam. 42. Ha kimegyek 
s hívom a tábori csendőröket, I.L.-t és Hetyeit azonnal 
kinyírják, talán a többieket is. 43. Ha elszakadok tőlük, 
én is csak szökevény leszek, s magamat teszem ki az 
agyonlövésnek. 44. Mégis ezt választottam. 45. Csak
hogy még egész éjszaka, másnap egész nap s még egy 
éjszaka nem mozdulhattunk a pincéből. 46. Az ejtőer
nyősök a szomszéd telken tartották a vonalat a ruszkik 
ellen. 47. Aztán megint reggel lett, s felsurrantam a 
parasztházba. 48. A főzőkályhán találtam egy eljegese
dett krumplipaprikást, begyújtottam, hogy megmele
gítsem. 49. Áhogy füstölni kezdett a kémény, az irigy 
ruszkik elkezdték kézigránáttal hajigálni a házat.

az aggodalmas vörösbarna arcára; lappangásunk ud
varán hátvédkedre lövöldözött; a pinceablakból les
tük. 73. Igazoltat, elenged, aztán hirtelen visszahív. 
Nagyon komor. Hányban is született maga? 74. Hu
szonnyolcban, mutatom a személyi lapom. 75. Szótla
nul, gyűlölködő pillantással int, hogy akkot tűnjek el, 
hivatalosan katonaszökevény még nem lehetek. 76. 
Észrevette a göncök között a lábamon a katonacsizmát. 
77. Megyek-megyek Párkány felé. 78. Egyszercsak egy 
ejtőernyős ér utol, a pápaiak közül. 79. Mesélem, hogy 
s mint, merről merre.

80. Észreveszem, hogy folyton a lábam nézi... ke
rekítem a szöveget: aztán annyi minden volt ott Lelé- 
den elszórva... felszerelés... köpenyek... 81. Maga miért 
nem szerzett valamit? - gúnyosan, oldalról néz. 82. 
Szereztem én is... egy csizmát... azt viselem... 83. Aztán 
miért csavarta rongyokba? 84. Egész éjjel szabadban 
voltam... nagyon hideg volt., meg nehogy még lássa 
valaki s nehogy még azt gondolja... 85. Felém nyújtott 
egy bicskát Leszabdaltam a rongyokat, a zsinegeket. 
Nyalkábban bandukolok. 87. Egy kis teherautó húz el 
mellettünk, a lépcsőjéről egy zászlós lekiált az ejtőer
nyősömnek: Ha ruszki, lődd agyon!... 88. S ha nem 
ruszki? - kérdem roppant hetykén... 89. Megálltak; 
felültünk hátul...

90. Nagymarost elfoglalták az oroszok, kiáltozta a 
zászlós, többször is. 91. Hallgattunk. 92. Az esztergomi 

•híd előtt a zászlós és az ejtőernyős leszállt. 93. Én a 
kocsin maradtam. 94. Az ejtőernyőst odalenn várta egy 
pajtása. 95. Engemet nézett s fejével felém intve, kér
dezte a volt útitársam: Ez ki? 96. Az ejtőernyős ajkáról 
tisztán leolvastam a suttogó választ: Szökik!... 97. Az
óta szökésben vagyok... negyvennyolc esztendeje. 98. 
Időnként hallom a rádiókban a fenyegető felszólításo
kat. 99. De nem jelentkezem . 100. N incs hol.
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KISGYORGY RÉKA

Égi vendégség
Margit: - Te tudod, hogy egy angyallal 

élsz együtt?
Nadia: ...?
Margit: Az angyaloknak megvan az a tu

lajdonságuk, hogy hang nélkül megjelen
nek, k ita rtan ak  m elletted és úgy 
cselekszenek, hogy számysuhogásuk nem 
hallik... Például Henrik úgy is megjelenhet, 
mint egy hajnali beszélgetőtárs, áld hallgat, 
akivel hallgathatsz, mielőtt elkezdenéd a na
pot.

Nadia: ...
Margit: Ne bízd el magad, és ne légy 

szomorú. A volt kommunisták is lehetnek 
angyalok, A megfakult vörös amúgyis az 
angyalok színe. Nem a vér színére gondolok, 
hanem arra a picike nyirokgöbre, amely elő
ször jelenik meg, ha megszúrod az ujjad... A 
ti életetek olyan, hogy csak egy kifakult lep
len, egy fátylon át láthatom: Henrik megfon
tolt mozdulatai, a féltő némaság, amellyel 
körülvesz, az örökös benzinszag, amelyből 
nem mosakodhat ki, a te vörös ruhád, amely
ben derekasan leplezni próbálod az iszonyú 
fáradtságot.

Nadia: - Gondolod, hogy jól éltünk?
Margit: - Úgy éltek, mint két beteg, akik 

saját halálukat várják előbb, nem a másikét, 
de azért mindig a másikon mérhető a fáradt
ság foka... Te őt lesed, ő téged figyel, s azon 
igyekeztek, hogy ne legyen észlelhető a sej
tosztódás. Ha Henrik, mondjuk, májrákos 
volna, akkor a történés még inkább kifakíta- 
ná az ámyékképet. Te megjátszhatnád a gon
dos ápolót, viasszal
ragasztgathatnád-illesztgetnéd egymáshoz 
az angyalszárny indiántollait, eloroznád a 
sápadt glóriát, miközben rendíthetetlen 
pontossággal adagolnád a dtosztatikumot.

( Nadia viaszszínű hálóköntösén áttet
szenek fiaskómellei, melyek körül - a tenger 
szigeteit alakítva - koncentrikus körökben 
hordják az üledéket a vüág ráncai. Nehézkes 
mozdulatokkal a tengerparti nyaraló emeleti 
hálószobájának függönyét igazgatja; azon 
igyekszik, hogy amíg lehetséges, ne hatoljon 
be a kora hajnali fény, amely megülepszik a 
gyér bútorzat szögletein. Margit meztelenül, 
kitakarva fekszik a ravatalszerű közös 
ágyon, poharába tölti az utolsó kortyokat 
egy konyakos üvegből, amely csak egy a sok 
közül, üres hódolat, biztatás, könyörgés, jel 
Nadia felé, aki napok, pár hónap óta nem 
hajlandó esélyt és értelmet tulajdonítva meg
adni magát, csak áll az ostromgyűrű köze
pén.

A nyaraló kissé romos, elhanyagolt kert
jéből lassacskán a kora reggel neszei szivá
rognak föl a függönyök mögé. A dagály 
nyomán fel-feltoluló hullámok elérték a ke
rítés kőszegélyének támasztott bárkákat és 
ütemesen paskolják a színük vesztett desz
kaszegélyeket. Kövekbe zárt suttogás, tűzro- 
pogás a szomszéd kertje felől, aki öles 
fűzfacsonkok alá gyújtva kiűzi a menedéket 
kereső gyíkokat, gyepűásó sárkánybogara
kat.)

Margit: - Emlékszel, amikor hagytuk,

hogy megerőszakoljanak bennünket?
Nadia: ...
Margit: Amikor este jöttünk a munkás- 

szálló felől...
Nadia: ...
Margit: A park előtt már utolértek, és 

azon csodálkoztak, hogy nem futamodunk 
meg előlük. Hárman voltak, emlékszel, és én 
hátrébb voltam, megragadták a kabátomat, 
és én nem tiltakoztam, módszeresen segítet
tem őket. Az ámulattól mintha lelohadtak 
volna, te csak bámultál, mint aki eszét vesz
tette és görcsösen összehúztad magadon a 
mhád. Tulajdonképpen te bátorítottad őket. 
Én pedig megoldottam magamon mindent, 
és vágy és irigység fogott el, azt szerettem 
volna, ha mindhárman keresztülmennek raj
tam... Végül a fűre feküdtem, igen, emlék
szem, szeptember volt, és én kitárulkoztam. 
Egyikük észbekapott és aztán ügyefogyot- 
tan belém hatolt, ellátta a bajom, miközben 
én segítettem őt, együtt lihegtünk, míg ti 
kővé dermedten ittátok magatokba a lát
ványt...

Féltékeny voltam rád, az érintetlensé
gedre, arra, hogy mindhárman téged kíván
tak igazán. Odaintettem a másikat is.
Szégyenlős tizenhat éves srác volt, és ügyet
lenül, röviden élvezett, mintha az első lettem 
volna. Emlékszel, te közben hátulról gyön
géden átkaroltad a magas, sötétruhás fiatal
embert...

Nadia: (szégyenlősen behunyja a szemét, 
fölkapaszkodik az ágyra és úgy helyezke
dik, hogy a reggeli napfény ne érinthesse az 
arcát, a szemét.)

Margit:... magad felé fordítottad az arcát 
és megcsókoltad. Egy pádon feküdtetek, te 
gondosan leterítetted a kabátodat és alábúj
tál, mintha ágyban lettetek volna. Csókolóz- 
tatok, mint a filmeken. Én irigykedtem, de 
lehet, hogy csak túlságosan szomorú vol
tam, mivel a férfiak többsége azt a nőt kíván
ja igazán, aki érintetlen, s aki egyetlen 
érintésre megpattan, mint a túlérett som...

Nadia: ( arca torz; a terhes nőknek azzal 
a könnyes nyugodtságával sír, amelynek 
semmi köze az izmok rángatódzásához,a re
megéshez, amely egy egész testet lendületbe 
hoz. Már-már nem tudni, hogy a könnyek 
honnan erednek, a könnycsatomák csak fel
vezetik őket valahonnan egy gát tájékáról, 
ahol megszakadt valami, s az ár oly nyugod
tan árasztja el a környéket, hogy egyetlen 
csónak sem megy veszendőbe. Minden 
fönnmarad a tenger felszínén.)

"Húsz évvel ezelőtt volt egy kert, amely
ben mindennek, még a gyomoknak is, ha 
felütötték a fejüket, nevük volt. Bár kicsi vol
tam, s tudtam, hogy hatalmas a kert, azt is 
sejtettem, hogy minden nevet megtanulha
tok idővel, s ha igyekszem, én lehetek az a 
bajnok, aki - ahogyan azt egyszer egy balek 
irodalomtanámő állította - lenyilazom a köl
tő legszebb szavait Még az ádáz öldöklés 
előtti kellő pillanatban rájöttem, hogy a kert 
bevehetetlen, bár minden szegletét kitűnően 
ismerem. Innen csak menekülni nem szabad, 
mert kell, ha időve! levelet akarsz írni haza, 
a legsemmitmondobb szavakkal, ügyefo- 
gyott kérdéseket szegezve az otthonmara
dottaknak , akik m indig hazavárnak 
gyógynövényeikkel.

Amikor azt hittem, hogy rákos vagyok, 
vadcsalán- és kakukkfű- oldattal borogat
tam a bal mellem. Visszanyúltam húsz évvel 
ezelőttre, a nevekhez siettem segítségért, mi
közben annyira kiépült az idegrendszerem, 
hogy állat- és emberúvöltést egyaránt elvise
lek. Összegabalyodtak a nevek indái, a koro
nákat benőtték a rozsdás és terméketlen 
vadszőlő levelei; úgysem megyek haza. 
Csak üvöltsetek!"

Margit: - Azt hittem, ott a parkban, a 
pádon, a hármunk szeme láttára veszítetted 
el a szüzességedet... Mi hosszú perceken át 
csak bámultunk benneteket, téged, ahogyan 
kitárulkozol és fölülkerekedsz, s azt a pacá
kot, aki hosszasan dugott téged... Aztán jött 
a néptánccsoport, jött Henrik, s a ráktól való 
rettegés, jött az undor, a félelem...

Nadia: (végignyújtózik az ágyon) - Min
den csak rendre... különben van még ko
nyak? Tölts csak nyugodtan...

Margit: - A szüzességed... talán Henrik
nek tartogattad volna?

Nadia:...
Margit: Azt mondtad, hogy úgy szedted 

össze magad mindig, mint a zakotát gyer
mekkorodban, amikor apád felszólított. El
ővettétek nővéreddel a hatalmas kosarat, 
mindketten belefértetek volna, s rendre be
rámoltátok a fejetlen bábot, az autóalkat
részt, a filcto llkupakot és a 
levélborítékokat... Összehúztad aztán maga
don a kabátod, igyekeznünk kellett, mert 
érkezett a néptánccsoport..
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Nadia: (óvatosan oldalra fordul, fél a hir
telen mozdulattól, tenyerét a köldökére szo
rítja, tart a hisztérikus nevetéstől, amely 
hamarosan vonaglásszerűen megrándítja a 
testét.) - A Megéneklünk Romániára gon
dolsz?

Margit: (rekedten a pár csomag cigarettá
tól, félrészegen, fejét a párnába fúrva, neve
tés és fu ldok lás között) - Ahogy 
csujjogattak...

"Körülbelül húsz évvel ezelőtt kezdett 
összeállni a csapat is. A kertben játszottunk, 
majd a völgyet vettük birtokunkba, amely 
mészkőfalaival sokáig védett bennünket a 
világ sortűztalála faitól. Csak azt nem sejthet
te senki, hogy évezredekre van szükség 
egyetlen ember halálához. A levegőt, a kö
vet, a szavakat nem kezdik ki a nyüvek, s a 
dolgok úgy hatnak egymásra, mint a mészkő 
és a víz: a kitartóbb győz. A szavak helyén 
pedig olykor mély tárnák nyílnak, s a tárnák 
alatt, még mélyebben, az aktív rétegek kitar
tó munka során hozzák létre a formák új 
alakzatait. Lényeg nincs. Csak oldódó és old
hatatlan kő van, meg víz."

Margit: - Tudod, azt mondtad annak ide
jén, hogy Henrik ki akarta gyomlálni az éle
ted. Mi pedig  azon röhögtünk, hogy 
tudatlanságában a gyom helyett az évelő nö
vények gyökereinek- gumóinak esett oly 
hévvel, hogy fájdalmat okozott. Akkor kezd- 
ted valami hülyeséggel borogatni a bal mel
led, emlékszel?

Nadia: ...
Margit: Te szüntelenül azt állítottad, 

hogy amikor kitépnek egy gyökeret belőled, 
ott vagy űr támad, vagy új gumó sarjad, 
amely idővel megerősödik és fészket készít 
maga magának. A rák pedig nem egyéb, 
mint a korai gyökerek nyomán támadó sejt
lázadás. A szüzesség elvesztése elméleted 
nyomán szintén nem egyéb erőszakos kisza
kításnál, amelynek során méhedbe plántáló- 
dik újra és újra, fokozatosan és ismétlődően 
egy-egy gumó...

Nadia:...

Margit: Amikor tehát a parkban olyan 
jóízűen, csoportosan szeretkeztünk, szűz 
voltál.

Nadia:...
Margit: - S ha az elméleted helytáll, akkor 

igen könnyedén arra is rájöhetek, hogy Hen
rik szakított repeszdarabokra téged; ő rejtet
te beléd a koncokat, s kutyák fognak 
szaggatni belülről, mikor megszületik a kis
gyerek... Mondd csak, minek keresztelitek?

Nadia: - Henriknek.
Margit: (gúnyosan, nyelvöltögető csú- 

fondárossággal) - Megszületik a kis angyal.

Tóth Sándor festményei

Olyan lesz, mint egy leplekbe bugyolált 
bomba; bontogatja viaszszámyacskáit, me
lyeket idővel majd a mama foltozgat. A gló
ria sápadtka - apai örökség - a mamának 
síkporral majd azt is fényesítgetnie kell.

"Sokszor úgy érzem, olyan vagyok, mint 
egy hatalmas épület, amelyen nincsenek ab
lakok, s nincs kijárat. Nem tudom már ösz- 
szefogni a ruhám, a kabátom a mellemen. A 
bal mellem - egy sötét tízszerkettes folyósó - 
feszít. Apám kiált a kert mélyéről, tudnunk 
kellene a latin igeragozást. Azonkívül még 
nővéremmel össze kellene szednünk a zako- 
tát, amely már nem fér a kosárba, egyre na
gyobb lesz, s a lom egyre több, nekünk pedig 
fészkekbe kellene telepednünk, hogy meg
nyugodjunk. Úgy érzem, lassan szétfeszít a 
rengeteg idegen tárgy, amely belém zsúfoló
dott, s kikívánkozna, ha én nem tartanám 
görcsösen az épületformát. Mezítláb va
gyok, talpamat égeti a cement, amely húgy- 
tól és a mármarosi román táncosok sáros 
bocskoraitól síkos. Torkomat marja a falakon 
térképszerűen vagy a fjordok csipkézetéhez 
hasonlatosan feljebb és feljebb terjedő vilá
gos, karsztszürke salétrom. Valahol egy há
lófülkét és egy sírkertet is elrejtettek 
bennem, a drótozott fakereszteken az évszá
zadok óta elhunyt klarisszák nevei: VA
LENCIA, TIBERIA, VENDETTA, 
BOLÍVIA."

(Nadia viaszszínű hálóköntösén áttetsze
nek fiaskómellei, melyek körül - a tenger 
szigeteit alakítva - koncentrikus körökben 
hordják az üledéket a világ ráncai. A nap 
ontja már kincseit, fölmelegítve Nadia hasát, 
melyben sürgölődik a magzat, buzog a mo
sogatóvíz.)

Margit: - Ne aludj!
Nadia: ( száját kitátva, mélyeket lélegez

ve alszik.)
Margit: (leteszi kezéből a poharat, a rava

talon közelebb kúszik, s áttetsző ujjait Nadia 
nyakára helyezi) - Ne aludj! Vigyázz, jön
nek az angyalok! Kő legyél!

RUKKOLÓ
• •

Ü zenetem  a jövőbe
Egy pesszimista fitalembernél csak egy optimista vénember kiábrándítóbb 

- állítja a bölcs. De ha most jóslásra vetemedném, mit tehetnék én a két kor(szak) 
határán? Meri:

Ha én nektek röpke néhány évvel ezelőtt azt mondom, hogy összeomlik a 
szocialistának nevezett világrendszer, szerteszét robban Jugoszlávia s tűzzel- 
vassal irtja egymást szerb, horvát, bosnyák, szétesik a Nagy Szovjetunió, ledől 
a berlini fal, és pszt, meg ne hallja valaki, megbukik és s "saját" emberei által 
közönséges módon meggyilkolta tik népünk bölcs és hőn szeretett fia-leánya, 
nos, ha én nektek nem is oly régen ilyesmiket jósoltam volna, akkor természetesen 
azt mondjátok, hogy őrült vagyok, provokátor vagyok, és vigyen el engem a 
sze..., szóval vigyen el engem az ördög, és minden bizonnyal el is visz, és 
megkínoz, meggyötör, de úgy, hogy magam is azt mondom magamról, hogy 
őrült vagyok, provokátor vagyok, és vigyen el engem az akármi, csak ne az ör..., 
szóval a szekuritáte. Viszont most meg azt mondanátok, hogy látnok, jós vagyok, 
az optimista és a pesszimista elemek keveredését tekintve pedig azt mondaná
tok, hogy hát igen, a legszerencsésebb korban van, se nem pesszi-, sem pediglen 
optimista, hanem egyszerűen csak egy zseniális realista, ami éveinél fogva nem 
is csoda, mert sem nem öreg, sem nem fiatal, a legdaliásabb férfikorában leledzik, 
legyen neki sikere a nőknél és kerüljön be a román szenátusba, parlamantbe, és 
áldja meg őt az eleddig intézményesen tagadott Isten mind a két kezével, mert 
ama sötét korban tisztánlátásával reményt provokált elcsigázott lelkűnkben.

Ha én nektek most azt mondanám, hogy Romániában igenis forradalom 
volt, melynek révén a régi hatalom átvette az új hatalmat, akkora tömegnyomort 
és létbizonytalanságot idézvén elő, amekkorára éppen szüksége van hatalma

gyakorlásához, akkor ti azt mondanátok, hogy felfújt hólyag vagyok, s vagy 
nincs egy rongyos kft-m sem, vagy van, de olvasok újságot, s esetleg prózaírói 
múltamra emlékezvén nyitott szemmel járok az utcán, ám maradt bennem némi 
becsület: ha nincs kft-m, azért, mert nyíltan kimondom szegényemberként, amit 
minden szegényember kimond manapság, ha pedig van, akkor meg világos, 
hogy nem vakított el teljesen a pénz, a jólét.

Ha most azt mondanám nektek, hogy ami a világban történik, az még 
csupán a kezdet, ezután jön csak a gyűlölség, a nyomor és az erőszak grand 
guignolja, hogy elindul Kelet Nyugat ellen, Dél Észak ellen, a szegénység (hogy 
túléljen) a jólét ellen (mely, hogy túléljen, kiirtja a nép vándorlókat, de maga is 
tönkremegy némileg belé), népek népek ellen, vallások vallások ellen, ember 
ember ellen, ellen ellen ellen, s nem lesz több a civilizáció, de kevesebb lesz a 
kultúra, akkor ti azt vetnétek a szememre, hogy vagy korán megöregedtem, 
vagy egy undorító ifjú pesszimista vagyok.

Ha most én azt mondanám nektek, hogy csitulnak a kedélyek. Észak és 
Nyugat a saját érdekében észreveszi, hogy, megelőző és békés módon, idejében 
be kell tömnie az éhes sáskahadak száját,hogy az ostoba, de istenadta nép rájön: 
nem kell többé felülnie az uszításnak, és abbahagyja, és (lassan vagy gyorsabban) 
minden konszolidálódik, Kelet és Dél életszínvonalban egyre közelebb kerül 
Nyugathoz és Északhoz (itt persze kikerülehetetlen lenne a másik némileges 
közeledése is, amire ők - érthteő okok miatt - nemigen vágynak), és valahogy 
megélünk, és demográfiai robbanás helyett csak információrobbanásnak le
szünk tanúi, egyszóval, hogy minden jobb lesz, akkor ti azt vetnétek a szememre, 
hogy fiatalkodva ripacskodom, vagy egy undorító vén optimista vagyok.

Ezért: érdemes (lenne) jósolni nektek? Hát nem jósolok, de ismeritek-e az 
alapviccet? - volna egy áthidaló javaslatom. A jövőre nézvést is.

Amúgy üdvözlöm a kedves mamátokat!

MÓZES ATTILA
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SZABÓ GYULA_________________________________

Tátónak van csillaga
Énekelhettem volna én is az 1960-as esz

tendő legvégén, hogy "Gyertek, fiúk, mer' 
eljött a behívó". Mer' jött egy baka a szil
veszteri-újévi örömök előestéjén a kolozsvá
ri komisszariátus futárjaként, s benyújtott az 
ajtón egy katonai behívót. A fiú azonban nem 
énekelt, mer' már igen nagy fiú volt, éppen 
betöltötte három hónappal azelőtt a harminc 
esztendőt, házasember volt, családos fiú, 
családapa fiú, lévén neki - s a feleségének is 
- egy fél Kolzsvár által ismert és kedvelt nagy 
kofa kislánya, Ági, aki maga volt a tempera
mentum, a jókedv, a közönségszórakoztatás, 
táncolt, énekelt a rácsos gyerekágyban, s "ké
szült", hogy éppen három hónap múlva be
tölti a két esztendőt. Emellett a behívós fiú 
már íróilag is nagy fiú volt, mer' egy regé
nyének nyomdában volt már a harmadik kö
tete is, kész volt a "trilógia", amelynek az első 
kötetével öt esztendővel azelőtt "berobbant" 
az irodalomba - így írták a kritikusok -, de 
azért nem annyira, hogy amiatt behívót kel
lett volna kapnia a komisszariátustól. Nem 
látszott az a behívó különösebben "veszedel
mesnek", hiszen a világon tűrhető béke volt, 
a kubai válság talán még csak a levegőben 
(?), a katonáskodás időtartama is mindössze 
egy hónapra volt szabva, az új esztendő far
sangi heteire január 15. és február 15. között, 
úgyhogy ő végül is lehetett volna annyira 
öntudatos tartalékos alhadnagy, hogy a jó 
hat évvel azelőtti utolsó egy hónapos kato
náskodás után ismét viselje a mundért egy 
hónapig, méghozzá közelebbi "hazai" tájon, 
a diák és költő Ady már régóta Ady-szellem- 
ben sütkérező kisvárosában, Züahon, de a 
hadseregtől "újévi üdvözletként" kapott be
hívó mégis inkább lehangolta, mint felhan
golta a címzettet, leginkább azért, mer' a 
vitéz alhadnagy már pár éve gyomorfekély
ben szenvedett, gyalogos létére patkóbélfe- 
kélyben, mintha huszárhadnagy lett volna, s 
mindenféle ismeretei szerint tudta a feké- 
lyes, hogy - egyrészt - aki az egézséggel gyo- 
morfekélyes szinten áll hadilábon, azt 
tulajdonképpen fel kell menteni, alkalmat
lannak kell nyilvánítani a katonai szolgálat
ra, s hogy - másrészt - a hirtelen kilátásba 
került katonáskodádási időszak éppen a fe
kély tavaszi krízisének a megelőzési (pre
ventív) gyógyszer- és diétakúrás ideje.

Minden civil haditerv amellett szólt, 
hogy január 15-éig el kell intézni a felmen
tést, ami lényegében egy formaság az orvos
katonai komissziónál, s azzal már jöhetett is 
a sülve-főve jó szomszéd fiatal házaspárral a 
szilveszteri közös vendégség töltelékes ká
posztája. Jött is, megvolt a lakoma, elmúlt az 
óév, de másnap, újév napján már a fekélykrí
zis első rohama is jött a káposztára, és nem is 
múlt el, egyre keservesebb görcsökkel csinál
ta az eszét a patkóbél. Az azelőtti kórházi-kli
nikai kríziskezelések és diagnosztizálások 
heteiben az orvosok száján gyakran megfor
dult az a divatos szó, hogy "idegalapon van", 
s lehet, ez éppen ekkor bizonyult leginkább 
igaznak, a káposzta mellett a behívólevél is 
megtehette idegalapon a magáét. A tény 
mindenképpen az volt, hogy most már "nyu
godt lélekkel" mehetett a fekélyes behívott a

katonai orvoskomisszió pucérságot szemlélő 
szeme elé, még akkor is, ha a nőtag direkt 
nem volt kíváncsi a pucérságra... S ment is 
tovább minden a legnagyobb rendben": ha 
gyomorfekély - s pláné krízis -, beleesik ebbe 
és ebbe a felmentési pontba, de röntgenileg ki 
kell mutatni, hogy a diagnózis nemcsak tüne
tes konklúzió, hanem dossziéba iktatható 
seb-dokumentuma is van neki, ami ezúttal - 
hogy "pláné krízis" - csupán egy rutinröntgen 
kérdése. A röntgenezés már a páciens részé
ről is "rutin" volt, tudta előre, müyen érzés 
tuszkolni le a torkon a kezébe nyomott bög
réből a sűrű, krétaízű báriumkása pépjét, 
mekkora kortyokban, milyen "ütemben" kell 
élni az émelyítő vendégséggel, de ment kato
nai felmentésben biztos bátorsággal, illogat- 
ta-nyelegette hősiesen a röntgenes orvos 
vezényszavaira fenékig a "keserű” italt, s csak 
akkor kezdett idegalapon fekélyesedni a 
gyomra, amikor a röntgenes hosszas nyomo- 
gatás, belezgetés, kezdett s végzett kukucská
lás után sem látott nyílt sebetl... Amilyen 
biztos tudat volt a röntgenezés előtt a "civü" 
győzelem, akkora lett utána a "katonai" vere
ség. A krízis napról napra keservesebb lett, a 
napok rohamosan múltak, s a fiú a behívó 
cédulával a kezében járta újra és újra a három
szöget: otthon öklendeztető görcsök, a rönt
genen öklendeztető báriumnyeldeklések, a 
komisszió előtt a fekélydiagnosztizáló orvosi 
véleményezések, de nyílt seb ("ni", "ni"!) nél
kül. A fiil már valósággal zúgott ettől a "ni"- 
től, de végül is menni kellett katonának, tiszti 
továbbképzésre, Zilajra. A "rosseb" a patkó
bélen - ahol, mondták együttérzően a vizsgá
lók, a legnehezebb a nyílt sebet kimutatni - 
csak lapult a maga helyén, elbújt, nem ismert 
olyan kibújót, hogy "pláné krízis", már-már 
hazafias buzgalommal katona akart lenni, 
már-már szégyellte, hogy a test patkóbélen 
kívüli szervei - a szív, az agy, a gyalogos láb

Somogyi Győző grafikája

stb. - a behívottak örökös szimulánsságával 
egy fekély ürügyén mind ki akarnak bújni a 
katonakötelesség teljesítése alól.

Felvirradt a bevonulás lágy-olvadásos té
li napja január közepén, összegyűlt vagy 
harminc csattanó egészségű, vidám, egyre- 
másra hasonló korú "fiú" Kolozs megyéből, 
de főleg Kolozsvárról, ügyésztől kezdve 
operai karénekesen át könyvszerkesztőig, 
tanárokig, mérnökökig mindenféle jó értel
miségi válogatott csapat, megannyi belevaló 
tartalékos tiszt hadnegyi rangkörben, tréfál
kozó, felszabadult hangulatban, mintha ka
tonák vonultak volna a kaszárnyákból haza 
szabadságra: örültek mind a behívónak, az 
egy hónapi fizetett gondtalanságnak, hogy 
egy kerek hónapra "fizetéses szabadságra" 
távoznak a munkahelyi-családi gondok kö
zül, "téli nyaralásra", s csak nézték részvéttel, 
hogy hányódik, görbéd a gyomorgörcseivel 
köztük egy íróféle, aki ilyen "peches", nem 
tud örülni az előtte feltáruló kaszárnyái élet
nek.

Egy távolsági buszjárattal indult el a "me
netszakaszunk" Kolozsvárról, némi úti itó- 
kák is előkerültek, ahogy távolodtunk 
Kolozsvártól, úgy emelkedett a hangulat a 
főleg általunk zsúfolásig tömött buszon, de 
én úgy helyezkedtem el kucorogva az ajtó 
közelében, hogy majdnem minden falu meg
állójában megtiszteltem egy kis öklendezett 
gyomorsav-lével a helyet, afféle csudabogár 
le- és felszálló utasként, s amikor a busz 
nekiindult a Meszes meredeken kapaszkodó 
kanyarainak, éles szerpentinjeinek, úgy 
éreztem, mintha az egész út az én belsőm lett 
volna: Kolozsvártól az Almás völgyéig a 
keserű nyelőcső, amely inkább hányik, mint 
nyel, utána a görcsfájdalmas gyomor a pat
kóbél Vaskapuval, s a Meszesen át a háborgó 
bélkanyarok, míg túl a Meszes alján ürített a 
busz, ami azonban csak úgy volt megérkezés 
a végcél helyére, hogy az esti órákban esedé
kes kaszárnyái jelentkezésig még volt vagy 
három-négy óra, és az addigra már egészen 
felhangolódott hadfi-társaság megszállt a 
városka kaszámyanegyed felé eső irányá
ban egy büfé-forma kocsmát, amely boldo
gan fogadta szűk falai közé a bőven 
fogyasztó vendégsereget, de amely nekem 
eleve lebuj lett, mer' alig mentünk be, én, 
mintha csak átszálltam volna a buszról egy 
másik járműre, mindjárt az ajtó közelében 
bújtam le egy asztalra, hogy koslathassak ki 
s be szükség szerint, mert mintha valami 
csap nyűt volna meg bennem, úgy csapolta 
nekem a belsőm kifogyhatatlanul a keserű
maró savlevet. Életem egyik legnagyobb tor
túrája volt a vendégségnek az a pár órája. 
Tiszti kollégáim mulatnak benn a kis helyi
ségben, hogy viszik el a helyet, én múlok ki 
egy kis hideg zugolyban, ők "töltik be", én 
"öntöm ki", s a két végletnek ez a feszítő kínja 
nem elég, közbül ráadásul ott van, hogy én 
még rontom is a hangulatot, mert rendre 
majd mindegyik oda-odakukkant hozzám, 
sajnál, vigasztal, biztat, kínálja a borát vagy 
pálinkáját, és én teljes undorral utasítom 
vissza még a szagát is, nem is annyira én, 
mint a belem, a gyomrom, a patkóbelem, az 
egész bennem levő út a Meszessel.

Megváltásnak érzem, amikor végre neki- 
duhajodik a társaság a hágós útnak, ki a 
városból a dombokra, be a kaszámyakapun, 
be a kaszámyaterembe. Én részemről mind
járt jelentem, hogy hányadán vagyok, látja a 
tiszt is, mondják a kollégák is, reggel el lesz
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intézve, mondja a szolgálatos fogadó tiszt, 
átvészelem valahogy az éjszakát, mint egy 
álló buszon vagy lebujszegletben, reggel le
adjuk a civil ruhát, beöltözünk a bakák vas
tag posztós téli egyenruhájába, köpennyel, 
téli kucsmával, az egyenkucsmákon vörös 
csillagok, a zubbonyunk és köpenyünk váll
pántjain csillagok szárait döfködjük keresz
tül a posztón, lenn egy-egy pár drabális 
csizmában végződünk, de én mindjárt a be
öltözés után olyan leszek, mint egy ledöntött 
csizmás szobor, mer' visznek egyenesen a 
kaszámyarendelőbe-fektetőbe, be is fektet
nek, egy szanitéc ad valami pilulát, a nyelő
csövem, a patkóbelem nem kér belőle, jön az 
ezredorvos is, magyarul beszéljük meg, 
hogy nics "ni", közös ismerőseink vannak, 
elmondom, hogy kollégái Kolozsváron na
gyon jóindulatúak voltak, sajnálták, hogy 
ilyen krízisben nem tudtak felmenteni, s az
zal a tanáccsal engedtek el, hogy megérkez
ve az állom áshelyre, feküdjem  be a 
betegszobába, s töltsem el ott valahogy a 
hónapot, mert "ni" nélkül felmentés nem lé
tezik. Én akkor már két hete húztam a ko
misz krízist, amely a züahi úton tetőzött, de 
a betegszobában sem enyhült semmit, vette 
hát az ezredorvos a telefont, hívta a mentőt, 
jött, beletettek, s egyenesen a kolozsvári 
nagy katonakórházba vittek, "hazakerül
tem" két nap múlva Kolozsvárra, de nem a 
Mihai Viteazu (Széchenyi) térre, hanem a 
Dosztojevszkij (Zápolya) utcába. Hoztak, 
hogy itt több esély van a krízismegállító 
gyógykezelésre, s arra, hogy folytatva a 
röntgenezést, keressük tovább a ”ni"-t. Egy 
álló héten keresztül, míg a kolozsvári kato
nakórház vendége voltam, egybet sem csi
náltunk: teán és báriumkásán kívül nem 
tudtam magamhoz venni semmit, a kása 
"megállt" bennem, a tea nem, napi egy kilót 
fogytam, ha a heti hét kilót elosztottam hét 
felé, de "ni" nem volt, a patkóbelem a fe
kéllyel mint egy megátalkodott zsoldos, 
nem tette le a fegyvert, katonáskodni akart 
mindenáron, és engem végül a katonakór
házból is csak azzal bocsátottak ki, hogy "ni" 
nincs, vissza kell mennem a zilahi kaszár
nyába, most már nagyjából fele eltelt, húz
zam ki a többit is ott a fektetőben.

Ezúttal nem a mentő szállított, az Utunk 
szerkesztőségének, ahol dolgoztam, volt egy 
jó útonjáró Pobedája a Miklós bácsi két vo
lánra való két keze alatt, kiengedtek a kór
házból, hogy meglátogatva a családomat, a 
munkahelyi kocsival visszamehetek. Kiérve 
az utcára, szédelegtem, forgott velem a vi
lág, a vitéz dalia árnyéka volt önmagának, 
de ment "vitézül" saroktól sarokig, hogy 
meglepetésszerűen lépjen be otthon az új 
tömbház kis lakásának zöld ajtaján.

Volt is öröm akkora, hogy azt csak a pöt
töm Ági tudta igazi nagyságában kifejezni: 
repdesett-szökdösött a kiságyban, rázta csi
gás-göndör fürtjeit, kiabált, hogy "Tátó! Tá- 
tó!", nyújtotta a két kezét, a "béna hadfinak" 
is mintha valami ereje támadt volna, kiemel
te az ágyból a leányát, együtt roggyant le 
vele a rekamiéra, ült Ági a félcsóré fenekével 
a durva kincstári posztón, s úszott a boldog
ságban, le nem vette a szemét a katona apjá
ról, számba vette részről részre, darabról 
darabra, egészen el volt bűvölve, s mondta 
egészbe és részenként mint egy boldog lel
tárt: 'Tátó katona!... Tátónak van csizmája!... 
Tátónak van csillaga!".-.. A csillag a sapkán, 
s sapka a csillaggal volt az úszó boldogság

tetőző hulláma, verődött többször is az apró 
szájon, ismétlődő verdődéssel, mint a ten
gerhullám: 'Tátónak van csillaga!"

Lehet, hogy akkor állt be a bő levű krízis 
apálykezdő pülanta. Lehet, hogy a fekélyt, a 
patkóbelet meghatotta a jelenet: ha egy 
csöppség akkora hűhóval lelkendezik a ka- 

'  tonaságért, az már végleg nyert ügy. Valami 
csendesebb lett, valami enyhült már akkor 
ott benn, s a visszaút Zilajra akkor is nászút 
lett volna az előzőhöz képest, ha csak Miklós 
bácsival ketten ülünk a kocsiban. De kísért 
katonáné-búval a feleségem is, és a kaszár
nyakapunál már valamivel vigaszosabb ké
pe volt "hepehupás, vén Szilágy" téli 
fehérségének.

A tiszti továbbképzős társak örömmel 
üdvözöltek benn, újságolták, hogy fenékig 
tejfel az életük, a parancsnok, a kapitány 
nagyon rendes, a többi is mind rendes, tisz
ti-haveri szintű a viszony, az elméleti és gya
korlati továbbképző program csak egy 
kötelező keret, amelyen belül a legvidámabb 
farsangi élet folyik. Folyik a szó szoros értel
mében, mer' minden este levonulnak a város

központi vendéglőjébe, s ha nappal kinn a 
szabad, friss levegőn, a dimbek-dombok hó
mezőin gyakorolják a program tereprészét, 
legtöbbször egy távoli magányos tanyaház
nál kötnek ki, ahol ugyancsak folyik mindig 
a házi főzetű szilvából, amennyi egy gyakor
lathoz kell. A többi pedig - mint "egyéni 
tanulás" -: kártya, sakk, hülyéskedés, kaszi
nó, annál inkább, mivel már egy rendesen 
Svejknek nevezett Svejkje is van a szakasz
nak, aki most már, hogy rajta ragadt, egy
folytában veszi a lapot.

A kapitányunk is mondta, az ezredorvos 
is mondta, hogy ha akarok, feküdjek be a 
fektetőbe, töltsem le ott a hátralévő "katona
idő" két hetét, de akkor már a patkóbelem 
éppen csendesedett annyit, hogy irigyelni 
kezdjem tiszttársaim jódolgát, és végre el
foglalva ágyamat a teremben, maradtam a 
"programban". Kezdtem mendegélni estén
ként a vendéglőbe, akkor is, ha csak száraz 
torokkal "mulattam", ettem az étkezdében a 
diétás főtt pityókát forralt tejjel, akkor is, ha

mág csak hírmondója jött az étvágynak, a 
mezei gyakorlatokra pedig úgy "vonultam 
ki", hogy a kapitányunk mondta: ha akarok, 
maradjaík otthon a hálóban, ha akarok, men
jek velük, ha elfáradok, maradjak le, éppen 
csak azt nem mondta, hogy ő a maga részé
ről "szívesen lát", "meghív", de a többit telje
sen reám bízza. Úgy is volt, elindultunk 
együtt rendes menetelésben, puskákkal a 
csillagos vállunkon ki a kaszámyakapun, 
még a Malomdombon kifelé is tartott úgy- 
ahogy a menet, de én ott a hágón már kezd
tem lemaradni, nézegettem a szánkózó 
gyermekeket, s így csak én lettem fültanúja 
a magyar fülemmel a tovahaladt alakulat 
után tekintő gyermeki álmélkodásnak: "Né, 
te, mennyi vén, egy egész szakasz, s mind 
fejes!"

Egy idő után az.tán el is tűnt a szemem 
elől a menet, de a hóban megvolt a nyom, s 
ha azt befújta volna a szél, egy idő után már 
a levegőben is hallottam a "nyomot", mer' 
hallani lehetett, hogy a dimbek-dombok 
egyik távoli házánál fújja torkaszakadtából 
az "operaénekesünk” a kedvenc áriáját a Ri-

golettóból, mint aki kóristaként végre annak 
az "álmának" a beteljesülését is megérhette a 
katonsaág jóvoltából, hogy ő az opera fő 
tenoristája a parasztházi előadáson.

Észre sem vettem, egyszer csak ettem a 
káposztát, a fuszulykát, a patkószeget, akár
mit, amit egy diétástalan katonakonyha tá
lalni tu d  a vendégeinek, és egészen 
hihetetlen módon ismét a makkegészsége
sek sorában jöttem-mentem, nemcsak a csiz
mám, de a belem patkójával is. Esténként a 
vendéglőben már nem csupán fonnyadt 
díszvendég voltam, hanem rendes-közönsé
ges fogyasztó, és amikor a helybeli civil is- 

‘ merősök - rendes társultak a vendéglői 
életünkben - egyik törzstagja az Ady Endre 
nevét viselő gimnázium tanáraként meghí
vott, hogy hét végén menjek el egy találko
zóra, mer' a diákság között híre ment, hogy 
az író bácsi itt katonáskodik stb., én készség
gel - kész egészséggel - ráálltam, csak aziránt

» > » » » >  folytatás a 10. oldalon
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> > > > > > > > > >  folytatás a 9. oldalról

támadt aggályom, hogy a katonaélet ad-e 
lehetőséget erre. Megnyugtatott, hogy van 
ismeretsége a tisztikarban, az ezredparancs
nokot is ismeri, el lesz intézve.

Nem beszélt a levegőbe, mer' két nap 
múlva belép az ebéd utáni fohászkodásban 
elmerült hálónkba a kapitányunk, a szolgá
latosunk kiáltja a "Vigyázz!"-t, s a parancsno
kunk a beállt csendben engem szólít, és 
szabályos jelentkezést nem is várva közli, 
hogy az ezredparancsnok "parancsba adja": 
ekkor s ekkor "jelentkezzem az Ady Endre 
líceumban". Mondtam rá szabályszerűen, 
hogy ’Megérettem", de valójában nem értet
tem, mért kell egy író-olvasó találkozót "ez- 
redparancsba" adni. Nem volt sok időm 
fennakadni ezen, mer' a "parancsban" el
hangzott időpont egészen közeli óra volt, s 
ha már ez is olyan kötelezően végrehajtandó 
volt, mint a katonai szolgálat a "ni" hiánya 
esetén, legalább azt szerettem volna kialkud
ni a kapitánytól, hogy öltözhessem civilbe, 
ott a "gúnyánk" az ajtó mögött, végül is egy 
írót s nem egy alhadnagyot akarnak látni a 
diákok, de a kapitány militáris önérzettel fel
elte: katona vagyok, katonaként küldenek a 
diákok közé, a hadsereget képviselem ott, 
nem szégyellnivaló az egyenruha... Kissé el 
is mosolyodott a rekcúmján, mint aminek 
fele tréfa, s én egy viszontmosollyal kaptam 
a magam óhajának másik felén, mondván, 
hogy akkor legalább a cipőmet húzhassam 
fel, az inkább illik egy tiszthez, ne menjek 
ezekben a csúf bakacsizmákban, ő  azonban, 
mintha az én kedves-aranyos kislányom lett 
volna - "Tátónak van csizmája! Tátónak van 
csillaga!" -, nem tágított semmitől, "végzett" 
velem ("Tátó katona"), és én egy felsült pil
lantást vetve a civil ruhánkat-lábbelinket őr
ző raktárunk bezárt ajtajára, indultam a 
találkozóra.

A diákság úgy volt begyűlve egy terem
be, hogy az ajtó hátból nyílt, s mintha egy 
kaszámyaterem lett volna - ahol azonban 
már én vagyok a "parancsnok" -, az ifjak 
vigyázzba áÚva hallgatták, hogy "dübörög" 
a padlón a csizma hátulról eléfelé, az arcok- 
szemsarkok már a tiszteletadó merevedés
ben leskelődtek a csizmahang felé, s mire 
felértem a pódiumra, fülig ért minden száj, 
felcsattant a taps, kész volt a siker, amihez az 
írónak semmi köze nem volt, s én nem tud
tam elég hálával gondolni a kapitányomra, 
aki még civil cipőt sem engedélyezett a talál
kozóra. Mondhattam én ott néhány érdekes, 
jópofa dolgot, bizonyára az is "élmény" volt 
a diákságnak, még akkor is, ha "iroda
lomból" ott volt nekik Ady, közelebbien, 
mint a világ akármelyik magyar gimnáziu
mában, de a siker fő forrása a csizma volt, az 
egyenruha, a csillagok: ilyen egy író, amikor 
katonatiszt egy bakauniformisban. ’Tátónak 
van csizmája! Tátónak van csillaga!" - csillo
gott a szemekben a ritka látvány, szavaim 
figyelése közben is el-eltévedt a tekintetük az 
egyenruhára, s a siker csúcsa az volt, hogy a 
találkozó végén előálltak a meghívással: este 
diákbál lesz itt az iskolában, jöjjek el oda is, 
de hívjam a társaimat is, a kaszárnya "ren
des" tisztjeit is, az egészet szívesen látják.

Hódítás volt ez a szó szoros értelmében, 
katonai hódítás. Visszamentem a kaszárnyá
ba, átadtam a meghívást a társaimnak, üdv
rivalgás fogadta, szóltunk a közelebbi

tisztismerőseinknek is, inkább csak forma
ságból, arra gondolva, hogy melyik tényleges 
tiszt kívánná a szombat estéjét egy gimnázi
um diáksága között tölteni... De eljött az este, 
beállt a bál az "Adyban", s mire beállítottunk 
mi is a bálba, a fiatal, nyalka tisztek egész 
helyi raja is velünk volt. És nem telt el néhány 
perc, az egyik diáklány, mintha "hölgy válasz" 
lett volna, elém toppant, "hívott a táncba", és 
utána "elkért" tőle egy másik, a másik után 
egy harmadik, és már-már egy fekélykrízis
ben legyengült, bakásan tiszti farsangmaska
rába öltözött író halálra táncoltatásának 
balladája lett volna a diáklányok akciója, ha 
tánc közben, a kézről kézre "kapkodás" kerin- 
gős forgatagában az alhadnagy író nem azt 
érezte volna, hogy most aztán feljött a csilla
ga! Rég volt, igaz sem volt, hogy baj volt a 
patkóbelével, az most már mind semmi amel
lett, hogy nézik a társak, milyen táncos életre 
támadt az idejövet és utána még két hétig 
kinyúlt krízises tagja az alakulatnak, aki csak 
árnyéka volt annak, hogy "katonaság"; de né
zik még inkább a rangban nagyobb, korban 
fiatalabb, kinézésben szebb, uniformisilag 
fessebb tisztek, hogy mitől lehet olyan nagy 
sikere a diáklányok körében egy kurta lábú, 
nyaka tlan, fél baka, fél civil tartalékos tiszt
nek, amint vondozza nehéz, otromba csizmá
it a diáklányok csinos bokái között.

Vége lett a diákbálnak, a "bálkirályt" ha
zafelé menet nyaggatták a nyalka tisztek - 
megtudva, hogy írót álcáz a kincstári "álruha" 
-: milyen regényt fog írni a katonaéletről a 
zilahi élmények alapján... Az író hümmögött- 
hammogott, mert valószínűnek tartotta, 
hogy íróként sohasem fog olyan katonai ba
bérokat aratni, mint amilyen írói babérokat 
aratott katonaként Zilajon...

Vége lett a katonaéletnek is utána mind
járt. A kaszámyabeli "aktív" tisztek a kiérté
keléskor agyba-főbe dicsérték a tartalékos 
tiszteket a továbbképzésben tanúsított ko
molyságukért, a dicséretet egy közös búcsú
bankett követte a továbbképzés 
legkomolyabb helyén, a zilahi központi ven
déglőben. Másnap búcsúzkodás a buszállo
máson, a kapitányunk szinte könnyezett, 
megadta mindenikünknek a lakáscímét, 
hogy írjunk, küldjünk képeslapot, keressük 
fel, ha Zilajon járunk...

Aztán indult a busz, a központban még 
egy szomorú búcsúpillantást vetettünk Wes
selényi jobbágyfelszabadító szobra mellett a 
vendéglőre, s mire nekikaptattunk a Meszes 
felcsavarodó kanyarainak, a busz már dűlin- 
gélt a harsogó nótaszótól, a faládákon, bőrön
dökön vert-dobolt ritmusoktól. Kolozsváron 
a hadviselt nép alig tudott elválni egymástól, 
a vidám, vendéglős, csupa vendégséges kato
naéletet is nehéz volt abbanhagyni (a jót 
könnyű megszokni), úgyhogy végül is csak 
úgy tudtak elválni, hogy megegyeztek: pár 
nap múlva találkoznak a főtér sarki vendég
lőjében, hozzák magukkal asszonyaikat is, 
hadd legyen nekik is egy kicsi jóban részük, 
amiben Zilajon nem volt, s abban az egymás 
asszonyaival is összeismerkedő hangulatban 
legyen még egy civil búcsúbankett is...

Lett civil búcsúbankett is, az egyiknek 
kedvesebb felesége volt, mint a másiknak, jól 
mutatott mindegyik, jól mulatott mindenki, s 
aztán elnyelte az egészet a színtelen-szagtaln 
civil élet.

Tátó csillaga is elhalványult, noha két év
vel a zilahi továbbképzés után - s a csodálatos 
kaszárnyái krízismegszűnés után - kapott

PALOCSAY ZSIGMOND

ÚJRAKEZDÉS
Sógor, ez így nem megy tovább! 
Ránkszakadt a Csupaszvilág. 
Kopár Heggyé lett A FENYVES
- levegőnk is igen szennyes.

Hol a toboz? Hol a gyanta?
Szél a fákat nem ringatja.
Suslás helyett zörgés zargat
- melyik napszak nyugtat-altat?!

Fótos, rongyos, ócska minden. 
Nehogy azt hidd, hogy csak itten! 
Érzem:MEGFORDUL AZ IDŐj 
s attól kezdve: MINDEN KINO!

No, de előbb meg kell álljon, 
s okot, hitet kell találjon 
valahol a JOBBNÁL - TÖBBNÉL. 
- Jól tennéd, ha velem jönnél!

Sejtem, hol ácsorog- őszen; 
ott topognak immár többen. 
Krisztus eszmél - minden mozdul 
------és AZ IDŐ felénk fordul

még egy csillagot, előléptették hadnaggyá - 
máig megvan a katonakönyvben, a ’livrét- 
ben" az előléptetés katonás jegyzésű dátu
ma: "13.04.63." -, de a csillagnak akkor 
fellegzett be nagyon, amikor ugyanannak az 
esztendőnek az őszén egy újabb - őszi "sze
zonos" - fekélykrízis kórházjáró napjaiban 
egyszer csak előbukkant a röntgenes száján 
az a már álomban is tudott szó, hogy "ni". A 
krízis jóval barátságosabb volt, mint az a régi 
komisz, de a "ni" most megvolt! Megvolt már 
évekkel azelőtt, de csak ekkor botlott akko
rát a sebével a patkóbél, hogy lerúgja a tátó 
csillagát. Pillanatok alatt ott volt a nagy "je
lenet" film je a kom isszáriátuson, és 
"12.10.1963." dátummal beírták a livrétbe, 
hogy "alkalmatlan békében, korlátozottan 
alkalmas II. fokon háborúban"... Az alatto
mosan bújkáló "ni” végül is elvesztette a csa
tát, holott "ő” akkor már diadalainak 
legszebb napjaira emlékeztető csillag volt a 
fekélyes szenvedő életében.

S ha 1963 októbere óta eltelt egy híján 
harminc esztendő, az az eltelés azt is hozta 
magával, hogy Áginak a kisebbik gyereke 

t éppen akkora most a kiságyban, amekkora ő 
’ volt a kiságyban, amikor a futár a behívót 

hozta. Tátónak ez az unoka fiú azt mondja 
ma - mindegyik fióka a maga csőrén -, hogy 
"pápó"...

Mi lenne, ha Szüveszter táján ismét be
csengetne a futár?

Kolozsvár, 23.10.1992.
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KASSAK LAJOS
Kassák Lajos (Érsekújvár, 1887.3.21 - Budapest, 

1967.7.22) európai rangú költő, író, festő, aki a 
külföldi avantgárd irányzatok legjelesebb művé
szeivel egyidejűleg vívja meg a maga forradalmát, 
valóságlátásához új formát teremtve, s úgy jut el a 
lírai "világleltározásig", hogy nem megtagadja, ha
nem hasznosítja az izmusok vívmányait. Apja la
boráns, anyja mosónő. Tizenegy és fél éves korában 
otthagyja az iskolát és lakatosinasnak áll. (Amikor 
majd egyik első írását viszi bemutatni az ifjú auto
didakta, közli a szerkesztővel, hogy ha kell, szíve
sen "átteszi helyesírásba a szöveget".) 1904-ben 
Pestre megy. Vasm unkásként sorra elbocsátják 
m unkahelyeiről szocialista szervezkedés miatt. 
1909-10-ben G ödrössel, a faszobrásszal, aztán 
Szittya Emillel gyalog és üres zsebbel bejárja 
Ausztriát, Németországot, Belgiumot, pár hónapig 
Párizsban él, innen a követség hazatoloncolja. Kez
detben a gyermeteg "munkásköltészetei" műveli; a 
holnaposok és nyugatosok olvastán ébred rá, mi az 
igazi költészet; egy ideig őket utánozza. Versesz
ménye azonban hamarosan megváltozik. "Azt sze
re tn é m  - írja  E gy em ber élete  c. ö né le tra jz i 
regényében -, hogy olyan kemények és zártak le
gyenek a verseim, hogy kézzel megfoghassam és 
odaállíthassam az asztalra, mint valami szobrot." 
1915-ben Eposz Wagner maszkjában címmel kiadja a 
whitmani szabadvers és az expresszionizmus je
gyében fogant versfüzetét, és megindítja aktivista 
folyóiratát, A Tettel, amelyben mindenki a Nyugat 
ellenlapját látja. A folyóiratot 1916 októberében 
betiltják, amire Kassák novemberben újabb avant
gárd lap, a Ma alapításával válaszol. A Tanácsköz
társaság idején tagja az írói direktóriumnak, és 
mint plakát-cenzor dolgozik, de nem csatlakozik a 
kommunista párthoz, az írók párttagságát nem 
helyesli. Vitába keveredik Kun Bélával, s ez a Ma 
megszűnéséhez vezet. A kommün bukása után 
lecsukják. 1920 elején Bécsbe emigrál. Útjára bo
csátja a Ma új folyamát, kiépíti kapcsolatait a nem- 
z e tk ö z i a v a n tg á rd  m ozgalom  v ez e tő iv e l, 
megalkotja első jelentős képzőművészeti munkáit. 
Miután második és harmadik verseskönyvében 
(Hirdetőoszloppal, 1919; Máglyák énekelnek, 1920)

expresszionizmusa kiteljesedett, az 1921-es Világa
nyám c. gyűjteményes kötet néhány helyén a dada
izmusnál köt ki. Nem mert ez volt pillanatnyilag a 
leglármásabb avantgárd divat, hanem mert ez fel
elt meg leginkább emigrációs "világérzésének". 
1922-i, majd 1924-i manifesztumában, a Képarcht 
tektúrdoan, illetve az Álláspontban m ár a maga 
konstruktivizmusának vezérelveit fejti ki: "A mű
vészet annyi, mint semmiből valamit létrehozni."; 
az igazi műalkotás önelvű: "nem olyan, mintha, 
hanem olyan, amilyen”; "A konstruktivizmus meg
jelenésével a régóta óhajtott és emlegetett szintézis 
jelent meg. A teremtő erő levetette magáról az 
örökölt művészi sémákat, s hogy önmaga tisztasá
gát és egyszerűségét kifejezhesse, visszanyúlt a 
dolgok lényegéhez, a geometriához."; "A konstruk
tív művészet semmi egyebet nem akar kifejezni 
önmagánál... de bizonyos, ha önmagát kifejezte, 
akkor a világ kifejezhetőségét fejezte ki."; "A konst
ruktív művészet egy vonalban halad és kíván ha
ladni a technikával." A képarchitektúra átlépett a 
Dadán, mondja továbbá Kassák, s ez érvényes a 
"versarchiteklúrára " is: A ló meghal a madarak kire
pülnek, e nagyszerű összefoglalás (1922), valamint 
az Új versek (1923) és a Tisztaság könyve (1926) da
rabjai - noha a dadaizmustól a szürrealizmusig 
számos izmus fodrozza őket - szintén nem olya
nok, mintha valamely érzelmet vagy gondolatot 
akarnának tolmácsolni, hanem ■ olyanok, amilye
nek, önmagukban hordozzák értelmüket: Kassák 
Lajost. 1926-ban Kassák hazatér Budapestre. Lapo
kat szerkeszt (ßokum entum , Munka), kiállításokon 
szerepel, köröket toboroz, regényeket ír. A 35 vers 
(1931) és a FöldemVirágom (1935) c. verskötet (mint 
egyébként valamiképpen a hátralévők mindenike) 
az avantgárdhoz továbbra is hű, de annak lázából 
kigyógyult Kassákot mutatja. 1940-ben két hónap
ra bebörtönzik "izgatás" címén. Az 1944-i ostromot 
Angyalföldön éli át, lakása elpusztul. A háború 
után a Magyar Művészeti Tanács alelnöke. Szer
keszti (Fodor Józseffel) az Új Időkéi, a Kortársai, az 
Alkotási. Mivel a fordulat után sem hajlandó művé
szetét alárendelni a politikának, 1949-ben "befalaz
zák". 1955-ös nap lójában olvasható : "nem a 
legkellemesebb állapot elevenen eltemetve lenni"; 
"elvonták tőlem azt, ami életem leglényegesebb 
része volt: író vagyok és nem írhatok"; "a 19-es

forradalom után hét évig éltem emigrációban és 
most megállapítom, hét év óta ismét emigrációban 
kallódom. Úgynevezett belső emigrációban. Hogy 
melyik állapot volt elviselhetőbb? Úgy érzem: az 
előbbi." 1956-ban újra bekapcsolódik az irodalmi 
életbe, öregkori lírájában a tárgyiasság enyhe ér- 
zelmességgel fonódik össze. Ugyancsak a naplóból 
ismerjük Kassák végső véleményét az izmusokról: 
"...tudatos meggyőződésem szerint korunk túlju
tott a forradalmak szakaszán... és a Picasso után 
következő nemzedékek legkiválóbbjainak tudato
san vagy átgondolatlanul is csak az lehet a törek
vésük, hogy az addig analitikus jellegű kísérleteket 
szintetizálják".

KASSÁK LAJOS

A LÓ MEGHAL

A MADARAK KIREPÜLNEK
1922
Az idő nyerített akkor azaz papagájosan kinyitotta a szárnyait 
mondom
széttárt vörös kapu
szeretőmmel kinek fekete gyémántok voltak befalazva az arcába s 
3 gyereket cepeit a kétségbeesésében 
a gyárkémények alatt ültünk 
tudtuk holnap a görbe vonalak 
ho zsúp ho zsúp
azt mondta elmész Kasikán és én kiszáradok a pódiumokon
s nádler úr mázolmányaiban
nyilván
nyilván
az úristen megfeledkezik a szépasszonyokról 
már jött is a félkrisztus faszobrász 
fitÉtd volt és gydázdasan igatságszagú 
holnap túl leszünk a magyar határon 
hát igen hm igen 
nyilván nyilván 
a város rohan mellettünk 
ide-odaforgott és néhafölágaskodott
látum az cpán kajla szdmakdzpjct cmint úszkál a hóüveg fölött 
a patikától a szentháromság-szoborig és vissza 
valamikor azt hitte az öreg 21 éves koromban káplán leszek 
az érsekújvári plébánián
de éppen tíz esztendővel előbb sporni úr lakatosmühelyében ettem a füstöt
az öreg már csak nagyon ritkán járt közénk haza
később az én szépen elgondolt jövőmet is beitta és kipisálta a sörrel
szerelmes lett egy öreg takarítónőbe
kihullott a haja s csak a cigányokkal barátkozott
1909 április 25

Párizsba készültem gyalog a faszobrásszal 
a kisváros ült a pocsolyában és harmonikázott
leveszem rólad a szárnyaimat ó Szent Kristóf te sohse leszel az apád fia 
egy részeg ember krokodilkönnyeket sírt
az Arany Oroszlán szálló falának dülten éreztem mindennek vége
keresztülszaladt rajtam egy vörös sínpár s a tornyokban harangoztak
galambok bukfenceztek a háztetőkfelett
jobban mondva galoppoztak a napkocsin
a ferenciek új harangja szinte énekelt már
aki aludni készül fényesítse ki az ólomrudakat
az órák fehér juhászkutyákon kísértenek
éreztem mindennek vége
pálinkásokés rövidárukereskedők becsukták boltjaikat 
csak menj vissza barátocskám a gyerekeidhez 
a kerekek többet nem fordultak visszafelé 
az ember elhányja csikófogait és néz a semmibe 
ahol az élet beleharap a sajátfarkába 
a semmibe 
ó dzsiramári
Ó lébli
ó Bumm Bumm
a hajó pedig döcögött velünk mint a terhes asszony s 
a hátunk mögött valaki összetolta a kulisszákat 
ez volt az első keresztbevágott nap az életemben 
fáklyák lobogtak bennem és feneketlenségek 
papagallum 
ó fumigó 
papagallum
a partokon húszas csoportokban vörösréz madarak kukorékoltak 
áfákon akasztottak hintáztak s szintén kukorékoltak 
csak néha a víz fenekéről néztek felénk az elkomorodott hullák 
de mi 21 évesek voltunk
a faszobrásznak csúnya rózsaszínű szőrök kunkorodtak ki az állóból
különben jól éltünk
csak éppen a gyomrunk átlója
hiába húztuk meg a srófokat az ökrök újra meg újra nekiindultak 
a tarlókon át
s a szemeinket néha már alig tudtuk levakarni a lányok bokáiról 
ilyenkor mindig felkiáltottak belőlem a cintányérok 
Bécsben 3 napig az utcán aludtunk 
aztán véglegesen kicsavartuk magunkat önmagunkból

> » » » » >  folytatás a 12,13,14 oldalon
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> » > > > > » >  folytatás a 11. oldalról

mi is az hogy civilizáció
az ember bekeni magát valami zománccal és átázni kezd a tetvekt&l 
mi is az hogy családi kapocs
eber holmi selyemszalaggal meghosszabbítja a köldökzsinórját 
mi is az hogy istentisztelet 
az ember félni kezd hogy ne kelljen félnie 
mi talpunkra szögeztük az országutakat 
s a nap jött velünk az űrben arany mérföldlábakon 
higgyétek el az elefánt nem nagyobb mint a bolha 
a vörös nem vörösebb mint a fehér 
s ha mégis mi azért mentünk
tovább kamaralógósz ha felállítjuk a mérleget, úgyis mi húzzuk a rövidebbet 
és ekkor kinyíltak a szemeink
és mélyek lettünk mint a fekete kutak a bánya vidékén 
és mentünk és mentünk 
13 angyal járt előttünk 
szintén gyalog
és énekeltek nekünk a fiatalságunkról
már tipikus csavargók voltunk jól megnevelt bolhákkal a hónunk alatt 
szerettük az árokba hullott gyümölcsöt 
a savanyútejet
és a zsidó hitközösségek kasszáit 
s jöttek felénk innen és onnan is a testvérek
a világ minden fajta nyelvével s csodálatosan téglabőrű ábrázolókkal
speciális szaga volt valamennyinek
s némelyiket legyalulták a kilométerek
s némelyiknek még tejes volt a szája az anyja csecsétől
az utak fehér dunnákban hevertek alattunk
a sürgönydrótok összerántották magukat és kabalákat írtak az égre
este láttuk amint az asszonyok lába között kinyíltak a virágok
de mi növényevők és asszonygyűlölők voltunk
és áthúztuk magunkat Passaun
Aachenen
Antwerpenen
a faszobrász lesoványodott mint a szálka s a szakálla egészen megvörösödött 
nekem versek és hadzsura erdők kezdtek nőni a fejemben 
a fényfolyókon kétszer átúsztak előttünk a patkányok
nagy tutajokon amelyek nadrággombbal és madártojásokkal voltak kimintázva
postafiókokban vártak rám a szeretőm levelei
de tudtam az éjszakák a legtetvesebbek
ilyenkor tehát a verseimen dolgoztam akik úgy jöttek
elő a fejemből mint valami aranygyapjas birkák
semmi kétség ezek a leggyámoltalanabb állatok
de ha valaki füle mögé dugja a táblát
a redőnyök ijedten leszaladnak
ez a mi életünk
a v cm örök minden állomáson bélyegzőt ütnek a szívünkre
s mi csak úszunk tovább hajnal iránt
bizony okosabb lenne ha mindenki édesfagyőkén el
vagy krumplicukonal kereskedne
osszátok be a világot amiben éltek
nekünk könnyű naponta 50 kilométert megyünk belőle kifelé
alagutakban hegyek gerincén s a hallgatag német erdőkben
érezzük a friss trágya szagát a földeken
a hegyek néha megfordulnak s áfák citer áznak a szélben
áfák alapjában véve teherbe esett lányok
de ha jobban megnézzük a határkövek is teherbe esett lányok
halkan beszélnek egymáshoz és azt mondják:
ha 6 elmegy én öngyilkos leszek
tegnap egész nap pelenkákat szegtem arany fonállal
angyalkának keresztelem majd és
gyémánt cseresznyét akasztok a fülébe vagy egyszerűen csak ezt mondják:
a férfiak mind sánta kutyák
a hegyek már egészen fölénk hajolnak
az óriás kígyó pedig skrupulusok nélkül lenyeli a napot
még utóbb is költő lesz belőlem
csak jól felhúzni a kereplőket a legtöbb baj úgyis anno kisasszony szelességén múlik 
tegnap két verset küldtem haza a független magyaronzágnak
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s megint visszaestünk Stuttgartba
ültünk a koldusok asztalánál lekváros lepényeket ettünk
s egy stájer paraszt szíve világított le a gerendákról
a szomszédház udvarán az UDVHADSEREG misézett
flóták és klarinétok visítottak a csillagok alatt
láttuk a sárga üvegbaglyokat amint áthajolnak a fiatal anyák fölött
ó isten báránya ki elveszed a világ bűneit
a faszobrászban megint cihelődni kezdett a félkrisztus és
mindenáron beszélni akart
fogd be a csuszalesődet ordított föl a stájer paraszt
egészen orrunk alá tolva a sávét
látjátok 7 rozsdás tőrrel van keresztül szúrva
a szeretőm 7 hazugsága ez bennem testvérkéim
látjátok ezt a zöld karimát itt a jobb oldalán
ez az én gazdám utolsó harapása rajta testvérkéim
26 esztendős vagyok s olyan tiszta volt az életem mint a reggeli harmat
télen egész nap a házunk előtt söpörgettem nyáron kövér gabonát arattam
hej haj de az ember sorsa olyan mint a
mindenkinek nyitva volt a szeme s a falak mögött láttuk amint 
a világ kifordítja szűrét
budapest-párizs-berlin-kamcsatka-szentpétervár
a faszobrász részeg volt már s a szemeiből
mint valami kanálisokból foly dogált a szomorúság
a kiáltások egyre inkább a sarokfelé tartottak hogy elolthassák kanócaikat
esküdjetek meg hogy ezután csak a tiszta gatyamadzag varázshatalmában hisztek
szólaltam meg egész váratlanul
s láttam amint hangom errefelé jön a szomszéd udvarból 
én költő vagyok 
tehát csak tudom
a lámpások azért égnek jól mert kétszer turatámó 
és tele vannak petróleummal 
szörnyen neki voltam keseredve szerettem volna 
valamit adni ezeknek a szegény embereknek 
de acsillagokmár leléptek strázsáikról
a 13 angyal most nyilván kinyitott szájjal alszik a padlás-grádicson uram-isten 
a falakról vörös seregekben lefelé masíroznak a poloskák 
mindenki sózza be az orrahegyét 
íme milyen rövid az élet
de belőlünk mégiscsak kanmacskák lesznek a párizsi tűífalakon 
tente baba hát tente 
az ember elalszik
így lesznek a vertikálisokból horizontálisok 
és viszont
az égből kiléptek a téntagyerekek
gyertek át velem a kerten
a folyó túlsó partján Mária alt at gat jafiát
mindenki kattantsa be esze fölött a reteszeket
a padlón sárga tócsákbanfoszforeszkáltak az emlékeim
a sarkokban kinyíltak a hátizsákok és veszettül ugatni kezdtek
mint Mária a fiát
az egész kertet az ölemben ringattam 
éslejjeb
íme itt vannak 1 112 márkáikkal a sameszek
sóhajokiivegesednek
virágok virágzanak
ó hát itt vagy te is
én és te
rajtad
én
kösd csak rám a térdeidet 
asszonykám 
ezüst szalamander 
papagáj
vitézkötés az életemen 
gyümölcsfa 
leszakított csillag 
ó jaj ó jaj
mindenki csavarja meg az üvegdugókat
az órákkiléptekcsillag ketreceikből
s hosszú parafaorrukkal kelet feléfordultak az elefántok
az első hang amit hallottam egy gramofon ordítása volt a perifériákról
a faszobrász nem tudott fölkelni ezen a reggelen
megfogok dögleni mondta megfogok dögleni
a kolduskirálynő óiás mosogatódézsával állt a feje fölött
az órából kijött a csontfejű kakukk és alázatosan meghajolt
megfogok dögleni sírta a faszobrász megfogok dögleni
s mindenki látta a halált
amint kétszer végigment a szobán
de hát miért is mennél el testvérem
miért
a mezőkről még be sem terelted a nyájat 
sárga hajadban meg sem gyújtottad a lámpákat 
s a kígyók is mind alszanak a szemedben
ó ne törődj a csúnya kávéskanállal 6 megharapta a szolgáló köldökét
s most mind a ketten másállapotban fekszenek
megfogok dögleni visította a faszobrász meg fogok dögleni
s a házak hosszú taktusban a templom felé hajoltak
egy kese csikó még betolta fejét az ablakon
és nyerített
ki veszi meg a kabátomat mondtam én is 
5 korona senki többet 5 korona
s a hegyekről egyszerre lefelé kezdtek szaladni az utak 
hát menni 
megint menni
azóta sem láttam többé a szegény faszobrászt
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pedig nagyon jó  barátok voltunk s esténként úgy égett előttem a szakálla 
mint a csipkebokor 
2 hétig egyedül vándoroltam
szomorú voltam mint valami öreg szamár s minden 
pocsolyánál megmostam a fejem
emlékeimet szerettem volna kimosni a fejemből melyek szörnyen megülepedtek
és fekete zászlókat lobogtattak a partok felé
hogy miféle partok felé azt nem tudom
úgy éreztem valami rohanó folyó vagyok és partjaim vannak
lesorvadt pálmákkal és zöldbékákkal
mert akkor már költő voltam megoperálhatatlamd
rendesen leveleztem a szeretőmmel
s tudtam csak föl kellene hasítani a szügyemel és tiszta
arany csurogna ki a szívemből
csak ezek a balga parasztok ne lennének annyira piszkosak 
ezek a soviniszta állatok még mit sem tudnak a világ folyásáról 
hiába állok előttük
egyik sem látja meg homlokomon a csillagot 
olyan voltam mint az árva
de azért mégis itt értek bennem össze a görbe vonalak
itt találkoztam össze szittyával aki Zürichből jött és Chilébe készült vallásalapítónak
én komolyan hittem hogy lehet belőle valaki
nagyon különösen voltak megkoszosodva a fülei
kint hevertünk az antwerpeni rakodó parton
s ö szónoklatot tartott a gyapotbálákhoz és ruszishordókhoz
polgártársak énekelte polgártársak
a házinyulak a legszaporább tyúkoks amalmokpatkány fogakat csempésznekagabonába
de azért őrölnek is és ez nem hiába történik
mitől félnek gyámoltalanok
igéim virágokban lobogtak már a mezőkön
dögöljenek meg akik elismerik a nyugvópontok szükségszerűségét
reggel mi elindultunk a nap iránt isten csárdája felé
szegény eszemben kinyíltak a liliomok
hát igen reggel elindulunk isten csárdája felé
krisztus könnyeit fogjuk inni a nádfödelű pajtában és szilvóriumot
ó de minden jó  ember sorsába belepottyan legalább egy krokodilus
sőaki zürichi herbergből jött és chilébe készült vallásalapítónak
ezen az éjszakán trippert kapott a rivoli utcai matrózbordélyban
a kártyatornyok hangtalanul összeomlottak
kerítések nőttek fel körülöttünk mint ahogy az állatkertben látható 
egymásután még 21-szer az ég felé kiáltottam: 
latabagomár 
ó talatta
latabagomár ésfinfi 
a lemezekcsakszakadatlanulforogtak 
le kellene fűrészelni a mesteremberek fekete kezeit 
az asztalosok minden csomót kilöknek a helyéből 
a lakatosok még nem értenek a kattantyúk betevéséhez 
s egy napon ezért összedűl a ketrecünk 
látjátok Izabella is elvesztette egyik kesztyűjét 
ó hát ki is törődhetne velünk szerencsétlen háromszeműekkel 
a házak fölött csörömpölve más tájakfelé röpültek a madarak 
szittya az öltözőben felejtette az új vallás kulcsát 
s az első napon hangosan sírt utána mint a gyerekek 
aztán levazelinozta a füleit és elindultunk brüsszel felé 
mint akiket kiraboltak
mindenről lemondtunk és tudtuk csak az idő ért meg minket 
ő sohsefog bennünket kiejteni magából 
este már a maison du peuple hosszú asztalainál ültünk 
s szívtuk a jó  belga dohányt
láttuk amint vandervelde átment a termen a szocialista titkárságba 
más híres vezérek pedig a kassza előtt játszottak új francia kártyákkal 
roppant gyüjtömedencében a világ embercsuszpejza volt itt együtt 
kék szemű oroszok kiket eljegyzett a forradalom 
olajszagúhollandok 
poroszok
sovány hegyvidékiek 
magyarok lehervadt bajusszal 
garibaldi patétikus rokonai
és mindenki itt volt akit megvertek vagy akinek otthon 
nem volt elég kenyere
némelyek vállán New York felhőkarcolói virrasztóitok 
mások szeméből vörösen kikönyökölt a gyűlölet 
nézzétek a világ legnagyobb lendületei jutánk ki az állomásról 
viharok zúgnak
telefondrótok moszkva szívéből visítanak
dvtcrsnö üljön a zongorához
pincérek átszaladnak rajtunk a fekete levessel
mozik előtt gyülekeznek a proletárok
a szövetkezet embere tízes csoportokban osztja ki a jegyeket
kutyák fölszaladnak a repedi fogú falakon és énekelnek mint az öregasszonyok
valaki azt mondta le az oligarchiával
ésegyszerre:
roma
pórin
tiflisz
Stockholm
szamarkand
s a ruhrvidéki bányák
halljátok-e a müncheni városháza harangocskáit 
floreneben az apostolok vállán alusznak a galambok 
mindenki tudta már nem lehet messze isten órája 
a fanatikusok bőre érzékenyebb mint a szeizmográf 
s mi valamennyien vakarództunk 
elvtársnő üljön a zongorához

föl
föl
ó ha most ide tudnám kapcsolni a szeretőm gyémántszemeit 
a középső lámpa mellett elhajóznak a szalamanderek 
szittya már aludt a vörös tócsákban 
s most szép volt mint egy fiatal bulldog 
mi mindennel gazdagodhatna az ember egy óra alatt 
ha olyan okos lenne mint teszem egy fényképezőgép
de az ember mindig be van csukva s bőre fölött észrevétlenül elszaladnak a világok 
éjfélkor az orosz gyűlésre mentünk a petit passage-ba 
egy szőke tovaris beszélt még egészen gyerek
lángok virágoztak ki a szájából s a kezei röpködtek mint vörös galambok 
hát igen mi rokonok vagyunk dosztojevszkij ördöngöseivel 
mi leharaptuk magunkban a szentimentalizmus hetedik fejét 
és mindent le akarunk rombolni 
ó Oroszország te elátkozott föld
ki látná gyámoltalan szenvedésedet ha a te csillaggal megjelölt fiaid nem látnák
európa leköpi bennünk az ázsiait
és mégis egyedül csak mi megyünk a hegyre fölfelé
sémim kétség az asztrakháni péklány vagy a szentpétervári szajha
egy napon megfogja szülni az új embert
Oroszország aforradalom vörös tavaszával viselős
de Oroszország pusztáin még nem tudnak kifakadni a virágok
de Oroszország hasonló a megműveletlen földhöz
segítsetek hát
testvérek
európa hozzánk hasonló szerencsétlen fiai 
segítseteksegítsetek!
s mi láttuk amint öreg sapkája alatt meggyulladt a feje 
valamennyien a tenyerébe ültünk 
hurrá Oroszország! éljen! zsivió! hurrá! 
az én hátamról akkor leesett egy púp 
ablakokon kinyíltak a jégvirágok
és szittya akiből azsan provokatőr és rendőr kém lett később 
megcsókolta az orosz kabátját 
tiszta vagyok mint a gyermek
mondta - ha tripperem nem lenne elmennék carszkoje szelóba
hogy megölhessem a cárt
ezen az éjszakán nem ittunk pálinkát
megmostuk a lábunkat és nem gondoltunk szerelemre
egy magyar nyomdász aki azóta 12 évet kapott lázadásért
szerencsét vetett a szobalány kártyáiból
és halkan és messzire hangzón énekeltünk
végre hát végre
eljött az idő s mi teljesek vagyunk mint a beojtottfák
azt hittük márciusok arany lobogói sa-egnek fölöttünk
a hattyúk fönt ültek a hintákon és két hangon nevettek
az eduard téren föl akartam ajánlani magam a szegények asztalára
de hajnalban eljöttek értünk a belga csendőrök még alig virradt
a pisáló szobor előtt még nem álldogáltak a bedekkeres idegenek
a piszkos utcák még azt hitték magukról hogy komolyan párizsban fekszenek
nevettek ránk a városháza arany cirádái
s mi mentünk láncra vert kezekkel a szakadó kékségben
lefelé ameredeklépcsőkön
a krumplisütők megvasalt kályhái előtt
kocsmákmoslékjában
a halkereskedés hajnali bűzében
szegény csavargók kiket összecsordázott a rend s most haldoklik bennük az isten 
a rue mouffetar-ban kurvákkal találkoztunk 
boldog voltam
nagyon örültem nekik hogy ilyen szépek a virradatban
a fér déré meszelt szélben ferdére állt a kontyuk
a nap gyémánt fátyol mögül kukucskál rájuk a tűzfalakról
egész éjaszaka virrasztottunk mint a szentek
s most nyálaztam a cigarettájuk után
ha csak megvakarhatnám a hátam nyöszörögte szittya
ki nem régen még chilébe készült messiásnak

» » » »
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valaki fehér ágy takaró tlobogtatottegy balko nról 
a szőke gyerekoroszra gondo ltunk aki lángokból élt 
mint marinetti futurista istene 
és szerette Oroszországot jobban mint fiú az anyját
most átdobják a belga határon s egy kék reggelen a kreml előtt felakasztják
segítsetek hát
testvérek
európa hozzánk hasonló szerencsétlenfiai 
segítsetek! segítsetek!
én csak együgyü költő vagyok csak a hangomnak van éle
mit ér ha valaki papírkarddal leszúrja a tumaromi boszorkányt
12 napig ültünk az egérszagú toloncházban
105-en voltunk egyetlen teremben
nappal és éjjel
éjjel és nappal
éjjel az országutakra gondoltunk és poloskákat gyilkoltunk 
reggel meleg vizet kaptunk délben hideg kását 
s egész nap imdákoznunk kellett érthetetlen belga imákat hangosan 
a szakállas őr utói aki fönt ült egy magas 
pódiumon mint valami bálvány
aztán sötétzöld vagonokban elvittek bennünket a francia határig 
9-féle tojást találtam a madárfészkekben 
uram isten 
jön párizs
akiről éneklő csodákat hallottam 
s akit még nem ismerek
tudtam a franciáknak vörös kakas áll a címerükben 
tudtam a francia fold lánnyal és művészettel áldott 
zola parasztjai ezüst gitárokon úsztak hajnalban 
kék hulláit gyepágyra fektette a Szajna 
szittya dunajecről mesélt a magyar tanítóról 
aki most hegedűvirtuóz a chat noir-ban 
9 szeretője van idegen francia lányok akik csatalovak 
voltak a francia-német háborúban
megnéztem a jegyzeteimet: 3004 krisztusképet láttam idáig 
9-féle tojást találtam a madárfészkekben 
lüttichnél elhajtottam 2 tehenet 
tehát
300 kilométerre voltam párizstól 
s fejünk fölött mankón jártak a papagájok 
6  PÁRIZS!
PÁRIZS!
ady endre látott téged meztelenül s a te véres romjaid
fölött született meg guillaume Apollinaire a szimultanista költő
tisztán éreztük hogy zarándokszagunk van
és mentünk naponta 60-70 kilométert
és mentünk a vastorony árnyéka felé
vegyétek meg a vízhólyagjainkat mondtuk az embereknek
vegyétek meg jókarban tartott vízhólyagjainkat
ha vékony tűvel szúrjátok föl meg sem érzitek utána az égetés ízét
a franciák azért mégis nagyon hasonlítanak a belgákhoz
bajorországbanlaknakalegemberségesebbfajankók
lehet hogy a jó malátasörtől ilyenek
de az is lehet hogy bennük valóban spanyolviaszra ült a keresztény filozófia
megduzzadt könnyzacskóinkat állandóan a nyakunkban hordtuk
mint valami nehéz sós kolompokai
napokig sehol se kaptunk szállást
ó hát mért is szült minket az anyánk ha nem tudott
mindjárt házat is tojni a hátunkra?
egy börtönőr aki különben suszter is volt
12 órára bedugott bennünket a szalmába
a sárga csövekből lándzsákkal fogókkal és valóságos orosz pikákkal
vándoroltak felénk a tetvek
ez azonban nem jelentett semmit
messze holdhintákon aludtunk furulyaszóval
valaki állandóan azt énekelte felettünk:
TI AZ ÉN KÉT MUTATÓ UJJ AIM VAGYTOK

s reggel feketekávét ittunk a suszter né szoknyája körül 
azt mondta nagyon szép hajam van 
s ha jobban megnéz egy igor nevű legényre hasonlítok 
aki 20 év előtt a Szajnába ölte magát miatta
a feketekávé paposon szétkólikázott a gyomrunkban s én megígértem
hogy Párizsból küldök neki képeslapot
két összefont kézzel és egy turbékoló galambbal
PÁRIZS ó  PÁRIZS mennyi szép ember ölte meg ott magát
és ki tudja miért
és többé nem szakadt el tőlem a hangja 
benne sírt a vámőrök sípjában 
és nevetett Párizs elektromos kürtjeiben 
nevess hát te szamár
nem látod hogy az élet arany fészkében ülsz
most Párizs ringat bennünket mondta szittya egészen megfeledkezve a tripperéről
egyszer már angyalvért fejtem itt a csillagokból
hozzá képest szódavíz volt az anyám teje
tűzd föl a szárnyaidat
holnap elmegyünk GRIZETTE-hez
holnap osztrigát fogunk enni a boulevard italien-en
és megnézzük a villanyos madarakat
holnap átmegyünk a tuilleriákon
és a csillagbáron
hát igen
igen
nagyon szomorú voltam s éreztem beteg lábaimon hogyan nőnek a körmök 
ójaj
jaj
hozzám szakállason és vakolatlan érnek el a csodák 
2 x 2  =4
csipkebokor nyílik ki mindenütt
de a modern lovaknak vasból vannak a fogaik
s aki reggel elindul nem bizonyos hogy estére hazaérkezik
az a legboldogabb akinek kifordítható a bőre
mert Iá is nézhetne túl önmagán
amit fölállítottunk az föl van állítva
de amit fölállítottunk az nem jelent semmit
a folyók hajlandók darabokra törni ha sietni akarnak
az urak nem tudnak két lábbal lépni mint a verebek
tudjuk hogy az asszony elhagyja a párját
a majmok megnézték hátuljukat goldmann úr tükreiben és teljesen boldogok
talán ha sakkozni tudnék
de én semmihez sem értek igazán
a levágott disznó combjai ringlispielen ülnek a kirakatokban 
én láttam párizsi és nem láttam semmit 
szeretőm másállapotban várt rám az angyalföldi állomáson 
anyámnak már egészen citromfeje lett a szegénységtől 
nevetni akartam előttük de nagyon szégyelltem hogy 
két nadrág van rajtam gatya nélkül
bizonyos hogy a költő vagy épít magának valamit amiben kedve telik
vagy bátran elmehet szivarvégszedőnek
vagy
vagy
madarak lenyelték a hangot
a fák azonban tovább énekelnek
ez már az öregség jele
de nem jelent semmit
én KASSÁK LAJOS vagyok
s fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár.

A
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A l l . ,  12., 13., 14., 15. oldalon Kassák Lajos grafikái: 
címoldalak, betű- és képarchitektúrák.
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Innen puskázz!
AVANTGÁRD: az irodalom ban és a 

művészetben a 20. sz. bizonyos formabontó és 
-teremtő stílusaira, mozgalmaira és csoporto
sulásaira használt elnevezés. Avantgárd iro
dalmon vagy művészeten általában azt értik, 
ami messze m egh alad ja  a kor általános ízlését. 
A szűkebb értelemben avantgárd irányzatok 
(aktivizmus, dadaizmus, expresszionizmus, 
futurizm us, konstruktivizm us, kubizm us, 
szimultanizmus, szürrealizmus stb.) a művé
szi formák megújítását rendszerint párosítot
ták a polgári társadalom elleni lázadással. A 
20-as évektől a 30-as évek közepéig élték vi
rágkorukat; a szürrealizmus bizonyult közü
lük a legmaradandóbbnak. Az 1960-as évek 
elején alakult ki a neoavantgard.

AKTIVIZMUS: az 1910-es években ke
letkezett Közép-Kelet-Európában. Nevét a 
berlini Die Aktion c. folyóiratról (1910-33) kap
ta. Az expresszionizmussal rokon mozgalom 
később a futurizmus, a kubizmus, a konstruk
tivizmus elemeit is felhasználta. Újításai rész
ben az impresszionista meg a naturalista 
stílus, egyetemlegesen az öncélúság ellenében 
jöttek létre. Az "aktivisták” szerint a művészet 
eszköz a társadalom megváltoztatására; úgy 
vélik, hogy élet és művészet között szakadék 
támadt, s ezt közvetlen cselekvéssel kell áthi
dalni A néha művészetellenessé fajuló akti
vizmus t Magyarországon Kassák, illetve az 
általa szerkesztett A Tett (1915-16) és Ma 
(1916-25) c. folyóiratok köré csoportosuló mű
vészek (Uitz B., Bortnyik S., Nemcs-Lampérth 
J., Mácza J.) képviselték.

DADAIZMUS: az avantgárd legszélső
ségesebb irányzata. 1916-ban T.Tzara, R. Hu- 
e lsen b eck , H . A rp , H . Ball a la p íto tta  
Zürichben, tiltakozva a háború, a sovinizmus, 
a modem civilizáció ellen. Célja: megszabadí
tani a művészetet mindenfele kötöttségtől. A 
dada isták a háborús Európában veszni láttak 
minden értéket, mindent mecgtagadtak tehát, 
ami a hagyományokkal és szokásokkal össze
függött, így magát az irodalmat és művészetet 
s a többi avantgárd irányzatot is. Egyik legje
lesebb egyéniségük, M. Duchamp New York
ban telepedett le F. Picabiával és M-Ray-jel, s 
itt alakult ki a mozgalom másik központja. A 
németországi irányzat erősen politizáló, bal
oldali jellegű volt (K. Schwitters, G. Grosz, O. 
Dix). Az 1923-ig élénken működő dadaizmus 
fellegvára végül Párizs lett (vezetők: A. Bre
ton, L. Aragon stb.). Legfontosabb műfaji lele
ményei a képzőművészetben H. Arp kubista 
fogantatásé kollázsai, K. Schwitters konstruk
ciói és a Duchamp-felc ready-made-ek (a min
dennapi életből kiszakított, talált tárgyak) 
voltak. A dadaizmus a szürrealizmus és a pop 
art elődjének tekinthető. Az első világháború 
utáni években a magyar művészetre is hatott.

EXPRESSZIONIZMUS: eredetüeg kü
lönféle avantgárd irányzatok (kubizmus, fű- 
tu rizm us stb.) gyűjtőfogalma, később az 
elnevezés a német Brückc-csopart stílusának 

^  jelölésére korlátozódott. Az expresszioniz
mus kerül minden realisztikus-impresszio- 
nisztikus, illúziót keltő kifejezési formát; a 
természettől elfordulva, a lelki történésekre és 
harsány kivetítésükre összpontosít. Az exp
resszionista képzőművészet ismérvei: erőtel
jes kom pzíc ió , a festésze tben  d rám ai 
ecsetkezelés, nagy egynemű felületek alkal
mazása. Tematikája gyakran szimbolikus. 
Neves képviselői a német Blaue Reiter és a 
Brücke-csoprt m űvészei, valam int O. Ko
koschka, M. Beckmann, W. Lehmbruck, E. 
Barlach, Franciaországban G. Rouault és Ch. 
Soutine, Norvégiában E. Munch. A költészet
ben az expre sszionizmust a csapongó szabad
vers, a színpadon a "jelképes cselekvés", az 
epikában a szimultanizmus és montázstech
nika jellemzi. Mesterei: G. Trakl, F. Werfel, B. 
Brecht, A Döblin. A zenei expresszien izmus 
elsősorban A. Schönberg, A. Berg és A. We
bern nevéhez fűződik. A magyar írók közül 
érvényesült többek között Szabó Dezső, Kas
sák Lajos s az ő közvetítésével a fiatal József 
Attila munkásságában. Expresszionista voná
sok figyelhetők meg Tamási Áron, Szabó Lő
rinc és Szilágyi András műveiben is.

FUTURIZMUS: főként Olaszországban 
és Oroszországban jelentkező irodalmi és mű
vészeti irányzat. Vezéralakja EJF.T. Marinetti 
volt, aki 1909-ben közzétette az első Futurista 
kiáltványt. Ezt követte 1910-ben a Futurista fes
tészet kiáltványa, amelyet C. Cárrá, V. Boccioni,

G. Bállá és G. Severini írt alá, majd a. Futurista 
festészet technikai kiáltványa (1910), a zene 
(1911), a szobrászat (1912) és az építészet ki
áltványa (1914). A futurizmus kibontakozását 
a kubizmus befolyásolta. Jellegzetessége a 
klasszikus értékek elvetése, a modem gépi 
technika, a sebesség, a dinamizmus dicsőíté
se, a modem élet sajátos kifejezőeszközeinek 
keresése. A képzőművészetben az idő, a tér, a 
forma és a színek egybeolvasztására töreke
dett különböző időben végbemenő mozgá
sok, a mozgás okozta benyomások egyidejű 
ábrázolásával és az ennek megfelelő új szín
hatásokkal, lüktető felületekkel, montázs te ch- 
n ik áv a l. Az iro d alo m b an  e ltö rö lte  a 
központozást, az igpt lehetőleg csak főnévi 
igenévi alakjában használta, sok hangutánzó 
szóval, jelcnléstelen hangkapcsolattal, meg
hökkentő írásképpel élt, kedvelte a képverset. 
Ay orosz futurizmus pápája Majakovszkij 
volt. Magyarországon a Ma c. folyóiratban, 
Kassák prózájában és Komját Aladár versei
ben vannak nyomai.

KONSTRUKTIVIZMUS: az orosz mű
vészetben 1912-ben fellépő absztrakt irányzat. 
Manifesztumát (Realista manifesztum) A. Pfcvs- 
ncr és N. Gabo adta ki 1920-ban. Szakított a 
látványhűséggcl. A formák és tömegek kap
csolatát a szerkesztés funkcionális-technikai 
követelményeiből kiindulva kívánta megte
remteni. Áttekinthető kompzíciós rend kiala
kításával az ipari civilizáció lényegének 
kifejezésére, a tulajdonképpeni és az alkalma
zott művészet közötti határok megszüntetésé
re  tö rek ed e tt. K ülönösen az ép íté sze t 
fejlődésének szabott irányt. Fő képviselői: N. 
Gabo, A. Pevsner, M. Rodcsenko, V. Tallin, E. 
Liszickij. Legrangosabb iskolája, csoportosu
lása a német Bauhaus és a holland De Stijl. 
Magyarországi változata a kassáki és bortnyi- 
ki képarachitektúra. Kimagasló művelője Mo
holy-Nagy L.

KUBIZMUS: P. Cézanne és a néger 
plasztika nyomán a 20. sz. elején kijegcccse- 
dő képzőművészeti irányzat. Megalapítója 
P. Picasso és G. Braque; első alkotása Az 
övig nőni kisasszonyok (1906-07) c. Picasso-fest
mény. Megmaradt a figurális ábrázolásnál, 
de a látványt mértani jellé absztrahálta 
(gömb, gúla, kocka). Az elképzelt összefüg
géseket akarta megjeleníteni a szerkezet 
hangsúlyozásával. A klasszikus perspektívá
tól elütő térszerkezettel a tér és az idő ábrá
zolásának új módszereit vezette be. Kiváló 
képviselői még: A. Archipenko, J. Lipschitz, 
A. Gleizes, F. Léger, J. Gris, J. Mctzinger. A 
futurizmusra és konstruktivizmusra is rá
nyomta bélyegét Magyarországon főként az 
aktvistákal ihlette meg.

SZIMULTANIZMUS: valójában nem is 
irányzat, hanem az avantgárd írók és művé
szek kifejezési módszere. Abból az igényből 
fakad, hogy időben egymástól távol eső, vagy 
egyidejű, de térben távoli dolgokat, esemé
nyeket, tárgyakat vagy gondolatokat, érzése
ket egy szerre , egy időben , egyhelyü tt 
érzékeltessen a művész. Elsősorban a kubiz
mus, futurizmus, szürrealizmus és dadaiz
mus alkalmazta. Gyakran feltűnik lírában, 
prózában, festészetben. Többnyire cgy-egy 
művében vagy alkotói periódusában folya
modott hozzá J. Dos Passos, J. Romains, Th. 
Wilder, G. Apollinaire, B. Ccndrars, C. Sand
burg, a magyarok közül Markovits Rodion, 
Szántó György, Barta Sándor, Kassák Lajos.

SZÜRREALIZMUS: az 1920-as években 
kifejlő irodalmi, filozófiai, képzőművészeti 
irányzat. Szándéka: felszabadítani a tudatta
lan tartalmait, megteremteni a realitáson túli 
kapcsolatokat, felszínre hozni a mélyben lap
pangó látomásokat és képzettársításokat, sza
badon (értelmi ellenőrzés nélkül) követve a 
lélek önkéntelen folyamatait. Előzményei: H. 
Bosch vizionárius művészete, a romantika, a 
szimbolizmus, a dadaizmus. Első kiáltványát 
A. Breton adta ki 1924-ben, az első szürrealista 
kiállítást 1925-ben rendezték. Formailag nem 
egységes irányzat; a fotószerű, realista ábrá
zolás megfér benne az ősi jelképekkel vagy a 
teljesen elvonatkoztatott és áttételes képi 
nyelvvel. A képzőművészetben leginkább G. 
Chirico, M. Emst, S. Dali, J. Miró, A. Masson.
H. Moore, P. Picasso, F. Picabia, J. Tinguely, 
az irodalomban G. Apollinaire, L. Aragon, P. 
Éluard, T. Tzara, V. Nezval sorolható ide. A 
legismertebb magyar szürrealista festő Gu- 
lácsy L. és Vajda L.

Januári évfordulók
1 - 130 éve született Rudolfs Blaumanis lett író

125 éve született Al.Bratescu-Voine$ti román író 
170 éve született Petőfi Sándor magyar költő 
50 éve halt meg Rejtő Jenő magyar író

2 - 210 éve halt meg Johann Jakob Bodmer svájci író
3 - 90 éve született Alekszandr Alfredovics Bek orosz író

70 éve halt meg Jaroslav Hasek cseh író
4 - 200 éve halt meg Bengt Lidner svéd költő

30 éve halt meg Rab Gusztáv magyar író
5 - 100 éve született Putinas litván költő
6 - 75 éve halt meg Oreste Georgescu román költő

200 éve halt meg Carlo Goldoni olasz drámaíró
7 - 75 éve született Ion Frunzetti román kritikus

120 éve született Charles Péguy francia író
8 - 300 éve halt meg Jan Andrzej Morsztyn lengyel költő
9- 160 éve született Abonyi Lajos magyar író 

180 éve született Kuthy Lajos magyar író
70 éve halt meg Katherine Mansfield angol írónő

10- 790 éve született Abú Sáma arab történetíró
20 éve halt meg Földes László romániai magyar kritikus 

500 éve született Oláh Miklós magyar humanista 
110 éve született Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj orosz író 

11 - 90 éve született Dékány András magyar író
12- 160 éve született Eugen Kari Dühring német filozófus 

175 éve született Giuseppe Rovani olasz író
13- 100 éve született Pierre Drieu La Rochelle francia író
14- 180 éve született Boleslav Jablonsky cseh író

90 éve született Sándor Kálmán magyar író 
15 -180 éve halt meg Anton Bemolák szlovák nyelvész 

50 éve halt meg Eric Knight amerikai író 
16- 140 éve született Vlagyimir Szergejevics Szolovjov orosz író 
17 - 170 éve halt meg Zacharias Werner német író
18- 120 éve halt meg Edward George Lytton Bulwer angol író 

30 éve halt meg Tomcsa Sándor romániai magyar író
19- 125 éve született Gustav Meyrink osztrák író

130 éve született Alekszandr Szergejevics Szerafimovics orosz író
20- 100 éve született Gyergyai Albert magyar irodalomtörténész 

175 éve halt meg Dimitrie fichindeal román költő
180 éve halt meg Christoph Martin Wieland német író

2 1 -  50 éve halt meg Bálint György magyar kritikus 
170 éve született Madách Imre magyar író
220 éve halt meg Alexis Piron francia költő
75 éve született Rácz Olivér csehszlovákiai magyar író

22 - 70 éve halt meg Max Nordau német író
23 - 240 éve halt meg George Berkeley angol filozófus

125 éve halt meg Erdélyi János magyar író 
210 éve született Stendhal francia író

24 - 230 éve született Édes Gergely magyar író
25- 100 éve született Viktor Boriszovics Sklovszkij orosz író
26 - 25 éve halt meg Nikola Furnadzsiev bolgár költő

125 éve halt meg Vas Gereben magyar író
27 - 60 éve halt meg Augusts Saulietis lett író
28 - 380 éve halt meg Thomas Bodley angol humanista

40 éve halt meg Jérőme Tharaud francia író 
29- 320 éve született Francisco Xavier de Menezes portugál költő 
30 - 625 éve halt meg Ibn Jamín iráni költő 
31-60  éve halt meg John Galsworthy angol író 

70 éve született Norman Mailer amerikai író
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"...emberhez illő igazságnak 
hív rajzolatja"

MA GYÁRI ANDRÁS:

Az ünnepségek sorozatát rendezték 
Amerika felfedezésének 500. éves évfordu
lójára.

A következőkben arról az erdélyi gon
dolkodóról és utazóról szeretnék szólni, aki 
csaknem 340 évvel Columbus után tárja fel a 
titokzatos amerikai világot honfitársai előtt. 
Bölöni Farkas Sándorról van szó, Körösi 
Csorna Sándor kortársáról,akinek halála 
egybeesik a nagy ázsiakutatóéval. A 150éves 
megemlékezés Bölöni életművét is megille
ti.

Az 1795-ben született Bölöni a Francia 
Forradalom és napóleoni korszak hatására 
radikalizálódott európai politikai légkörben 
tölti ifjúságát, s a reformkor megpezsdült 
szellemi világában igyekszik hazája ügyét 
szolgálni. A polgári világ alaposabb megis
merésének vágya készteti arra, hogy 1830 
őszén Béldi Pál társaságában útra keljen 
Nyugat-Európába, majd az Egyesült Álla
mokba. Tapasztalatait, észrevételeit és egyé
ni meglátásait Utazás Észak-Amerikában 
dm ű írásában foglalta össze. K. Hitchins 
amerikai történész véleménye szerint "Bölö
ni művének legnagyobb értéke az amerikai 
történelemtudomány számára az, hogy kitű
nően megragadta a kor szellemét... eleven 
képet fest arról az életerőről és magabiztos
ságról, mely annyira jellemző a XIX. század 
első felének Amerikájára".

Hogy ez Bölöninek ennyire dicséretesen 
sikerült, abban nagy szerepe volt annak, 
hogy ő feljegyzéseit nem öncélúan, a szoká
sos útleírások izgalomkeltő szándékától ve
zérelve veti papírra , hanem tudatos 
politikai meggondolásból. Az Amerikában 
látottakat mindig hazája viszonyaival ha
sonlítja össze, s ennek az összehasonlításnak 
a konklúziója az új világban kialakult de
mokratikus rend és az Erdélyre és Magyar- 
o rszágra nehezedő m etternichi 
abszolutizmus közötti kiáltó antagonizmus. 
A két politikai és gazdasági struktúra közötti 
ellentmondásokat a Habsburg szisztém kri
tikájaként igyekszik exponálni. írásában 
nem titkolja, hogy az amerikai rendszerben

saját álmait véli megtestesülni és célja a er
délyiek figyelmét a polgári demokrácia le
hetőségeire irányítani.

Bölöni valószínűleg már Amerikában va
ló tartózkodása idején gondolt arra, hogy az 
ott látottaról szóló beszámolót az erdélyi tár
sadalom felrázásának eszközévé teszi. Azzal 
tisztában volt, hogy a cenzúra miatt nem 
választhatja a politikai pamflet formáját. 
Am, hogy az Amerikáról készített freskó mi
nél teljesebb s nagyobb hatású legyen, Bölöni 
az élet teljességét átfogó figyelemmel utazza 
végig az Egyesült Államokat. Politika, gaz
daság, társadalmi viszonyok, művelődési 
kérdések egyformán foglalkoztatják. Min
den jelenség ismertetésénél a lényeg kidom
borítására törekedett.

Nagy erénye Bölöni írásának, hogy a ko
rabeli utazóktól eltérően, nem éri be a látot
tak egyszerű regisztrálásával, hanem 
mindenről megalapozott véleményt mond. 
Meglepően sok észrevétele volt az amerikai 
viszonyokról, melyek teljesen elütnek a 
Habsburg Birodalom rendszerétől, de ami 
ugyancsak érdekes, hogy nem áll értetlenül 
azon jelenségek előtt, amelyekről az akkori 
Erdélyben még beszélni sem ajánlatos. Mon
danivalójából kitűnik, hogy eléggé tisztában 
volt a polgári rendszer jövőjét garantáló gaz
dasági, társadalmi és kulturális tényezők ha
tásával és hatékonyságával, amely messze 
felette állott a feudális struktúra biztosította 
lehetőségeknek.

Az amerikai útleírást áttekintve érzékel
ni lehet a Bölöni által regisztrált jelenségek 
értékrendbe sorolását. Feltűnően előtérbe 
helyezte az amerikai s általában a nyugati 
jogrend kérdéseit. Ennek oka, hogy ő a felvi
lágosult reformok megtestesítője, aki ide
genkedett a forradalmi megoldásoktól, 
mivel azok szerinte az emberi civilizáció ér
tékes emlékeinek megsemmisítésével is fe
nyegetnek.

Reformista szemléletét erősítette az is, 
hogy Erdélyben akkor zajlott a reformmoz
galom, amely ugyancsak alkotmányjogi ala
pokon nyugodott.Eppen ezért nem véletlen,

Bölöni Farkas Sándor_____________________

hogy mikor 1831. szeptember 3-án megpil
lantotta a New-York-i öblöt, azon elmélke
dett: "ha vajon e szép hazában a szabadság, 
az elnyomott emberiség és jussok menedéke 
helyét valóban megtalálom-e? Ha ennek ön
maga által hozott törvényei és intézetei (in
tézményei) teszik-e boldogabbá az embert?" 
Bölöni véleménye, hogy az Egyesült Álla
mok joggal tarthatott igényt az említett sze
repre, főleg azért, mert "Jussa van a népnek 
rendes és békés módon, akármikor egybe
gyülekezni, a közjó felett tanácskozni, kép
viselőinek u tasítás t adni, sérelm eit, 
terheltetéseit a törvényhozóság eleibe ter
jeszteni".

S hogy az útleírásnak az erdélyiekre gya
korolt hatása még mélyenszántóbb legyen, 
Bölöni hangsúlyozza: "A konstitúdó és a 
függetlenség aktája az amerikaiak politikai 
bibliájok, ezek minden háznak szükséges 
bútorai s minden polgár kézi könyvei." 
Munkájában közölte a Függetlenségi Nyilat
kozatot is, hozzáfűzve, hogy "Ezen iromány 
most is oly varázserővel bír az amerikaiak
nál, mint az elő kihirdetésekor".

Mint felvilágosult reformer, szentül meg 
volt győződve, hogy ha a társadalmi együtt
élés normáit a polgári alapvető jogokon 
nyugvó alkotmány garantálja, "biztosítva 
lesz minden ember élete, vagyona és sza
badsága, különösen ha ezek felett részrehaj
lást nem ismerő törvények is őrködnek".

Az Amerikával kapcsolatos optimizmu
sa azonban nem akadályozta meg Bölönit 
abban, hogy észre ne vegye az ország társa
dalmi rendjének visszásságait éppen az em
beri jogok területén. Marylandbe érkezve 
megdöbbenve tapasztalta a rabszolgaság in
tézményének a továbbélését. Letörve vonja 
le a tömör következtetést, hogy "Miután lát
tam e nagy haza konstitúdójából folyó pél
dátlan szabados polgári életet, mindenben a 
természet törvényein alapított elveit, az em
beriség mívelődésére szentelt annyi intéze- 
td t - mindig megfoghatatlan volt előttem a 
felséges teória s e gyalázatos praxis közti 
nagy ellenkezőség."Árabszolgaságban a ter
mészeti és emberi jog elleni durva kihívást 
látott. Minden olyan intézkedést, amely a 
négerek felszabadítását célozta, nagy szim
pátiával fogad. Hasonló véleménnyel van az 
indiánokkal kapcsolatosan alkalmazott poli
tikáról is. A néger- és indiánkérdés kezelési 
módját összeegyeztethetetlennek tartja az
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amerikai alkotmány alaptételeivel, misze
rint minden ember egyforma jogokkal s egy
form án becsületesnek  születik . A 
jogegyenlőség tükröződik az egyszerű pol
gár és az állam hivatalnokai közötti viszony
ban is, hiszen a legfőbb hivatalnok, az elnök 
sem több, mint az első polgár, tekintélye 
fenntartásához pedig nincs szüksége isteni 
eredeztetésre vagy más káprázatos ceremó
niákra.

Ez a politikai-erkölcsi eszmefuttatás 
mindenekelőtt az Erdélyben még töretlenül 
uralkodó osztrák abszolutizmust és feudális 
berendezkedést vette célba.

Bölöni úti beszámolója hatásfoka növelé
se érdekében demonstrálni igyekszik, hogy 
mit jelentett az amerikai polgári forradalom 
gazdasági és kulturális síkon. Konkrét pél
dákat hoz fel az ipar szédületes fejlődésére. 
Ilyen például Lowel városka esete, amely 
pár év alatt nagy textilipari központtá nőtte 
ki magát, vagy a vasúti hálózat gyorsiramú 
építése, melyről megjegyzi, hogy ha ebben 
az ütemben épülnek a vasutak, "ötven esz
tendő múlva ritka helyt lészen közönséges 
szekérre szükség".

A robbanásszerű gazdasági fejlődéssel 
együtt járt a demográfiai viszonyok gyors 
változása. "A revolutio kezdetekor az egész 
Egyesület - Egyesült Államok lakossága - 
alig állott három millióból, s ötvenöt eszten
dő alatt tizenhárom millióra szaporodott." 
New York lakossága pedig az 1756. éví 13 
040-ről 207 021 főre ugrott fel. Az úüeírást 
olvasó erdélyiekben számos kérdés vetődött 
fel a hazai és amerikai viszonyok összeha
sonlítása során, amelyekre igyekeztek vá
laszt találni.

Bölönit a legélénkebben a kulturális 
problémák állapota foglalkoztatta. A kérdést 
nem szűkíti a szellemi tevékenység kizáróla
gos területére, hanem annak társadalmi és 
politikai jelentőségét igyekezett kidomborí
tani. Rámutatott arra, hogy "A reszpublica- 
nak legnagyobb ereje abban áll, hogy az 
egész nép a lehetőségig egyaránt mívelve 
legyen, s mindenik ismerje és tudja a tör
vényeket. Az amerikaiak igen jól tudják, 
hogy valamint az egyes emberből a nevelés 
által lehet minden, éppen úgy a népnél is a 
neveléstől függ minden."

Feljegyzéseiben gyakran és részletesen 
foglalkozik a kormánynak az iskolai hálózat 
k iszélesítésére irányuló  erőfeszítései
vel. Hangsúlyozza a hatóságok azon igyeke
zetét, hogy "a legszegényebb ember is 
legalább az alsó iskolákat kitanulja".Példa- 
ként felhozza, hogy 1830-ban Bostonban 80 
köz- és privát iskola működött, a tanulók 
száma pedig meghaladta a 11 000-et. Sóhajt
va veti össze ezeket a számokat az Erdélyben 
létező iskolák és tanulók arányával.

Bölöni nem tudja afölötti csodálatát lep
lezni, hogy a könyv az amerikaiaknál milyen 
nagy elterjedésnek örvendett a társadalom 
minden rétegében. Amint mondja, a szegé
nyeknél mindenhol megtalálható a Biblia, az 
Egyesült Államok története és földrajza, va
lamint Alkotmánya. A tehetősebb famíliák
nál "a ház bútorai közé tartozik a könyvtár 
is".

A könyvkultúrát szerencsésen egészítet
te ki a sajtó. Bölöni számításai szerint ottjár- 
takor az Egyesült Államokban több mint 
ezer újság és folyóirat jelent meg. Csak New 
York államban 237, New York városában pe
dig 57 sajtótermék látott napvüágot. Nem 
minden célzat nélkül jegyezte meg, hogy 
"Erdély népessége majdnem egyforma a 
New York-i statussal (állammal), s Erdély

ben 1 az az egyetlen újság adatik ki".
A sajtó ilyen mérvű elterjedését Bölöni 

abban látja, hogy az amerikai törvények ga
rantálják a teljes cenzúramentes sajtószabad
ságot minden polgár számára. Sőt, amint 
mondja, jogában áll bárkinek "minden enge- 
delemkéregetés nélkül és cenzúrái felvigyá- 
zaf nélkül" nyomdát felállítani és könyvet 
nyomtatni.

Miután hazatért s baráti körével ismertet
te amerikai tapasztalatait, az erdélyi és ma
gyarországi reform m ozgalom  vezetői 
biztatták, hogy vesse papírra amerikai élmé
nyeit. Az egyébként magábazárkózott Bölö- 
ninek ez alkalommal nem kellett sok 
biztatás,ugynis jó alkalmat látott arra, hogy 
egy idegen világ vonzó leírásával az erdélyi 
haladás ügyét szolgálja. Leplezetlen célja az 
vöt, hogy naplójával a közvélemény figyel
mét a polgári dem okrácia tá rsada
lomformáló és előrevivő energiáira irányítsa 
s a XIX. század elején kibontakozó reform- 
mozgalomnak lendületet adjon. Mikó Imre 
helytállóan hangsúlyozza, hogy Bölöni az

tónak, hogy ezen könyv napvilágra jött, 
haszna honosainkra nézve felszámíthatat- 
lan... nem szünendek meg e közhasznú 
munka megjelenéséért legforróbb hálával 
viseltetni, mert eddigelé ennél hasznosabb 
és szebb ajándékkal tudtomra és belső meg
győződésemnél fogva, senki meg nem tisz
telte a magyar hont és királyságot. Életerő és 
siker lebegjen ön fölött..."

George Bariiu azt állítja, hogy Széchenyi 
könyvét, a Hitelt, Wesselényi Miklós Balíté- 
letekról c. írását és Farkas Sándor útleírását a 
balázsfalvi szemináriumban is olvasták.

Hogy a dicsérő szavak nem puszta udva
riasságból hangzottak el Bölöni munkájával 
kapcsolatban, a leghitelesebb bizonyíték er
re az erdélyi kormányszervek reagálása.

Az útleírás a tiltott könyvek jegyzékébe 
került, de ekkorra a mű csaknem teljesen 
elfogyott. Maga Bölöni is megtiszteltetésnek 
tartotta könyve betiltását. Megelégedéssel 
jegyzi fel naplójába, hogy "Mégis csak van 
abban valami, mi beíiatást tett. De (a betiltás) 
késő már, azt hiszem, hatott a méreg s tüta-

útleírás ürügyén a polgári demokrácia alap
vető jogi és politikai kérdéseit vetette fel, s 
így írása nemcsak szépirodalmi, hanem bá
tor hangú közírói munka.

Az útleírás első kiadására 1834-ben ke
rült sor, és az erdélyi viszonyokra egyáltalán 
nem jellemző gyorsasággal kelt el. Már 1834 
januárjában aláírja Bölöni Tilsch Jánossal a 
második kiadásról szóló szerződést újabb 
1000 példányra.

Az Utazás Észak-Amerikában fogadtatá
sa minden képzeletet felülmúlt. A kortárs 
történész, Kővári László érzelmeit szabadjá
ra engedve írja: "A munka megjelent... mint 
egy villám és mennydörgés futá végig a két 
hazát, a villám és mennydörgés velőt, cson
tot rázott, férfi és nő, agg és ifjú, minden, ki 
olvasni tudott, e könyv olvasásáért égett."

Az erdélyi reformmozgalom vezéralakja 
báró Wesselényi Miklós 1835 januárjában, 
midőn a középszolnoki kaszinó Bölöninek 
elismerése jeléül ezüst serleget ajándékozott, 
köszöntőjében mondja: "E drága honból Ön 
hozta nekünk a polgári egyenlőségnek, az 
emberhez illő igazságnak hív rajzolatját, egy 
boldog társasági lét igaz emberi képét... Hála 
ezért Önnek."

A nagy kortárs Széchenyi István sem fu
karkodott a szuperlatívuszban fogalmazott 
véleménynyilvánítással: "Hála a Mindenha

kozással csak ingereltetik."
A Magyar Akadémia döntése, miszerint 

Bölönit levelező tagjai sorába választotta, 
vagy számos közéleti testület kitüntetése és 
ünneplése sem feledtetik a nyomasztó való
ságot. Világosan látja, hogy az erdélyi viszo
nyok még nem teszik lehetővé a polgári 
világ befogadását, és ő nézeteivel elszigete
lődik. Nem csodálkozik azon, hogy a hata
lom gyakorlói nyíltan ellene fordulnak, de 
fájdalommal kell tapasztalnia, hogy - amint 
naplójában írja - "... némely jó embereim is 
kerülnek immár, mint a pestist, s vagyok 
örök hallgatásra kárhoztatva". Ugyanakkor 
mindenfelé azt tapasztalja, hogy "A servili- 
sek rohannak, csúsznak, másznak az új igaz
gatónál valamely kegyelmet nyerni".

Lehangoltságát fokozza, hogy dédelge
tett terve, az Erdélyi Múzeum létrehozása 
ugyancsak hajótörést szenvedett. Hasonló 

• sorsra jutott az erdélyi kulturális élet fellen
dítését célzó elképzelése. Mindezek után 
csalódottan és a közélettől visszavonulva, 
csaknem elfeledve halt meg 1842. február 3- 
án, Körösi Csorna Sándorral egy évben.

Sorsa nem egyedi az erdélyi haladó gon
dolkodók sorában, mondhatnók nála is, 
hogy nézetei meghaladták kora kihívását, de 
a 48-as eszmék előkészítésében elvitathatat
lan érdemeket szerzett.
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Tóth Elek (1873-1948)

ben, gróf Kuun Géza emlékműve mellett pihen Edith 
Schrantz-Kunovits (1922-1984) festőművész, az opera, 
majd a színház díszlet- és jelmeztervezője. Tőle nem 
messze, délnyugatra szerény kövön Imrédy Géza 
(1909-1987) feliratát kereshetjük meg. Pályája kezdetén 
bevándorolta Erdély városait, majd 1947-től Kolozsvár 
vezető jellemszínésze. Több mint 250 szerepet játszott, 
100 darabot rendezett. A lutheránus sírkert szélén a 
központi főútra néz Kós Károly monumentális sírja. 
Rajta Koós Zsófia (1916-1990) neve is megtalálható. 
Beszédtechnika tanár volt a SZISZ-ben, majd főleg 
méltóságteljes anyaszerepeket játszott városunk szín
padán.

A lutheránus temető fölött az 1962-ben államosí
tott Kertek parcellában a Jósika-kriptán alul gróf Ester
házy Kálmán (1830-1916) term éskő oszlopát 
kereshetjük meg. Bem egykori segédtisztje, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület elnöke, az 1870-1880-as években 
több alkalommal is a színház intendánsa volt. A re
gényíró Jósika Miklós sírja előtt pár lépéssel Horváth 
Béla (1929-1985), a korszakot meghatározó színész
rendező, operettszerepek felejthetetlen alakítója pihen 
alacsony kövű sírban. A Jósika-kripta déli oldalánál 
Ottrok Ferenc (1911-1972) tenorista érdemes művész, 
Verdi- és Puccini-operák hőseinek alakítója nyugszik. 
A Jósika-kert fölötti keresztúton betérve monumentális 
címeres, ráccsal keretezett fehér márvány síremléken 
találjuk Jámbor Megyeri Dezső (1857-1913) szalonko
mikus, rendező, színműíró nevét Az 1884-től a század

GAAL GYÖRGY

Thalia a Házsongárdban
Kolozsvár híres panteonja, az immár 407 éves Há- 

zsongárdi temető közel két évszázada Thalia szolgái
nak is nyughelyévé vált Igaz, ma már hírünk sincs az 
első színészsírokról: lehet, hogy kő sem került rájuk. Jó 
ötven évnek kell eltelnie addig, amíg az első művésze
ket emlékművel tiszteli meg hálás közönségük. Mert a 
színészeka kezdetektől fogva szegény emberek voltak, 
napról napra, évadról évadra tengették életüket Keve
sen telepedtek meg hosszabb időre egy-egy városban. 
S akiknek megadatott, hogy visszavonulás után 
hosszabban éljenek, azok többnyire kegyelemkenyérre 
szorultak. A legritkábban maradt utánuk olyan család, 
amely síremléket állíthatott volna. így elsősorban azok 
kaptak monumentális sírkövet, aldk népszerűségük 
csúcsán, hirtelen tűntek le a pályáról. A tragikus halál 
megrázta, adakozásra késztette a közönséget.

Szép hagyomány alakult ki Kolozsváron: a színé
szek, színházi emberek egymást követő generációi 
egy-egy nagy előd sírját gondjukba vették, megváltot
ták, s mikor eljött az ideje, beletemetkeztek. így arány
lag több régi színész emlékkövét sikerült megmenteni. 
Szomorú, hogy néhány művészcsalád visszaélt ezzel a 
szép hagyománnyal, s az újabb temetés után az előző 
színész emlékét teljesen letörölték a sírról.

Az első világháborút megelőző időből aránylag 
kevés színészsírt tartunk számon. A magyar színját
szás legnagyobbjai miután befutottak itt, Kolozsvárt, 
nem tudtak ellenállni a főváros csábításának. Közülük 
alig páran tértek vissza utolsó éveikre. Ez a folyamat 
az 1970-es években újra elkezdődött, s talán még foly
tatódik is. Végül akadtak olyanok, akik bár kolozsvári 
művészként haltak meg, a család hagyományos temet
kezési helyén nyugosznak. így például Balogh Évának 
(1934-1976), Péterffy Gyulának (1935-1980), Harag 
Györgynek (1925-1985) Marosvásárhelyt domborul a 
hantja.

A temető hagyományos beosztását követve, par
cellánként vesszük számba a sírokat, a teljesség igénye 
nélkül. Sok helyen már vagy még nincs felirat. Néha a 
lexikonok adatai nem egyeznek a sírkőével. Akadtak 
újabban elhunyt művészek, akiknek sírhelyét nem tud
tuk azonosítani.

A temetőkapuval szemben a domboldalnak vivő 
úton indulva jobbra az l.A parcella húzódik, mögötte 
pedig a lutheránus temető. Ebben néhány újabb szín
házi ember nyugszik. Az első keresztúton alul a Ma- 
uksch-Hintz kriptával szomszédos terebesi Hory-sírba 
temették Szendrei Mihály (+1989) egykori jellemszí
nészt; a nyugati kerítés előtt a Ferenczi család fekete 
márványoszíopán olvasható Szentimrei Jenő (1891- 
1959) író, költő, színháztörténész, a Szentgyörgyi Ist
ván Színművészeti Intézet (SZISZ) tanárának a neve. 
Tíz évvel élte őt túl felesége, Ferenczi Zsizsi (1895-1969) 
opera- és dalénekesnő. A következő keresztút közelé

fordulóig itt tevékenykedő, néhány évig az igazgatói 
tisztséget is betöltő művész, utóbb a főváros ünnepelt- 
je, ide temettette magát Módos jogászcsaládja (a Me
gyeri színészneve volt) készíttette ezt az emlékművet, 
melyre foglalkozását fel sem írták. A fekete betéttáblán 
újabban Köllő Béla (1929-1985) komikus színész, kon
feranszié ízlésesen bevésett neve is olvasható. A főútra 
néz a Kertek felső részén Hobán Jenő (1912-1965) költő, 
egykori művészeti titkár egyszerű betonsírja. A volt 
Bánffy-kertben a kerítés mellett Magyari Bertalan 
(1912-1979), az 1940-1950-es évek színházi orvosa 
nyugszik hasonló típussírban. Valamivel szebben ki
dolgozott a Teleki Adám gróf fedköve a gróf Mikó- 
kripta tövében. Rajta felesége, Krémer Manci (+1990) 
egykori primadonna, énekesnő neve is olvasható - év
számok nélkül. Annak idején feltűnést keltett, hogy 
férje kedvéért mondott le a színpadról.

A főkapuval szemben elterülő I.B parcellában a 
magyar színjátszáshoz is kötődő Nicolae Bretan (1887- 
1968) énekes-karmesterén kívül nem tudunk más szí
nész-sírról, a fölötte levő I.C-ben is kevés van. Rögtön 
a keresztút mentén Gyulai Ferenc (1817-1866) umás

Pergő Celesztin (1784-1858)

kőoszlopát találhatjuk meg. Bár a sírba már rég mások 
temetkeztek, a feliratot meghagyták. A költő és iroda
lomtudós Gyulai Pál bátyja előbb hivatalnoki pályán 
indult, s csak 1844-től lépett fel Kolozsvárt, a forrada
lom alatt színigazgató is volt Halála után egy évtized
del a Farkas utcai színház homlokzati fülkéjébe 
mellszobrát helyezték el. A keleti, felfele vivő úthoz 
közelebb alacsony kövön Ditrói Puskás Béla (1908- 
1966) operett- és karakterszínész neve olvaható. Fel
jebb menve rátalálunk Szabédi László (1907-1959) 
költő, egyetemi tanár fehér márvány emlékművére. Az 
1940-es évek elején színházi dramaturg is volt. Amásik, 
nyugat felőli út mentén, szemben a Kós-sírral Szopos 
Klára (1917-1959) festőművésznek, díszlet- és jelmez- 
tervezőnek van ízléses, szerény sírja.

Visszatérve a keleti főútra, rövidesen az egykori 
köröndhöz érünk, ahol az I.C a II.B és 1I.C parcellákkal 
találkozik. A kis teret egykor díszsírhelyek övezték, 
többségük színészsír volt. A tér közepét most hivalko
dó tiszti sírbolt tölti ki. Az I.C-be eső két színészsír két 
legendás személyt örökít meg. Pár évvel ezelőtt még 
fehér terméskő oszlopon volt olvasható: “Fehérvári 
Antal, a kol. Nemzeti Színház egykori érdemes igazga
tója 1824-1901“. A leszármazottak beton tucatsírral pó
tolták az oszlopot, még jó, hogy a művész nevét is 
felvésték rá. Az 1860-as és 1870-es években igazgató, 
majd rendező színész, a kolozsvári nyugdíjintézet ala
pítója, budapesti sikerei után visszatért a Szamos-part- 
ra, itt ünnepelte meg pályára lépése 50. évfordulóját. 
Vele együtt nyugszik Fehérváry Mariska (+1886) (co
loratura énekesnő, aki itáliai színházakban is sikert 
aratott Mellettük a második sírban, szépen faragott 
márványkő alatt Imre Erzsiké (1893-1914; helyesen - 
1913), az 1910-es években Janovits Jenő megindította 
kolozsvári filmgyártás áldozata pihen.Csepreghy Fe
renc A sárga csikó című népszínművének csónakfelbo- 
rulási jelenetében vízbe fulladva lelte halálát.

A halottas kápolna körül elterülő IJ.A parcella fő
kapu felé eső szeglete az 1800-as évek vége fele vált a 
városi díszsírhelyek telkévé. Polgármesterek, plébáno
sok, írók, tanárok jól megférnek itt a vezető színészek
kel. Az impozáns Sigmond-mauzóleum mellett van 
Szombathelyi Bélának (1851-1881) a klasszicizáló em
lékköve, őszinte tisztelői emelték. Sírversét E. Kovács 
Gyula írta: “Hallgat a taps, virág nem hull, /  Elnémult 
az édes lárma, /  Áldva legyen hantomon túl /  Hű 
emléktek holdsugára“. Az 1876-tól Kolozsvárt játszó, 
főleg operettszerepekben fellépő művész egy pisztoly
párbaj áldozata lett. 1888-ban halottak napján avatták 
fel a sírkövet Az előtte levő fedlapon most Szentes 
Ferenc (1907-1992) énekes színész és felesége, Bereczky 
Magda (1920-1987) operetténekesnő neve olvasható. Á 
Szombathelyi kövének háttal áll az egyik legnagyobb 
kolozsvári színművész, E(csedi) Kovács Gyula (1839- 
1899) márványportrés szürke oszlopa. A református 
papcsaládból származó, íróként és költőként is becsült 
népszínmű-énekes idővel a legtekintélyesebb Shakes- 
peare-színésszé nőtte ki magát. Legendásak voltak 
Hamlet-, Othello-, Lear-, Ádám- és Bánk-alakításai. 
Petőfi halálának 50. évfordulóján szavalás közben lett 
rosszul, Segesváron halt meg. Ó írta a Mátyás-szobor 
alapkőletételekor, 1896. szeptember 30-án előadott 
drámai prológot. Sírkövén olvasható feleségének, Tóth 
Pataki Róza (1842-1909) színésznőnek is a neve. E sí
roktól pár lépssel délebbre esik Csóka József (1890- 
1966) szokványos betonsírja. Főleg 
táncoskomikusként vált emlékezetessé, az érdemes 
művészi címmel is kitüntették. Egészen a parcella szé
lén a főkapu fele néz Farkas Ödön (1851-1912) zene
szerző, operaíró , 1881-től sz ínházi karm ester 
szecessziós domborműves síremléke. Hantjába temet
ték nem rég Ambrus Vilmos (1928-1992) színész-ügye
lőt, a társulat nehezen nélkülözhető mindenesét.

A parcella szegeleténél, a domboldalnak vivő ke
leti úton elindulva az Oprea család szürke márvány
oszlopának hátulján elolvashatjuk Haray Viktor 
(1818-1882) 1848/49 honvéd százados, egykor népsze
rű színész és drámaíró feliratát. Tovább menve is bal
kézre színészsírok következnek. Egymás mellett a 
kolozsvári színháztörténet két meghatározó egyénisé
ge nyugszik: Szentgyörgyi István és Janovics Jenő. Úgy 
tűnik, hogy ez a két sírhely a legrégibb temetői kegy
helye színjátszásunknak. Kelemen Lajos rosszalva 
jegyzi meg, hogy Janovicsné beletemettette férjét Szé- 
kelyné Ungár Anikó (1790-1862), a Kótsi-féle társulat 
híres szendéjének sírjába elpusztítva ennek szerény 
emlékkövét is. A korabeli sajtó megírta, hogy Székely- 
nét viszont - végakarata szerint - közvetlenül Kótsi 
Patkó János (1763-1842), a színésztársulat alapító tagja, 
majd mellszoborral is megtisztelt igazgatója mellé te
mették. Nem kizárt hogy éppen a Később Szentgyör- 
gyinek juttatott hely volt ez. Szentgyörgyi István 
(1842-1931) kora legnagyobb magyar karakterszínésze 
volt Shakespeare, Moliere hőseinek, tipikus magyar 
alakoknak a remek megszemélyesítője. Egyben a vá-
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roshoz, társulathoz való hűség mintaképe is: ellent 
tudott állni a főváros ismételt csábításának Még halála 
előtt egy évvel, 89 évesen is fellépett legendás Tiborc- 
alakításával. Szép síremlékét domborműves portréjá
val felesége készíttette. A sír utóbb befogadta Kovács 
György (1910-1977) hamvait is. ó  volt évtizedeken át 
a romániai magyar színjátszás legmarkánsabb egyéni
sége, a SZISZ vezető professzora. Minden kitüntető 
címet megkapott. Egy-egy alakítása, sokoldalú tehet
sége, szép beszéde még sok kortárs tudatában vissz
hangzik, filmfelvételei a jövőnek is megőrizték 
egyéniségét. A szomszédos sírban nyugvó Janovics 
Jenő (1872-1945) közel fél századon át a kolozsvári 
színjátszás vezéregyénisége, ó  a Farkas utcai színház 
utolsó, a Hunyadi téri (mai Nemzeti Színház) első 
igazgatója, majd ő teremt új otthont a Sétatéren is. 
Magyar drámatörténeti, antik dráma-, Shakespeare- 
sorozatai, filmvállalkozásai mind új iránti fogákonysá- 
gát, rendkívüli szervezőkészségét bizonyítják. 
Fedkövén a Hamlet-idézet: "férfi valál, ki a /  Sors 
öklözését vagy jutalmait /  Egyképp fogadtad, s áldott 
az, kinek a /  Vérével úgy vegyül ítélete, /  Hogy nem 
merő síp a sors ujja közt /  Oly hangot adni mit az 
billeget". Vele nyugszik felesége, Poór Lili (1886-1962) 
is, öt évtizeden át a kolozsvári társulat ki váló tragikája, 
a “nép művésze", a SZISZ tanára. Kövüknek háttal áll 
Angi Béla (1912-1975) konzervatóriumot végzett ope
rai, majd színházi tag bronzportrés oszlopa. Pár lépés
sel hátrább szintén arc-domborműves oszlopon 
Réthely Ödön (1881-1951) neves operettbonviván, a 
közönség kedvenc János vitézének neve olvasható. Az 
idézet is e szerepre utal: "Egy rózsaszál szebben be
szél". A kőoszlopon most Andrási Márton (1992-1972) 
érdemes művész neve is olvasható. Táncos-komikus
ként indult, egyike volt a marosvásárhelyi Székely 
Színház alapítóinak, majd visszatérve a Szamos-part- 
ra, a társulat vezető jeilemszínésze lett.

A II.C keleti oldalához közelebb, a tírok között 
beton keretre állított fekete márvány táblán Vetró Artúr 
készítette fehér portré örökíti meg Tessitori Nóra (1888- 
1956), a magyar "költészet apostoli igehirdetőjé"-nek, a 
két világháború közti időszak kiváló szavalóművészé
nek, utóbb a SZISZ beszédtechnika-tanárának az em
lékét. Ide követte őt férje, Kőmíves Nagy Lajos 
(1885-1977) is, aki újságíró, az 1940-es évektől rendező, 
végül a SZISZ nagytekintélyű tanára volt. A keleti 
összekötő út mentái található Szigetvári József (1885- 
1933) színházi súgónak a portrés emlékoszlopa. Apó
sával, S(ényi) Nagy Józseffel közös sírban nyugszik. 
Ennek Kossuth Lajos utcai vendéglője a színészek elő
adás utáni kedvelt találkozóhelye volt. A kápolna előtt 
vivő északi úthoz közelebb, testes terméskövön Mik- 
lóssy Margit (1877-1940) egykori közkedvelt szubrett- 
komika neve kereshető meg. Édesanyjával, a fővárosi 
színházi életben társulatalapítóként Számontartott 
Miklóssy Gyula színigazgató özvegyével együtt pi
hent itt. Magába a sírba már mások temetkeztek. Átel- 
lenben, a déli keresztút mellett még épségben van 
Mátyás Mátyás orvosprofesszor és neje, Lévay Ilonka 
(1892-1974) operaénekesnő fehér márványköves nyug
helye.

A II.B parcellában a magyar Thaliának mindössze 
két kegyhelyét találtuk. Az egyik pont szemben fekszik

az I.B. parcella impozáns fehér márványból készült 
Bretan-emlékművével. Egyszerű terméskőoszlopon 
olvasható Szanati Józsefnek (1914-1975), operánk 
basszistájának, az emlékezetes Mephistónak, Grenvil- 
nek és II. Fülöpnek a felirata. A főúton valamivel fen- 
nebb jól látható Pásztor János (1929-1981) bronzportrés 
síremléke. A hirtelen elhunyt kitűnő jellemszínészt Vá- 
radi Miklós (1848-1941) apostoli kort megért, 1878-tól 
a kolozsvári társulatban működő, 1908-ban örökös tag
sággal kitüntetett művész sírjába temették. A Pásztor 
család aztán egyszerűen kivésette a Váradi nevet, s 
helyére íratta a Pásztorét, kicseréltette a portré-plaket
tet. A Váradié most ott hever a fejkő alján.

A II.C parcella körönd felé eső része megint dísz
sírhelyekül szolgáló terület, a századforduló tájától sok 
neves színész is ide került. Impozáns, ma is messziről 
feltűnő Pákei Lajos tervezte neoreneszánsz síremlékén 
a koszorúba foglalt portré és a színházi maszkok között 
olvasahtó e nagybetűs felirat: “Afelejthetetlen művész
nő KÉLER ILONA em lékére őszinte tisztelői 
MDCCCLXXXIII.“ A hátiapon sírvers, alighanem E. 
Kovács Gyula szerzeménye: "Eszményi szép álom 
megcsillant szívében, /  Tolmácsoló ajka megcsendült 
szépen, /  Dicső alakokról álom-mez íemála, /  S jött a 
halál lopva, elnémula hangja, /  Enyészet hatalma zen
geni nem hagyta. /  Dicsőség temploma föltárult előtte, 
/  Pitvara a sír lett, éjjele befödte". Egyedül a színmű
vészet volt az a pálya, amelyen egy húsz évet élt (1860- 
1880) leány olyan sikereket érhetett el, hogy 
közadakozásból ilyen emlékművel tiszteljék meg. Sír
jától balra márványoszlopon Felszeghy Fekete Mária 
(1909-1985), néhány emlékezetes anyaszerep megfor- 
málójának a neve tűnik fel. Férje, Fekete Mihály (1884- 
1960) vándortársulat igazgató, író, rendező, Janovics 
munkatársa a filmstúdióban nem itt nyugszik, hanem 
a Tordai úti ortodox zsidó temető déli kerítése mellett. 
Betonsírján leghíresebb szerepéből, a Cyrano de Berge- 
racból vett idézet “Ha volt nagy ritkán diadalban 
részem, /Azt én vívtam ki, az enyém egészen".

Kéler emlékműve előtt szerényebb köve van Sza
kács Andor (1864-1924) egykori tragikus színésznek és 
pályatárs feleségének, Gárdonyi Héberling Teréznek 
(1869-1913). Tőlük balra egyszerű fakereszten megko
pott, alig olvasható pléhtábla a Tóth Elek (1873-1944) 
és Pokomy Pogány Janka (1872-1955) színészházaspár 
nevét rögzíti. A jellemszínész-rendező férj és a szép 
hangú énekes feleség jó félszázadot töltött együtt a 
színház szolgálatában.

A köröndön felül, balkézről megint színészsír cso
port található. AStadler Frigyes (1866-1938) keresztben 
végződő köve és a Pusztai Béláé (1862-1894) az útra 
néz. Ez utóbbi márványbetétes klasszicizáló terméskő- 
faragvány. A népszerű komikus és vígjátékíró korai 
halála általános részvétet keltett. Sírverse is erre utal: 
"Művész hazája széles e világ!.../ A te világod már e 
néma sír, /  Kit oly gyakorta megnevettettél, /  E kis 
halomnál ma zokogva sír". A Stadler fejköve és a mö
götte épített betonsír közé beszorítva, magányosan, 
hant nélkül áll Osváth Gerő (1838-1895) terméskőosz
lopa. Feleségével, Szöllősy Laura (1852-1893) színész
nővel együtt nyugszik itt. Pár lépésre állt Tóvölgyiné 
Dobai Erzsébet (1852-1905) szerény síremléke. Azok
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közé tartoztak, akikről alig jegyzett fel egy-két adatot 
a színháztörténet.

Az úton tovább emelkedve Téglás Gábor bronz- 
szobros sírja mögött a fiatalon elhunyt Gócz Mihály 
(1945-1973) marosvásárhelyi színész bronz portréja lát
ható. József Attila-versből való a mottó: “íme hát meg
leltem hazámat“. Ha itt betérünk a parcella közepe 
táján, szerény pléhtáblájú síron (1728/a szám) Flóra 
Jenő (1914-1982) operett- majd jellemszínész nevére 
bukkanunk. Cyrano de Bergerac, Jago, Biberach, Luci
fer egy generáció tudatában az ő alakításával azono
sult.

A főúton tovább emelkedve, elég magasan Jordáky 
Lajos (1913-1974) szociológus, egyetemi tanár fekete 
márványköve bukkan elénk. Az 1950-es évek közepén 
a színház dramaturgja volt. Sajtó alá rendezte Kótsi 
Patkó János írásait, s kötetben dolgozta fel Janovics 
Jenő-Poór Lili munkásságát, valamint az erdélyi néma
filmgyártás történetét Valamivel lejjebb, ha betérünk a 
sírok közé, egyszerű terméskőoszlopon a "Czeiestin /  
született 1784-ben /  meghalt aug. 7-én /  1858-ban" 
feliratot találjuk. Ez a többször kidült emlékkő Oroszfái 
Pergő Celesztint, a hőskorszak férfi hős szerepeinek 
ideális megtestesítőjét, színigazgatót és színműírót kö
ti a Házsongárdhoz. De egyben nagy elődjének, Gidó- 
falvi Jancsó Pálnak (1761-1845) az egykori nyughelyére 
is emlékeztet. Pergő Celesztin kívánsága volt, nogy az 
első jelentős magyar komikus művész, Jancsó mellé 
temessék. Ennek Ids, félig földbe süppedt sírköve még 
az 1950-es években megvolt Feliratát a Színművészeti 
Lexikon őrizte meg: “Jancsó Pál jeles színész nyugszik 
itt, /  úttörő volt s élete tapsok között folyt, /  s habár 
különc s kedélye mogorva volt, /  a színpadon bohóza
tot vitt /  A bús magyart gyakran felderítette, /  csak 
egyszer szomorította meg hazáját,/ midőn elhagyta 
színpadi pályáját, /  s küzdelemteljes életét bevégezte. 
Most e szerény kő sírját hadd jelölje, /  emelte azt egy 
örge tisztelője".

A II.C keleti oldalán Apáczai Csere János emlékkö
ve szomszédságában keskeny oszlopon kibontott per
gamentekercs utánzaton a felirat: “NÉB MARlAnak /  
színművészetünk /  egyik jeles /  elő harczossának /  
sz. 1799 + 1884. jan. 17. /  Szeretete jeléül /  emelte /  
SÁRD1NÉ N.B.“ A forradalmat megelőző negyedszá
zadon át Néb volt városunk vezető komikája. Az emel- 
kedő ú ton  felfele m enve Kriza János püspök 
oszlopával szemben vasráccsal övezett sírkertet talá
lunk, benne leborult terméskő tábla. Finom dombor
műve most a föld fele esik. Felirata szerint László József 
(1808-1878) emlékét örökíti meg. Kolozsvári diákévek 
után került fel Pestre, s ott a vígjátékok legjobb "cseve
gő színésze" lett. A Nemzeti Színház 1837-es megnyi
tóján ő játszotta Vörömarty darabjában a Sírszellemet. 
Mikor 1856-ban, sikerei csúcsán visszavonult, Kolozs
várt vett házat, kertészkedett, s részt vett a kolozsvári 
társulat vezetésében is. Saját kívánságára temették ide, 
a napfényes tetőre. Ennél feljebb már csak Vadász Zol
tán (1926-1989) került. A közelmúltig csodált jellem
színésznek Debreczeni Márton bányamérnök és

> » » » » > / o l y t a t a s a 2 0 .  oldalon
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Néb Mária (1799-1884)

> » » » » >  folytatás a 19. oldalról

eposzíró sírhantja jutott (pont Brassai háta megett). 
Talán 6 maga is megdöbbenne, ha látná, hogy családja 
milyen ízléstelenül tönkretette Debreczeni kecses ne
ogótikus kőoszlopát. A Brassai-sír előtt márványobe- 
liszk örökíti meg Ruzitska György (1786-1869) 
emlékét. Zene- és operaszerző volt, a kolozsvári kon
zervatórium alapítója, egy ideig a színházban is kar
mesterkedett.

Két magányosan pihenő művészről kell még meg
emlékeznünk. Az egyik fenn, az újtemető rész D par
cellájában (465 sz.) kezében maszKot tartó női alakot 
ábrázoló terméskő szobor alatt nyugszik: Delly Ferenc 
(1903-1960) érdemes művész. Operettbonvivánként 
kezdte, majd karakterszínész, főrendező, a SZISZ taná
ra lett A másik érdemes művész lenn az aljban, a 
IIl.B-ben a Gy. Szabó Béla sírja mögötti részen, egysze
rű fedkő alatt nyugszik: Órvössy Gézáné Beness Ilona 
(1889-1971). Népszínművek, vígjátékok nagysikerű 
szereplője volt. Mindeketten filmekben is felléptek.

Az itt felsorolt hatvannál több művészsír megőr
zése nemcsak a család, hanem a színház és mai együt
tesének is az erkölcsi kötelességei közé tartozik. A 
kétszázéves évfordulón e sírok számbavétele is az ün
nepség része kell hogy legyen.

X

A tanulmányt Kántor László felvételei 
illusztrálják

SZENTGYÖRGYI DEMOKRITUS

Mi van a sas karma között?
Azokban a boldog(talan) időkben, 

amikor áztunk, fáztunk, vacogtunk, de 
legalább gyertyafény mellett róva egy
más alá lázadó sorainkat elképzelhettük 
mégis, hogyan dolgozhattak a régi köl
tők: Petőfi, Balzac, Eminescu - nos ezek
ben az utólag szomorúnak nevezett 
nyolcvanas években a megyei pártbizott
ság agitációs- és propaganda ügyekkel 
foglalkozó szakértői - egymás elv-társai 
az általános perfid embertelenségben - 
gondot fordítottak szellemünk ébrentar
tására, horizontunk állandó tágítására, 
műveltségünk elmélyítésére is. S így a 
megyei pártbizottság gyűléstermében ál
landóan találkozókat szerveztek a hazai 
tudományosság és az ezzel összeforró 
ideológia jeles kollaboránsai közreműkö
désével.

A meghívott személyiség rendszerint 
órákig untatta hallgatóságát hazánk (ak
kori) legszeretettebb fiának különféle al
kalmakkor elmondott beszédeiből vett 
idézeteket lobogtatva - ez nem volt ne
héz, az ellenségei által már akkor is bal
káni C aligulának aposztrofált 
mélynövésű férfiú minden alkalmat fel
használt arra, hogy beszélhessen! - majd 
rendszerint néhány perc alatt, hangulatá
tól, közérzetétől civilkurázsijától függő
en összefoglalta saját tudományága 
hazai állását is. A legtöbbször lesújtó, el
szomorító következtetéseket - hát volt 
nálunk akkortájt autentikus filozófia, 
szociológia, lélektan, történelemtudo
mány etc.? - nem vonva le, illetőleg ha 
bátor volt, csak sejtetve, visszavonult 
vendéglátóival a pártvilla zárt magányá
ba.

Hogy ottan mik folytak, arról még 
szólunk mindent tudó demokritusunk- 
ban, most egyetlen olyan találkozó egyet
len jeles m om entum át szeretnénk 
feleleveníteni: a meghívott, a jeles törté
nész, akadémikus és Erdély-szakértő (aki 
akkor már évtizedek óta magányosan 
vívta áldatlan harcát a szemtelen és ha
zug magyar történészekkel, akiknek 
egyetlen vágyuk van: Erdély visszaszer
zése!) fiatalosan, ruganyos léptekkel ro
hant a pu lp itusra . Nem hiába 
kacérkodott fiatalabb korában a vasgár
dista mozgalommal, megőrzött valamit a 
légió felkentjeinek acélos szilárdságából 
is. Még dús haját hátrafésülve, néhány 
sziporkázó mondatban méltatva a szkor- 
nicsesti bárd mélységes hazafiúi érzések
től áthatott felhívását a történészekhez, 
kijelentette, hogy itt és ma a történelem- 
tudománynak egyetlen szent célja lehet, 
a napi politika számára kell használható 
argumentumokat találnia, tényeket szer
víroznia, igen, az ideológiát kell - az aka
démikus-szónok mély lélegzetet vett - 
minden erejével, tudománya egész esz
köztárával támogatnia!...

Itt a jeles férfiú beszédében megállott.
A tömeg felocsúdott, sokan a megye

agitációs, ideológiai és kulturális poten
tátjai közül nyitott szemmel szúnyókál- 
tak - óriási gyakorlatuk lévén ebben, 
hiszen többnyire gyűléseken töltötték 
napjaikat -, mások olvasgattak vagy ke
resztrejtvényt fejtettek.

Kitört a taps.
Mire a szónok követhetetlen logiká

val arról kezdett áradozni, hogy milyen 
felemelő is nézni a térképen történészek 
és politikusok közös művét, drága ha
zánkat Románia Szocialista Köztár
saságot! Hát nem egy kitárt szárnyú sasra 
hasonlít, pláne ha kissé oldalra fordított 
fejjel nézegetjük:!

Igaz, mondotta, a sas egyik szárnya 
sérült.

A tömegben nevetgélés, sugdolózás 
hallatszott, és újra lelkesen tapsoltak. Rá
jöttek ugyanis, hogy a professzor, amikor 
a sas egyik szárnyának megnyirbálásáról 
beszél, Besszarábiára gondol, és a honfiúi 
érzés elöntötte őket*, a sorok írójában vi
szont a lángoló prófécia hatására meg
képződött a látvány és megdöbbent, ha a 
sas egyik szárnya Erdély s a megnyirbált 
Moldva - kiegészítendő a Pruton túli te
rületekkel - s Havasalföld a teste, akkor
ákkor mi van a karmai között?

A sas büszkén szállott a történelem
ben, de ettől még a Dobrudzsára vonat
kozó kérdés kérdés maradt... Vagy ez volt 
a zsákmány?

BOGDÁN LÁSZLÓ

* Mintha csak sejtették volna, hogy 
hamarosan nem az ideológiai maszlag 
lesz fontos hazánkban, hanem igenis a 
honfiúi érzés. S itt abban, hogy valaki jó 
román, nemcsak az a fontos - ahogy egy 
akkor főcenzorként, ma szenátusi vezér
szónokként agitáló elv-társ minap kife
jezte -, hogy valaki románnak szülessen. 
Mintha csak ezt a kiskaput látta volna 
meg akkor a történész-akadémikus lán
goló szónoklatának bőszen tapsoló tö
meg. A zömében magyar anyanyelvű 
román agitátorok lelkesen éljeneztek te
hát, és hazánk, a büszke, ám egyik szár
nyán sérült sas kitartóan szállott a 
történelemben s bizonyára csak a lelkűk 
mélyén titkos magyar nacionalisták tart
hatták annak, aminek tartották a kép lo
gikájából, sassága m ivoltából 
következően a karmai között szoronga
tott országrészt.

-L
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Ónöntéskor ijedségre
CSÁNGÓ RÁOLVASÓ IMÁDSÁGOK

TÁNCZOS VILMOS GYŰJTÉSE

Ráolvasás betegségre
Elindult Marika nagy útro 
tisztány egészségésén.
Megtalálti rossz betegségeket, 
rossz órát, rossz jeccséget, 
rossz embertől megjedett, 
kezdett síratozni, kezdett jajgatni, 
met nem még bírta az ő fájdalmát. 
Megtalálta a Szizanyát a nagy úton: 
"Minek sírsz, minek sírsz Máriká?" 
"Hogyne sírjak, hogyne sírjak, 
élig viszem álján beteg vagyok!" 
"Hadd csak el, hadd csak el, 
met én téged meg foglak ölelni, 
az arany gúnyámval bétakariak, 
az arany gyűrűmvel megölellek, 
rollad leveszem a betegséget, 
kilenc izvoron (=forráson) 
átolkűdöm,
kilenc izvoron átolvetem, 
oda küdöm a rossz betegséget, 
hol a kutyák ullálnak, 
hol a rosszak elnyúlva feküsznek, 
s odavárják a te betegségedet.
Ne sírj! Ne jajgass!
Az Isten vigasztaljon meg!"

Lészped (Lespezi)
Sipos Catrina, sz. 1924. 
a gyűjtés időpont ja: 1990. szept. 22.

“Ez mindentől talál: betegségtől es, ejedségtől 
es. Ez mindentől használ.”

"Ingem elhíttak egy asszonhoz, most két hete 
vót. Fődingás vót, s attól ő úgy megjedett. - Na, 
hájde! - mondom. - De nem lehet, me a páter 
megtudja, s megver ingemet! - Nem es lehet! - Igen, 
de nem mondjuk meg, csak meggyógyuljak! - Há 
meg lehet cserkálni - mondom. S meg es cserkál- 
tam (=próbáltam), s meggyógyult Megótottam 
háromszor az ónját, úgy ahogy láttam az anyó
kámtól. Met ezt én az én anyókámtól tanoltam, 
mikor még kicsike vótam. - Tanold meg - aszondja 
-, me neked gyermekeid lesznek, s meked még jól 
fog. - De ugye nem eppe lehet, me vétek. Azt 
mondja a páter, hogy vétek. Me aszondja, hogy 
mikor az Urjézus kérte a vizet a kereszten, akkor 
tőtöttek neki ónt, s ezétt vétek.“

Kígyómarásra
Kégyó kibutt a fődből, 
fődből a fiibe, 
fiiból a szőrbe, 
szőrből a bőrbe, 
bőrből a húsba, 
a húsból a verőbe, 
önné úgy eloszoljék, 
mind ásó a vízbe, 
s a zsír a cserpenyőbe!

öze. Fikó Katalin Szent, sz. 1900 
Gyimesfelsőlok (Lunca de Sus), Réce patak 
a gyűjtés időpontja: 1990. aug. 16.

“Csak ennyit mondnak. Olvasnak reja. S osztá 
eltöpdösik. Ennyi.““Erős üdő ellen“

"Erős üdő ellen"
Elindulta Boldogságos
Szépszüzanyám
Máriám az őáldott fijával.
Talállá a záporessőköt, 
kérdé: "Hová mentek, 
hová mentek, záporessők?"
"Mii menyünk élőknek 
élő kenyere rontására."
"Tütlak én tütököt a szent igékkel,
ne menjetek élőknek
élő kenyere rontására,
menjetek el oda az erős kősziklákra
s a hasztalan helyekre,
hol a fekete kutyák nem ugatnak,
fekete macskák nem nyávognak,
fekete lovak nem nyerittnek!
Hetvenhétfelé szakaggyatok az erős
kőszálakra s a hasztalan helyekre!

Gyimesfelsőlok (Lunca de Sus), Görbepatak 
özv. Bartos Tamásné, sz. Lakatos Ágnes, sz. 

1919
a gyűjtés időpontja: 1990. aug. 16.
Szembefordulunk az üdővel, keresztet ve

tünk, s intsük: “"Hetvenhétfelé szakadjatok hasz
talan helyekre!““ “

“Egyszer a küsebbik fijamval, a menyemvel s 
a lejányomval a patak fesső felibe dógoztunk, ta
kartunk. Erős üdő jött, s én csendbe végezni kezd
tem az én beszédemet. De nem vette észre a fijam 
addig, am ig utaján keresztet nem vettem. S 
aszondja: ““Édesanyám, megüttet a guttával!““ 
Mondom: ““Adjad, adjad azt a szénát ne búsuld te 
a guttát!““ “

Vízvetéskor
Kék szem, ződ szem, sárga szem, 
fekete szem megnezte, megígizte. 
Mikor a Boldogságos Szüzmárja 
a fékét fődön járt, 
elébe álla hetvenhétféle 
pokolbeli igizet.
Kérdi: "Hová mész te hetvenhétféle 
pokolbeli igizet?"
"Én elmejek Jánoskának szőre 
csontja
hasogtatására, vére kiszipására;" 
"Ne menj, ne menj, térj meg, térj meg 
menj el a kősziklákba, 
hol a fekete kutyák nem ugatnak, 
fekete kakasok nem szállnak, 
fekete lovak nem nyerittnek, 
kovászos kenyérvei nem élnek!"
A Boldogságos Szüzmárja erejsze ki 
szent arannyos pákából 
szent aranyos kezeit!
Bizony megfogsz térni!
Dicsőség az Atyának Fiúnak és 
a Szentlélek Istennek nevében ámen!

Gyimesfelsőlok (Lunca de Sus), Komját 
Karácsony (Helena) Jánosné, sz. 1935 
a gyűjtés időpontja: 1991. aug. 15

'Ezt háromszor elmondja, s örökké egy-egy 
szenet belévet Mikor elvégezte, a homlokára ke
resztet húz a szenes vízzel, így háromszor. Amikor 
vége van a vizet kiöntik, s azt mondják: "“Igizet 
szájjon a fődbe!““ “

"Hova indutál, hova indutál 
te nagy ejeccség te hetvenhétféle 
ejeccség?"
"Én elindultam, hogy belészálljak 
ennek a Marikának a testyibe, 
piros vérit megigyam, 
szálkás húsát elszárojszam, 
testyit harsogtassam, 
szüvit nyilaltassam!"
"Te onnét térj vissza, 
met az ónval elégetlek, 
késvei elváglak!
Menj el ki a hideg havasokra, 
szállj belé a vadlejánkáknak 
a testyikbe,
azoknak idd meg a piros vériket, 
szároszd el a szálkás husikot, 
harsogtasd a testyiket, 
nyilaltasd a szüviket!
Hol a csitkók nem nyerittnek, 
a harangok nem zúdulnak, 
a kakasok nem szólnak, 
templomba nem mennek, 
keresztet nem vetnek, 
meg nem keresztelkednek, 
nem imádkoznak.
Ennek az anyja meg van keresztelvei, 
meg van hitelődvel, 
keresztet vetnek, 
imádkoznak.
Én es imádkozom a Bódogságos Szép 
szüzmárjának a szent tisztelettyire, 
dicsiretire,
hogy ennek a Marikának legyen 
ettől az onöntéstől 
megvigasztalása.
(Folyamatosan mondja ezután a 
Hiszekegyet.)

Pusztina (Pustiana)
özv. László lstvánné, sz. Lackó Katalin, sz. 

1931.
a gyűjtés időpontja: 1991. nov. 23.

“A kutból merittnek vizet, annak azt mondják, 
hogy kezdetelen viz. Mikor mensz, hogy mericcs, 
akkor ne beszélgess senkivel. Míg le nem teszed, 
ne szólj senkihez! S akkor abból kivéssz egy kanna 
vizet, beléteszed a tálba, s abba öntöd meg az ont 
Ha szólnak neked, se szólj vissza! S akkor arra 
keresztet vetsz a tálra, s imádkozol reja.“

“Eccer az imádságot elmondom, megenged az 
on, tőtöm belé a vízbe, s teszem reja a fejire. Az 
imádságot elmondom eccer hamarább, eccer a kö- 
zepinél, s eccer az utuján. Nem mondom minden 
tőtésre reja az imádságot, csak háromszorig. S az 
ónt meg kell engedjem kilencszer. Kilencszer meg- 
olvajszam! Eccer a fejire, eccer egyik filire, eccer a 
másik fűire, eccer a szüvire, eccer a hátáro, eccer a 
derekára, eccer erre a térgyire, s eccer erre, s eccer 
a két lábára egymás mellett. Utuján. Kilencszerig 
meg kell öntsd. S ezt háromszorig meg kell csináld: 
eccer újságra, eccer hód tótire, s eccer hódfottyára. 
Háromszor egy-egy kilencszer kezdetien vízbe be- 
létőtöd!”

“Aki ijedséget kapott, elsárgodik, nem jő hogy 
egyék, fáj a feje, s másnap

(A leánya mondja:) “Mikor meggyűlt egy istál
ló, akkor mi lefuttunk, kifúrtunk, hogy hujzuk a 
harangokot. S úgy megejedtünk, hogy az erő a 
lábunkból kiment többet nem tudtunk lépni. Lép
tünk le, leestünk, s osztá csak fájtak a lába jink. N em 
tudtuk, hogy mé fáj, s osztá Idesanyám ónt öntött 
s megjött."

"En a papnak es meggyóntam, hogy ónt öntök, 
s ő azt mondja: - Maga rosszat mond! - Én nem 
mondok semmi rosszat, én imádságot mondok! - 
Na, ha nem mond rosszat, akkor nem rossz."
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Selmeczi György

A város szelleme
SELMECZI GYÖRGGYEL BESZÉLGET VISKY ANDRÁS

M ottó: "...itt k ü lön ösen  lén yeges az, h ogyh a  valam it féltek, akkor 
annak az ellen zékét is  fé ltem ...'

- Beszélgetésünk színhelye, hadd emlékeztesselek 
erre, kedves Gyuri, az egykori Nemzeti Szálló helyére 
épített, a századforduló hangulatának és elvárásainak 
ékesen megfelelő New York palota egyik szobája, lakosz
tálya, mondhatnám stílszerűen, ha nem látnám, mit 
művelt Pákei Lajos mester eklektikájával a kortársi szúk- 
keblúség. Akkora szobát, illetve szobákat, ahova aligha 
férhet be álmaival együtt az ember. Alattunk, egykor, 
kor-szerű kávéház működött, emberek jártak ide találkoz
ni, találkozni és alkotni. íme, máris a múltról beszélek. 
Kisebbségi embernek egyetlen jelene van - s ez pedig a 
múlt, ami voltaképpen nem is az övé. Vendég vagy itt, 
kolozsváriként. Magam pedig kolozsvári, noha vendég 
itt, hiszen mindössze két éve lakom ebben a városban. 
Miről is beszélhetnénk másról - mint kolozsvári a kolozs
várival -, mint Kolozsvárról. Előtte azonban arról kel
lene szót ejtenünk, gyakori hazatéréseid "mögött" van-e 
távlati koncepció? Ma este a kolozsvári ßharmonia 
együttesét dirigálod, nem utolsósorban pedig hegedű
művész János öcséd Bartók-hegedúversenyét.

- Van távlati koncepöó, ez kétségtelen, ugyan
akkor ez a jelen idejű távlat egy kicsit mindig 
aszinkronban van a realitásokkal. Én magam is 
azok közé az álmodozók közé, képzelgők közé, 
illúzióhajhászok közé tartozom, vagyunk egy pá
ran, akik valamiféle nagyon pozitív prekoncepció
val közelítenek a tényleges lehetőségek és a való 
markában vergődő perspektívák felé. Nos, ezek 
bizony nem ilyen pozitívak, a mindennapi élet örö
kösen rácáfol azokra a várakozásokra, amelyeket 
az ember - kívülről vagy belülről - táplál. A válto
zásokat követően hamar megjelentem itt, de nem 
tudtam elég precízen felmérni azt, hogy tulajdon
képpen mekkora igény volna arra, hogy jöjjek.

-És a továbbiakban kiderült-e valami?

- Végeredményében igen .Elég komoly igény

van erre. Nézd, az a helyzet, hogy én az egész 
pályámon kolozsvári muzsikus maradtam, és ez 
nem az idejöveteleimnek a függvényében van így.

- Megérkeztünk tehát, és ilyen hamar, a bűvös to
poszhoz: Kolozsvár.

- Kolozsvári muzsikus: én ezt kategóriának 
tekintem. Ráadásul elég szép számban vannak a 
vüágon üyenek. Mint muzsikusok, bárhol lenné
nek ők: kolozsváriak. Nem győzöm szajkózni, 
hogy itt az ötvenes-hatvanas években a zenei kö
zéletnek egy igazi csodája zajlott le. Mintha mi sem 
történt volna a világi (történelmi-, belügyi-) ber
kekben, apáink generációja létrehozott egy hihetet
lenül nívós zeneoktatást, zenei életet, amelynek mi 
akkor, amikor ennek tagjai, gyermekei, növendé
kei voltunk, nem tudtuk felmérni a jelentőségét, 
csak amikor kiderült a nagyvüágban, az úgyneve
zett nagy helyeken, hogy ezek egy grammnyival 
sem tudnak többet adni, mint a hajdani kolozsvári 
szakmai éléskamra. Olyan kedvesen szoktak mo
solyogni az emberek, mikor ezt merem mondani 
nekik, hogy én a mai napig nem tudtam igazán 
lényegeset hozzátenni ahhoz, amit Kolozsváron 
tanultam, és mindmáig abból élek, abból tartom 
fenn családomat s magamat, beleértve közér
zetemet. Itt úgy lehetett mesterséget tanulni, mint 
nagyon kevés helyen a vüágon.

- Azt mondod: "úgy". Ennek a módhatározónak 
jelentenie kdl valamit a szakmaiság követelményein túl 
is.

- Nem lehetett volna itt üyen zenei közéletet 
teremteni, hogyha ennek nincsen valamiféle tartá
sa. Sokat emlegetjük az ötvenes-hatvanas éveket 
mint negatívumot, megfeledkezvén arról, hogy itt 
egy olyan szellemi tradíció élte a maga külön életét

a századfordulós hagyományok folytatásaként, 
amely az akkori századfordulós, kávéházas szel
lemi létnek - a hely szelleme, íme - egy nagyon 
sajátos keverékét hívta életre. Kolozsvárott az em
ber eszmékhez is ragaszkodik, Kolozsvárból meg 
lehetett tanulni, mondjuk, a vallási türelmet, vagy 
meg lehetett tanulni az építészet történetét, a vá
rostervezés logikáját es nyüván, illogikáját, meg 
lehetett tanulni a szélsőséges nézetek egyide
jűségét, szóval rengeteg mindent, ami eszményi 
síkon jelenti Kolozsvárt. Most, persze, ha kimegyek 
az utcára, jeges rémület fog el, mert azt látom, 
hihetetlen tempóban sikerül lerombolni azt, amit a 
nagy diktatúrák idején is sikerült megőrizni.

- A zene vajon nem azért bírt sokkal "könnyebben " 
megmaradni az egyetemesség követelményein belül, 
mert a muzsika nyelve jellegénél fogva univerzálisabb, 
m int mondjuk, az irodalom, a rongálásoknak tehát sokkal 
jobban ellent állt.

- Kétségtelenül. Mindazonáltal Kolozsvár eb
ben a a tekintetben is speciális helyzetben volt, 
legalábbis az én ifjúkoromban. A nemzeti zenélés 
teljesen elfogadott és gyakorolt jelenség volt. Van 
valami törvényszerű abban, hogy egy olyan óriás, 
mint Jagamas János itt élte le az életét, aki aztán 
igazán a magyar népzenei értékek legnagyobb tu
dója. És az is logikus, nemde, hogy Kallós Zoltán 
ebben a városban él, s hogy egyáltalán a folklorisz
tika üyen komoly hadáüásokat tudott magának 
kiépíteni. De nyugodtan utalhatnék itt a népszol
gálat gondolatkörére, amelybe magam is belenőt
tem. Égyrészt valóban létezett az egyetemesség 
védelme, ugyanakkor, valamüyen oknál fogva hal
latlanul előremutatónak élhettem meg azt, hogy a 
zenei irodalom sorközeiben sohasem kellett vala
miféle sandaságra gyanakodnom, nem volt szük
séges átvitt értelmekre gondolni, ha az ember 
nemzeti jellegű zenéről olvasott vagy beszélgetett.

- Te egy nagy zenész nemzedéknek vagy a tagja, 
utánad következik még egy hasonló, a Demény Attiláék 
nemzedéke, de érezhető a kolozsvári zenei közéletnek a 
kisugárzása talán még most is, ha olyan tehetségre gon
dolok, mint Lászlóffy Zsolt, 6 már azonban nem "nem
zedék", hiszen tudtommal korosztályában egyedül van. 
Látod-e annak esélyét, hogy az egykorvolt ma is látvá
nyos gyümölcsöt teremjen, szellemi közéletet tehát?

- Egyáltalán nem tartom kizártnak. Számomra 
hízelgő módon nagy nemzedékről beszélsz, sejtet
ve a legifjabbak esetében a hiányzó zenei közélet 
elkerülhetetlen következményeit. Valóban arról 
van szó, hogy magam is most érzem igazán a 
veszélyét annak, hogy egy láncolat, a tradíció fo
lyamata egyszercsak megszakad. Talán épp az a 
baj, hogy az általunk nagynak nevezett nemzedé
kek nem tanítanak, nem játszanak abban az érte
lemben központi szerepet, akár le egészen a 
néptanítói szintig mint közvetlen elődeink. Ennek 
fő oka az lehet, úgy érzem legalábbis, hogy az a 
közélet meg hát az egyes ember, persze, amely 
túlélte ezen a tájon a kommunizmus dúlását, kizá
rólag intézményekben, intézményrendszerekben 
tud gondolkozni. Az intézmények kizárólagossága 
teljesen egyeduralkodóvá vált a közgondolkodás
ban. Senki nem kívánja ezzel azt állítani, hogy az 
intézmények ne volnának rettenetesen fontosak, 
de ugyanakkor azt látom, hogy senki nem törődik 
azzal, hogy azok a spontán létrejött szellemi műhe
lyek, amelyek azért mindig is kiegészítették még a 
közelmúltban is az intézményességet, ezek tűntek 
el itt elsősorban. Akkor tehát, amikor egy iskolát 
féltünk a megszűnéstől, akkor én nemcsak az isko
lát mint intézményt féltem, noha azt is persze, 

"hanem a hozzá kapcsolódó, meüette alternatív mó
don működő szellemi központot féltem. Itt különö
sen lényeges az, hogy ha valamit féltek, akkor 
annak az ellenzékét is féltem, riaszt ez a leegysze
rűsítő tendencia, amely a hely szellemének ellené
ben hat. Nyüván kevesen vannak olyanok, akik itt 
katedrát tudnának vállalni, én sem, azt azonban el 
tudom képzelni, hogy évente kétszer eljöjjek két -í, 
hétre, és nem csak én, és akkor alakuljon ki valami
lyen műhely, amely megteremtené a - divatos szó-
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val élve - a workshop körülményeit. Hogyha 
visszatekintek a saját tanulóéveimre, akkor azt lá
tom, hogy apám számára teljesen természetes volt, 
hogy egy évet Vermesyvel tanuljak ellenpontot, 
hogy összhangzattant meg valaki másnál, tehát 
végigjárjam inasként a mestereket. És ez, félre ne 
értsd, nem intézményszerűen történt, hanem a 
közszemlélet táplálta ezt. Mert végül is ki merné 
tagadni, hogy a kolozsvári zenei líceum egy ször
nyűséges intézmény volt, ugyanakkor egy világ- 
színvonalú csoda is tudott lenni, mert olyan kitűnő 
emberek tanítottak benne, akik maguk is valamifé
le bölcs derűvel szemlélték magának az intézmény
nek a dölyfös, egyben infantilis terpeszkedését. 
Érettségi után hamar kiderült, hogy a világ összes 
nagy felsőoktatási intézményén nevetni tudtam 
volna. Bukarestben a főiskolán két évig fel voltam 
mentve bizonyos szaktárgyakból, voltam ösztön
díjas Párizsban elég hosszú ideig, egyszerűen un
tam magam. Mondhatnád, hogy egyszerűen  
nosztalgiázom, de nem, hidd el, mert hiszen té
nyekről beszélek, mérhető, lemérhető dolgokról.

- A minap azt mondtad nekem, hogy a te órád a 
kolozsvári időt mutatja. Mások, a kívülállók, mit vesznek 
észre rajtad ebből a másfajta óra-járásból?

- Nem könnyű beszélni erről. A világban van 
egyfajta attitűd, egyre inkább az uniformizálódás 
tendenciáját mutatja, és ez belül állandóan perel 
valamiféle provincializmussal. Ez a kolozsvári cso
da egyben a provincia minden negatív, de egyben 
pozitív jellemvonását is magában hordozza. Ön
csalás volna nem belátni, hiszen nem itt tartanánk, 
ahol most, ha nem így volna. Akkor, amikor nem 
olyan természetesen magabiztos a fellépésem, 
vagy valahol Nyugaton koncertezem és valami
lyen interpretációmat, esetleg egyszerűen a be
széd m ód om at, m agatartásom at sajátosnak  
érzékelik, akkor nyüván ők is valami ilyest fedez
nek fel bennem, a működő provincializmust. De 
hát amikor én az iskoláról beszéltem, akkor ment
hetetlenül erről a szellemről is, magáról a konzer
v a tiv izm u sró l, am iről ma már m ély  
meggyőződésem, hogy az egyetlen olyan értéka
lap, amelyről tovább lehet lépni. A zeneművészet 
egy kicsit mindig is érzékenyebb volt a kor és az 
emberi gondolkodás szűrt tendenciáinak a megsej
tése útján, talán éppen mert alapanyaga az abszt
rakció, élek tehát a gyanúperrel, hogy ahogyan a 
zene világában egyre gyakoribb a visszatérés a 
biztonságos értékrendekhez, egyre szükségesebb 
lesz a szellemi élet más területem is visszakeresni 
ezeket a biztonságos pontokat.

- Ha jól értem, magáról a kelet-honi, kizökkent tör
ténelmi idő kényszerítéseiről beszélsz.

- Egészen pontosan arról, hogy itt a nemzedé
kek nyelve is kizökkent nyelv, nincsen meg benne 
a kultúra valamiféle biztonságos folyamatossága. 
A művészetek nem organikusan fejlődnek.

- Az én nemzedékem meg itt egyfajta neokonzervatív 
előretörést érzékel. Mintha nem nyílna lehetőség számá
ra, hogy otthon legyen a saját kultúrájában. Nem értik, 
amit mond. A te konzervativizmusodnak, én azt hiszem, 
volna egy minimál-feltétele, nevezetesen az, hogy az 
erdélyi szellemi közéletből kényszerűen kihullt beszéd
módok beépültek volna a kultúra folyamatába. De ez nem 
történt meg. Nem vált beszélt nyelvvé az dvándorolt 
nemzedékek forma-használata. Nem tudhatjuk, milyen 
lehetett volna a magyar irodalom, ha a Karnevál, a 
Hamvas Béla-i regény-irály akkor jelenik meg, amikor 
megírták, és nem kezdi ki, mert óhatatlanul ez történik, 
a klasszikussá válás Borges emlegette végzete. Azt mon
danám tehát, hogy ennek a szellemi közéletnek nincsen 
civil-társadalmi jellege, egynyelvúsége béklyójában szo
rong.

- Hadd éljek egy színházi példával. Ott van a 
mindkettőnk által jól ismert román színházi közön
ség, amely a szó hagyományos értelmében nem 
annyira a művelt közönség, ráadásul sokkal kevés
bé nyitott, mégis sokkal korszerűbb színházi nyel
vet élvez, vagy inkább: sokkal korszerűbb színházi 
nyelven lehet hozzá szólni, mint akár az anyaorszá

gi magyar színházi közönséghez, éppen azért, 
mert a színház nyelve: organikus. Magam tehát 
korszerűnek az organikus nyelvet értem, és ezt 
most kiterjesztem a kultúra bármelyik területére. 
A nagy, román színházi művészek - nagyon sokan 
vannak üyenek a színházi életben - a meglévő bal
káni, vásári színjátszásból, a moldvai piacterek, 
vagy az úgynevezett bukaresti mahala gesztusvüá- 
gából meg tudták alkotni a román színház nyelvét, 
ami így nem elit-nyelv, a színházé voltaképpen 
sohasem az, hanem mondható: közösségi.

- Ennek, a konzervativizmusodnak ellentmondani 
látszik az a tény, hogy idehaza két kortárs operának a 
bemutatója fűződik a nevedhez, a Mario és a varázsló 
és az Ördögváltozás Csíkban. Ma este meg Bartók- 
hegedúversenyt dirigálsz...

- Valóban csak látszata az ellentmondásnak, 
hiszen én nagyon szeretném azt, ha ez a közösség 
a magáénak tekintené a Vermesi-életművet és ha a 
Bartók-életmű is az övé lehetne. Ha fölfedezné 
magának a Mariót, h iszen ez már a század  
"klasszikájába" beépült gondolatkör. Ugyanakkor 
meg ezen a ponton még egyszer el kell mondanom, 
hogy illúzióim és a realitás között éppen ez a kü
lönbség, hogy az a fajta közeg, az a televény, ami
ben ezek elevenné válhatnának, egyre nagyobb 
hiányt szenved. Sokan, akik most kint élünk, egy 
örökös düemma előtt állunk látván a művészet 
közegének a rongáltságát, hogy vajon most annak 
az ideje jött-e el, hogy lazítsunk a szálakon, vagy 
valamiféle koncepció nevében fűzzük inkább szo
rosabbra őket. Az anyanyelvi zenetanulás egész 
Európában már másként kezd lezajlani. Meg kelle
ne újítani Erdélyben is az egyházi zenélést. Érde
mes megfigyelni, hogyan buknak meg vüágszerte 
az intézményesült oktatási módszerek, a Kodály- 
módszert beleértve. Restaurálni kellne a kórus
kultúrát, az in tézm én yesség  b ű vö letétő l 
elszakadva, egyfajta botcsinálta parlamentariz
mus pusztító működését észlelem itt, mindenféle 
áldemokratikus processzusok hoznak létre nem 
valós igényeken alapuló, és a meglévő igényeket 
feltárni nem tudó intézmény-alakzatokat, valakit 
mindig megválasztanak, hogy aztán, ha lehet, ne 
történjen semmi.

- A dilemmákon túl neked mihez volna leginkább 
kedved?

- Legszívesebben az alap létrehozásának a dol
gaival foglalkoznék. Az utánpótlás kérdésével. A 
kórusmozgalmat úgy is talpra lehetne állítani, ha 
valamely előképzettséggel rendelkező fiatalokkal 
foglalkoznék, mondjuk, időről időre egy-egy hetet. 
Ehhez nem kell egyéb, mint egy zongora. Ugyan
így szívem ügyének tudnám tekinteni a Magyar 
Őpera sorsát. Ha az opera túléli a 200 éves évfor
dulót, akkor az alaprepertoárt kellene rendbe ten
ni. Nos, ez egy nagyon komoly feladat, hiszen nem 
szabad engedni valamiféle esemény centrikus vagy 
show-centrikus szemléletnek, ami veszélybe so
dorja az egész operaéletet Kolozsvárott. Régi ötle
tem egy zeneiskolai alapítvány létrehozása. A 
tanári kar rettentően lelkes, de igazából senki nem 
tesz semmit ennek érdekében. Es örömmel jövök a 
filharmóniához, mert még mindig kiemelkedően jó 
zenekar. Gyakran támad az az érzésem, hogy nem 
úgy használnak bennünket itt, ahogyan igazán 
kellne, bennünket, akik elmentünk. Az célnak nem 
elég, hogy megteljen "ránk" a terem. S a dilemmát 
ez is élteti.

DEMÉNY PÉTER

FILM
Dr. Hannibal Lecter A  bárány ok hallga

tása című amerikai film férfi főszereplője, aki 
kitűnő pszichológus és profi gyilkos. Közép
termetű, kerek arcú, szőke hajú, tömpe orrú, 
kissé ikszlábú, kék szemű, ravasz ember. M ű
velt alak lehet: mikor sikerül megszöknie a 
börtönből Bachot hallgat, a Goldberg variá
ciókat. A  doktor úron szökéskor fehér póló 
van, ami vérrel fröcskölődik össze, a rendőr 
vérével, akit annak hosszú fémbotjával ver 
agyon. Rezzenéstelen arccal osztogatja az 
ütéseket; a néző elborzad, majd gyilkos vá
gyat érez és tudja, hogyha az utcán találkoz
na ezzel a vadállattal, lelkiismeret-furdalás 
nélkül ölné meg.

A film végén dr.Hannibal Lecter, akit 
végig "Hannaibál, a kannibál "-ként emle
getnek, vacsorára indul "egy régi barátjá
hoz". A képen megjelenik a rabkórház 
igazgatója, a pszichológus esküdt ellensége. 
A néző elborzad, mert sejti, hogy az utóbbi 
számára ez lesz az utolsó vacsora; aztán meg
békél, mert tudja, hogy akit gyűlölünk, azt 
elpusztítani nem olyan nagy bún...

Ezzel végződik tehát, és a néző mérges a 
rendezőre, hogy így fejezte be; az az érzése, 
hogy dr.Hannibal Lecter szabadon szaladgál.

A tömeg elhagyja a mozit, aztán lassan 
szétszéled. Egy öt kamaszból álló csoport le
horgonyoz a közelben levő cukrászda előtt. 
Tanakodnak, bemenjenek-evagy sem. Hang
adójuk egy magas, fehér pólót viselő srác. 
Rövidnadrágot hord és nagy seb éktelenedik 
a térdén.

Középtermetű, szőke férfi siet át az úttes
ten. Sietségében nem veszi észre a járdát, így 
aztán megbotlik, és az "ötök" vezérének esik. 
Meg akar kapaszkodni a kamasz lábában és 
véletlenül eléri a sebet, melyből patakzani 
kezd a vér.

A fehér pólós felordít fájdalmában és 
megfordul. Amit lát, attól visszahőköl egy 
pillanatra. A  férfi kerek arcú, tömpe orrú, kék 
szemű - kiköpött dr.Hannibal Lecter. Még az 
ábrázatán is ugyanazt a sátáni vigyort véli 
plfedezni.

Társait is megbénítíja a hasonlóság. Az 
alak gyorsan bocsánatot kér és marmenneis. 
Ám a sértett hirtelen visszakézből szájon 
csapja. A  doktor visszaütne, de a fiú kivédi, 
és megint üt. A  másik négy is pleszmél. 
Mindannyian verik, egyre nagyobb erővel, 
egyre dühösebben. A z utca kiürül, senki sem 
akar belekeveredni a dologba. Hannibal Lec
ter alteregója már a földön van. Rúgják, ütik, 
köpik. Aztán, mintha megegyeztek volna, 
szinte ugyanabban a pillanatban hagyjákab- 
ba. Már csak a fehér pólós üti valami hosszú 
bottal, az Isten se tudja, hol szedte össze. 
Rezzenéstelen arccal osztogatja az ütéseket, 
hiszen akit gyűlölünk, azt kékre-zöldre verni 
nem is olyan nagy bún...
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HELIKON

ÚJ LEMEZEIMET 
HALLGATOM 72.

Csengő-bongó
ezüstlemezek

Egyszer volt, hol nem volt 
egy hatalmas nagy tölcsér, egy forgó viasz

korong és egy bizony durva nagy tű, ami nye- 
kergő, nyöszörgő hangokat csalt elő egy 
sorozat hangbarázdából, amelyet előzőleg ép
pen ez a tű karcolt bele a puha anyagba.

Haj, a jó öreg fonográf nélküle el sem indul
hatott volna útjára az igazi népdalgyűjtés és 
még annyi minden más dolog amivel jelenné 
tudjuk varázsolni a múlt, a történelem, az élet

hangjait, eseményeit - egyszóval - "tegnapi" ön
magunkat.

A különböző nagyságú patefonlemezek, 
fénylő fekete színükkel, szeszélyes, körkörös 
hangbarázda rajzolatokkal már hozzátartoztak 
mindennapi életünkhöz, akkor is, amikor még 
csak lassan, döcögve forogtak körbe esetlen le
mezjátszóinkon.

Óriási forradalmat jelentettek a mikroba
rázdás lemezek, nem kellett őket néhány perc 
után váltogatni: egy lemezoldal legalább 25 
percig tartott.

Akárhányszor bejött egy ilyen korszakváltó 
(lemez)világ, minduntalan át kellett cserélni le
meztárunkat és persze a lejátszó készülékein
ket is. De milyen boldogan tettük. A hang mind 
szebb lett, a lemezkülső mind könnyebb, fino
mabb anyagból készített, díszesebb külsejűvé 
vált.

És most itt van megint egy új lemezkorszak, 
a CD lemezek új világa. A hang most már töké
letes, semmilyen zörej nem kíséri immár. Eltűn
tek a hangbarázdák is a lejátszó "gyémánt” 
tűkkel együtt. Az új készülék olvas. Elektromág
neses jelek sorakoznak a régi lemezvájatok he
lyén, titokzatos, szemmel nem követhető 
sorrendben. A doboz, amelynek fiókjába behe
lyezzük a kis ezüst lapocskát, színre is, de titok
zatosságra is FEKETE DOBOZ: tudjuk, hogy mi 
"megy” be, tudjuk, hogy mi "jön” ki, csak éppen 
a belsejében lejátszódó folyamatokat zárták el 
előlünk a feltalálók, a gyártók. De hogy ne ma
radjunk "sötétben" egy fényérzékeny "abla
kocskán" mindent közölnek velünk. Azt 
például, hogy a lemezen hány percig szól a 
zene, hány tétele van, tételenként hány percig 
tart, és hogy a zenehallgatás egy pillanatában 
éppen hol vagyunk: Verdi: Requiem 6. (hatodik 
rész!) 1'47" (a 6. rész egy perc negyvenhetedik

másodpercénél tartunk!). És ha akarom megke
restetem a géppel éppen azt a részt, amire kí
váncsi vagyok. Pazar ez a FEKETE DOBOZ, 
csak az ára éppenhogy megközelíthetetlen - 
számunkra! A he Monde de la Musique októberi 
számában kilenc gyönyörű CD-lemezjátszót 
mutat be olvasóinak. Hely nincs, hogy ideírjam, 
mi mindent tudnak ezek a gépek potom 5-7000 
frankért. Hamar odébb lapozok, mert fáj a szí
vem: lessz-e egyhamar "érkezésem”, hogy ilyen 
készüléken hallgassam le azt a 28 lemezt, ami a 
100-ból hiányzik ahhoz, hogy rovatommal egy 
kis házi jubileumot tarthassak. Először persze 
meg kéne vásárolni ezt a közel háromszor tíz 
lemezt; pedig arról a félszáznál több oldalon, 
amelyet a lemezhirdetések elfoglalnak ebből a 
rangos folyóiratból, jóval több lemezt kéne ne
kem megvásárolni.

Minden lemezt csillagjelzés vezet be: az egy 
csillaggal jelzetteket nem javasolják a szerkesz
tők ("non" - a rövid megjelölése), a négy csillag 
már komoly dolog ("bien sűr"), a kiemelkedő 
lemezteljesítményeket pedig a CHOC szóval 
jelzik. Hát ez utóbbiból is több tucatot számol
tam össze, köztük Bach összes orgonaművei
nek (Lionel Rogg orgonái) 12 CD lemezből álló, 
"harmónia mundi" dobozát, Chopin 14 órát tar
tó, 13 lemezre terjedő zongoraműveit Magaloff 
előadásában. Ez utóbbinál az "szomorított" el, 
hogy a szerkesztők 7 a 8 jeggyel (a lehetséges 
tízből) minősítették a technikai kivitelét. 
Egyébként mindössze egyszer-kétszer láttam e 
lemezrengetegben a 9,5 technikai érdemjegyet. 
Hű de magas a márce akár a csillagokat számo
lom, akár az érdemjegyeket! Könyörtelen a világ, 
de a technikai világ még könyörtelenebb!

Boldog új évet néhány szép ezüst lemezzel!

TERÉNYI EDE

BOLDOG ÚJ ÉVET
Ady Endre verséből idézünk négy sort 

a vízszintes 1., 26., 97. és 42. számú sor
ban.

VÍZSZINTES: 1 A versidézet első sora (zárt 
betűk T, I). 16. Arcszín. 17. Árat megállapít. 
18. Szemléletesen elmondó. 19. E helyen. 21. 
Leó női párja. 23. ...megvénülünk: Jókai-mű. 
24. Derékpánt. 25. Aesopus békája. 26. A ver
sidézet második sora (zárt betűk: O, L, R). 27. 
Mókusfajta. 29. Páraüan hintő! 30. Ételízesí
tő. 31. Füzet. 33. Házfedél. 35. A,A,A. 36. 
Szép Ernő színműve. 38. Összedőlő. 40. Rit
ka ellentéte. 42. A versidézet negyedik, utolsó 
sora (zárt betűk:), V). 44. Visszhang. 46. Német 
hímnemű határozott névelő. 47. Magával ra
gadó. 48. Példamutató gazdálkodó. 50. Ger- 
mánium vegyjele. 53. A Balaton vizét vezeti 
le. 54. ív  alakban magasba lendült. 55. Épü- 
letszámy. 57. Bevés. 59. 48-as magyar politi
k us (B ertalan, 1812-69). 61. Latinból 
származó női név (Boldog), eredeti írással. 
63. Kis Ottüia. 65. Visszatoló! 67. Mozgó ké
pek sorozata. 69. Ilonka on nélkül! 71. Lét. 72. 
Leér egynemű hangzói. 73. Illat. 75. Verdi 
operahősnóje. 77. Régi hosszmérték. 78. Li
ter, centigram. 80. Magyarországi vörösbor, 
... bikavér. 83.... fan tutte: Mozart-opera. 84. 
Adok, latinul. 86. Egyetemi város az USA- 
ban. 88. Sváziföld és Portugália gépjárműve

inek betűjelzése. 89. A test párja. 91. Őskori 
barlangjáról híres brazil helység. 94. Jelfogó. 
96. Kis Ágnes. 97. A versidézet harmadik sora 
(zárt betűk: S, É).

FÜGGŐLEGES: 1. Tavaszi gyümölcs to
jással felvert masszája. 2. Hófúvásos idő. 3. 
Előkelő dáma. 4. Szájat nagyra nyit. 5. Arrafe
lé! 6. Franda zeneszerző (Eduard, 1823-92). 7. 
Se ..., se száma: rengeteg. 8. Skálahang. 9. 
Római számok, összegük 1105. 10. "A" Pán 
isten hangszere. 11. Kedvel. 12. Vendéglői fel
szolgáló. 13. Perui gépkocsijelzés. 14. Nem 
utó. 15. Fejlődő. 20. Tantál vegyjele. 22. Szó- 
összetételekben előtagként: föld-, talaj-. 26. 
Tengelye körül keringő. 28. Tanulmány-zene
darab. 30. Aki szoroz. 32. Megjelenési forma. 
34. Idős. 36. ... Abeba, Etiópia fővárosa. 37. 
Arany vegyjele. 39. Összevissza hoz. 41. Nincs 
benne semmi. 43.....Angeles, USA-beli nagy
város. 45. Arra a helyre fölfelé nyújt. 49. Tűz
hely sütője. 50. Lent. 52. Arisztokrata. 54. 
Leány-, vadvirág-, vagy brazíliai városnév. 56. 
... melegséged: Ady-vers. 58. A túzok tudo
mányos neve (tarda). 60. Eliza röviden. 61. A 
szobába dob. 62  "A" tokféle édesvízi hal. 64. 
Német női név. 66. Fordított dísz! 68. Közép
európai nép. 70. Műsorsugárzás. 74. Súlymér- 
ték. 76. András frandául. 78. Néha kilóg. 79. 
Pordó. 81. Román férfinév. 82. Német autó
márka. 83. Kiejtett betű. 85. Amolyan. 87. Köz
ség Jászárokszállás közelében. 89. Élet. 90. 
Gyötrelem. 92. Személyed. 93. Latin é. 95. A 
pincébe. (DRINCEANU ILONA).

A HELIKON 26. számában közölt,. Pató Pál úr című rejt
vény megfejtése: Mint elátkozott királyfi / Túl az Operencián, / 
Él magában falujában / Pató Pál úr mogorván. / Be más lenne itt 
az élet, IHa egy ifjú feleség... / Közbevágott Pató Pál úr: "Ej, ráérünk 
arra még!"
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