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Cenzorok az irodában
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S T R Ó F Á K

1  Értelme nines a létezésnek, 
csak célja van — az is csalétek.

4

jj

1 §.

Naponta vallatásnál egy-egy napja elvétetett 
és nem vallott.

2 §.

Elméje pálcára adatott, hogy tudásban meg ne ret
tenjen, ám ekkor sem vallott.

3 §•

Baromi munkára fogatott és munkájának gyümölcse
megrontatott,
mégsem vallott.

4 §•

Arca felszántatott és öiömtelenséggel bevettetett, 
mégis makacsul nein vallóit

5 §•

Nemző ereje elvétettetett és teste hétféle nyavalyák
kal kínzató ágyhoz szegeztettetett, 
úgy sem vallott.

6 §■

Szeme fénye megtörettetett és dioptriákkal m egvakí
tatott,
semmit sem vallott.

7 §•

Végezetül örökéletben hite lelkének elvétetett s ke- 
esegtettetett világi jókkal, videjókkal és civilázijókkal, 
s nem tudott semmit vallani.

8 §■

Minek okából: bűnösnek nem találtatott,
Ártatlannak nem találtatott, 
ítéletre átadatott.

9 §•

Záradék:
Vádlott nem volt.
Vád nem volt. 
ítélet nem volt.

Az ítéletet végrehajtották.

»Ki mondaná, hogy itt  valaha  
nyár volt? Feldúlt m inden t a
rettentő  csata«

K iss Jenő: Bátor élet (Ter
m és, ’42 ősz)

Világutazó barátom  meséli: 
........bokros teendőim  a fővá
rosba szólítottak, szállók az 
úrhoz, m ondok telefonban a 
m iniszternek, de há t h iába 
m ondotta ő, régi barátom  még 
az ellenállás éveiből, hogy 
elvár az irodájába csevelyre, 
am úgyis o tt ücsörög egyfoly
tában a szobájában három  
esszéista és beszélgetnek és 
radikalizálódnak és az egyi
kük m ondotta is, hogy aztán 
a kékszem üektől el kell k é r
ni a szalagokat, és k iadhatnak  
akár egy könyvet is délelőtti 
purpárléikból. És hogy — 
m ondotta tréfásan  a m inisz
te r — o tt a helyem, h á th a  . . .  
H átha m i? — akartam  k ér
dezni, de nem  tettem , a vo
nal is m egszakadt, á lltam  a 
kagylóval a kezem ben, h a ll
gattam  a m élytengeri bugást, 
aztán vonatra  szálltam , m ajd 
a fővárosi nyüzsgésben tax i
ba. és egyszercsak ottan vol
tam  az épületben, m egindul
tam  a folyosókon, de fogal
m am  sem volt. hogy m elyik 
am a szoba, ahol négy esszé
író v á r  rám  (az egyik a m i
niszter! . . . )

Benyitok egy irodába, há t 
hatalm as cigarettafüstben las
san bontakozik ki egy ko
pasz fej, egy bazedovos szem, 
egy üldözött te k in te t . .  . K it 
lá tn ak  szemeim, h á t ez R. 
elvtárs, és vele szemben ki ül, 
h á t nem  a derék, jó P. elv
társ. A cenzorok két gyöngye. 
A nnyit köszönhetünk nékik, 
is te n e m . . .

Na szóval, mondok, szép jó 
napokat elvtársak, hogyan 
ityeg a fityeg?

ő  B.. a neves prózairó — 
állo tt fel P. e lv társ moso
lyogva, ó, így a kopasz bol
dogan, ő ennek nagyon örül. 
Holdvilág arcán elöm lött v a 
lami mosolyféle, lehet, hogy 
mégsem mosoly volt, m it tu 
dón» én? az idő is borús volt, 
nem  is lá ttam  jól . . .

A harm ad ik  elv társ nem  
szólott semmit, flegm a képpel 
nézett meg engem és, m in t 
ak it a bolha csípett meg, v a 
lam it azon nyom ban lejegy
zett egy spirális füzetbe.

O rnitológus — m agyarázta 
P. elv társ —, betették  ide 
m ellénk őt is, szűk itten  most 
a hely, tud ja  . ..

E lfogadtam  egy cigarettát, 
leültem  velük szemben, fú j
tu k  a füstöt.

B. ú r  tehetséges költő — 
kezdem ényezett beszélgetést

melegen P. elvtárs, m ire R. 
e lv társ ú jra  kedvesen mosoly
gott. az állítólagos ornitológus 
pedig azonnal feljegyzett va
lam it füzetébe.

És önök? — fú jtam  a füs
tö t kihívóan a cenzorok felé.

V árjuk  az anyagot — közöl
te sötéten a rejtélyesen kör- 
mölő álornitológus.

— H át most is? — képed- 
tem el.

Na nem , term észetesen nem, 
ön, B. elv társ nagyon sely- 
ma — m agyarázta P. —, mos
tan mi csak bizonyos anya
gokat nézünk  át ugye, meg- 
nézzük bizonyos szem pontból, 
ugye é rti?  . . .

De nem  derü lt ki semmi, 
m ert az ornitológus váratlanul, 
á tm enet nélkül visítani kez
dett, és a két derék cenzor 
két oldalról tám ogatta-lapo- 
gatta, h á tá t veregették, kapott 
néhány pofont is; szegény, 
súgta közben R. elvtárs, sze
gény beteg fiú. Az ornitoló
gus, ha ugyan az volt, üvöl
tött, m in t egy disszidens bö
lömbika, s én kim enekültem  
a szobából, a füstből, o tt bo
lyongtam  a m inisztérium  vég
telen folyosóin, aztán term é
szetesen — m inden jó, h a  a 
vége jó! — m egtaláltam  a 
négy. állítólag rám  váró  esz- 
széistát és a hasonló füstben 
nem tud tam  hirtelen, hogy 
m elyik a m iniszter? (Az ellen
állásban ritkán , sötétben ta 
lá lkoztunk és álcáztuk egy
mást.)

V alaki felém nyújto tt egy 
H avanna szivarat. — M it csi
nálsz. m agyar jóbará t?  — 
kérdezte.

Esszét írok — vontam  vál
la t egykedvűen .— Mégis m it 
csinálnék?

Hogyan?
Fejben.
M iről?
A cenzorokról — válaszol

tam  és pöfékelni kezdtem, 
hogy egy legyek én is (átm e
netileg) az esszéirók közül az, 
am elyik fejben esztetizál. — 
A nyugállom ányban lévő cen
zorokról.

Nem kell elvetni a suly
kot — m ondotta egy m ély 
hangú esszéíró a sarokbóL —‘ 
Á lm odjunk reálisan, néptársak. 
V alakinek meg szüksége le
het rájuk.

M ár van — mondottam.
Le velük! —> m ondotta a 

m iniszterhelyettes. És ezen 
m ár lehete tt nevetni, m iköz
ben a ku ltú ra  — obsitos cen
zorainak bizonyára éber te 
kintete elő tt — tovább fo r
gott, valószínűleg keserű le
vében . .  .“

BOGDAN LÁSZLÓ

2 Egész lelkiemmel hinni akarok, 
de hittérítőm csak hebeg-habog.

3 A szíved akkor tesz hitet, 
ha elméd kételkedni kezd.

4 Nem haragszik a Halál senkire.
Aki haragszik, annak van szíve.

5 Minden múlandó, el semmi se vész: 
a halál csak végzetes tévedés.

6  A madarak elhallgatnak este.
Ez az a csend, melynek nincs

keresztje.

7 Éj van, s mihelyettünk megint 
virrasztanak a bűneink.

8  Megtett utam elöntötte az ár,
a megteendő meg lángokban áll.

9 A fáklyák füstölögve égnek.
Füst nélküli fénypont az Ének.

10 FÉNY! Annyiszor írom le a neved, 
ahányszor a sötétség fenyeget.

1991 május

Sipos László: Buletinkép

tá k  vo lna a tö rténelm i helyzet visszásságát, ingadozhattak  vol
n a  a ,,két ellen tétes irán y  között“ : „vagy a d inasztia érdekeit 
szolgálják  s ez esetben nem  nem zetiek többé, vagy a rendi 
alko tm ány t védik  a d inasztia ellen s ekkor egy elavúlt, kor
h a d t s a nem zet érdekeivel ellenkező életform a fö n n tartásáé rt 
küzdenek“ . . .

A „küzdelem “ a d inasztia m ajtényi győzelme nyom án úgy 
in d u lt a  m aga X V III. századi hosszú visszás korszakába — s 
úgy le tt „ez a rendes állapot az egész korszakban“ —, hogy „a 
k irályság  s a kiváltságos osztályok megegyeznek s megosztoz
nak  a hata lm on“ ilyképpen: ,.A rendek  hallgatólag lem ondtak 
a po litikai hatalom ról s ez teljesen a k irály  kezébe ju t; a k i
rályság átengedi a rendeknek  a szocziális hata lm at az elnyo
m ott osztályok fe le tt.“ A nemesség, am ikor a „m egm aradás 
fundam en tum át“, a nem zet hadi ere jé t az uralkodó keze alá 
adta, azt úgy tette, m in tha annak  fejében egyszerre két előnyt 
v ívo tt volna ki a d inasztiával szemben: az alkotm ányos nem 
zeti élet visszaállítását, s a rendi kiváltság ú jabb  gyarapítását. 
A pontosabb valóság az, hogy a „legszebb kötelesség“ terhét 
a pa ra sz tra  .he.ngerítve“ lem ondtak „a nem zet állam i különál
lásának  egyik lényeges kellékérő l“, u tána  „lelkesedéssel egyhan
gúlag“ k im ondták a dinasz ia leányági örökösödési jogát, „m ely
nek  következtében M agyarország a H absburgok birodalm ának, 
m in t nagyobb egésznek, egyik alkotó részévé válik“, s ezzel 
párhuzam osan  „nem  kötnek ki egyebet, m in t az ország jogai
nak , kiváltságainak, szabadságainak, szokásainak s törvényei
nek, a nem esség adóm entességének pedig örök időkre való fen- 
ta r tá sá t“. M ás szóval k iv ív ták  azt a nem zeti lé tre  rendkívül 
káros privilégium ot, am ely által a nem esség „m egm enekült a 
k a to n a ta rtás  te rhé tő l“, s helyreállíto tták  azt az ősi alkotm ányt, 
am elyet a valódi nem zeti érdekre — az európai m in tá jú  és szin
tű  nem zeti fejlődésre — nézve éppen ag kellett volna vetni, 
s m indezek m ellett nyugodtan h a jto tták  álom ra a fejüket ab 
ban  a tuda tban , hogy jó  hazafiak m ódján b iztosíto tták  M a
gyarország régi törvényeit, szabadságát, önállóságát.

M indennek a „leányágúság“ fejében „körülbástyázott“ á l
lap o tn ak  a valóságos á llása az volt, hogy éppen a nem zeti élet 
fő éltető  ágai vesztek el a nem zet szám ára a dinasztia s a n e 
m esség kiegyezésével: „M időn a nem esség az alkotm ány é rté 
k é t abban lá tta , hogy a közterhekhez ne já ru ljon  s figyelme, 
tevékenysége leginkább erre  az egy pon tra  irányu lt s a nem 
zet egyéb életbevágó érdekeirő l teljesen m egfeledkezett s a 
nem zeti é let fő ágait kiszolgáltatja az idegen, az ország beol
vasztására  törekvő fejedelm eknek, hogy korláttalanul, a nem 
zet hozzájáru lása nélkü l intézkedhessenek b e n n ö k . . .  — ak 
ko r ez az alkotm ány képtelenné vált a nem zet érdekeinek m eg
valósítására, akkor a nem esség m ozgalm ainak s az ősi alko t
m ánynak  nem  volt többé nem zeti ta rta lm a .“

A több m in t egy évszázadra kiható, s az egész nem zeti 
lé te t trag ikusan  sújtó, „idétlen gyerm ekhez“ hasonlóvá torzító 
kiegyezés m ibenlétét sum m ázva, a „hatodfélszász“ te rjedelm ű  
útikönyv  lap ja inak  passzusai összeadják a riasztó torzkép tü k 

rének  darab ja it: „Az összhang a királyság s a nem zet között 
helyreállt, de nem  az által, hogy a királyság alkalm azkodott a 
nem zet egyéniségéhez s érdekeihez, hanem  az által, hogy a nem 
zet nem  követelte egyénisége elism erését s nem  érezte m ár 
legfőbb érdekeinek m eg sérté sé t. . .  Az állam  legfontosabb vi
szonyai, m int a külügy, a hadügy, a pénzügy, a  gazdasági s az 
egyházi és ku ltú rá i po litika legnagyobb részben a rendi a l
kotm ány körén kívül estek s ez ügyeket a királyság abszolút 
hatalom m al intézte. De szerfelett nagy vo lt befolyása o tt is, 
hol a rendi elem ek közrem űködése elkerü lhetetlen  volt: a tör
vényhozás, az igazságszolgáltatás s a közigazgatás terén. A ren 
di alkotm ányban is m egvolt a szabadságnak egyik nagy elve: 
a nem zetet képviselő országgyűlés befolyása a törvényhozásra. 
M agyarországon nem  lehe te tt törvénynyé. a mihez az ország
gyűlés hozzá nem  já r u l t  Ez az elv azonban sajátszerü  v i
szonyaink között s a rendi alkotm ány term észeténél fogva csak 
igen szűk körben érvényesülhetett. A k irá ly  hatalm a nagy 
v o l t . . .  A m agyar k irá ly  az osztrák örökös tartom ányokra tá 
maszkodott, innen nyerte hatalm i eszközeinek nagyobb részét 
s nem  volt kiszolgáltatva a m agyar rendeknek. S ajá t hadse
rege volt, m elynek nagy része M agyarországban volt elhelyez
v e . . .  A király  nagy hatalm a lehetővé te tte  a rendi alkot
m ány mellőzését, az alko to tt törvények figyelmen kívül ha
gyását . . .  M agyarország elvesztette állam i függetlenségét. . .  
nem  u ra  többé sorsának, po litikájá t nem  ő határozza meg. 
Állami életének legfontosabb viszonyait idegen korm ány in té
zi, a nem zet érdekei ellen“ . . .

Egyetlen kisebb rám ába foglalva ez volt a tükörképe an 
nak  az „összhangnak“, am ely a királyság és a nem esség kö
zött a század első negyedében helyreállt, s am ely azután  a 
századon végig és még az ú jabb  század elején is döntő módon 
m eghatározta a két fő hatalm i tényező viszonyát és küzdelm ét 
egymással. A sok évszázados hatalm i harc az új „összhangon“ 
belül oda változott-torzult hogy m iközben az uralkodó je len 
tős korlátozással kiszorította a nem ességet az ország állam i
politikai életének fő hatalm i köreiből, a nem esség a m aga ré 
széről úgy kárpótolta a felső hatalom  kiterjesztése nyom án el
szenvedett térvesztést, hogy annyival nagyobbra növelte a m a
ga felső hata lm át lefelé, az ő közvetlen hata lm ának  alávetett 
alsó „néposztályok“ irányában . A küzdelem , am ely századokon át 
két politikai erő két irányból való ütközése volt, most csaknem  
egészében egyirányúsodott: „A k irályság  ko rlá tta lan  politikai 
hatalom ra törekszik a rendekkel szemben, a rendek pedig kor
lá tta lan  szocziális hata lom ra tö rekednek az elnyom ott nép 
osztályokkal szemben s azért m ind a kettő  ellensége m inden
nem ű törvényes korlátozásnak, mely ha ta lm a terjesztésében 
gáto lhatná.“

Az udvarhelyszéki szűkebb pátriában , ahol ebben a korszak
ban vargyasi Daniel István  báró  volt fők irá lybíróként a szék 
helyi főhatalm assága, ennek  az egyirányú, felülről lefelé ható 
— fokonként korlátozó-körszűkítő — hata lm i grádicsozottság- 
nak  olyan szállóigéje m arad t fenn, am ely egyszerű szólásba 
foglalta a század hűbéri függő-állását: „Az Isten  az égben,

3 g " \  l^ rez ia  Bécsben, D aniel István a székben.“ Az er-

Ä T Ä S  ; ä ä  h o g T a  sr
fa lc  “í  °  tavrtom ^ny • • • Ez az intézm ény egyedül álZ tt.

r lye'kintézm ény nem  fejlődhete tt De a b ^ n a b Ä C T Ä f c  
hódoltság korában) nem  volt szerencsétlenebborszTg M agyar 
orszagna! Területe három  felé volt szakítva s három külön
S n  á lló i aT l Uralt> k ík í ° lytonos ellenségeskedésben, hábo- 

k egym ással. Az állandó bizonytalanság, a h a ta l
mi viszonyok folytonos változása meglazítja a viszonyt az u ral- 
kocló s ^alattvalói k ö zö tt. . .  ziláltság, fejetlenség, nyom orésá0- 
m indenütt; az alattvalók  pedig megszokják a kormányzat gon
doskodásának hiányát. Az em berek szűk körökbe bújnak ösz- 
sze s csekély eszközeikkel védik m agokat a mint lehet. Az 
egészszel nem  gondol senki, m ert az egész nem gondol a r é 
szekkel . . .  Az ország elaprózódik kisebb-nagyobb körökre, m e
lyek nem  érdeklődnek egym ás i r á n t . . .  M ár csak helyi h a 
ta lom ra törekednek  s a nem zeti hatalom  eszménye is kivesz a 
telkekből. A szűkkörben való uraskodás élvezete elfelejteti velők, 
hogy a nem zet m aga el van  nyomva. Ezt az intézményt, m e
lyet rendes állam i élet felbom lása hozott létre, nem lehete ti 
egy rendes állam i életbe beleilleszteni. Erős, egységes állam  
ezzel az intézm énynyel nem  volt képzelhető. Semmi sem volt 
tehát term észetesebb, m in t hogy a rendiség legkedveltebb in 
tézm énye lett, m ert a rendiség term észeténél fogva e llen té t
ben áll az állam m al s következetesen gyengítésére törekszik.“ 

A m ajtényi bukás, a szatm ári béke s a pozsonyi országgyű
lések nyom án úgy osztozott a hatalm on az idegen dinasztia és 
a m agyar nemesség, hogy azzal m integy az országot is „felosz
to tta“: az ország egésze m in t a dinasztia birodalm ának rész
országa a dinasztiáé, s azon belül „az ország negyvenkét m e
gyéje“ m in t az „elaprózódott“ ország megannyi helyi hatalm i
köre a nemességé.

Nézte Bessenyei György a m aga legfelvilágosultabban látó  
szemével korának  M agyarországát, s am it látott, azt ugyan
ebben a „szűkkörben való“ aprózódásban lá tta : „Egy kis o r
szág R espublica áll előttem , körülöttem , mely egy várnak m e
gyéje . . .  A  m ennyi várm egyében fekszik a nemzet, annyi egy
mástól. független ta rtom ány t és itélőszéket form ál.“
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Az E rdélyi M úzeum  Egyesület 1906-ban két 
igen ta rta lm as vándorgyűlést rendezett — az 
elsőt M arosvásárhelyen, a  m ásodikat pedig 
Nagyenyeden.

Az enyedi vándorgyűlésre 1906. decem ber 
8—9-én kerü lt sor ünnepélyes külsőségek kö
zepette. A helyi A lsó fehér  című lap  közölte a 
m egjelen t neves szem élyiségek névsorát. I tt  
vo lt azokban az em lékezetes napokban többek 
között gr. E szterházi K álm án, Budai Árpád, 
'dr. K ristó f György. Orosz Endre, Roska M ár
ton, gr. Teleki Domokos dr., dr. Veress Endre, 
Z lam ál Ágoston, Seprődi János, B arabás End
re, Görög Ferenc, dr. Szádeczky Béla, dr. Chol- 
noky Jenő, dr. Szádeczky Gyula, dr. Cserni 
Béla, dr. Gyalui F arkas, dr. Incze Sándor, 
K enessy Béla, dr. K onrádi Dániel, összesen 
33 h ivatalosan m eghívott személy, valam in t 
több m in t 100 vendég képviseltette m agát 
Enyeden.

„A vándorgyűlés — olvassuk a  K özérdek  cí
m ű helyi lapban  — 10 órakor a várm egyeház 
nagyterm ében kezdődött. Díszes hölgyközönség 
is m egjelent a m egnyitáson, melyen a város és 
v idék  tá rsadalm a nagy  töm egben vett részt. A 
varm egyét br. K em ény Á rpád főispán és Szász 
József alispán, a várost V arró polgárm ester, a  
B ethlen  K ollégium ot br. B ánffy K ázm ér gond
nok, a tiszti és ta n á ri karok  legtöbb tag ja  kép
viselte; je len  vo ltak  az egyházak, hivatalok, 
tan in téze tek  képviselői, m agánem berek a kö
zönség m inden köréből. Képviselőt kü ldött a 
M agyar N um izm atikai Társaság, A lsófehér me
gye Történelm i és Régészeti T ársulata, H unyad 
m egye T örténelm i és Régészeti Egylete, a 
gyulafehérvári róm ai katolikus és a szászvá
rosi ref. K uun K ollégium , a  B atthyány könyv
tá r “.

Az ünnepi ü lést gr. Eszterházy K álm án az 
EME elnöke ny ito tta  meg, külön hivatkozva a 
je les egyesületet m egalapító  gr. Mikó Im re 
aldozatte ljes m unkásságára, am elynek jelentős 
fejezete éppenséggel Enyedhez és an n ak  híres 
kollégium ához kapcsolódik. Ezt követően V ar
ró  po lgárm estert s Fogarasi A lbert kollégium i 
rektor-professzort társelnökké, Csató János ny. 
a lispán t pedig kim agasló tudom ányos érde
m eiért a gyűlés tiszteletbeli elnökévé választót" 
iák.

Az ülés fo ly ta tásakén t a következő tudom á
nyos dolgozatok k erü ltek  felolvasásra: Fogarasi 
A lbert: Erdély A thén je;  dr. Reim bold Béla: 
A  táplálkozás néhány kérdése; Budai Á rpád: 
Rom ai provinciális archeológia Erdélyben.

D élután  városnézésre kerü lt sor, m ajd  az 
előadások bem utatásá t este 6 órától folytatták. 
Ezalkalom m al dr. Szilády Zoltán enyedi tanár 
M iriszlő község tárgyi néprajzáról, dr. Chol- 
noky Jenő  A  m agyar A lföldről, m íg dr. Szá
deczky G yula A  V ezú v  utolsó kitöréséről é r 
tekezett.

A következő napon, vasárnap  délelő tt a 
a B ethlen  K ollégium  gondosan rendezett, be
cses régiségeit szem lélték meg a résztvevők, 
m ajd  10 órakor az ősi schola díszterm ében, ú j
ból igen nagy szám ú közönség előtt, folytatód
ta k  az előadások. Bodrogi János, a Bethlen 
K ollégium  tö rténe lem tanára  Biró M iklós nap
lójáról — az alsóf ehér m e gyei magyarság
1848—49-iki veszedelm éről, dr. K onrádi Dá
niel egyetemi ta n á r  A  veszettségről, dr. Veress 
E ndre  A  m iriszló i csatáról értekezett. Végül 
dr. A páthy  István  V erseny és haladás címmel 
ta r to tt érdekfeszítő előadást.

A  továbbiakban Fogarasi A lbert enyedi pro
fesszor fölolvasásából ragadunk  ki néhány je l
legzetes részt:

„Enyed a fejedelm i in tézette l kebelében gyor
san  kiem elkedett m ezővárosi je lentéktelensé
géből. A gyulafehérvári Academ ium  gym na- 
sium ot ham ar u to léri a nagyenyedi nem es fő
iskola. Feléje fo rdu l Erdély figyelme. Tömege
sen keresik fel a gyerm ekeiknek sokoldalú tá 
m lásá t, igazi nem zeti nevelését óhajtó  főren
diek, még többen a szegények. E nnek a kor
szaknak, m elyet 1662-től 1704-ig szám tíhatunk, 
éppen ez az in tézet ad ja  meg a szellemi irány t 
az erdélyi hazarészben kiváló tanára i által. Ke
rete im  szűk volta m ia tt csak kettőt em elek ki: 
a legelsőt, V ásárhelyi Pétert, ki az áthelyezés
kor az egyetlen ta n á r  volt és tanári kötelessé
gein kívül még egyházi szolgálatot is te tt az 
enyedi egyházban; és a  legnagyobbat, Páriz  P áT 
pai Ferencet, ki valam ennyit felü lm úlja szer
vező és terem tő erejével. M int egykor a nagy 
A thénben az athéni iskolában P lató  és A ris
toteles, úgy em elkedik  ki ő a mi kis Athéné.nk- 
ben, jobban m ondva, az ő m indent átölelő nagy 
lelke, pára tlan  ak a ra te re je  és m unkássága ad 
Enyednek a régi A thénre em lékeztető je lle
get. M iként azok a nagy görögök, úgy ő is 
felölelte kora tudom ányosságának összes ágait; 
fel tud em elkedni az égig, m int P laton, de a 
földet sohasem hagyja el. m int A ristoteles; a 
tudom ányokat hasznuk  szerint is becsüli, te 
h á t nem  m arad az ideák gyönyörű, de te r
m éketlen világában, m int a Plútó l e lk e . . .  De 
legnagyobb érdem e, hogy az iskolát és neve
lésügyet összeforrasztotta a nem zet szívével; 
m ondhatnék  úgy is, hogy m egterem tette az á l
dozatkészség iskoláját. Hiszen Bethlen Gábor 
fejedelem nek azt a gondolatát, hogy a nem zet
nek azonosítania kell m agát az iskolával, 
hogy a nem zet szívének ott kell lennie, ahol a 
jövő nem zedék le lkét szerelik fel a küzdelem 

fegyvereivel, ő valósíto tta meg legnagyobb m ér
tékben. ö  hozta gyakorla tba az örök alapítás 
eszm éjét. Az ő ha tásá ra  »addig soha nem  ta 
paszta lt m értékben om lottak  be a kegyes jól- 
tevök adom ányai pénzben és term ényekben s 
illetőleg alapítványokban a szegény tanulók 
szám ára«. Sőt a külföld figyelm ét is ide tudta 
tere ln i. Nem csak a hazai, hanem  a külföldi 
m agyarokat, fejedelm eket is m egadóztatta if
júságunk  legm agasabb kiképzésének, a kül
földi egyetem eken te tt alap ítványuk  révén. 
O szerezte meg a kollégium unk egyik legna
gyobb s legbiztosabb tőkéjét, az »angol pénzt«, 
m ely 1885 óta a keleti szárnyban hirdeti Páriz- 
P ápai ha lha ta tlan  nevét.“

A vándorgyűlés k rón ikája  végül így mél
ta tta  az esem ényt:

.,Az enyedi gyűlés alkalm ával m ár szinte h a 
tározo ttan  ügy em elkedett ki a közönség sze
mében n7 E.M.E., am ilyennek alap ító ja  ál
m odta. t.i. e hazarész m inden tudom ányos és 
nem zeti törekvésének összpontosítójaként. Az a 
nagyon meleg, bennsőséges ünneplés, m elyben 
egyesületünk főként a város és kollégium  ren 
dezte közvacsorán részesült, bizonyítéka annak, 
hogy ilyen központ szükségét m inden m agyar 
érzi Erdélyben s bizonyítja azt is, hogy e kö
zéppontul szívesen lá tják  éppen az E.M.E.-t.

N yilván azért volt gyűlésünknek feltűnően 
ilyen az eredm énye, m ert Nagyenyeden vol
tunk, ahol sok m ia tt élénkebben érzik Mikó 
Im re  a lko tásának  je len tő ségét!. . . “

Az első v ilágháború t követő évtizedben meg
szakadt a  vándorgyűlések folytonossága. Az el
ső ilyen jellegű kiszállásra csupán 1930-ban 
kerü lt sor M arosvásárhelyen. A következő év
ben az Egyesület választm ánya m élyreható v ita 
u tán  úgy döntött, hogy 1931-ben Nagyenyedet 
választja  a kiszállás színhelyéül. A vándorgyű
lés idejét 1931. augusztus 23—30. n ap ja ira  tűz
ték  ki, s az elnöki tisztségre dr. Boross Györ
gyöt kérték  föl, m in t legrégibb választm ányi 
tagot.

A több m in t száz főnyi bizottság augusztus 
28-án érkezett meg Enyedre. A küldötteket 
Dóczy Ferenc rektor-professzor üdvözölte. Te
k in te tte l arra , hogy üdvözlő beszéde csupán 
kéz ira tban  m arad t fenn, nem  érték telen  azt 
egészében közölni, m in t kordokum entum ot:

„Igaz tiszte lettel és őszinte nagyrabecsüléssel 
köszöntőm az E.M.E. vezetőségét és tag ja it ab 
ból az alkalom ból, hogy vándorgyűlésük meg
ta rtása  végett Nagyenyed városába érkeztek. 
Az a vándorgyűlés, am elyre az E.M.E jelen  a l
kalom m al készül, a m ásodik az Egyesület m ű
ködésének új ra f  el vétele óta és egyszersm ind 
m ásodik alkalom  arra , hogy Nagyenyed város 
közönsége és az ősi kollégium  az Egyesület tag
ja it fala i közé fogadhassa.

Az első és ezen m ásodik alkalom  között egy 
negyed század te lt el. Elegendő idő arra , hogy 
em berek, viszonyok, világnézetek, nem zetek 
sorsa gyökeres változáson m enjen keresztül. 
A kkor az egyesület félszázados m ú ltra  tek in tve

Az E.M .Egyesület m a is az Istenad ta  szellem 
egyik legnagyszerűbb alkotását: a tudom ányt 
k íván ja  fejleszteni, népszerűsíteni. Ez által 
ak a rja  az em bert fejlődésében az érte lem  m ind 
m agasabb fokára em elni, a  tudást, a  m űveltsé
get m ennél szélesebb rétegben otthonossá, v a 
lósággal közkinccsé tenni. E város, an n ak  kö
zönsége és intézm ényei ezt a m unkát m int 
mindég, most is éber figyelem m el kíséri. Ha 
külsőleg ta lán  nem  is m indig m utatják , de bel
sejükben m indenkor igaz becse szerin t értéke
lik. Szeretik  hinni, hogy le tűn t nagy századunk 
drága örökségeiből soha sem veszíthetik  el a 
legdrágábbak  egyikét: a tudom ány és művészet 
szeretetét. E drága örökség tüze fog felcsap
ni és m agasra lángolni azon az oltáron, am e
lyen az EME az ö alap ító jának  em lékétől is 
m egszentelt ősi fa lak  között készül bem ulatn i 
Istennek  a legszentebb áldozatot: a szellem 
betak aríto tt term ését.

Ezért lesz e p ár nap ünnep a mi szám unkra. 
Ezért köszöntjük szeretettel, tisztelettel, igaz 
ragaszkodással az áldozókat, s m integy m aga
sabb parancsnak  engedelm eskedőket, honunk 
kedves vendégeiként érkezőket felé jük  keze
inket nyú jtva  üdvözöljük e két szóval: Isten 
hozott!“

A díszülés este hét órakor kezdődött a  B eth
len  K ollégium  díszterm ében. Az enyedi ren 
dezőbizottság ez alkalom ra babérkoszorúval 
koszorúzta meg gróf Mikó Im rének a terem ben 
levő olajfestm ényét és Körösi Csorna Sándor 
bronz m ellszobrát. A nagy befogadóképességű 
díszterem  zsúfolásig m egtelt az érdeklődő kö
zönséggel. Nem csak Nagyenyed színe-java volt

vissza a legszebb kilátásokkal nézett egy nagy- 
szerű, fejlődő, egyre m agasabb célt megváló- 
sítani h iva to tt jövő s a  kicsiny város bol- 
dogan tá rta  fel kapu it az érkező vendégek 
előtt, hogy p ár napon á t o tthont adjon nekik 
és szom jas ajka, vidám  szíve, fogékony lelke 
m erítsen a nehezen felku tatható  titkos fo rrá
sokból eredt, cserm elyeken, patakokon keresz
tü l egybegyült k ristá ly tiszta  vizéből a tudo
m ánynak.

Lehet, hogy a lánc, am ely az egyesület tag
ja it és a város lakóit akkor egybekapcsolta, 
csillogóbb, ragyogóbb, az érzés am elyben ölel
keztek, vidám abb, önfeledtebb, a találkozás 
külsőleg fényesebb és pom pásabb volt, m int 
a mai. De csak azért, m ert az akkor fényes 
táncot az idő, a  fájdalom  és szenvedés p a ti
nájával vonta be, az érzést; gondolkodást a m a
gunkra eszmélés öntudatosabbá, m élyebbé s 
így nehezebben felszínre törővé te tte ; a ta 
lálkozást az egym ásra utaltság  ténye a szivek 
és elm ék belső, forró és term ékeny ölelkezé
sére változtatta  át.

ott nem zetiségi és felekezeti különbség nélkül, 
de vidékről is sokan bejöttek  a vándor-
gyűlésre.

Dr. Boros György elnöki m egnyitójában töb
bek között azt hangsúlyozta, hogy az Egye
sület nem azért keresi fel vándorgyűlésével 
egyik-m ásik várost, hogy tagjai tudom ányával 
dicsekedjék, hanem  hogy a tudás irán ti érdek
lődést serkentse, vagy éppen felébressze. „A
XIX. században három  rokonegyesület alakult 
Erdélyben — m uta to tt rá  a szónok —. a  né
m et Verein für S iebenbürgische Landeskunde, 
a m agyar Erdélyi M úzeum-Egyesület s a rom án 
A stra. Viszont távolról sem kell az t hinni, hogy 
e három  egyesület egym ás ellen alakult, 
ugyanis gyökerük egy: Erdély fö ld jének és 
m ú ltjának  szeretete. E rdély bércei, lankás 
hegyoldalai, a m éltóságteljes erdékből fakadó 
folyók nem kérdezték soha. hogy m ilyen nyel
ven énekel az ara tó  fiú vagy leány s a csalo
gány és pacsirta  is m inden szívnek szól egy
arán t. M indenki azon a nyelven hódolhasson 
tehát a tudom ányoknak és E rdély szépségei

nek, am elyet anyjától tanult. Csak akkor fog 
m egíródni Erdély hű és igazi h istóriája és 
hozzá néprajza, midőn a három  erdélyi nem 
zet ku ltú rhőse it egymás mellé, egy foglalatba 
á llítja  a művész tolla és ecsetje. K eressünk és 
ta lá lju n k  érintkezést — m ondja továbbá az el
nök — a m ásik két erdélyi egyesülettel. A tu 
dom ány és ism eretek mezején legyen közöt
tü n k  unió, anélkül, hogy a fa ji jellegtől és 
eredetiségtől m ásokat megfosztani akarnánk .“

Ezután az üdvözlő beszédek egész sora kö
vetkezett: dr. Aurel Albini polgárm ester ro
m án nyelven üdvözölte az EME vándorgyűlé
sét; Jancsó Sándor reform átus lelkész a refo r
m átus egyház, a római katolikus egyház, va
lam int a nőszövetség nevében beszélt, Riffelt 
M artin  lelkész a lutheránus egyház nevében 
ném et nyelven szólt, az un itárius egyház ré
széről B arabás Miklós lelkész m ondott üdvöz
lő beszédet; Sándor József szenátor az EMKE 
nevében, dr. G arda Kálmán a Bethlen Kollé
gium  főgondnoki minőségében m ondott szép 
szavakat, az üdvözlések sorát dr. Ion B alta- 
riu  közjegyző zárta  be, ki a „B erthelot“ fran 
cia kör nevében román nyelven üdvözölte az 
EME. enyedi vándorgyűlését.

A továbbiakban a színvonalas, tartalm as föl
olvasások sora következett. A szerzők és szak- 
dolgozatok puszta fölsorolása is sokatmondó 
e tek in te tben : dr. Kristóf György Kaziucy Fe
renc és erdélyi útja; Törik Zoltán — Seges
várró l — A datok a nagyküküllőm egyei neogen 
geológiához; H orvát József — M arosvásárhely
ről — India és az angolok; dr. M árkos György
— K olozsvárról — A  kiütéses fertőző beteg
ségekről; dr. Szádeczky K. G yula — Kolozs
várró l — N agyenyed vidékének geológiai k i
alakulása és kapcsolata a szerves élettel; 
dr. Balogh A rtú r — Kolozsvárról — A  kisebb
ségek nem zetközi védelme; dr. Schm idt Béla
— M arosvásárhelyről — öregedés és halál; 
Szabó T. A ttila  — Nagyenyedről — Adalékok  
a m agyar diákénekelés történetéhez; dr. Bitay 
Á rpád — Gyulafehérvárról — N agyenyed 1600 
körül; Elekes V iktor — Nagyenyedről — Gás
pár Jánosról, az enyedi tanítóképző első igaz- 
gatójáról' a magyar népoktatás történetében  
nevezetes szerepet játszott férfiúról; dr. Csá
szár K áro ly  — Kolozsvárról — A  helyes m a
gyarság; Bányai János — Székelyudvarhelyről
— Székelyfö ld  m in t fürdőország; Já ra i István
— N agyenyedről — Körösi Csorna Sándor; 
dr. Tavaszy Sándor — Kolozsvárról — Mit 
m ond a filozófia  m a a mai em bernek; dr. Szász 
Ferenc — Kolozsvárról — Szigetek a világ- 
egyetem ben; dr. Tusa Gábor — K olozsvárról — 
Bírói védelem  sérelmes közigazgatási in téz
kedések ellen; Bányai János Udvarhely vár
m egye iszapforrásai; dr. B itay Á rpád Gr. 
B atthyány Ignác; dr. Balogh E rnő — Kolozs
várró l — A  leghaszontalanabb fém  címmel ta r
to tt előadást.

A kétnapos rendezvény program jába illesz
kedett a reform átus vártem plom ban m egtar
to tt istentisztelet is, amelyen Jancsó Sándor 
lelkipásztor prédikációban m élta tta  az EME te
vékenységét, enyedi vándorgyűlésének sikereit. 
A helybeli rendezőbizottság az EME tisztele
té re  jól sikerü lt estélyt rendezett az I p a r o  Ön
képzőkörben, m ely alkalommal az enyedi m ű
kedvelők — Dóczyné Berde Árnál festőm űvész
nő vezetésével — két egyfelvonásos v íg já ték  
előadásával keltettek  kellemes hangulatot.

A  vándorgyűlés eredményességét K ántor 
Lajos dr. így foglalta össze beszám olójában:

„Nagyenyedhez fűzött rem ényeink m inden 
tek in te tben  teljesedtek. Nem tartalom  nélküli 
udvariassági szólam, hogy e város lakosságá
nak  a k u ltú ráé rt való lelkesedése a  messze 
m últba visszanyúló kultúrintézm ényeken ne
velődött. A szokásos rövid lobogású lelkesedés 
helyett, m ely valam ely alkalom ra csak p illa
natnyilag  lángol fel, Nagyenyeden a történeti 
trad íciók  őrzésének természetes m egnyilvánu
lását lá ttuk . A rendezőbizottság — élén dr. 
G arda K álm án elnökkel — ma ritk án  tapasz
ta lható  lelkesedéssel vette kezébe a sok körül
tekintést, nagy odaadást, de m indenek előtt 
igen sok fáradozást kívánó rendezést. Az Egye
sület enyedi tag jain  és a Bethlen Kollégium 
tanári karán  kívül lelkes buzgósággal vettek  
részt a rendezésben a különböző egyházi ve
zetők. a nőszövetségek s Nagyenyed csaknem 
m indén vezető egyénisége. Öröm mel állap ít
h a tju k  meg továbbá, hogy enyedi vándorgyűlé
sünk az Egyesület tevékenysége irán t érdek
lődök nem zetiségi megosztódása tekintetében a 
háború  előtti színeződést hozta vissza. Nem- 
csak a díszülésen láttuk ott a vándorgyűlést 
üdvözlők sorában a nagyenyedi „román és né
m et reprezentánsokat és érdeklődőket, hanem  
az előadások hallgatói között is. A kezdet 
biztató je lének  látom  ezt arra, hogy az itt  elő 
nem zetek egym ás kultúrájának értékelésében 
és tisztelésében rálépnek a kölcsönös megbe
csülés és harm onikus összeműködés u tjara.
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KERESZTURY DEZSŐ

K I L É P N I  !

Hegyekbe ormok omlanak, 
tejútak, holdak, csillagok, 
szabályok, alaptételek, 
az oszthatatlan létezés 
kihamvadó csillámai; •— 
ha fölszakad a súgalom 
szökőárja: ép rend, edény 
törik, széthull a lüktető 
érhálóban; fény villan és 
kristályosul mocsoktalan.

Bár áradnál árján megint! 
Kitörnél utoljára még, 
máglyára szánva testedet! 
Akárhová. Miért? Benyel 
a Mindenség. Kigyúlsz, figyelsz 
láng-álomban. Ilyen talán 
a halál, az átszületés.

Szóba fognád? Csak dadogás.
Morzsa se: honvágy, sejtelem.
A szó: vízpor tenger színén.

1989. június

A K Ö Z E L Í T Ő  C S Ö N D

A fátyol megsürűl szemem előtt, 
a dolgok színe, éle lágyul, 

puhábban pördülnek a dobverők, 
íz, illat eltompul, megzápul, 

rozsdás, vakotás, ami még előbb 
tükör volt: a lét bepárásul.

Van, hogy egyszerre minden kiürül: 
a Nincsben semmi leszek én is, 

de — elmémbe nem fér bár — földerül 
a haláltalan világ mégis: 

sorsommal nem vagyok hát egyedül, 
remény szelíd hatalma őriz.

Dönteni, tenni csak a pillanat 
késztet a vágtató időben, 

áe kezdet s cél szabja meg utamat, 
küld, hív, vezet néma erővel, 

vonzásából semmi ki nem ragad 
a törvényjárta Mindenségben.

Túlélni is ez a vonzás segít, 
mi volt, szél pergeti a porban, 

kivehetetlen sóhaj lesz amit
ujongás szült, vagy füstbe szórt jaj 

hogy Isten mása vagyok: gyermekhit; 
sejtem talán, kitől jön s honnan.

De a csíra, mi bennem érett maggá: 
emberszabású látomás, 

minőség, elv, nincsenek is szavak rá, 
a múlásban megmaradás, 

ős sejtésből, vágyból lesz új alakká: 
a mag örök, csak héja más.

1989. június



I DOBOZI ESZTER

S E  D E M E T E R  S E  A R T E M I S Z

i i

Amikor még befelé vágtak utakat, éket
a nyers szövetek mélyeibe
szárnyas agavészirmok,
amikor még vadréce rajok zúgtak
a langy levegőégben,
s ringtak gvöngy-vizek árnyaiban,
és paripák dobogtak föl a hajnalok alján,
s a fii meg a föld szaga tömbüsödött
eggyé, amikor még nem vitorlázott
hang se, s töredék ívén dallam se
siklott alá a zöld egekből,
amikor még nem szikrázott meg a sző
egy pengeélen s ritka kövecskék kristályrácsozatán,
amikor még se fény, se harmat csilláma
meg nőm vonaglott a létlen létezőknek
ormain, kiszögellések elhagyatott csöndjeiben,
amikor még névtelen álltak a bálványfák
s corpmsok, s a bárány vére m ég'el nem vétetett,
mint aki bííntelen, voltam, káosz előtti kezdet
szigony-fehéren épp megvillant, ami testi,
Artemisz, ahogy elragadott.

II
Majd meg hogy a mélység bolyhái megnyíltak, 
s a fojtogató kénes gőz meg a máglyák üszke 
hányódott fel a fekete lángokban delelő

golyóbisokra,
ott, hol a zenitre gondolt egy csóványi fényt, jelet,
az öntudat, s a képzelet mikor hólepkéivel
körbepilinkézte még egyszer e tért,
az alább-alább merülőt,
is a látóidegek nem villámolták vissza
már határaidat, lét,
s oly tele jött időknek, hogy fölforrósodtak tőle 
a bádogvirágok, s a sötétlő tűzben oly napok 
gvúltak a méretleneknek alján, hogy elborult 
minden látómező, és kérges-cserepes hámréteg 
kormozódott eléje a fel-felfehérlő tekinteteknek 

j — emlékszem, lefelé tartottunk mind,
kik egyazon zsákjából szakadtunk e levésnek — 
s lettünk létlen valóvá,
és csúsztunk alá garatokon, sikamós nyelőcsöveken, 
s az elvek, mámorok
cindbervöröse elnyelt, míg hasadtunk és törődtünk, 
éreztük, amint
húsunkat, a méhünket szabdalják, 
a sejtjeinket metszik át meg át 
a zuhantató erők vonalai; 
voltunk, önnön tüzűnktől égő golyócskák: 
kik, hogy megbillentek, megbillegdéltek,

billegdéltetlek,
gravitáltunk, cseppet sem felfelé; 
és a képzcltnek, a valahol tudottnak, 
a fénynek szerteszaladó szálaiból, 
ezen a pdkszőtte hálón 
szakadva át
lettünk: lényegünk fölfalatői;
világ köldökzsinórja — kígydtestünkben
hullámozva és tekeredve
mi magunk — eszméletünknek — fojtogatok

Mert micsoda mindehhez az a 
pontszemnyi bíbor öröm?

III

Én is voltam hegyekre szökellő márványfüst.
Vadak Úrasszonya, fényhűs nyíl rezgeti ott
a hallgatás húsába fúrva, hol én megálltam,
ahol én jártam, árvák s zöldek árnyai zuhogtak.
s a csermelyek, a források jégszilánkjai pattogtak szerte,
ahol én szálltam perbe a fuvalommal, a tűzzel, az árral;

lehettem volna föld, lehettem volna . .  . szökevény anyagnak, 
csontnak, a láznak törvény, csend fölénye némasággal szemben, 
lehettem volna irmagja szónak, a teremtés kezdete, netovábbja, 
és szárakba szökő nedv, a sikér kalászok szemezéseiben, 
hasas magvacskák köldökén a sejt, a csíra . . .  lehettem volna... 
de már se Dámetér, se Artemisz nem támad 
színeimben újra. kibontakoznak belőlem mind, 
lehámlanak a csontjaimról az istenek maszkjai, 
s nem leszek végül őseset, és nem leszek az, kit küldtenek 
ennek-annak,
fülemben már csak az üreges mákgubók zörgenek,
itt-ott lehull egy porszem, megáll belül s kívül is,
eltömödnek a kazamaták ürgelyukszerü lejáratai.
és kitoloncolnak, elhurcoltatnak ez alvilági labirintusok
folyosóiról, s elkobozzák tőlem majd a holtakat,
és nem leszek én így a „között“, nem leszek eleven üzenet
innen oda, és onnan ide se,
kiáltozásom e síri világ már vissza nem veri:
ébredj, leányom, Perszephoné, kövess!

Raino Kanerva: Nyaraló

Teiitatálat
Talán a templom kapuja az 

egyetlen hely, ahol soha nem 
köntörfalazhat a Kéregető, 
hisz csak e környékig követ
hetik világi sorsának álruhás 
követei. Ha mindjárt szótla
nul is, de itt rögtön kérnie 
kell isteni jussát, melyért hiá
ba könyörgött a könyörtele
neknél. S e bejáratnál m in
dig megtörik a világ (lásd 
Eliade a szent és a piofán  
térre vonatkozó elmélkedé
seit), valahányszor Koldus 
tartja ki üres kalapját, mert 
ez egy isteni őrségváltás, vagy 
méginkább: olyan beavatás, 
melyért jutalmul örök oLalom 
jár.

De, ki nem tudja, mit keli 
kérnie, ne vegye kezébe az 
üres kalapot. Elenyésző lesz 
az adomány a veszteséghez 
képest, m elyet majd Isten lát
hatatlansága okoz, mert az 
igazi koldulás szinte végre
hajthatatlan feladat, kibírha
tatlan ínség és őrség a bu
kott lelkek falainál.

Nem mindenki ád alamizs
nát, s a koldus sem fogad
hatja el bárki adományát. 
Vérző szívvel bár, de min
dent visszautasít, mi kísértés
be vihetné égi hatalmát.

A koldus hatalma olyan ke
reszt. mi sose fáj, hisz a 
gondterhelt Király mindig fö
lötte áll, s ő hordja utána e 
könnyű szálkát, mint annak- 
előtte hordta Mária légtestü 
fiát.

Mi mást is cipelhetne ma
gával ide, világunk perem vi
dékére, mint egyszerű lelki 
telítettséget s hűséget? Min
den egyéb fölösleges lenne. 
Ura nem vágyik földi alam izs
nára. Csak azt fogja mindig 
kérni, mi az emberben kizá
rólag Égi: a lélek fényét: a 
megvilágosodást.

A koldus is ezt kéri, mi
alatt Ura szívében érik a ma
gasztos sorsra. Mert adománya 
teremtés. _ _ _ _ _

A~király egyszer visszakol
dulja temérdek kincsét, s a

rongyos kéregétől az utcán fu
karok lincselik majd meg, ha 
nincs benne némi esel, édes 
visszacsalogatás, cr.;i1.t siránko
zó halogatás. Ezért a kincs 
nem állhat sokáig a ICo’dus 
kalapjában, tünékeny földi 
alakjában. Mikor áthágja an 
nak karimáját, Urának ötödik 
körét, visszaváltozik alakta
lanná, visszakért esszenciává, 
s ezzel végképp átadja ma
gát a rejtett kincstár kegyel
mes Kincstárnokának. A 
Kincs.

Ki ne lakott volna már, ha 
mindjárt pár pillanatig is, 
karmazsinos kalapban, vagy 
áldott anyaméhben, s kit nem  
adott ki védtelenül ö ,  az Ada
kozó, a hétpróbás élet mar
talékául? Hiszen nem marasz
talhatott kemény marokra 
fogva, ha csal szerelmének 
nem lettél önkéntes foglya, 
mielőtt rád került volna a sú
lyos agyagváz Lénye védel
méül.

Mert néha magad sem tu
dod, kit véd földi tested, ez 
a halandóságra szabott álru
ha, élőjén a fényes csillagok
kal.

Nem marasztalt, mert titok
ban benned vándorolt kapu
ról kapura, s várta, mikor te
szed le ö t  követe kalapjába, 
s mikor maradsz asztalánál 
magadtól, kérve-kérve.

ím e kéregető lennél, s ad
nál szívesen, ha kérlelnének. 
Ilyen ellentétekben pedig tör
hetetlen marad a világ: kö- 
réd épül a templom mind
örökre.

HODOR ADÉL

PALOCSAY ZSIGMOND

B A G L Y O K  G O N D J A

— Mi hír, Baglyom? Titoknokom.
— Tűnődésre akadt okom.

— Rádpuskáztak? Megkergettek?
— Csak a Varjak fenekedtek.

— Azt megszoktad! Gyűlésből jössz?
— Onnét, Uram — tudja a szösz. . .

— Mit tud a szösz?! Engem érint?!
— Igen, félig-meddig — részint.

— Nyögd ki! Rám hasonlítez sokban.
— Azért szólok rébuszokban.

— Rokonaid emlegettek?!
— Minden Baglyok tiszteltetnek. 
Konok zöldpárti1 vagy — mondják.
Versed könyv nélkül is fújják.

És Te?! — értünk mit se teszel.
Ha majd Gatyáskuvik leszel, 
rájösz, hogy télen AZ ÉLET 
nékiink szűk marokkal méret 
egy-egy cickányt — pocegeret; 
hótkorossá2 lett verebet.

Mindig csak a hűségesek . . .  
csatarázó énekesek 
sorsa izgatja a sajtót — :
szállónnabört, magot, sajtot 
mint kínálgasson a gyermek, 
ha a Nagy Tél faggyal ver meg.

— így van, Uhu. Mi a dolgom?!
— Kürtőid, sípold, hogv e Bolygón 
A BAGLYOK IS HŰSÉGESEK; 
HASZNOSAK ÉS VÉDTELENEK.

Halált hírei a o.iipp Kuvik, 
ha azt mondja: „kui — kivitt“ (?!) 
Suviksz a bagoly-babona; 
télen: szalma és gabona 
segít rajtunk — szórd vén fához: 
Száradozó Lombostyánhoz.

— És a pockok odabújnak?!
— BAGOLYETETÖHÖZ szoknak 
rögvest az éhes egerek;
meg a hótkoros verebek.

1 zöldpárti: természetvédő
2 hótkoros: holdkóros

JANCSIK PÁL 

F E L T Á M A D Á S

(Olvasmányélmény-emlék)

Tavasz v o lt . . . Föntről fény hullt és
szirom szállt.

A fákon üdezöld puha palást.
Feküdtem a fűben, inkább lebegtem. 
Tolsztojt olvastam, a Feltámadást. 
Nyehljudov herceg s Katyusa szerelmét,

Nyehljudov bűnét, Katyusa telt mellét, 
minden mozdulatukat, mint saját 
életemet, oly élőn éltem át.

De nagy varázsló is a fiatalság!
A könyv bizony átlátszó tanmese.
Én mégis valami nagy, szent dolognak 
voltam közvetlen, boldog részese.

Feltámadok . .  . megyek Szibériába . . .
Forró fejemre hószirom havaz.
Körülöttem 6 bennem kaján örömmel 
tombolt a feltámadt pogány tavasz.

•  e*

SZEMIRÁMISZ iO L  — SZADDAMIG

Most u to lért a száguldó homokfelhö. M egragadott, 
m in tha le akarna sodorni a teve hátáról. Erősen ta r
to ttam  m agam at, a v ihar még gyorsabban tolta előre az 
állato t, m int ahogy fu tn i tudott. A homok még nem  is 
volt itt, csak a vihar. Talán még van m enekülés. És 
ekkor láttam , hogy a m enekülő lovasok szétszóródtak. 
E lérték  azt a helyet, ahol nagy sziklakövek voltak, 
am elyek m ögött elrejtőzhettek  és lélegzethez ju th a t
tak. Az én tevém  ösztönszerűleg szintén egy ilyen szik
la  mögé vetette  magát, még pedig oly gyorsan, hogy 
alig bírtam  a nyeregből kiugrani. Én a teve és a szikla 
közé húzódtam , kabátom  szárnyát a szájam ba vettem  s 
a tu rbánkendőt fejem  köré csavartam . Alig tö rtén t meg 
ez, u to lért a homok, m ely m int egy összeomló fal zu 
h an t reám. Sem m it nem  láttam , sem m it nem hallottam . 
H irtelen  titokzatos nyugalom  tám adt körülöttem  és a 
teve mozogni kezdett. M egpróbáltam  felemelkedni. Ne
hezen m ent, de mégis sikerült. Csak akkor láttam , mily 
rengeteg homok feküdt rajtam . A fülem , szájam, o r 
rom  szintén tele volt finom  homokkal, m ely olyan lágy 
volt, m in t a púder. A szem emet lehunytam  s pilláim  
alá is por szállott. Sokáig kelle tt vesződnöm, míg e t
től a sok homoktól m egszabadultam . (May K. A homok_ 
vihar, 1902.)

* * *

Pj o o •  rlosszie
Ö böl-háború — vándordüne- és porviharveszély! A 

Perzsa (Arab)-öböl térségében a sivatagok hom okján 
évezredek a la tt egyfajta borsó-dió nagyságú kavicsokból 
álló védőréteg képződött. Ez teszi lakhatóvá K uvaitot 
és a szomszédos állam okat, m ert a viharok által sem 
megm ozdítható kövek m egkötik a homokot és a port. 
Most azonban e védőbevonatot hatalm as terü leten  meg
bontották az Öböl-háborúban bevetett nehéz járm űvek. 
A tengerbe kiömlő kőolajon és az égő olajkutak égés
term ékein kívül tehát ez is károsítja  a term észetet. Ahol 
e járm űvek e kavicsréteget feltörték, az állatoknak 
eddig alig látható  nyom ai még a m űholdas felvételeken 
is jól kivehetők. A sivatagot hosszú idők óta borító kö
vek ugyanis egyfajta m agnézium - és vasoxidok alkot
ta, fény t elnyelő bevonatot kaptak, s ha elm ozdítják 
vagy m egforgatják őket, megnő a fényvisszaverő képes
ségük. A m űholdas felvételeken ezért ism erhetők fel jól 
a sivatagokat m ost keresztül-kasul átszelő árkok. Fa 
rouk El-Baz egyiptom i geológus attól tart, hogy ahol e 
védőréteg hiányzik, új vándordünék képződnek, s azok 
K uvaittól déli irányban, egészen az A rab Emírségekig, 
m egm űvelt területeket, repülőtereket tem ethetnek m a
guk alá. Még pusztítóbbak lehetnek a porviharok. Mar 
az Irak és Irán  közti háború idején is a m egkétszere
ződött számú porviharok m iatt repülőtereket kellett 
üzemen kívül helyezni. A szakem ber szerint a homok 
felfogására szélsövényeket vagy széltörőket kellene 
építeni és az új szélelhárító eljárásokat kifejleszteni. 
E téren sikeres m unkát végzett a kuvaiti kutatóintézet. 
(A tudom ány világa, 1991.)

* * *

„A hajdankor napján a szántóvető . . Midőn föl
ded m egm unkálásához fogsz, ny ito tt szemmel ügyelj az 
öntözőárkokra, csatornákra és a gátakra: am ikor földed 
elárasztod, ne legyen ra jta  túlságosan magas a víz 
szintje; m ikor pedig a vizet leengeded, ügyelj arra, 
hogy a talaj kellőképpen felázott maradjon. Tapossák 
meg neked beburkolt patájú  ökrök, és ha a gyomot m ár 
kitiporták, és ha a rögös felszínt elegyengették, még te 
m agad is sim ítsd el tökéletesen, keskeny kapával, a 
súlyuk egyenként legfeljebb kétharm ad m ana legyen. 
M ajd egy kapával lazíttasd fel a paták nyom át, és az 
sim ítsa el a helyüket. Boronával egyenlíts ki m inden 
m élyedést, és a kapás a földet m ;-:d a négy oldala felől 
já rja  be szerszámával. Amíg a löld szikkad, m unkásaid 
készítsék elő számodra a szerszámokat; erősítsd meg az 
igát, új szíjaidat szögekkel feszítsd ki, és a m esterem 
berek javítsák meg régi szíjaid szakadt végét. Bronz 
szerszámaid legyenek kezedbe simulok. A jószág bőr 
homlokkötete, az ösztöke, a szájat kinyitó, a szíj: 
bizony, m ind jó segítségedre vannak. Vetőmagszóró 
dobozod repedéseit tömd be — ez jelentős hasznot hajt 
neked. Hogyha gondoskodtál m ár m indenről, ami fö l
dedhez szükséges, ny ito tt szemmel ügyelj a m unkála
tokra. Ha m ásodik ökröt is fogsz az eke ökre mellé 
— két ökör, egymás mellé befogva, nagyobb barázdát 
húz, m int a magányos. A m unkát szélvészként végzik el 
számodra! Egy búr földön három  gur árpa legyen e l
vetve számodra. Az eke az élet fenntartója. (Sumer pa
rasztnaptár, i.e. III. évezred)
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O tt m egy a busz, ahogy kifordulunk az utcából, be
visz a városba, i t t  van a forduló, innen megy vissza. 
Van hely bőven, i tt  még nincsenek ra jta , m ire beér, 
teleköpködjük napraforgóval, csikkel, m ert a mészgyár- 
nál is megáll, o tt sokan vannak, ben t a városban m ár 
nem, m ert piszkos, meg büdös, m egvárnak egy másikat, 
o tt több is jár. Ha sokan vagyunk, leverjük  őket. Itt 
a telepen k in t vagyunk, de ez is a város még, m inden
kinek disznója van, lova, tehén, tyúk, meg am it lehet. 
N ekünk is van egy lovunk, Deres, meg két disznó. A ló 
öreg meg gyenge, enne állandóan, de nem  mindig kap. 
Meg harap, csíp, nem  rúg, hanem  harap. Belevágtam 
a kést a horpaszába, m ert belém csípett, először el 
akartam  tö rn i a lábát, de nem tudtam , ideges lettem , 
belevágtam  a kést. Nem jó az olyan ló, am elyik harap, 
m ert veszélyes, anyám  is fél tőle. Apám  m egvert érte, 
de m ajd ő is m egkapja a magáét. Nem akarják  enni a 
csutkát meg a gazt, a disznó se, mészporos, le kellene 
mosni előtte, há t m ajd megeszi, ha  megéhezik.

Poros i t t  m inden, nem is lehetne i t t  lakni senkinek, 
építkeznek mégis, van egy, aki em eletesre csinálja. A 
m iénk egy szoba-konyhás, van egy kam ra, ól a disznó
nak, meg a lónak is, szín. O tt folyik a kanális, m inden
kinek oda megy le a kertje, ott nincs kerítés, minek. 
Volt házunk bentebb, de apám eladta, ahogy leszázalé
kolták, és ezt vette  meg, kelle tt a pénz. N ekünk ez is 
jó. I tt  van a fatelep is, van, aki oda já r  dolgozni, úgy 
lopják a deszkát, hogy adogatják ki az éjszakások a 
kerítés tete jén . Idevaló az éjjeliőr is. A m arra meg a 
m észgyár van, ide látszik a torony, o tt sokan dolgoz
nak, viszik, hord ják  a meszet lapáttal a szalagra, az meg 
viszi fel a zúzóba, zsákolják, oltják, vizet engednek rá  
a nagy medencébe, zúg a m otor egész nap, idehallik, 
hordja a m eszet a szél, a port, keserű, csípi a szem it az 
em bernek.

Engem K álm án bátyám  v itt be a gyárba. H allgattam  
K álm án bátyám ra, de m ár m egbántam . A zt m ondta, 
azért m enjek dolgozni el itthonról, m ert itthon csak a 
rosszat látom . Apám  iszik, anyám  is, de h á t m ifelénk 
m indenki iszik, á ru lják  a bort m indenütt, pálinkát, 
egész nap jönnek-m ennek, úgy ahogy vannak otthon, 
nem  kell öltözni, csak átm egy az em ber egy félliterre, 
deci pálinkára, cigarettáznak, akkor megy a másik is, 
az kér em ennek, ez meg vissza, akkor hazam ennek, 
tesznek-vesznek, és megint. K ijárnak a m észgyárból is. 
Mi csak nézzük az ablakból. Adnak hitelbe is, ism er
nek m indenkit, az asszonyok meg haragusznak érte, fi
zetéskor számolnak. Van bolt is, de ott reggel nem ad
nak, pedig akkor kell a legjobban. Kálm án bátyám éknál 
is van bor is, pálinka is, de nekünk nem  adnak. 
A pám nak m ondja, neked nem adok, m ert tönkretetted  
a családodat. Meg te is, Lenke. Ezt anyám nak. Isztok, 
m in t az állatok, nem dolgoztok, úgy jártok, m int egy 
csavargó, o tthon a piszokban, mocsokban, m int a disz
nó. Jobb lenne, ha elpusztulnátok m indnyájan. Nekem 
m ondja, tegyél gálicot a borába, attól m egutálja, nem 
fog inni. O tt a sok tyúk, liba az udvaron, és nem ad. 
Pedig jehovista. Na, de m ajd adja ő m ajd lejjebb is. Egy 
pár libájának m ár elkaszáltam  a nyakát a sarlóval a ka
nálisnál.

A nyám  reggel azzal kezdi, hogy elindul, ahogy fel
kel. R uhában alszik, meg apám is, meg mi is, mi az 
agyon, a nagyon aludtunk azelőtt hárm an, egy nagy, 
széles vackon az ablak alatt. Ök meg a kicsin. Apám 
m ostanában k in t m arad a lónál, m ert fél. Én m ár fen t 
vagyok, látom, hogy csattog anyám  ki a kapun, még 
nyitva is hagyja, úgy siet, hogy vesz tojást, vagy va
lam it, ta rtan ak  tyúkot a telepen, van tojás, olcsó. Ne
künk  m ár nincs se tyúk, se tojás, m ert anyám , ha nem 
volt m agánál, odaadott egy tyúkot is egy deci pálin
káért, pedig hányszor m egvertem  érte! M enetközben 
belép ide is, oda is, i tt  egy félliter bor, ott egy féldeci, 
ha pénzért, ha  hitelbe, mindegy. Aztán apám  jön ki az 
ólból, tiszta tö rek  meg trágya mindene. Hol van anyá
tok? Elm ent tojásért. Na, keljetek fel gyorsan, etetni, 
itatn i, m ind járt jövök. Te meg, nagy kanca, m ár csinál
h a ttá l volna i tt  valam i rendet, meg tüzet rakni, m in
dent én csináljak? Ez még azelőtt volt, ahogy ez a do
log történt. Esztinek, a testvérem nek m ondta, az az 
idősebb, de én vagyok a nagyobb. Az öcsém még gye
rek, a fejébe húzza a kucsmát, úgy alszik, meg csikor
gatja  a fogát, míg ki nem verem  neki. Eszti meg úgy, 
hogy ra jtam  van a lába, hiába lököm le, kicsi neki a 
hely, visszateszi, idegesít, ha fejbevágom, akkor fekszik 
rendesen, meg sír. Akkor m ár tud rendesen aludni.

Akkor elm egy apám is, azt mondja, m ind járt jövök, 
keljetek  fel, mosakodjatok, rak jatok  tüzet, igyekezze
tek. Ezt m indig m ondja, mégse csináljuk. Aki előbb kel, 
az levág egy darab kenyeret, megzsírozza. K enyér az 
van a háznál, az asztalon, a zsír meg az asztal alatt, a 
vizesbádog m elle tt egy lábasban. Só is van. Én m eg
szoktam szórni levesporral is vastagon, más az íze. Az 
öcsém ordít, m ert neki kisebb jár, de nem veszi a 
fejébe, pedig az is elég lehetne neki, m indig ordít, aztán 
fejbevágom a késsel, vágok neki még egyet, abba meg 
csak beleharap, és ellöki. Körül szoktunk nézni Eszti
vel, hogy m it lehet még enni, de csak teafű van, meg 
liszt. Paprika. Nem mosdunk, ki kellene önteni a pisz
kos vizet a lavórból, meg elm enni a csaphoz, m ert a 
bádog is üres. Én biztos, hogy nem megyek. Eszünk 
az ágyon, aztán kim együnk vizelni, vagy m ásért, ütök, 
vágok, rendezem  őket, na felállni, kifelé, szarni, húgy- 
ni, egy-kettő! Nem ide a vederbe, nappal van. ki lehet 
menni. Az ól há ta  mögé megyek, a disznó rí a korlá t
ban, a hasáig é r  a trágya, én ki nem hányom  alóla, az 
biztos. Esztit elzavarom , m enjen a vécébe, m ert mindig 
les, pedig m ár m utattam  neki, m ire kíváncsi még? A
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vécé hátu l van, nem szeret odamenni, azt mondja, fél. 
U tődött egy kicsit, ha rájön a happáré, nem  tud  be
jönni az ajtón, azt m ondja, mozog a ház.

Akkor, m ondjuk, m egjön anyám, m ár be van rúgva, 
tiszta veres az arca, hoz egy pár tojást, ha kap valahol. 
Ügy kezdi, hogy Takácsékhoz megy, azok pálinkát á ru l
nak, van nekik mindig, cukorból főzik. O tt megiszik egy 
decit. Hitelbe. Addig áll ott, míg nem  adnak neki, m ert 
büdös, azok meg éppen esznek. Inkább adnak. Megszok
tu k  adni, ha jön a segély, vagy ha apám  kapja  a nyug
díjat. Apám a vasúttól van leszázalékolva, összetörte 
a m ellét a vagon, ráto latták . A nyám  u tána  Hajdúék- 
hoz szokott m enni tojásért, o tt fizetni kell, m ert be se 
engedik. O tt úgy csinálja, hogy m u ta tja  a pénzt, hogy 
van, akkor adnak, akkor odaadja, de nem annyi, ke
vesebb. H ajdúné meg ideges, hogy m egint becsaptál, 
Lenke, az isten nyúzzon meg m indenestől, ez a szava- 
járása. Onnan Lakatosékhoz megy, iszik egy félliter 
bort, meg kér egy lite rt hitelbe. O tt adnak neki, m ert 
rossz, csinált boruk van, m ásnak nem kell. Apám  meg 
csak megfizeti valam ikor. Lakatosék megkérdezik, m it 
reggeliztetek, Lenke? Mi lesz az ebéd, Lenke? Na, az 
finom lesz, Lenke! Hús is lesz benne? És m osdottál m ár 
máma, Lenke? Hát tegnap? És nevetik. Lakatosék az
zal szórakoznak, hogy hülyét csinálnak belőlünk, örü l
nek neki, de m ajd m egbánják. A nyám at h ív ják  Lenké
nek, apám  meg Gábor, meg én is, az öcsém meg Attila, 
m ert apám ék urizálni akartak  vele, pedig olyan szeren
csétlenül néz ki, m in t egy rém , m indig k in t van az ösz- 
szes foga, meg ordít, hiába ütöm  érte. Eszti is csúnya, 
de legalább néz ki valahogy, csak ő meg lökött, rázom 
a fejét olyankor, meg verem a falhoz, hogy tisztuljon, 
de hiába. Lakatosné azt m ondja, hogy m ajd megszépül, 
ha asszony lesz, csak azt nem  tudom, hogy mitől. Én 
apám ra ütöttem , úgy vette  el anyám at, hogy katona ko-
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rában felcsinálta, és el kelle tt venni. így lettem  én. A 
nagy szerelemből. Még én vagyok, aki vagyok, Kálmán 
bátyám  is m ondja, a tükörben is látom, nem  úgy, m int 
ezek.

Ha hoz anyám  tojást, az jó, mi m ár e ttünk  zsíros 
kenyeret, de nem szólunk. Hol van apátok? Elment. 
Hová? Van, am ikor pálinkát hoz, m egkínál bennünket 
egy kis pohárból, félig, a többit megissza, aztán kiabál 
Esztire, hogy nem  rakott tüzet, inkább m egfagytok itt, 
te, kiabál, fröcsög a nyála, szólok neki a felső hangon, 
hogy maga m ár m egint berúgott, pedig még korán van, 
pedig tudja, hogy nem szeretem , hogy haragszok érte! 
Majd még te fogsz nekem  parancsolni, te taknyos, azt 
mondja, pedig tudja, hogy e ljá r a kezem. Ha tudom, 
megiszom a to jást nyersen, azt nagyon szeretem , attól 
olyan kanos vagyok egész nap, m int egy csődör, ütök, 
vágok. Akkor elmegy megint, panaszkodik, hogy meg
itta  az a tetves kölyök nyersen, m ire észrevettem ! Van, 
am ikor azt is megiszom. Ha nem, akkor anyám  bele
ü ti a lábasba, kenyeret ap rít bele, hogy sok legyen, 
szalonnát, ha van, megesszük. M arad apám nak is. Ha 
nem, akkor nem eszik. Anyám  behozza a m oslékot m e
legíteni a disznónak, tesz a lónak csutkát, Eszti segít 
neki. Én ledőlök, az ágyra, olvasok, vagy hallgatom  a 
m agnómat. A krim it szeretem, a haverek adják, a m ag
nót meg szereztem. Van tévénk is, de nem jó, meg kel
lene csináltatni, de sokba kerülne. A ttila húzza az időt. 
míg el nem verem  a késsel, nem akar m enni iskolába. 
Ordít, hiába verem. Aztán bekerülnek az asszonyok, 
anyám  kiabál, hogy arra  nem voltatok képesek, hogy 
tegyetek a tűzre, hagytátok kialudni! Pedig m ár mond
tam  neki, hogy nem vagyok cseléd, vegye tudomásul, 
vannak elegen, m ondja A ttilának. Na, m ajd jön apátok, 
ad az nektek! Ad az m ajd magának! Na, jön is vala
kikkel. azok m ennek tovább, ő meg besántikál, de már 
van benne rendesen, eszik valam it, körülnéz odakint, 
térül-fordul, aztán szól Esztinek, hogy na, eredj, hoz
zál egv liter bort. Odaadja a pénzt meg az ecetes üve
get. Megyek Eszti után, az úton elveszem tőle a pénzt 
meg az ecetes üveget. Most volt itt apátok, így Laka
tosné, fizetett is, mór elfogyott a pénz? Meg anyátok is 
v itt egy litert, ivott is. Már biztosan be van rúgva! 
Be hát, mind a kettő, így én, hadd sajnáljon. Aztán mit 
reggeliztetek? Semmit. M it fog főzni anyátok délre? 
Semmit. H át azért ez mégis borzasztó, így meglenni, 
ilyen nagy gyerekekkel! Ti m iért nem dolgoztok vala
mit? Úgyis elisszák, mondom én, m indent elisznak, 
akkor meg minek? Ez még azelőtt volt, hogy nem dol
goztam. Akkor megsajnál, ad valam it, tésztát, vagy egy 
darab szalonnát, ami meg a hűtőn, vagy az asztalon 
van, azt elveszem, ha tudom, amíg jön-megy. Az úton 
megesszük, amit kapunk, meghúzom a bort is, előttünk 
van a csap, teleengedem. Esztit belököm az ajtón, m ert 
meginná az összes bort.

Én meg elmegyek moziba. Már azelőtt, hogy még 
nem dolgoztam. A mozi a minden. Beülök valam i lány 
mellé, és elkezdem fogdosni. M ár úgy ülök le, ha sö
tét van, kinézem magamnak, aztán melléülök, egyből 
átteszem  rajta  a kezem, len t meg a combját, a legtöbb
je tű ri, mocorog egy kicsit, ideges, adok neki egy rá- 
gót, vagy megszorítom egy kicsit a nyakát, aztán abba
hagyja. Ha vége a filmnek, meg se látom. K in t az u t
cán. K örülnézek a kultúrháznál, ha van bicikli a fal
nak tám asztva, és nincs ott senki, az biztos, hogy az 
enyém. Kálm án bátyám  ad érte  egy százast, és akkor

úr vagyok. A boltban is körül szoktam nézni, hátha 
van valami. O lyasm it veszek, amit meg is eszek a pénz
tárig, vagy összefogdosok valam it, leejtem, aztán m ár 
inkább ideadják. Bemegyek a városba is, ha van pén
zem, elm egyek moziba, ennivalót veszek, iszok sört is. 
ahol adnak, aztán nézem ezeket a divatmajmokat az 
utcán egy darabig, és hazamegyek, nem fog az utca, 
elfáradok. O tthon addigra m indenki alszik, vagy pécsi
kéi, ha hagynak valam it, megeszem, megiszom, levágom 
magam a vacokra, és adjad neki. Eszti is ott döglik 
egész nap, néz kifelé az ablakon. Nem mer moziba m en
ni, pedig szeretne, de fél a sötéttől, meg hogy rám ennek 
a filmből az emberek. Kérdi, m it láttam. Mondom, fil
met. Mondd el. Ijesztem, jö tt a rém, mondom, a vám 
pír, vicsorgók rá, meresztem  a karmom, visít, m ene
kül, ha kedvem van, kizavarom a házból, ha megunom, 
abbahagyom. Van, amikor A ttila iskolában van még 
ilyenkor. M indig elkésik, vagy hamarabb eljön. Olyan 
is van, hogy eltéveszti az iskolát, és hazajön, hogy el
tévedt, pedig m ár belevertem  a fejét az iskolaajtóba, 
hogy ez az, te, itt van, látod? De hiába, szerencsétlen. 
Én se jártam  ki teljesen, nem  bírom, ha parancsolgat
nak, pedig am it nekem  egyszer elmondtak, azt m egér
tettem , nem úgy, m int más, csak idegesített, hogy nem 
érti, nem érti, akkor felálltam , és megvertem. Ezt nem  
tud ták  nézni.

Este meg mi van? M int máskor. Magukhoz térnek, 
apám nak fáj mindene, jajgat, nem akar dolgozni, ő be
teg. Felveri anyám at, veszekednek, supp, egy-két po
fon, eredj etetni, Gábor, eredj te is, segítsetek! Eszti! 
Anyám  kimegy Esztivel, aztán gondol egyet az udvaron, 
átm egy Takácsékhoz pálinkát inni. Apám mondja, te 
m iért nem mész segíteni? Ne kiabáljon, így neki, m ert 
nem vagyok a cselédje, m enjen maga. Az én kenyere
m et eszed! M inek csinált, ha nem akart etetni! Már 
m ondta azt is, hogy elvitet a javítóba, de csak a szája 
jár. Azt mondtam, azt nem kívánom magának, m ert azt 
nem éli túl. Jövőre amúgy is tizennyolc éves leszek. 
Azelőtt vert az ostorral, de egyszer meguntam, elkap
tam  a nyakát, és azt m ondtam  neki, hogy ha még egy
szer rám teszi a kezét, megölöm itt helyben. Vagy meg
fojtom álm ában. Azóta alszik az ólban, lánccal beköti 
az ajtó t belülről. Jobb is. Ne nyúljon hozzám senki, se 
ő, se más. Elvette a fizetésemet is, eldugta. Eldugja a 
nyugdíját is, ha megjön, meg a segélyt, mindig m ás
hová, meg több helyre, anyám  úgy keresi, m int a szi
m at, de csak a zsebét tud juk  kirámolni, ha elalszik, 
vagy elájul és hazahozzák, akkor aztán van pénz, anyám 
rohan vele borért, pálinkáért, issza, Eszti meg csak néz 
kifelé az ablakon, míg rá nem ijesztek. A ttila meg 
ordít, míg fejen nem vágom. Ha hazajön, hoz valam it 
az ecetes üvegben, aztán ő is kivan. Utána béke van. 
Elkapom Esztit, visít, vicsorgók rá, mint egy vámpír, 
verem  a fejé t a falba, míg meg nem unom. A ttila ilyen
kor csendben van, m ert fél, hogy ő következik. Ha még 
kedvem van, letérdepeltetem  mind a kettőt, bocsána
tot kérnek, és megcsókolják a kezemet. Van, am ikor el
küldöm őket borért, hogy apám nak kell, azt elhiszik, 
m ert neki fizetése van, aztán megisszuk, én a legtöb
bet, meg Eszti. Elkábulunk, rám  másznak a vackon, 
csak nevetem. Szerettek engem? Szeretünk Gábor. 
Ilyenkor jó.

Apám fuvarozik néha, de nem mindig sikerül, pe
dig lenne m unka, de nem bír emelni, meg m enni se 
rendesen, ide-oda kellene vinni valamit, piacra, vagy 
tápot hozni valakinek, m űtrágyát a kiskerteseknek, de 
nem  bírja. Meg részeg. K iborítja a zsákot, elejti. Nem 
kell az ilyen fuvaros. Elfelejti, hogy hová kell vinni, 
lerakja valahol, aztán meg keresik. Azt mondja, gyere 
velem, Gábor, felezünk. Az kéne! Majd én cipekedek, 
maga meg csak ha jtja  a lovakat, meg iszik. Nekem is 
van eszem, vigye anyám at. A kkor,eredj egvedül! Nem 
m egyek én, jó nekem  itthon, minek menjek? Úgyis el
veszem, ami nekem  kell. Ami kell, azt el kell venni. 
A ttilának is m indig mondom, te, ne kérj, ne könyörögj 
senkinek, vedd el, ha meg nem  adja, vágj oda neki, 
vagy gyújtsd meg, törd össze, ne sajnáld. De hiába 
mondom neki, hiába verem  meg érte, olyan kis nyo
m orult, tiszta seb a szája mindig, meg a sarka, térde, 
te, mondom neki, m ért nem pusztulsz el m ár magad
tól? Meg anyám nak, hogy maga ezzel csak dögöt szült, 
el kellett volna ásni, m ikor megszületett. Mi lesz 
az ilyenből?

Anyám  m ár volt elvonókúrán kétszer is, a tanács 
elvitte, ott fetrengett a kocsma előtt, aztán este a 
kocsma háta mögött m indenki azt csinált vele, amit 
akart egy féldeciért, láttam . Nem érdekelt, m ért hagy
ta, én közben bicikliket rendeztem , meg táskát, csoma
got. Egyszer egy gyerekkocsit találtam , kitettem  belőle 
a gyereket a földre, és eltoltam , de Kálmán bátyám nak 
nem kellett csak a pokróc, aztán betoltam a mészbe. 
Ha elengedték anyám at, józan volt egy darabig, m int 
egy idegen, elkezd takarítani, rakja a sok rongyot egyik 
ágyról a m ásikra, a lavórt súrolja, csak nevetem. Apám 
még nem volt, pedig el akartam  vitetni, voltam a ta
nácsnál, hogy vigyék el, a pénzt meg adják ide, m ert 
elissza, am it u tánunk  kap, és ver bennünket, meg kia
bál, a jószág meg ott van éhesen napokig. Akkor k ijö t
tek, körülnéztek, és elm entek. Küldtek egy ágyat, hogy 
ne feküdjünk együtt hárm an, de nem fértünk tőle, ki
v ittük  az ólba, apám azon alszik mostanában. Apám 
azt mondta, ha elviszik, ő megköti magát, neki csak a 
családja van, meg az ital. Ha nem iszok, megőrülök, így 
nekik, akkor adjanak valam i szert, hogy ne lássak, ne 
halljak, vagy dögöljek meg, de én a családomat élve itt 
nem hagyom, nekem  ez van! H át élet ez, azt kérdezte 
az ember, aki kijött, a rongyokat piszkálta az ágyon, 
meg a paplant egy esernyővel. Anyám is kiabált, ne
künk ez ju to tt, kinek fáj ez? A magunkét isszuk, nem 
m indegy az m aguknak? Á gyerekek m iatt, így a nő, aki 
az em berrel volt, há t nem értik? Nem nőhetnek így fel! 
Aztán az is elkezdett sírni, ideges lettem, azt m ondtam, 
vigvék őket, mind a kettőt, vigyék a börtönbe, vagy lá
gerbe, adják nekünk a pénzt, megvagvunk mi m a
gunknak! Vigyék el, m ert egyszer belevágom m ind a 
kettő t a mészbe!

Vagy két napig nem  ittak, csak nevettem őket, resz
ke te tt a kezük, ha ettek, apám  támaszkodni se bírt,
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m in t ak it ráz  a hideg, aztán nagy sunyin  átm entek 
•együtt Takácsékhoz, vagy Lakatosékhoz, sírtak, kilö
työgött a kezükből a pálinka, azok m ondták. Panasz
kodtak, m ár berúgva jö ttek  haza nagy békében, kí
ná ltak  engem is, Esztit is, hogy gyerm ekem , hogy te 
h e tté l ilyet, hogy m ondhattál ilyet a szülődnek, te. Hát 
olyan rossz voltam  én eddig tehozzád? H át i tt  vagy
to k  velünk, azt eszünk, ami van, azt iszunk, ami van, 
h á t  akinek még ez sincs? H át bántalak  én benneteket? 
Vagy anyátok? H át olyan rossz dolgotok van itt  nek
tek? Ittunk , anyám  fordult még egyszer vagy kétszer 
az ecetes üveggel, aztán m egint elájultak, csak nevet
tem  őket. Eszti m ár csak a szemét m ereszti ilyenkor, 
eszünk valam it, hallgatjuk a m agnóm at, béke van, ha 
o lyan kedvem van, nem bántom  őket, heverészünk a 
vackon, Eszti felteszi a pokrócot az ablakra, hogy ne 
lássanak  be. M agunk vagyunk.

Nem akartam  én a gyárba m enni, dehogy akartam , 
de K álm án bátyám  addig nyaggatott, hogy ez le tt a vé
ge. Hogy pénzem  lesz, nem leszek apám ra szorulva, ve
he tek  m agam nak ruhát, látok m ást is, m int ami itthon 
van , felnőtt leszek, o tt is hagyhatom  őket, és akkor azt 
csinálok, am it akarok. Nehezen szoktam meg, m inden
k i parancsolgatott az elején, aztán  látták , hogy ezt nem 
lehet, m ert nem vagyok senkinek a cselédje. Azt h it
ték , a bunkó telepivel azt csinálhatnak, am it akarnak, 
az t h itték , meg se tudok szólalni, de aztán elm agyaráz
tam  nekik, egyet úgy hátba vágtam  a lapáttal, hogy 
e lm ent a falig. A kkor elkéstem , ideges voltam, hogy 
reggel én m egyek legham arabb, a nyomom látszik az 
ú ton a m észporban. Anyám  még felkelt valam ikor, hogy 
reggelit csinál, apám  is, ha tudott, először kikísért a 
kapuig, kezet fogott velem, meg sírt. Aztán anyám 
csak felkelt, hogy elm enjen ide-oda, ezért, azért, az
tán  m ár nem is láttam , csak délután. Reggel, ha m en
tem , ezek még aludtak, ütöttem , vágtam  őket, ideges 
voltam , hogy nekem  ki kell m ászni a vacokból, mikor 
még döglik m indenki a melegben. O tt ettem , bent, reg
geli u tán  kivittem  a szemetet, hátul, a tárolóban m eg
néztem , mindig volt szalámi, kenyér, szalonna, fűrész
lappal vágtam, úgy ettem. Az elején kínáltak  ezek, 
adni akartak, de nem  fogadtam  el. Sokszor annyi volt 
a vasládában, hogy nem bírtam  megenni, v ittem  haza 
is, de eldugtam  a színbe, nem  adtam  senkinek, ha lja
n ak  meg. Nem tárgyaltam  senkivel, úgyse leszek itt 
sokáig, nem tetszett. M unka se volt m indig, tekereg
tem  az oltóm edencék m ellett, a zúzótoronynál, o tt meg 
h u llo tt rám  a mész. Az egész napom  odavolt, csak dé
lu tán  m ehettem  moziba, vagy máshová, pénzem sem 
volt, még annyi se, m int azelőtt, m ire hazam entem , 
anyám  kirám olta apám at. D élután m ár csak bort tu d 
tam  szerezni, vagy pálinkát, hitelbe, azt m egittam , meg 
to jás t, úgy pihentem  a sok cipekedéstől egy kicsit. 
A pám ék délu tánra  lerendezték m agukat, én voltam  az 
ú r a háznál. Esztit meg A ttilát kivertem  dolgozni, e te t
ni, ita tn i, aztán anyám ékat is, m indig aludtak, ha ha
zam entem , idegen voltam  tőle, m enjenek dolgozni. A- 
nyám  m ár fé lt is tőlem, apám  még csak akkor kezdte. 
A nyám nak volt olyan, hogy összekötöttem  reggel a 
kezét lánccal, ha elm entem , hogy ne tudjon elmenni 
o tthonról, m ert h iába vertem  meg, m egint o tt fetren- 
ge tt a kocsma előtt, m egláttam  a buszból. De csak el
m ent, berúgatták , szórakoztak vele, a cigánykölykök 
h á trav itték  a sörösládák közé. Nem érdekelt, m ért 
h agy ta  magát, de azt a három  kölyköt nehezen fogják 
m egtaláln i a mészben, m ár tudom, hogy hol járnak.

Ha összeverekedtek, én csináltam  rendet, kilöktem 
ő k e t az ú tra , m enjenek világgá, ide haza ne jöj
jen e k  többet. Odaadtam  a borjúkötelet apám nak, m en
jen, kösse meg m agát, m ert úgyis az lesz a vége, hogy 
é n  kötöm  meg, jobb, ha m aga csinálja m agának. Be
m en t a vécébe, de olyan részeg volt, hogy nem  tudott 
Tendes hurkot csinálni, összevissza kötötte, aztán ki se 
tu d ta  oldani, kiabált. Eszti nem  m ert odamenni, én 
m eg csak nevettem , A ttila  ordított, szólok neki, te, ne 
ordíts, m ert kifordítalak. A nyám  hozta ki valahogy a 
klozetból. Aztán este, ha elm entek inni, panaszkodtak, 
hogy a kölyök hogy bánik velük. A nyám  mondta, tes
sék  nézni, m it csinált, belerúgott a térdem be. Apám meg 
s ír t  Kovácséknál, de csak nevették. Biztos elestél ré 
szegen, Gábor! A kkor most rend  lesz m aguknál, Gá
bor! Éppen ideje! így. Rájöttem , hogy így kell. Én meg 
levágtam  magam  a vacokra, ettem , hallgattam  a mag
nóm at, Eszti meg A ttila  csak nézték, hogy eszek, m int 
egy úr, szalámit, m ondtam  nekik, kérje tek  szépen! A d
tam  nekik. Bort hozattam , pálinkát. A pálinkát job
ban  szerettem . Eszti is. A ttilának mindegy, az a fő, 
hogy akkor nem  éhes, nem  ordít. Nem mész iskolába 
többet, én mondom, érted? Itthon  m aradsz a jószággal, 
úgysincs semmi hasznod, csak tömöd a fejed. Szerzel 
fát, tüzelsz, meg am it tudsz. Ne engedj be senkit, ne 
fogadj szót senkinek, csak nekem. Meg te is, Eszti. Vi
lágos? Azt csináljátok, am it én mondok, m ert baj lesz, 
h a  hazajövök! Tojás legyen itthon mindig, azt szere
tem , anyám éknak ne adjatok semmit! Pénzt szerezze
tek! Eszti m ár m enekül, ha csak ránézek, húzódik be 
a  sarokba, m egyek hozzá lassan, m in t egy rém, m e
resztem  a karm om at, reszket m indene, rám orgok, ha
rapom  a nyakát, m in t a vám pír, A ttila élvezi, azt h i
szi, moziban van, lassan én vagyok az apjuk, aztán 
megunom , hagyom, hogy rám  másszanak, ölelnek, csó
kolnak, nem bántom  őket, nevetek rajtuk , így jó.

A gyárban is én voltam az úr, hátul a tárolóban, 
ahová a szem etet hordtuk. Ha jö ttek  m áshonnan a ta 
karítók, a kölyköket m ár az első nap levertem  a földig, 
a  lányokat meg elzavartam , ne bám ulják, hogy eszek. 
Egyet elkaptam , m egyek rá, m in t egy rém , vicsorgók, 
de csak bámul. Ez még akkor volt. Mondom neki, m i
nek vagy itt? A többinek m ár m egm agyaráztam , hogy 
ha én itt  vagyok, akkor nem jöhetnek. De neki most 
kell jönni. A kerítés m ellett nagy vasgerendák voltak 
felállítva. Nekinyomom, beleharapok a nyakába, csak 
neveti. Supp, egy pofon. Aztán még egy. Csodálkozott. 
Na, mondom, cikkor szolgálsz. Azt hitte, viccelek. Az
tán  kezes lett. Belevágtam a szemétbe, egyből megad
ta magát. M ától te válogatod a kajám at. Megpucolod. 
Volt, hogy szabadulni akart, nem jött. É rte mentem, 
benéztem  az ablakon, ahol volt, csak in tettem  a fejem-
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mel, és jött. Akkor m egvertem . Ügy éltem, m int egy 
úr, kiszedte a kajám at, meg is pucolta, én meg ettem . 
Csak néz rám . Ha intek, elmegy. Így kell. Ha intek, 
közelebb jön. Meg is hághatnám , de nem akarom, majd. 
Majd, ha m indent úgy csinál, ahogy kell. Pedig ő m ár 
benne lenne. Szeretsz? Szeretlek. Én vagyok a szép?
Te vagy. Hazudsz. És megverem. Azt csinálsz, am it 
mondok? Azt. M indent? M indent. Fogom a m ellét, m in
denét, még örül is neki, kapaszkodik belém, sír. Csak j 
a kezem et lehet neki megcsókolni, a számhoz nem n yú l
hat. ö le l, bújik hozzám, de idegesít, elzavarom. Aztán 
összeesküdött ellenem. Nem jö tt ki. Pont most, ünnep i 
előtt. Pedig szereztem  neki csokoládét, eszembe ju tott, 
hogy adok valam it ennek a szerencsétlennek. Megyek 
hátra, nincs ott. M egyek arra, ahol dolgozik, intek be 
az ablakon. Elfordul. Várok. In tek  m egint a fejemmel. 
Nem jön. M utatja. Bent meg röhögtek. Na, jó. E lin
dulok hátra, a tárolóba, látom, jön utánam . Nem szó
lok. L eü lik  egy hordóra. M iért nem jöttél? Hallgat. 
Nem azt mondtad, hogy azt csinálsz, am it mondok? 
Hallgat. Aztán, azt mondja, ő ezt m ár nem b ír
ja tovább. Verjem  meg, de akkor se. össze van ha- 
rapdálva a nyaka, m ár szólt az anyja is, hogy m inde
ne csupa kék, meg a ruhája  is össze van szaggatva. 
Azt m ondja, te nem  is vagy ember, azt mondja, olyan 
vagy, m int egy rém , nem  tudsz meglenni senkivel, 
m int a más, norm ális ember, gonosz vagy, meg durva. 
Kegyetlen. Na, mondom, álljon meg a menet, ^ lo s t ke
ress valam it a szemétben, amivel m egbüntetlek, de jó 
vastag legyen! U tána m ajd tárgyalunk. Nem mozdul, 
csak sír. Supp, egy pofon. Aztán még egy. De valahogy 
nem tudtam  rendesen ütni, nem  esett jól. Le akart té r
depelni, de nem  érdekelt. Odaadtam  a csokoládét, és 
azt mondtam, én m ost elmegyek, nemsoká visszajövök 
a targoncáért, de nem akarlak  itt  látni. M ert akkor 
nagy baj lesz. Soha nem akarlak  látni, ezt érted? El
m entem . Lépek kettőt, püff, rám boríto tt egy vasrudat. 
Ha eltalál, nem vagyok meg, de csak a vállamon m ent 
végig. Elszaladt. Engem meg elv ittek  az orvoshoz, me- 
szet tettem  addig a sebre, hogy összehúzza, lem ent a 
hús a vállamról. A zt mondtam, véletlen volt, senkinek 
semmi köze hozzá. Ideges voltam, nem  is éreztem , hogy 
fáj, be kellett varrni. A csokoládét nem bántam , csak 
hogy összeesküdött ellenem. Pedig biztos, hogy nem 
bántottam  volna, ha visszamegyek, és ő még ott van. 
Tudhatta  volna. M ondtam volna valam it, és úgy le tt 
volna minden, m int azelőtt, neki se volt olyan rossz. 
Nevette is. Volt, hogy énekelt nekem.

Hazaküldtek, de nem  volt kedvem hazam enni, in 
kább kim entem  a medencékhez. D rótkerítés van kör
ben m indenütt, de sok helyen kibontották, o tt lopják 
a rneszet a házakhoz, a torony körül meg áll a mész- 
por a levegőben, m in t egy felleg. Rosszul esett, hogy 
így viselkedett Kati. így hívják. Azt mondta, szeret, 
meg hogy m indent megcsinál, akkor m iért mondta? 
Enni is hozott sokszor, hogy ne kelljen a szemétből, 
meg tojást. Ezeken nem lehet elmenni. A kanális m el
lett m entem  haza, büdös volt, m indenki beleengedi a 
trágyalevet. O tthon meg csak döglöttek, ha hazam en
tem. Mondom, kifelé. Volt pálinka, két deci, m egittam, 
m int a pinty. Tojás is. Esztiék eldugták nekem. Levá
gom magam a vacokra, jön Eszti, fá t hozott, te tt a tűz
re, azt kérdi, mi van a válladdal? R ajta volt a kötés. 
Mondom, meg akartak  ölni. Biztos te voltál. Én? Te. 
Te voltál, ugye? Jobb, ha bevallód! Menekül. Te vol
tál, ne is tagadd, de m ost én jövök! Megyek neki, hú
zódik be a vacok sarkába, én u tána, fogom a fejét, ve
rem  a falba, harapom  a nyakát, visít, mondjad, hogy 
drága bátyám , ne bántsál! Ne bántsál, drága bátyám ! 
Mondod, hogy szeretsz! Szeretlek! Mondod, hogy szép 
vagyok! Szép vagy! Egyszer csak érzem, hogy elenge
di m agát teljesen. Na. Nyomom bele az ágyba, de m ár 

csattog az ostor a hátam on, vagy bot, oda se ügyeltem, 
szeretsz? Mondod?! Szeretlek! Anyám  odakint ordít, 
apám  idebent, rángat, A ttila ugrál, azt hiszi, moziban 
van, visít. Felállók, m ert a vállam at üti, ahol fáj, de 
nagyon, csak ü t apám, csak üt, Eszti kiszalad, azt meg 
anyám  üti, a szomszédok a kerítésen könyökölnek, a 
kutya is ugat, m in t aki meg van veszve.

Azóta fen t hálok a padláson. A lé trá t összetörtem, 
csak én tudok le meg feljárni egy hosszú fán. Jönne 
Eszti is, de nem tud, próbálta, lecsúszott, én meg nem 
segítek neki. Majd eljön m indennek az ideje. Nappal 
lent vagyok, m int régen, de ha nyugtot akarok, felm e
gyek. Dolgozni nem m entem  többet. Fent van egy kö
tél, csináltam  rá  egy hurkot, lelógatom, ha apám  ott 
já r  részegen, egyszer csak beletalál a fejével, akkor fel
rántom . Aztán m ajd végleg visszaköltözők a vacokra. 
Én leszek az úr. M indenki azt csinálja, am it mondok. 
Szeretni fognak. Ölelnek, csókolnak. Eszti felteszi a 
pokrócot az ablakra, hogy ne lásson be senki. Ügy le
szünk. Akkor m ajd jó lesz. Csak ne ordítson senki, 
m ert megőrülök. Addig meg itt van a kötél nálam , én 
várok.

LADIK KATALIN (ÚJVIDÉK)

N E M  L A T O D  B E N N E M  A 
V Í Z E S É S T ?

Ó, idegenbe, s a kések a la tt 
m inden oldalról egyszerre látn i téged! 
H át nem ism ersz meg engem? 
K inyitom  az a jtó t és belépek rajtad.
A te hosszú nyakad nyári, poros út, 
mely fárad tan  belém torkollik.
Átok, gyönyör, fekete vízesés.

Ó, A Z O K  A  S Z É P  N A P O K

Hódolat Sámuel Beckettnek

Lehunyjá u jjait, a napernyő virágba borul, 
Micsoda fény! Ism ét egy gyönyörű nap.
H aja világítótoronyként lángra lobban,
Fehér, fagyott ablak a szájában belém ásít, 
Hosszan, üveghangon énekel, engem hívogat. 
Mosolyogva, üres szemgödrökkel hull önmaga

sivatagjába,
Torkából egy örökzöld fogkefe csordogál 
Le a kék, le a lila . . .
Micsoda fény! Lepke a sivatagban.
Ki énekel i tt  m agányról,
Zuhan, fehér, fagyott ablakban végtelen,
Énekel szomjas virágm intákon bennem, 
Vonagló, száraz kútban?

L Á T T A M  A K U T Y Á K A T

Kiem elkednek a fagyos földből,
Öngyilkosok éjszakája ez.
A jég a la tt egy egész világ van,
Terem tés előtti pillanat.

Láttam  arcukat, m elyek m egértve mindent, 
Egyetlen boldogságot alkotnak.
Láttam  a hegyeket, melyek nem hegyek már, 
S heggyé lesznek újra.

Az ég kiszakad a földből.
Fehér ingben kutyák  integetnek.
A föld a la tt felvonít az arc nélküli isten.
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LABASS ENDRE

D élután lefényképezek egy kém ényseprőt, kism éretű 
férfi, nyakúban drótkarikával, kijön a K lauzál téri 
kocsmából, a kocsmának nincs más neve, csak úgy h ív 
ják, K lauzál téri kocsma, a kém ényseprőnek van neve: 
Karcsi, és beceneve is van: Törpike.
A kocsm ával szemben áll meg, azért mégsem a kocs
ma előtt, egy valódi kém ényseprő ad m agára, nem 
fényképezkedik akárhol, úgyhogy a szemközti sarok a 
visszapillantó tükör a la tt megfelel. Miközben fényké
pezem — a visszapillantó tükrö t lehagyva (nem aka
rok visszapillantani) — m ellé érkezik egy 80 éves néni 
bottal, a kém ényseprőbe karol és rámmosolyognak. 
M ásnap reggel süt a nap, hosszúlépést iszom a névte
len sarki kocsmában, a főnöknő anyaian egy szürkeza- 
kós férfihez lép, a férfinek az arca is szürke — „egé
szen szürke az arcod, enned kellene valam it, elm e
gyek a közértbe, hozok egy szendvicset“. Nagyon ha
rn ar visszatér, én közben megkapom a hosszúlépést, a 
pincérnő megjegyzi, hogy későn jöttem  — a reggelen
ként betérő kém ényseprők és a kocsma egyéb jellegze
tes reggeli vendégei m ár elm entek. Kortyolom a hosz- 
szúlépést, a szürkezakós szürke arccal lefordul a szék
ről. Ebben a percben m egérkezik a szendvics. A szürke 
arcút b a rá tja  fölnyalábolja, és közelebb tolja az aszta
lcin heverű  szendvicshez. Sajtos kifli felvágottal. Nem 
tudom  m iért, de egy kicsit elkacagom magam, igazán 
nem rosszindulattal, nem  is fölényből, talán csak azért, 
m ert úgy két hete én is ettem  ilyen sajtos kiflis szend
vicset. m arhanyelvvel, ismerem a kis éjjel-nappalt is, 
ahonnan szárm azik, a főnöknő mondta, ők nem  főz
nek, de ha elm egyek az éjjel-nappalba, és o tt veszek 
m agunknak valam i ennivalót, és visszahozom a kocs
mába, az asztalhoz, ő m ajd nem néz oda. M agunknak, 
m ert akkor Lacival voltam  a környéken. A Nyár u tcá
ba m entünk  egy idős nénihez, ő is m ár 80 fölött jár, 
illetve nem  is nagyon jár, csak a szobájában, ahol az 
öreg bútorokra  most, illetve akkor, látogatásunkko- 
nagv, fehér függönyöket terítettek . Kis szoba a Nyár 
utcában, sötét festm ényekkel a falán, karcsú magas női: 
hajladoznak a kartonpap írra  olajjal feste tt szecessziós 
képeken, kartonpapír, hiszen „Sassyka nagyon szegény 
volt“. M agdika, az őszhajú néni zongoratanárnő, N é
m etországban végezte az akadém iát Edwin Fischernél, 
és azóta is Híve Rudolf S teiner tanainak, m elyeket 
talán  Ném etországban ism ert meg és azóta is őriz gé
pelt papírlapok ezrein egy öreg sportszatyorban a zon
gora a latt. Négykézláb mászom a zongora alá, elmászom 
egy polc m ellett, ahogy jobbra pillantok, ott is re n 
geteg dossziét látok, többezer kilógó szamárfüllel. 
Beérek a zongora sarka alá, valahová hátúira, magam 
u tán  húzom  a papírokkal teli szatyrot, leülök M agdi- 
kával szem ben egy tö rö tt székre, egymásra nézünk, 
M agdika bólint, mosolyog és azt mondja, nézzem csak 
meg Sassyka írásait, érdekesek, Sassyka Csáth Géza 
bará tja  volt, ő illusztrá lta  Géza varázslókról íro tt köny
veit, hajladozó m ákokkal, nőalakokkal, am ilyen nő
alakok itt  fölöttem  is vannak az aranyozott bú torú  szo
ba falán. Egy tükör m ellett egy kis asztalon Rudolf 
S teiner határozott nézésű, m arkáns arca — fénykép — , 
m ellette  női arc, Sassyka régi barátnéja. furcsán hason
lít Rudolf S teinerre. Elkezdem olvasni a poros, régi 
szatyor tarta lm át, fölül egy kék színnel gépelt vers: 
HASIS.
Álomszerű novellák, kísérteties elbeszélések, hosszú 
önéletrajz regényform ában — emlékszem egy részére, 
Sassyka színházban volt, m egtekintette a Hamvazó
szerdát, és erről az esem ényről azt írta  naplójába, hogy 
az első sorban ült, „naná, a rólam aposztrofált darabra 
azért csak kaptam  egy jegyet az első sorba“.
Közben M agdika mesél, jóbarátjuk  volt Illés Endre, 
sokat já r t  föl hozzájuk a M ária utcai m űterem be. „Ott 
é ltünk  Sassykával, én m ár csak öreg korában ism er
tem meg, csodálatos festő volt — aztán meghalt. Sokáig 
élt, sok festm énye a miskolci M úzeumban van. de le
het, hogy csak a pincében. Félek, hogy ezek a fest
m ények, am iket itt a falon lát, a két nő az aranyhalas 
üveggömbbel, a táncoló nők, a három zarándok, a tö r
pék az erdőben szintén a pincébe kerülnének, ha a 
M úzeum ra hagynám  őket.“ Tovább olvasom a híre« 
ópiumszívó festőm űvész kéziratait, sok nagyon szép 
vers is van  a szatyorban. Aztán M agdika zongorázik ne
kem, néha téveszt, ilyenkor m ajdnem  els'rom  magam, 
szégyellem, hogy téveszt, hisz most nekem játszik, 
ez talán  élete utolsó koncertje. Egy Schubert-darab. 
Visszatolom a szatyrot a zongora alá, elbúcsúzom, e l
m enőben még szagolgatom az előszobában lógó olajké
pek illatá t, valahonnan előjön egy fiatal nő, és egv 
hosszú szőkehajú férfi, a kis nő nagyon ideges, a sző
ke férfi néma, jobb arcát fordítja felém, ezzel az o l
dalra fo rd íto tt fejjel valahogy egy ragadozóm adárra em 
lékeztet, a nő pedig egy rágcsálóra. Teljesen magából

kikelve, hangerejét nagy erőfeszítéssel visszafogva szi
szeg rám . Halkan kell sziszegnie, hiszen M agdika bot
jára  tám aszkodva m ár k ijö tt a szobájából, ott áll a fél
homályos előszobában egy olajfestm ény alatt, az olaj- 
festm ény lelkeket ábrázol, talán elkárhozott lelkeket, 
tőlünk két m éternyire áll, á llá t kicsit fölemelve, a n a 
gyothalló jellegzetes fejtartásával valahová a poros le
vegőbe néz és próbál elkapni egy-egy m ondatfoszlányt 
rab tartó jával foly tato tt beszélgetésemből. Fáj ezt így 
leírni, de ez a fiatal házaspár a reszkető idegességükkel 
ilyesm it ju tta t  eszembe. „M egkérném, hogy ha m áskor 
idejön, ne hozzon ide senkit, évekig ápoltam  a nénit, 
nagyon a szívemhez nőttek a holmik, szeretem a fest
m ényeket, az írásokat is nagyon szeretem, ne higgye, 
hogy nálam  rossz helyen van ez a hagyaték, szoktam 
én Pilinszkyt is olvasni, szeretem  a költészetet. Megké
rem, ezentúl, ha jön, i tt  ez a telefonszám, telefonáljon 
ide nekem, hiszen M agdika nagyon szenilis, m indenkit 
beenged, m indenféle em bereket, elbeszélget, aztán ne
kik akar adni m indent, akárki másnak, csak nem ne
kem. Aztán még a végén idejön a múzeum is és elviszik 
ezeket a képeket, am iket m ár úgy megszoktam .“

Nézem ezt a nőt, aztán m ár csak hallom, m ert ekkor 
éreztem  meg, hogy M agdika is k ilépett az előszobába, 
és ezután m ár az ő arcát néztem. Próbálom  m egnyug
tatn i a fiatal nőt, nem viszek el sem m it abból, ami őt 
megilleti, megértem , hogy sokat dolgozott, nem köny- 
nyű ezekkel az idős hölgyekkel, nyilván eléggé külön
böznek.
Elmegyek onnan, a házból, ami valaha fürdő volt és 
csak később alakították á t lakóháznak. Ahogy legelő
ször is, úgy most is egy színházi előadást képzelek az 
udvarra, a nagy medence helyére, term észetesen hosz- 
szú színeshajú, karcsú nőalakokkal, m ákok egész lige
tével és a földszinti ablakból kitekintő ősz fejjel. Félek 
visszamenni. Sajnálom  Magdikát, de nem  tudok érte 
m it tenni, esetleg elrabolhatnám , egy nyári éjszakán 
lé trá t tám asztanék az ablakhoz — de há t földszint, úgy 
hogy én, a régi festő mai szelleme esetleg hokedlire áll- 
nék, hogy kiszabadítsam  Géza bará tjának  özvegyét, és 
nyilván m agunkkal kellene vinnünk a festm ényeket és 
a poros szatyrot is.
Megiszom az utolsó korty hosszúlépést a Klauzál téri 
kocsmában, a szürke arcú tompa m orajjal elzuhan, b a 
rá tja  m eghallja véletlen kacagásomat, odalép hozzám 
és azt m ondja: tűn jek  el, m ert ha  ez a részeg nem  is 
tud bántani, a barátai m ajd agyonvernek. Kilépek a tér_ 
re. elhaladok a visszapillantó tükör alatt, elm egyek az 
A laddinlám pa javító m űhelye m ellett, el a K ádár é t
kezde m ellett, és belépek a Balaton K árolyné gépíró 
irodájába. Régóta leselkedek a k irakaton át, most 
először ülök a barna székre, és lediktálom  ezt a tö rté 
netet, am ely kissé töredezett, ü tö tt-kopott, m int a 10 
barna szék.

VERESS GERZSON

| B E A T - K O R S Z A K

„Mélyvízi életforma volt,
Üj kultúrának tűnt pedig,
De felszáradt, mint egy vodkafolt.

S eltűnt mint a rock'n roll music.“ 
Bereményi

ez csak egy dal. egy dalszöveg, 
attól, k it vonz a meredély, 
és arról szól, meghallhatod, 
buzdítón, hogyha mered: élj!
históriánk, és semmi több. 
gitárt kér csak s félszáj piát. 
el sem  vet, de nem  proponál 
új szocre-álutópiát.

igen, a nőkről, volt bizony 
prim őr áru is pár tucat, 
az összecsukló naplemente 
a m últba csukta arcukat.
(bár nem  gyű jtö ttünk  trófeákat, 
skalpjukat m eghagytuk nekik: 
csókunkkal fű tö tt éjszakáik 
fér jüknek  is emlegetik.)

nyereg alatt puhíto tt vodkák, 
dohányfüstben pácolt rumok, 
s vízhatlan borok szünetében 
a pattin to tt sörkorszakok . . .
(: pocsolya sör töpetnyi rummal, 
időnkben így vo lt indikált, 
szavam i’a, ez a kombinéjsőn, 
cifra tettekre  indukált.)

mikrobarázdábíllegetni 
m iklóshoz járt a nemzedék; 
nagybátyja túl az óceánon 
expressz postázta a zenét.
(á la carte házibulik voltak; 
szerénységem  lemezzsoké, 
de ha a lányok fel-lekértek, 
m ondtam  volna, hogy nem oké?)

korképvázlat, egy dálszövegnyi. 
számon ne kérd a rációt.
— nézd  hájasán és jólfésülten  
a nagy degenerációt.
(ez lesz te-sorsod is, utódom! 
hamisan cseng retorikám? 
intesz te is a zenekarnak:
— nostalgie, in memóriám.)

ez csak egy dal. egy dalszöveg, 
gitárt kér és félszáj piát. 
el sem  vet, de nem propagál 
új szocre-álutópiát. Tan-gó.

JENEY ZOLTÁN (Szolnok, 1943) zeneszerző. Debreceni, buda
pesti és római tanulmányai után Budapesten telepedik le, 
egyik alapító tagja az Űj Zenei Stúdiónak. Zenekari, kama
razenei, vokális és elektronikus kompozíciók szerzője, 1986-tól 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára. Eddig hat szer
zői hanglemeze jelent meg.

JENEY ZOLTÁN

(Ars poetica h e ly e tt)
„Hogy az ismeretlenbe juss, 
ismeretlen úton kell haladnod.“

(Keresztes Szt. János),

„Lehet akarni, ami van és ami 
soha nem lehetséges, de nem 
szabad akarni a jövőt és ami 
lehetséges.“

(Simon Weil)
1981. április 24-én reggel fél tízkor, akupunktúrák 

kezelésről távoztomban, a Múzeum utca 5-ből kilépve, 
Pilinszky Jánost pillantottam  meg, aki sietősen, de 
hallatlan  derűsen jö tt velem  szemben valakivel. A fe l
tú rt, felállványozott utcában s ebben az időpontban 
szinte valószínűtlennek tűn t, hogy valóban ő az, egyéb
ként is rég lá ttuk  egymást. H irtelen az villant á t az 
agyamon, hogy csakis akupunktúrára  igyekezhet, ö ,  
szintén azonnal észrevéve engem, m ár messziről in te
getett, üdvözléskor elsőnek szólalva meg:

— Szervusz!
— Szervusz! Te is ide jössz?
— M iért, m i lesz itt?
— . . .  Semmi.
— Vagy úgy. Szervusz!
— Szervusz!
Ezzel e ltűn t a Calvin tér irányába, engem padi" tú l

áradó derű tö ltö tt el, m iként azóta is — ha erre a p á r 
beszédre gondolok — mindig.

Álom 1 9 8 2 . o k tó b er 2 5 -é n  hajnalban
Egy gyönyörű régi patikában egy hatalmas üveg

edényben sűrű  krém et készítettek számomra (nem de
rü lt ki, m ilyen gyógyászati célból). Tekintélyes m eny- 
nyiségű mézhez édes vízben kifőtt és apró csíkokra v á 
gott céklát és sárgarépát töltöttek, m ajd kétféle dzsem 
(valamint a szükséges m ennyiségű tojásfehérje és cu
kor) hozzáadásával a m asszát kemény habosra verték. 
Ezt aztán ráöntötték  egy vastag kerek tortalapra, mely 
felerészben m áklepény, felerészben diólepény volt.

M ikor m indezt — még m indig álmomban — Szől- 
lősy Bandinak elm eséltük, ő m unkájából fel sem néz
ve (éppen az Esti H írlap aznapi számának cikkeit je
lölte meg egyenként a cím üknél egy apró, nyél nél
küli, három  u jja l fogott körpecséttel), ezt m ondta: 
„Végre valam i új és eredeti. Gyorsan ki kell próbálni.“

I (intonáció:)

(lányok:)

(etil:)

(music:)

(finálé:)

(coda:)



Az evangélium  szavaival élve, harm ad
napon P. rádöbbent, hogy valaki vagy 
valam i lopja a tojásokat. Előbb a fiára 
gyanakodott. Szépszóval, ijesztéssel, fe
nyegetéssel igyekezett meggyőzni: ism er
je  be feltételezett bűnösségét. E lhatá
rozta, nem  fogja tú lzo tt szigorúsággal 
bün tetn i, viszont á t kell éreznie, hogy 
súlyosan vétkezett a családi közösség 
ellen. Meg kell tanulnia, m ár most, h a t
évesen, hogy a közösség ellen irányuló 
cselekedet önm agával szembe elköve
te tt  bűn  is, bár pillanatnyilag nem  tű 
n ik  annak.

A gyerek önérzetesen tiltakozott. Lo
gikus érvekkel cáfolta a gyanúsítást. Ne
ki nem  érdeke, hogy összetörje vagy el
dugja a tojásokat. A pjának tudnia kell, 
m ennyire rajong a fő tt tojásért, nap já
ban három szor is megenné, ha tehetné, 
ha nem  telne meg apró piros kiütésekkel 
a tojászabálástól. Feltételezése szerint, 
amíg szülei dolgoznak, ő pedig az óvo
dában „szenved“, egy gonosz tündér el
csórja a tojásokat. Komoly, sértődött 
arccal előadott érvelése megm osolyogtat
ta  az ügyész szerepében tetszelgő apát, 
s a rra  késztette, hogy fordítsa más irány
ba gyanakvását.

K em ény, fagyos tél dühöng. A sárga, 
salétrom os falú, másfélszázados ház szür
ke, m ohás tetőzetét vastag hókéreg fe
di. Hó nehezül az apró gyümölcsösre, 
zöldségesre, barom fiólra, nyúlketrecre, az 
egész m inigazdaságra, mely nagyrészt 
fedezi a család zöldség-, gyümölcs-, to- 
jás-hús-szükségletét. A tél is, a gazda
ság is ideiglenes. A bizonytalanság örök. 
Tíz évvel korábban közölte velük a ta 
nács*' az urbanizációs tervek értelm ében 
a városközpontot tömeglakásokkal fog
ják  feldíszíteni, az ő „rozoga v iskójukat“ 
le fogják bontani. A  zöldségest és a gyü
mölcsöst benövi m ajd  a beton és az asz
falt. Tíz éve élnek így a beígért bontás 
fenyegetettségében. Ősszel a felelősség 
elől nyugdíjazásba m enekülő tanácsi 
tisztviselő így vigasztalta őket: amíg én 
élek, biztos nem  fognak neki a rom bo
lásnak, nincs állam bácsinak pénze. H ál- 
istennek  — sóhajto tták  ők, s ezt nagyon 
kom olyan sóhajto tták . A minigazdaság 
óriási kincs. Az állam i boltokban negyed
évenként egyszer-kétszer osztanak to 
jást, s akkor közelharc dúl az értékes 
élelm iszerért. A  piacon öt-tíz lej között 
ingadozott az ára, az állam i á r  többszö
röse. Ahogy csökkennek a fizetések és 
em elkednek az árak, úgy válik  m ind é r
tékesebbé ez a minigazdaság. De beszél
jünk  csak a to jásról m int „olyan“-ról! 
H ány és hány  m űvészt m egihletett ez az 
apró, ovális semmiség. M ilyen triviális 
körülm ények közt pottyan a  világba, 
mégis a tökély, az állandóság, az örökké
valóság jelképévé nőtt.

F. nem  m űveletlen, nem szemellen- 
* zős. Figyelm esen já r-k é l a világban és 

tu d ja  értékelni a term észet csodáit. A 
tojás például óriásit nő tt a szemében, a- 
m ikor rádöbbent, hogy a m illim éternyi 
héj, a finom  h á rty ák  olyan önhőm érsék
le te t biztosítanak, hogy napokig fittye t 
hányhat a m ínusz fokoknak is. Nem ad
ja  fel könnyen, csak a sokszoros tú lerő
nek szolgáltatja ki bensejét.

K arácsony közeledik, a szeretet és az 
evés ünnepe. De lehet tojás nélkül ün 
nepelni? Sokan azt hiszik, csak a húsvét- 
nak elengedhetetlen tartozéka a tojás. 
Pedig m ajd m inden tésztaféléhez szüksé
ges. És eladni sem rossz üzlet, ilyenkor 
12— 14-re is felm egy az ára.

F. tyúk jai idejében és becsülettel to l
la t cseréltek s öntudatosan hozzáfogtak 
a tojásterm eléshez. V áratlanul csappant 
meg a hozam és indokolatlanul, ugyanis 
a környezet eszm ényi a barom fitartás- 
hoz. Tojás még sincs. Valami történik, 
amíg távol vannak. De mi?

Szomszédjukba, egy gyönyörű, össz
kom fortos családi házba a pár éve re 
p a triá lt sváb család helyébe, moldvai 
házaspárt telepítettek. A férfi a város 
egyik TSZ-ének tehenészetében dolgo
zott. A nőt a közeli hotel mosodájában 
alkalm azták, ahol az igazgató szintén 
moldvai volt. Vili bácsi, a sváb, m ár jó
val a városrész csatornázása előtt hideg
meleg vizes konyhát, fürdőszobát szerel
te te tt fel. A kútból villanym otorral húz
ta  a vizet, a m otor tu tajon m űködött, 
hogy az ingadozó vízszint ne zavarja. 
Vederrel egyáltalán nem lehetett vizet 
m erni a kútból. Az új lakók gondatlan
ság, vagy hozzá nem értés m iatt gyakran 
szenvedtek vízhiányban. A m otor fel
m ondta a szolgálatot, a m otor kiégett, 
m otor kivágta a biztosítékot, az öreg biz
tos csinált valam it a m otorral, hogy ők 
ne használhassák — panaszkodtak állan
dóan, és jö ttek  vizet kérni F. udvaráról.

M ásodsorban rá ju k  gyanakodott F., 
nem egészen alaptalanul. K étszer is 
pénzbírsággal sú jto tták  őket, m ert a 
milícia te j- és abraklopáson kapta őket.

F., hogy rajtacsíp je  őket, a legvárat
lanabb pillanatokban á llíto tt haza. Túl

a patakon terpeszkedett a gyár, ö t perc 
a la tt otthon volt, s a befagyott víztük
rön közlekedve a szomszéd nem  vehette 
észre hazaérkezését. Sokat kockáztatott, 
de úgy érezte, nem  tű rheti ezt a lehe
tetlen  állapotot. A tolvajt le kell leplez
ni és meg kell büntetn i. Anyagi érdek 
és tisztesség egyaránt ezt kívánja. A 
magasztos cél érdekében itallal meg
vesztegette az egyik portást. Ha a m á
sik kettő volt szolgálatban, más trü k 
kel élt. Az udvar egy eldugott sarkában 
eladatlan gépek vesztegeltek. Felkapasz
kodott rájuk, s á tug ro tt a kerítésen, koc
káztatva, hogy lebukik, igazolatlan h iány
zást kap, s egyik napról a m ásikra vala
m elyik óromániai szénkiterm elésen ta lá l
ja  magát, vagy behívják „koncsentrára“, 
s katonaruhában építheti a szocializmust 
három -hat hónapig valam elyik bukares
ti építőtelepen. És persze a végleges e l
bocsátás sem kizárt. Veszélyérzetét a 
híres lógós-önbizalom csökkentette: aki 
csak teheti, lóg, m iért éppen engem ven
nének észre? Hazaérve elrejtőzött a la 
kásban és várt. A moldvai szomszéd a 
kölcsön kapott kulccsal k inyitotta az a j
tót, s egyenesen a vízcsaphoz cammo
gott. Míg m egteltek a vedrek, nézelődött, 
cigarettára gyújtott, néha magához csa
logatta a kutyát, játszani próbált vele, 
de az rendíthetetlen  tartózkodással m or-

Szívesen adtak volna neki enni, ha le tt 
volna mit. A kenyeret fejadakra m érték, 
25 dkg-ot per koponya. Ez az em bernek 
is csak szűkösen volt elég. Ha vendég 
érkezett, a néptanácsnál, s a kenyérgyár
ban kellett kérvényezni, hogy több ke
nyere t kapjanak. Azt a csontot s belső
ségeket, am it régen kutyaeledelként á ru l
tak  a mészárszékekben, most négyszeres 
áron osztották a lakosságnak. A sorban 
tülekedők nemegyszer m arakodtak k u 
tyakén t a kutyáknak való koncokon. Ha 
sikerü lt mégis hozzájutni, m inden ehetőt 
lefarag tak  róla. A vastag csontot m érge
sen szopogatta a kutyakölyök, szétrop- 
pantásához gyenge volt. A család szinte 
semmi ételm aradékot nem hagyott. Az 
élelem hiány ránevelte őket, hogy ne vá
logassanak.

V asárnap van. F. a fehérre meszelt 
budiból lép ki, s ahogy a barom fiudvar 
teljhatalm ú uraként tek in t szét alattvalói 
közt, valam i gyanúsat észlel. M int jó 
kényúr, azonnal reagál: bűn tudato t ol
vas le az üres disznóólból kisomfordáló 
kölyökkutya pofájáról. Vajon mi terheli 
titokzatos kutyalelkét? Ki kell nyomoz
ni! Behatol az ólba — ott ta rtják  a nyu- 
lak  szám ára raktározott szénát, s oda já r
tak  tojni a tyúkok, amíg to jtak  — s a 
széna közt keresgél. Semmi gyanús. K i
hátrál, s a betonozott kifutó sarkában

MOLNÁR JANOS 
was-

gott az idegenre. Egy idő után  m egunta 
a leskelődést és más irányban fo ly tatta  
a nyomozást.

F iával együtt á tk u ta tta  az udvar m in
den zegét-zugát. A kkor még nem  hu llt 
le a  hó, szürke, cseppfolyós decemberi 
délután  hato ltak  be a vízm űvek bozót
rengetegébe. Ahogy széthajtogatták a 
vadrózsabokrok ágait, a bojtorján száraz 
kóróit, a bürök em bernél magasabb cső
rengetegét, hideg vízcseppek hu lltak  a r
cukra, nyakukra. A  fiú  sikongott, F. bosz- 
szúsan dörmögött. Á tvizsgálták az isme
retlen  rendeltetésű  kocka és henger ala
kú épületeket, csövekre, eldobott vízcsa
pokra, csavarok, huzalok, kapcsolók, kü
lönböző m éretű, minőségű vas, réz, a lu 
m ínium, m űanyag lemezek egész tá rh á 
zára bukkantak. Tojásra nem.

Talán a kutyák  a bűnösök? Az öreg 
anyakutya megbízható, soha nem nyúlt 
semmihez. Esetleg a fia. Az borzasztó 
falánk, és nincs m ivel etetni. Sajnálatból 
hagyták meg, a m ásik kettő megdöglött, 
nem  kellett a sorsukba beleavatkozni. A 
m egm aradt kölyök apja juhászkutya le
hetett, de csak színeit örökölte, m éreteit 
nem. Sohasem lesz belőle nagy ku tya  — 
állap íto tta  meg F. szakértelem m el. Fő
leg, ha így e te tjük  — válaszolta a fe
lesége.

Lelkifurdalásuk volt, m ert a ku tyák  
valóban éheztek. Az anyaállat a szom
szédos kórház konyhájáról, s a vendég
lőből e llá tta  magát. Sosem kért enni. Ha 
kapott, jó, ha nem, szerzett. M ár felnőtt 
egyedként kerü lt hozzájuk. F. a padlás
feljáróban ta lá lt rá  egy reggel, olyan 
fürgén mászott le-fel a lépcsőn, akár egy 
macska. El is nevezte padláskutyának. 
A gazdaságú-' ku tyatartás nem volt be
tervezve. Jellegtelen, hóka színe m iatt 
nem  volt szim patikus. Ki is zavarta az 
udvarról. A lkonyaikor ú jra  ott lapu lt a 
padlásfeljáróban. A kiabáló, szitkozódó 
házigazda lá ttán  e lbú jt a kém ény m el
letti szűk lyukban, m intha csak előre 
kiszám ította volna, hogy ott a gazda 
nem férhet hozzá. Az ügyes helyzetfel
ism erés m eggondolkoztatta F.-et, de az 
erőszakos honfoglalásba, abba, hogy a 
kutya választotta őket, s nem fordítva, 
nehezen törődött bele. Akkor is a to já
sokat féltette. A kutya bizonyított. En
gedélye nélkül senki sem léphetett be 
az utcaajtón. Semmihez nem nyúlt, a- 
mi tiltva volt tőle. Igénytelensége, okos
sága, tapintatossága m egnyerte a házi
gazdát, s később m ár azon csodálkoz
tak, hogyan is tud tak  addig kutya nélkül 
élni. A kölyök viszont követelőző, mohó 
és élhetetlen lett, nem  tudo tt szerezni 
magának. Csak vádló, éhes tek in tette l 
bám ult rájuk, és nyüszített.
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gyanakvását igazolva lá tja : tojáshéjak 
fehérlenek. Kézbe veszi, megvizsgálja. 
Még langyos és friss sárgától maszatos. 
Visszabotorkál az ólba, tüzetesebben ku 
tat, m egvárja, míg a szeme megszokja a 
sötétet. Valami m intha csillogna az egyik 
sarokban. Lehajol s belenyúl egy félig el
fogyasztott tojásba. K ihátrál, siettében 
koponyáját beleveri az alacsony szemöl
dökfába, káromkodik, felegyenesedik, 
széttekint az udvaron.

A tettes sehol. Cselhez folyamodik. 
Fü ttyen t. A kölyökkutya kitörő öröm
mel, farkcsóválva rohan hozzá a fásszín 
mögül. K örbeugrálja, játékosan m egrán- 
cigálja a nadrágszárát. F. leguggol, te 
nyerébe fogja a ku tya  pofáját. Az állat 
kékeslila szájaszélén aránylik  a tojás. 
Szeme úgy csillog, m in t gyerm eké, ha 
sikerü lt egy csínytevése. F. m egm arkolja 
a ku tya  tarkóján a bőrt és vele együtt 
felemelkedik. Teljes erővel a betonhoz 
csapja.

A csattanás u tán  az á lla t ott m arad a 
jeges szürkeségen, hangtalanul. Lábai re 
megnek, a száján s az egyik szeméből vér 
szivárog. F. később m ajd m inden rész
le tre  pontosan emlékszik, m intha egy fil
m et látna, m intha nem ő lenne a dü
höngő, m intha csak annyi köze lenne a 
látottakhoz, am ennyi a nézőnek a film 
hez.

Talán egy percig á llnak  így, aztán az 
á lla t felugrik, visszahuppan, felugrik, 
visszahuppan. Sikerül megállnia a lábán 
és behátrál az ólba. F. a fáskam rához 
száguld, keresgél, m atat a földön, a  por
ban, m ajd a m ásik rozoga építm ényhez 
rohan, fürészpor, kukoricacsutka, gyújtós 
közt kapirgál. A padlásfeljáróhoz rohan. 
A kutya kisomfordál az ólból, bágyata- 
gon, szédülten körbetekint, dülöngélve, 
féloldalasán támolyog az udvar vécé fe
lőli sarka irányába. F. is a rra  rohan. A 
nyűiketrecekhez érve felkiált. „Na vég
re !“ Rövid nyelű, tömör vaslapáttal tö r
te t a kutya felé. Az gyorsabb mozgásra 
kényszer ti engedelmeskedni nem  akaró 
tagjait. Elérkezik a kerítésig, s a tyúkok 
által használt lyukba préselődik. A feje, 
mellső lábai átférnek, talán a hátsó felét 
is sikerülne átszuszakolnia. Ha lenne ere
je. S ideje. A lapát lesújt. Nem talál. 
A kutya m intha új erőre kapna. Sebesen 
hátrá l az ól felé. F. szorosan a nyom ában. 
A kutya a korlát és a fal közé szorul. 
K étségbeesetten próbál á tbújn i a korlát 
alatt. U toléri a lapát.

Az á lla t megvonaglik. Ellenkező irány
ba m enekült. F. ú tjá t állja. A lapát lesújt, 
ö m lik  a vér a kutya szájából, m indkét 
füléből, a szeméből. Feltápászkodik és 
szem befordul ellenfelével. Nekiugrik? F. 
hátralép. A kutya szemében em beri fá j

dalom és elszántság. Nekiugrana, ha len
ne ereje. Végtelen kétségbeesés, könyör
gés, értetlenség sugárzik sötét, még csil
logó jobbszeméből. Egész testében remeg. 
H irtelen  összecsuklik. A lapát megáll a 
levegőben. F. nem  bír tovább a kutya 
szemébe nézni. Lehunyja pilláit. Lesújt. 
Egyszer. Kétszer. Háromszor. Négyszer. 
Ü jra k inyitja  a szemét. A kutya feje 
form átlan, vérző húscsomó. F. m egra
gadja az á lla t hátsó lábát, s többször a 
betonhoz csapja a vonagló testet.

Félkézzel markolja, cipeli a tetem et. 
Olyan messzire ta rtja  magától, am ilyen
re csak tudja. Valamit meg kell tennie, 
bár m inden porcikája irtózik a cseleke
dettől, valam it meg kell tennie sietve, 
rohanva, am ilyen gyorsan csak lehet, m i
nél ham arabb tú l lenni rajta.

A jégpáncélban tündöklő akácok ala tt 
rohan, a védőgátra kapaszkodna fel. El
csúszik. A testet^ így sem engedi el. 
Feltápászkodik. Újra nekirugaszkodik. 
Felkecmereg. Rohan a gáton. Súlytalanul, 
m intha repülne, nem érzi a test terhé t 
sem. Egy erecskét érez. Akadozva lük te t 
a tenyere  alatt. Égeti a még élő test, 
m intha forró ólom folyna a kis ütőérben. 
M arkolja m ereven az állat hátsó lábát, 
m intha egybeolvadt volna áldozatával. . .  
Meg kell szabadulnia tőle.

A patak  befagyva. Szürke, fehér, fe
kete foltok, vonalak ugrálnak a szeme 
előtt. Majd m intha megvilágosodna, tisz
tán  lát egy csobogó, csörgedező, csilingelő 
vízfelületet az egymásba mosodó, egymás
ba fagyott jégtáblák közt. Kalapácsvető 
m ozdulattal m egforgatja a testet és elen
gedi. A kutya nagy ívben repül a fehér
ségben, rácsattan  a jégre, csúszik, csú
szik, míg elnyeli a víz, s eltűnik a jég 
a l a t t . . .

Nem az az em ber lép be a konyhába, 
aki negyed órával korábban kiment. Ci
gare ttára  gyújt. Leveszi a kredenc te te 
jéről a pálinkásüveget. Belekortyol. Az 
üveg véres lesz. A cigaretta fehér pap ír
ján  is vörös foltok.

— M it csináltál, ember?
— Én, én? . . .  — végignéz magán. A pu

lóvere vörössel bepermetezve. Karja kö- 
nyékig véres.

— Mi tö rtén t veled? Milyen az arcod?
— Eltökítettem  a Bodrit. Ette a tojást. 

Előlünk. Rajtakaptam .
— Agyonverted?
— Nem tudom, mi történt velem. Csak 

ütöttem  és ütöttem , aztán meg rohannom 
kellett, rohanni, ott volt egy lék és bele 
kellett dobnom.

— Tudod, én nem vagyok odáig a ku
tyákért. De ezt nem kellett volna.

— Tehettem  mást? Vagy tojás, vagy 
k u ty a . . .

— Em berségesebb módszert kelle tt 
volna találnod . . .

—  Hülyeség. Lehet emberségesen öl
ni? Csak ütöttem  és ütöttem  . . .

— Jó, ezt m ár hallottam. Inkább hall
gass.

— Most is magam előtt látom a sze
m ét . . .

— Ne igyál annyit!
— Mi a fészkes fenét tehettem  volna?
— Ne igyál. Mosdjál meg!
— Nehogy megmondd a gyereknek!
— S ha kérdez?
— M it tudom  én! Majd kitalálunk va

lamit.
— Nem lehet m indent elodázni. . .
—  M ire célzol?
— Ne nyúlj hozzám!
— M egértelek. Én is undorodom ma

gam tól . . .
—  Hagyjuk! Mosdjál m ár meg. Azon

nal i tt  lesz a gyerek!
A férfi a vízcsaphoz lép. Gépies moz

dulatokkal sikálja a bőrét. Az asszony 
tiszta inget, törülközőt tesz a szék kar
fájára, s eltűnik. A férfi tiszta ingben ül 
az asztalnál, s az üvegből iszik. Ajtócsa- 
pódás hallatszik, majd egy gyermekhang.

— Szia! Megjöttem.
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HAJOS JÓZSEF

Újabb szófejtő 
szerpentin

A K U SZTIK U S TRAKTA. A 
SZTALAGM ITEKRÖL, A 
SZTALAGTITEKRŐL, TITÁ 
NOKRÓL, M ITOLOGÉM AK- 
RÓL ÉS EGYÉB TÜNDÉRI 
KÖVEKRŐL. VALAM INT AR
RÓL A  VALAKIRŐL, KIT 
ÜGY- TISZTELÜNK KURTÁN: 
ERDÉLY
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Miután az előzőekben az ol
dás és a kötés hatalmáról az 
Olt és a Maros, a gyümölcs
faoltás és a plantáció, vala
mint a Marshoz is némely 
közzel lévő marás és maratás 
kapcsán esett már szó, te
gyünk még ehhez csupán any- 
nyií hozzá, hogy a föntem lí
tett hatalmak kulcsát a ke
resztény (vő. rom. ere stet, 
búb; eres'e, nőni, lásd nő, va
lamint keres, kereszt, fr. ere
ié, taraj) hagyomány arra a 
Szent Péterre bízza, aki mint 
a Krisztus, az aranyszájú 
(kriszosztome) Isten-Ember, 
kősziklája és helytartója — 
avagy inkább: mint a szá
munkra itt hagyott követe — 
egyben k« (lat. petrus) is, a- 
m éllett hogy pátriárka, vagy
is az. Atya árkánuma és ár
kos árkhéja. ha nem épp ki
nyilatkoztatott istennyila (vő. 
fr. arc, nyíl), mi utóbbi me
tamorfózisáról akár a N yeT  
vezö N yílvesszőben  (Helikon, 
1991 15) is beszélhettünk vol
na bővebben. És bölcsebben. 
Hisz Péter Pater — s itt Ma
rosi Pater, azaz: Péter, iro
dalmunk preterituma és mi
csodás paradigmája, ezt ne
hogy magára vegye, de akár 
veheti is — ez a Péter páter 
tehát egy olyan, nem akár
milyen kő. melyet egy-két 
bocsként apja-anyja után kó
dorgó és az egyetem es bo
csánatot epedező bölcs is ke
resve keresett, ha nem is a 
kereszten, de erre-arra, az út 
porában, a Volga (vö. fr. vol, 
röpt és lopás +  Ca, Föld; 
lásd fr. rapt, szöktetés, elrab
lás) völgyében vagy a Tien- 
Szan szent hegytaréjain. O- 
lyan Petrus tehát, amely, ha 
nem is található meg — még 
a Szent Grál tál formájában 
sem, amelyet mind a mai na
pig is kerestetnek — Peiro- 
zsényban (rom. Petro$ani, 
vagyis: Szent Kő), de mely tán 
fellelhető Petrillán (vö. fr. 
He, sziget), vagy ama fönti, 
égi Szigeten, Ava/onban vagy 
Lónyán (vö. lat. Luna, Hold), 
amelytől nem áll messze sem 
Vulkán, sem Anina és Ani- 
noasa tisztára mosott (vö. fr. 
laver, mosni, lásd láva) lelke 
(lat. anim a) sem, de még a 
szekuláris Herkules harsány 
herkentyűi és buzgón zubogó, 
maiteres termálbarlangjai sem, 
ha már Szörény-Severin ver
ses inverzióihoz, országunk 
szakrális sarkaihoz, úgyszintén 
keresztes Krassóihoz és pénz
kereső garasaihoz (vö. rom. 
Caras, Krassó) érkeztünk, ha 
nem is válhattunk éppen her- 
kópátere  kké, noha minden 
esélyünk bizonyára meg lett 
volna hozzá. Am a siker szak
rális, miként a szikra vagy a 
már szóbahozott szikla. Szak
rális, mint a Sark, a Sarok, 
az a tán kazár Kosár (vö. rom. 
cos, kém ény, lásd kémia: 
egyiptomi Chcm, fekete; kém , 
szem , kem ény, valam int Kós, 
kozmosz), mely a meglátandó 
Szent Grál formájaként tál 
gyanánt is föllelhető valamer
re, miként a lélek. Mert ga- 
«asi Rá, Föld. és Nap)
sem ér az evilági diszkós. le
mezre vitt (vö. lat. vita, élet) 
és mondott (vö. lat. discere, 
dico. mondani), de valójában 
csak a Dante-i Disnek kedve
ző, világi (vö. fr. vil, gonosz) 
dicsőség. Még akkor sem, ha 
az Ég visszafordul Gé-vé 
(Földdé), s még akkor sem, ha 
Gé-ből Ég lesz, s ha vajmi 
mennyei ménkű ajándékakép
pen kiderül (vö. rom. dar, 
ajándék), hogy a gömb csak 
gomb, vagyis egy Diszkosz, 
amint azt az inkább fizikus, 
mint fazakas agyagművészek 
varázslatos formái (vö. rom. 
farm ec, bűbáj) mutatják a sok 
korongot forgató Korondon 
(kő +  vö. fr. rond, kerek). 
Körforgó korong az idő, a 
kor, s a centrifugális erő, mely 
lesodor bennünket végtére is 
eme óraszámlapról nem más, 
mint a múlás (vö. fr. mouläge, 
öntőforma, lásd viol, lágy): a

kór (vö. fr. corps, test). S az 
tán mehet az ember Kuku- 
tyinba (Cucuteni) jeget (lásd 
Ge) aszalni (lásd Sol, Nap), 
vagyis fényesíteni föntről fen
ve és fonva a Földet. Vagy 
a Holdat. Az F-fel födött 
Földet és a H-val hígított Hol
dat: a PHra visszautaló, F- 
vel és H-val oldott Földet és 
Holdat. Ennyit az oltáros élet
kioltásokról vagy az általano- 
san (rom. ín general, vö. a ge
nera, gerjeszt, nemz, teremt, 
lásd Ge, Terra, Föld) áldásos 
áldozatokról és az oldásról. 
Ha viszont (vö. vissza és fr. 
visse, csavar, valamint lat. vis, 
erő és szív) a kötés K-jába 
akadnánk (vö. rom. a cade, 
esik, lásd eszik és rom. a 
mínca, eszik, vö. m unka) be
le az oldás kapcsán, akkor a- 
ma bizonyos szélen található 
oldalborda (fr. cő£e. oldalbor
da és szél, lásd kő, köt, kód) 
és Csont (fr. ns ••sor»!., lásrl 
ős) mellett, még ama másik 
fénye- n témio ftinm alis k ő i
ről is kellens szólnunk, me
lyet köldökzsinórrá sodor ösz- 
sze a világ tokos tojását ki- 
költő. kötögetö Koldus: a kál- 
deus Kotló, a sebeivel, a csi
béivel és a fiaival. Ha már 
olyan tyúk. Koltón.

Még mielőtt eme többnyire 
kozmogóniai vétetésü részén 
továbblépnénk e szövegnek, 
cövekeljük le fonémáink íony- 
nyadtan fontos fonalát egy 
olyan fondorlatos fővonalra, 
amelyet előbb-utóbb amúgy is 
tisztázni kellett. Eme magya
rázatok kitételek is, valamint 
elvek, ha nem is éppen nyel
vek, a nyelvek képességének a 
bibliai élelmében, hisz az Elv 
a nyelvben (ny bontsd: in) 
van, amint azt eddig is ész
revettük.

Erdélynek végtelenül sok 
arca van. Nem is tudjuk, is
merjük-e Öt valójában. Min- 
denikünk látta legalább egy
szer, s en.nekfolytán azt hi
szi, hogy az ö tündére az iga
zi. Am Szilfidünk valójában 
egy olyan zóna (vö. rom ziná, 
tündérlány), aki pontosan an
nak a .személynek (vö. gör. 
számé, jel) a hangján (fr. 
son . hang) válaszol (vö. fr. 
sol, föld és fr. S o ld i, Nap) és 
varázsol, aki a kérdést ép
pen feltette. Persze ez csak 
azokra vonatkozik, akiket ka- 
mel. Mert mégha ily kamé
leon is a mi kincseskamránk, 
nem mindenki vajdakamará- 
si, aki vajdakamarási, mint- 
ahogy kém en sem minden
ki, aki kémeri. Az ilyennek 
nem köthetjük tovább az 
ebet a karóhoz, mert még ki

kotyoghatunk valamit. Hisz 
már két ember titka sem ti
tok, minthogy a másik, a 
Második, nem egyéb, mint az 
Első Alsó föfelé mászó (vö. 
fr. masse, tömeg), kapaszko
dó (vö. fr. cap, fej, csúcs, lásd 
rom. sus, fönt) mása. S innen 
már könnyen kisillabizúlható, 
nem kell ahhoz Szibillának 
lenni, az isteni (vö. ném. 
Gott) Dugó (rom. capac) csa
varos (vö. rom. závor) kód
ja, ha már kapaszkodásról is 
beszéltünk az égi egy meg a 
hattyúnyakú kettő  inspirált 
spirálisának a kapcsán.

De szálljunk (vö. fr. sol. 
föld) le a spines, Attarhoz* 
is közelálló éteri terrénumuk
ról eme szálkás és tövises (vö. 
rom. spin, tövis) Földünkre, 
valam ilyen gócpont mellé, 
mondjuk Tövisre, amelyet a 
Tau ( 9 )  erejének is fordíthat
nánk a latinhoz csak a To- 
naludatusz-ig térülő nebulók 
üstökéi (vö. fr. nebuleuse, üs
tökös). S itt tekintsünk újra 
bele, ne ezen  technikás és 
akár tekenőnek is beillő ko
rongos tekénkbe, a már idő
ben idézett Diszkoszba, de 
eme trúk tükrünkbe, melynek 
fókuszpontja egyben szellemi 
haladásunk fokmérője és tü
ze (rom. foc, tűz) is. Itt sem 
fogunk mást látni mint ma
gunkat: az égő (vö. rom. 
arde, ég) eget és egy sereg 
transzba jövő szilfidet. Aztán 
nevezhetjük Ardealnak vagy 
akár Transilvaniának a mi 
királynőnket, Sylviát, aki a 
kordiális csárdákban, s még 
minden szívben 's az aszta
lon táncol, és aki minden ke
rékbetört történelmi lobotc- 
mia ellenére is Ft-ott lobog. 
De ö t  csak rítusosan ritkán 
láthatjuk. Csupán varázsigéi
nek szótagjait (vö. fr. sylla- 
be, szótag) halljuk, s ha meg
éljük (vö. lat. via, élet) őket, 
majd egyszer máskor, tudni
illik, hogy mi a francot is 
keresnek a frank affrikáták 
Helikonunk helikoidális tük
reiben. És halkan fog suttog
ni (vö. fr. chute, bukás, esés, 
leités) a gége (lásd Ge, a 
Föld) azon a helyen. És he
lyesen.

Végezetül pedig nem kevés 
fám'szi fáradalma jutalmául, 
emeljünk ki olvasónknak ant
racitunk melegéből ezt a fris
sen kelt és számára éppen ma 
csiszolt kámeát vagy gemmát 
(vö. Ge), melyet kincseskam
ránk. az Artúr-mo.ndában is 
ott lévő Camaalot című va
rázsvárunk belsejében, egy 
ládikóban őriztünk számára 
néhánv koronás krónikával és 
más kodicillá  kkal egvetem- 
ben. Egyszépmívű ékkőről 
van szó. lehetőleg egy zöld
del oldott topázról, nem pe
dig egy záptojásról. Monda
nunk sem kell, hogy az égi 
kő és szó olvasztsásában im 
már beavattatott olvasónk 
előtt nem talány, hogy e 
gnómon a már litótákban is 
megmintázott Tot — a m in- 
denség égien pof om és u- 
gyanakkor omnipotens. egyip
tomi ura — géniuszának 
vagy démonjának az alakját, 
ha nem éppen salakját, kö
veti nyomon..

De íme. az égből 
pottyant

kő:

O
o o o 

o

T O T

O O O
T O T

T O T
O O O
T O T
T O T
O O O
T O T
TOT

A most következő szöveg 
természetesen úgy fog visel
kedni mint szóló szőlő, a- 
vagy mint szólóban játszó, de 
azért a szférák zenéjére is 
figyelő (vö. fr. Siger, m ere
vedni, lásd fr. m ere, anya) 
Föld (fr. sol, föld). Persze itt 
arról a szőlőtőkéről beszélünk 
amely tekénk belsejében 
van megkötve. Tökként és 
Tokként is. Drágakökockán- 
kat ha jobban megvizsgáljuk, 
s ha e topikus topáz Té-OS 
elrendezését és toldott olva
satát (: Theos) is feltesszük a 
kockára, könnyen tojásdedre 
vághatjuk eme rég áhított
óhajtott, egyszóval: vágyott 
kavicsot: Tehát:

T
T O T

T
Miután az eredeti öt tojást 

bűvösen eggyé gyúrtuk ösz- 
sze ab ovo . ím oly tó közepé
ben vagyunk, m elyet a Té 
karsztos keresztjei és tékái 
takargatnak. Az eleve +  a- 
lakban kibontakozó (vö. fr. 
bond, ugrás), majdnem zooló
giái O utóbbi ábránkon ab- 
raxasznak, abrosznak (fr. 
nappe, abrosz, lásd Nap) a- 
vagy tükörnek  is felfogható 
annál is inkább, m ivel az 
egész heroikus Zéró és ennek 
minden rozoga rezonja az it
teni fókuszpontba sűrűsödött. 
Ez természetesen azt ered
ményezte, hogy a T már nem 
töltelékként, hanem önformá
ja szerint ötvöződhetett -i— té 
és kertté rombusszá rombolva 
Tot morbídul ragyogó kocka
kövét és trónusát. Ugyanak
kor egv olvan végső tővel (vö. 
fr. radical, tő, azaz: Ra-dic- 
al, lásd lat. dico, mond és 
verlan codi, vö. kód) állunk 
szemben, mely minden ott
honi Ottó. sőt minden élő és 
holt Tóth számára, kiutat 
mutathat abból az alagútból, 
am ely a totális történelem  
kútfeje. Kutatásainkat tehát 
ebben az irányban folytatjuk 
tovább. Összetoljuk Té-inket, 
s ezzel a poliíeizmus egysze
rűsítését is némiképpen vég
rehajtottuk. Egy Gabriel Mar
cel nevű gallföldi sorstársunk 
azt mondaná, hogy ezzel Te 
is megszülettél számunkra, Te, 
Olvasó, te hermetikus, tehát 
ármányos érméket tolvajló  
teológus. Mert Te is isten 
(gör. theos) vagy. ha már te
gezlek. Sűrítsd tehát össze to
pázunkat gyönggyé, hulló hul
lámokból (gyöngy, értsd: di 
ondi. a hullámokból való) ösz- 
szeálló, vonzóan vén Vénusszá, 
ciprusi eriptogrammá, a sze
relem kaszás kasszájává, casa 
nostrájává és káoszává, az 
éroszi Zéró rázós rózsájává. 
És nagyítsd ki az egészet.
így:

o
Ez a szerelem és az ifjúság 

tava: a tau (2 ), még az úgy
szintén kőfaragó Petrovies 
(Petőfi) is megmondhatja, 
hisz ebbe a tóba kell tudniil
lik beledobni azt a bizonyos 
rózsát.

És most fordítsuk vissza 
gyöngyünk, ha már ez a fö- 
deles Föld amúgy is forog a 
galíciai Galileik és Galileók 
óta. Mert így lesz a T titáni 
titkain függő, s az édeni fü
gefalevelekből adódó fugát 
is felidéző sztalagtitekből mi
tikus szlalagmit, a topázunk
ból pótház, az etimológiából 
mitológia, a Terrádból (The- 
Ra. az isteni Nap, vö. art fr. 
art, művészet) triád, Trójából 
Tóra. a Likaskőböl pedig or
szágalma.

Mit átnyújtunk Neked, fen
séges Olvasó, ki Ott ólálkodsz 
a sziklafal közelében és őrződ 
gulyád e nevenincs, pásztoros 
pátriában.

De már megint Pünkösd 
után vagyunk, uramkirályom.

1. Régibb szerpentinünk az
zal a kanyarintással zárult (az 
új Helikon 40. számában), 
hogy téves a görög krokodi- 
losz-t a ’karcolatbolond’ je
lentésű magyar krokidilis-bői 
származtatni (noha, mint azó
ta megtudhattuk, a kroki 
messzi mélyén mukkanó croc 
frank földön onomato-poéti- 
kum, akárcsak mifelénk a 
krúgat és a krákog). Most — 
a krokitól eltérő, de még 
mnidig nem költői vagy köl
tői műfajok rajongóinak a 
nyugalmáért — hozzátesszük: 
szintén hibás a hajdani tu
dományos prózában (pl. a sze- 
dentárisan, foghíjasán is szor
gos, tehát joggal Sedulitás-sá 
anagrammatizált Alstediu- 
sunknál) létező állítás, misze
rint a krokodilus a krokosz, 
vagyis a sáfrány irányában 
deilosz, „sáfrányfélő“ állat. A 
görög deilosz mindazonáltal 
„bír hüllős vonatkozással“, 
mert ugyanahhoz a deidó  ’fé
lek’ igéhez tartozik, amely 
végsőül vehető forrása a di
noszaurusz tagbaszakadatlan 
előtagjának. Ez az őshüllő ak
kor volna a legijesztőbben 
ravasz, ha a béka- vagy bé- 
kojobbot „nyújtaná”, netán 
rövidítene avagy rázna. A  
hintásan pa-rázna őshüllő 
persze nem kókadt libikóka, 
hanem libidinosaurus. Álneve: 
Aurus ceontosus vatrensis. 
(Ceontosus a.m. dis os, dinos. 
Vö. „ubi libi, alibi Vatria“ és 
„aurum aerae aureae ceaus- 
sescianae“.) Az aurus férfia- 
sítással lett a nem lett vagy 
litván aurum -ból, mely sem
leges nemű, mint — effekti
ven — az eunuch. (NB: a ro
mán eunuc eti-monya a dá- 
kótrák ew-nuc ’én diófa’.) A 
ceontosus-nak semmi köze a 
csontos-hoz és az oly magyar- 
románosan szószapora csont- 
os-hoz. Viszont van köze Ma
rosvásárhelyhez, azt ugyanis 
ősibben, os-ibban Osorheinek. 
Os-orheir.ek hítták. Még ősib
ben Tirgu Mures volt a ne
ve. Ez ős-szefügg. összefügg 
egyrészt a finndák Tarká
val , mivelhogy „cum e turcul 
si riomagul“ (csomagoljatok 
— de la Szeret pin’la Tisn 
ungurii sá-?i ia valiza). más
részt pedig a Tírg-nek roko
na Trieszt, nem az ovidiusi 
Tristia vonalán (bár elszomo
rít, mert tagadja az A rs  
am andi ve i szeretendi-t az 
emberre támadó furca, furkó, 
furkósbot fez utóbbi már Co- 
menius Orbis pictusában sze
repel, még nem a komejnis 
vagy dák-hodák őrbe$te-l pe 
Suteu’ jelentéssel!), hanem  
azáltal, hogy az olasz Trieste 
rokon a ’vásártér’ jelentésű 
albán treg -gél s így az azonos 
értelmű orosz szóból jövő 
T u rku -val is. A Triesztet ha 
nem is trillió’ észttel, ám 
Turkuval (svédül: Abóval — 
nem abominábilisan, nem un
dokul. nem dokkal) összekötő 
epvenestől keletre lévő hegyek 
kapcsán most csak annyit: az 
n'oinista — ízlése szerint — 
megmássza az al-viláp görög 
Tartarosz nevétől aligha ide
gen Tátrát, a m ater-rel „mat- 
riarchálisan“ egybefűzhető 
Mátrát, a közénfelnémet Va- 
terrel rokon Fátrát. n°tán a 
nátriummentes átriumra is 
emlékeztető Vátrát, az itt-ott 
már-már haladó szelleművé 
szentesített hitlerista Hátrál. 
Ha az alpinista csak főturis
ta. nem annyira futurista (a 
múlt egész örökségét elvető), 
mint amennyire „passzéista“ 
(merengve múltba merülő), és 
ha nem akarja, hogy a Tarde 
nevű francia szocio- és kri
minológusra a busz a hasz
talan vátrás várás szerepét 
ossza, akkor a „Tarde veni- 
entibus ossa“ így értendő: tar, 
de veninózusan-vid ikiesen-vi- 
ció zusan oszteologikus, oszt- 
racizúlandó. (A görög osz'ra- 
kon  tulajdonképpen csontke
ményre égetett agyag. Az ó̂  
görögök agyagcserepekkel való 
titkos szavazás révén szám
űztek államveszélyes szemé
lyeket.)

2. Csontváry, a nagy festő 
biztos megfordul sírjában, ha 
etimologizálás közben arra 
gondol, hogy nevének első 
szótagja fonetice azonos egy 
erdélyi festőcske s egyben 
gyászosan gyarló Gyatra-főnök 
nevével (leszámítva ennek — 
ea szuffixumát, amely távol
ról sem jelzi az illető „alapító 
főnök“ eszméinek szuffixált,

fix. rögződött, kényszerképzet
té merevült voltát). Itt kell 
megjegyezni: egy művészileg 
sokoldalúan, zenei aláfestéssé! 
is képzett leader — ejtsd (ki 
vagy el) líder — nem annyira 
a kis-kaliberűen-vadászpuskás 
Flau-bert lágy, szelíd Liedj ét, 
Dallas-dalát szereti, mint in 
kább a schu-bertiesen líd, ve
zetőhangos, hangosan vezető- 
führerkedő, dúr (durr bele 
durák) ógörög hangsort.

3. A lanka szelíd lejtő is 
lehet, enyhén ereszkedő hegy
vagy domboldal, de aligha ro
kona nékije Lancaster, noha 
ez Angliának egy többnyire 
hegyes grófsága, és — dettó 
noha — a -ster (cf. Gloucester. 
Manchester & castra-vete 
’ugorka, kicsi finnugor’) egy
becseng a fillérnek néhol 
megfelelő pia-szterrel, am ely 
borravalóul is megy, tehát 
utal a borszőlőre és a pénz
romlás lejtőjén guruló lej tö
vére, esetleg a nem kenésben 
taur és úr kentaurra, nem a
— szerencsére alul lótestű — 
lóember holmi ken-guru-ló 
szervére, kenterben verő. 
canterburys Kentet vagy ken
det szívó szervére, mitsem  
érő ezresektől duzzadó auszt
rál-kenguru erszényére, hang
festéstől petyhüdt, bár magas 
hangolású pikulájára. Na- 
mármost: akar szelíd, menete
les (mene-tököl-Ufer-színesf 
hegyoldal a lanka („a folyó 
kanyarulatában fekvő rét 
ugyanis enyhe lejtésű domb
oldalban folytatódhat“), akár 
„víz melletti rét vagy szán
tó“, „(víz melletti gyümöl
csös”. vizenyős térség, folyó
víznek lassú folyású helye, 
völgy, avagy erdő — minden
képp eredtetője lehet a lan- 
kadásnak. Igaz: van aki a 
„szikrányit se szelíd“ szilaj- 
ságba lankad bele. a vad 
szilajkodástól lesz fáradt, bá
gyadt. kimerült. Előfordul
hat ez lankán (ha úgy tet
szik: pe lunca Siretului), de 
megtörténhet Lankában is, 
Ceylon szigetén, melynek ne
ve szingalézül SRI LANKA. 
A bolgár (hordással ha nem  
is épp szekus appírok oda- 
hordásával nexusos) Berivoj 
névre visszavezethető Bere- 
voie?ti nem LANKA, nem is
— „emelkedettebb” — MA
GÚRA, de V. Mágureanu 
urat, ki sokféle mag ura. 
újabban fogalkoztatja e hely
ség, annak kalapácsa és sar
lója, mert ő a főnöke a lan
kadatlan  SRí-nek a Serviciuf 
Román de Informatii-nak.

4. A szingaléz szigetnél 
szinte kilencszer nagyobb 
Madagaszkárnak fontos (a 250 
éve született és Madagaszká
ron elhunyt Benyovszky Mó
rictól sem ismert) magyar iro
dalomtörténeti vonatkozása 
van: összefügg Ludas Matvi- 
val. A neve éppen ez utób
bi egyik ősére utal. aki azért 
látogatta meg a malgasul An
tananarivo, tehát kirívó ne
vű fővárossal dicsekvő szi
getet, hoey ott a szőrén-szá
lán, csörén-tollán kihalt óriás- 
strucra vadásszon — óriás 
♦rucból. Lúdas Matvinak kü
lönben már a távolibb ela
dói is madarasak voltak. Egvi- 
kük Madaras nevének a rö- 
vidüléro«; hocéző alakját őrzi 
a Mád belvnév, továbbá a 
Szabó' cs-Szatmár megyei 
N virm adn  nevének utótagja 
Lúdas Matvi Madagaszkáron 
járt. ükét is Ludasnak hív
ták. merthogy ludas volt egy 
snanyolellenes. uszítón hu
szita összeesküvésben. Ennek 
okáért — és főleg a spanvol 
ar-madn félrevezetése végo’1
— a Mada névhez (tkp. á l
névhez) ragasztotta a ludas 
román megfelelőjét. így  jött 
’étre a Madagascar szigetnév. 
Ez tehát made in  Oltenia  
Td-oe előterjeszteni Ascar- 
díjra.
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Tiszta lélekből is
M ostanában, hogy annyi 

m űvelődési és ok ta tási in téz
m ényünk, m ely vo lt és jó 
volt, ám  m ire  igazán kibon
takozott volna, betilto tták , de 
hálistennek  ú jra  szabad len
nie és igyekszik is rom jaiból 
— vagy h a  m ár azok sincse
nek, em lékképeiből — ú jjá 
születni, m ostanában  sokat 
gondolok a m arosvásárhelyi 
három éves zenetanárképzöre. 
Nem  já rta m  fala i között, de 
ism ertem  és tiszte ltem  ta n á
ra i t  és a zenei é le t számos 
őrhelyén lá ttam  hely tálló  föl
neveltjeit. Csak három éves 
vo lt és csak tanárképző, te 
kin télyben te h á t jóval kisebb 
a m űvészképző k a rra l is ren 
delkező kolozsvári, négyéves, 
„nagy“ fő iskolánál — a tavaly  
ú jjászü le te tt tem esvárival és 
brassóival egyenrangú —, de 
még m in t m űvészi m űhely
nek is vo lt m it fö lm utatn ia, 
am i csak az övé volt, senki 
másé. Nagy elism erés övez
te, ugye, a kolozsvári Zene- 
akadém ia — akkori nevén 
K onzervatórium  — Collegium  
ft/hisicum A cadem icum  nevű 
régizene együttesét, am ely 
Bach, H ändel és Telem ann, 
Couperin és Ram eau. V ivaldi 
< s Locatelli kam arazenéjének  
m űvelésében m a is az országos 
csúcsszínvonalat képviseli, de 
a Bach előtti zene otthonosab
ban érezte m agát M arosvá
sárhelyen, m in t Kolozsvárt. 
M a is, ahol az országhatáro
kon belül sugallatosan játsz- 
szák a középkor és a ren e
szánsz m uzsikáját, ahol egy
azon zenészek lan to ln ak  is, 
fu ru lyáznak  is, m indüknek 
kezében jól áll a régi ü tő 
hangszerek garm adája , és éne
kelni is m űvelten, kellem esen, 
stílusérzékenyen tudnak , a 
m arosvásárhely i „peda“ h a 
gyom ányát fo ly ta tják  és te r
jesztik.

A mozgalom legfőbb erjesz
ti ie. aki alighanem  zseniális 
m uzsikusnak született, B abrik 
József oly korán  szállt s ír
ba, hogy ta lán  még előszelét 
sem érezhette a közelítő ösz- 
szeom lásnak. B randner Nóra, 
aki fiatal tanársegédkén t a 
m arosvásárhelyi régizenei m ű
hely  kulcsszem élyisége volt, a  
főiskola bezárása u tán  k ü l
fö ldre távozott, akárcsak  nö
vendékeinek  m eglehetős része.

Aki a legm ostohább fényé
vekben sem ad ta  föl az esz
m ényt — akárcsak  D eák End
re  N agykárolyban —, Elekes 
Emőke Székelyudvarhelyen, a 
Juvenalis vezetőjeként apos- 
tolkodik. A Rom ániai Magyar 
Zenetársaság  rendezésében 
végre K olozsvárt is bem utat
kozott. együttesével egyetem 
ben. Az évad kim agaslóan 
szép hangversenyét adta. 
B ánja m indenki, aki nem  
hallo tta  és látta!

A lá tvány: egy hosszú asz
tal, ra jta  számos zeneszer
szám. m ellette hét reneszánsz 
öltözékbe b ú jta to tt fiatal: 
négy ifjú  hölgy, két fiú, jobb 
szélen pedig a korban hoz
zájuk közelálló együttesveze- 
tlő. Elekes Emőke, aki, a- 
hányszor csak m uzsikálni 
láttam , m áskor is m indig 
ugyanazt a fekete-fehér apród- 
jelm ezt hordta, am elyet m a is 
hord és am ely valam elyest a 
m odern hangversenyzenészek 
m unkaruhájára , a frak k ra  em 
lékeztet, m integy a művész- 
tanárnő  profi ran g já ra  utalva.

A műsor egy szépséges, ezer 
évnél régebbi, hangszerkíséret 
nélküli orgánum m al kezdő
dött. am elyet fölállva, m in t
egy előfohászként énekeltek 
el. A trub ad ú ro k  korát a h í
res, népies-táncos jellegű Ka- 
lenda M aya  képviselte m űso
rukon, a  középkor kolostori 
zenéjét egy Carmina Burana- 
dal, az olasz T recentót egy 
Landini-darab, Shakespeare 
korát három  D ow land-m inia- 
tű r. A m arosvásárhelyi h a 
gyom ányok szellem ében több 
közelebbi fo rrást is megszólal
ta ttak : egy 15. század végi 
kassai, valam in t egy 16 szá
zadi gyulafehérvári kódexet, 
két Balassi-dalt, m utatványo
kat a K ájoni-kódexböl, Dimit- 
rie C antem irnek egy törö- 
kös kompozícióját, befejezésül 
N áray György Ö rüllyetek, vi- 
gadgyatok cím ű d a lá t . . .  A- 
hány darab, annyi jelleg, any- 
nyi ellená llha tatlanu l beszédes 
érv a Bach előtti zene m ű
velése m ellett, annyi fölfede
zés azok szám ára, akik  nem  
ism erik őket, annyi meg- és 
m egújuló öröm  az ism erőknek.

ö rü ltü n k , vigadtunk.
Juvenalisék m inden nyelven 

és m inden stílusban h ite lt é r
dem lően énekeltek, még a

ráadásu l előadott, K ájoni föl
jegyezte cigány dalban is. Az 
egyszólamú darabok  m eghang- 
szerelése is d ifferenciált volt: 
nem  tud juk  ezeknek a dalla
m oknak hatásosabb, a mai 
közönség fogékonyságának 
szóló, de az archaikus je lle
get jobban őrző tá la lásá t e l
képzelni. A hangverseny vége 
felé m ár egyénileg is kezd
tü k  ism erni az együttesveze- 
tö ha t tan ítványát: m elyikük 
hogy énekel szólót, m ilyen 
ütős. m iképpen lantol, tam - 
burázik vagy furulyái. El
lenállhata tlanul kedves volt 
három  16. századi táncdallam  
illúziót keltő m egkoreografá- 
lása, annak  bizonyítékaként, 
hn-ry Székelyudvarhelyen Ele
kes Emőke még ezt is tud ja  
tanítani. Benkő Jud it, aki az 
együttest bem utatta, bevezető 
m ondatait a „csak tiszta for
rásból“ igéjére hegyezte ki, 
a bem utato tt produkciók m a
gas szintű hitelességére u ta l
va. Nekem még jobban im po
nált az együttest jellemző 
„csak tiszta szívből“. H allot
tam  életem ben egy-két m ér
tékadó külföldi régizene- 
együttest, de egyiknél sem é- 
reztem  oly m értékben, m int 
a  Juvenalisnál, hogy hangver
senyükön m inden hang eny- 
nyire lélektől lélekig gerjedt 
és te rjed t volna. K ívántam , 
bár az én ifjúkorom ban is 
le tt volna egy Juvenalis és 
egy Elekes Emőke, bár én is 
ilyen művészi értékek  és é l
m ények b irtokában értem  vol
na felnőtté. Más em ber vol
nék, m int vagyok, több.

Elekes tanárnő  még abban 
is példát m utat, hogy 1989 
decem bere óta úgyszólván fo r
rada lm asait: k ilépett az á l
lami ok ta tás szűknek bizo
nyult keretéből és volt m er- 
sze oktatói m unkájának  me
rőben új, civil fo rm át terem 
teni. Nem m agániskolát jegy
zett be a bíróságon, hanem  
egy Juvenalis M űvelődési 
Egyesületet, am elynek kebelé
ben a zenét tanu lók  egyesü
leti életet, közös felelősség
hordozást is tanu lnak . Egye
lőre nem  á llnak  mögötte tő
keerős sponzorok; az egyesü
let a tagd íja t befizetők fil
lérjeiből ta rtja  fenn magát. 
Így a merészség iskolája is.

R áillik a m ondás: nem az 
a fontos, hogy hol élünk, h a
nem  az, hogy k ik  vagyunk. A 
Juvenalis  lá ttán  és hallatán  
megszégyenül a sok nyafogó, 
aki csak tétlenül panaszolja, 
hogy tá rsadalm unk  oly lassan 
— olykor úgy tűnik, egyálta
lán nem  — halad  Európa irá 
nyába, a  sok k ivándorló is, 
aki csak százkilom éterekkel 
nyugatabbra vél Európára lel
hetni. Ahol Elekes Emőke él, 
kutat, hangszerel, m ásolja a 
kottát, tan ít és m uzsikál, ahol 
mi őt és fam ulusait hallgat
juk. ott Európa van!

LÁSZLÓ FERENC

BERGSON
A NEVETÉS

M ihelyt a testi igények és gondok szükség
szerűen jelentkeznek, félő, hogy velük együtt 
a kom ikum  is érezte ti hatását. Ezért nem  esz
nek, isznak, m elegszenek a tragikus hősök. 
Sőt, ha lehetséges, le sem ülnek. Egy tragikus 
tirád a  a la tt helyet foglalni anny it tesz, m int 
tudom ásul venni testi késztetéseinket. Napó
leon, aki jó  em berism erö volt a m aga korá
ban, egy alkalom m al megjegyezte, hogy a 
tragédiából a kom édiába való átm enet egy
szerűen a leüléssel valósul meg. G ourgaud bá
ró  k iadatlan  naplójából tud juk  meg, hogyan 
vélekedett m inderről (a porosz királynővel 
való találkozásakor m ondotta, Jéna után): 
„Chim énc tragikus hangján  szólt hozzám: 
Felséges uram , igazságot, igazságtételt aka
rok! M agdebourg! Ebben a tónusban fo ly ta t
ta, ami ugyancsak zavarba hozott. M ajd a rra  
kértem , foglaljon helyet, gondolván, hangot 
vált. Semmi sem zavarja  meg jobban a trag i
kus je lenetet: m ihelyt valaki leül, kom édiába 
illő helyzetet te rem t.“

•
V ajon honnan szárm azik színházainkban a 

szóismétlés kom ikum a? Eme végtelenül egy
szerű kérdésre h iába is keressük a választ, a 
kom ikum  kielégítő m agyarázatát. A kérdés 
m indaddig m egfejthetetlen  m arad, am íg a m a
gyarázatot m agában a kom ikus gesztusban ke
ressük, nem  pedig irányában , hatásában , m ind
abban, am it közölni szándékszik velünk. Se
hol m ásutt nem  árulkodik  a m ódszer ilyen 
nyilvánvalóan önnön hiányosságairól. Az igaz
ság az, hogy eltek in tve néhány szélsőséges 
esettől, am ikre később visszatérünk, egyetlen 
szó ism ételgetése valóban nem  nevetnivaló 
még önm agában. Nem ingerel kacagásra csak 
azért, m ert je lképi kifejezője az erkölcsi vo
natkozású m ulatta tásnak . anyagiságában m eg
valósuló já ték  szim bólum a lévén. A m acska 
is szórakoztat, m iközben egerét vadássza, s 
a gyerm ek is, aki dobozából hol előcsalogatja, 
hol pedig visszatuszkolja az ördögöt — ez 
azonban rafinált, az érzelm ek és ideák v ilágá
ba emel bennünket. Fogalm azzuk meg a szó
ism étlés kom ikum ának törvényét: „A szavak 
nevetséges ism ételgetésében két kifejezésbeh 
sajátosság nyilvánul meg, az egyik az úgyne
vezett sű ríte tt érzés, am ely elernyeszt, aho
gyan a rugó lazul meg, és a  gondolati reakció, 
am ely az érzelem  újbóli sűrítésével kiteljese
d ik  és betölti szórakoztató h iva tását.“

•
A vaudevillek  legtöbbje a nézők lelkére 

közvetlenül hat. É rdekes egybeesésről lévén 
szó, a kom ikum  éppen < azokhoz szól, ak ik  de
rü ln i tudnak  ra jta , és mi jól szórakozunk, ha 
m értékletesen adagolják. A kortárs szerzők 
gyakran cselekednek ily  módon. M oliére szín
házában azonban a szereplők hajlam ai, képes
ségei, nem  pedig a  nézők késztetései jóvoltá
ból válnak  az ism étlések term észetesekké. I tt 
m inden típus sajátos irányultságú erő t testesít 
meg, és a szerkezeti felépítést követő szituá
cióba m indenik megfelelő jelentéssel ágyazó
d ik  be. Az ilyen helyzetkom ikum  sok közös 
vonásában hasonló a jellem ekből adódó hu 
morhoz. M éltán nevezhető klasszikusnak az 
olyan vígjáték, am ely hatásá t művészi eszközei 
la tbavétésével igyekszik elérni, nem  pedig 
másegyébbel.

•
A nevetés gyönyöre nem árta tlan  szórakozás 

még a színházban sem, pontosabban nem  k i

zárólag esztétikai élvezet, am ely bármely ér
deken felülem elkedik. Olyan gondolatiság, 
mögöttes tartalom  társul hozzá, amely, ha mi. 
egyének nem  is veszünk tudom ást róla, ránk
gyakorolt hatásában  keresendő. Ide kapcsoló
d ik  a megalázás szándéka, s igazság szerint 
á lta la  tübbé-kevésbé javító  szándéka is ‘k i
fejezésre jut. Ezért élethűbb a vígjáték, mint 
a tragédia. M inél fenségesebb a tragédia, an
nál m élyebbre kell hatolnia a valóság m űi 
vészi feltárásában, hogy a tragikus m űfajt a 
tiszta lét törvényeitől élesen elválaszthassa. A 
kom édiának azonban csak az alacsonyabbren- 
dű form ái (vaudeville, farce) térnek el a va
lóságtól: m inél magasabb esztétikai értékkel 
b ír é  m űfaj, annál könnyebben téveszthető 
össze m agával az élettel; a köznapi létnek 
olyan fordulata i vannak, am elyek könnyen 
l'elcserélhetők a vígjátékkal a színház ki is 
sa já títha tná  m agának eme helyzeteket, anél
kül, hogy m ódosítania kellene valam it is ra j
tuk.

Legyen szó festm ényről, szoborról, versről 
vagy zenéről, a m űvészetnek nincsen más ren
deltetése, m int eltávolítani a gyakorlatilag 
hasznos szim bólum okat, a társadalm ilag elfo
gadott általánosságokat, vagyis mindazt, ami 
e lre jti a valóságot, hogy szembesülhessünk ma
gával a  valósággal. Ami a művészetben a rea
lizm us és idealizm us közti vitát illeti, az csakis 
félreértésből szárm azhat. A művészet a  va
lóság közvetlenebb láttatása. Azonban a va
lóság m egragadásának újfajta, tiszta módo
zata a jól bevált kifejezési eszközökkel való 
szakítást feltételezi, a dolgok jelentésének, 
vagy a lelkiism eretnek érdekeken felülemel
kedő újjáélesztését, jellegzetesen helyhez kö
tö tt jellegét, az élet valam elyes anyagtalan 
állapo tát je len ti, am it tömörebbén mindig is 
idealizm usnak neveztek. Ügy fogalmazható 
világosabban, üres szavak helyett, hogy a rea
lizmus éppen a m űalkotás a maga anyagi meg
nyilatkozásában, az idealizmus pedig a művé
szet dolgainak, irányulásainak lelki kifejező
dése, am ely csak a szellemiség erejével kap
csolódhat újólag az élet jelenségeihez.

A színm űvészet nem  té r el eme törvény
szerűségtől. A m it a drám a feltár majd, az m a
ga a valóság m élyebb összefüggéseivel, de 
néha sa já t érdekünkben, vagy pedig az élet 
szükségszerűségeiből eredeztetően egy-egy ol
dala mégis re jtve  m arad. Milyen hát ez a va
lóság? Mik összetevői? A poézis lelkiállapo
toknak ad hangot. Ilyen lelkiállapotok közé 
sorolhatók azok, am elyek m indenekelőtt az 
em berek kapcsolatterem tését segítik elő a ve
lük hasonlókkal. E legintenzívebben megélt 
szenvedélyek egyszersm ind a leghevesebbek, 
ahogy elektrom osság keletkezik a kondenzátor 
két. ellentétes tö ltetű  lemeze között, s szikrát 
csihol, úgy egyetlen színpadra alkalm azott je
lenet olyan vonzó és taszító hatást vált ki, 
am ely szakadást, teljes egyensúlyvesztést kelt, 
s a lélek em e elektrom os feltöltódése nem 
egyéb, m int a szenvedély (.. .) Polgári lé
tünket. am elyet társadalm unk és ésszerű élet
m ódunk biztosit szám unkra, a drám a nem 
zökkenti ki nyugalm ából, de érezni enged va
lam it belső feszültségeiből. A term észet olda
láról visszavág a társadalom nak. Hol egyene
sen siet célja felé, segítségül h ív ja a mélyben 
szunnyadó indulatokat, hol ferdén halad, m int 
oly sok kortárs drám ában láttam ; ügyes ra 
finériával felfedi a ham is érvelést, a társada
lom ellentm ondásait, a társadalm i törvények 
term észetellenes jelenségeire világit, és így ke
rülő  úton ugyan, de feltöri a jelenségek bur
kát, a rra  késztet, hogy a mélybe nézzünk. 
M indkét esetben, gyengítse bár a társadalm at, 
▼agy akár a term észet erőit élessze, felfedez
zük általa  énünk  re jte tt  oldalát, azt, ami tra 
gikus összetevője személyiségünknek.

(A nevetés, Revue de Paris, 1899.)

V álogatta és fordíto tta VAJDA ZSUZSA

A színiakadémia 
Csongor és Tündéje

A m arosvásárhelyi Színm ű
vészeti A kadém ia idei vég
zősei három  előadással léptek  
közönség elé. ő sz i bem utat
kozásuknak J. W. Goethe 
B űnrészesek  cím ű v íg já téká
v a l te ttek  eleget, m ajd  fa rsan 
gi színrelépésük K iss Irén  
M ayerlingi fondorlat ofc-jával
csúcsosodott ki. U to ljá ra pe
dig Aldo Nicolai három  egy- 
felvonásosára kerü lt sor, az 
orvosi vényeken fellelhető 
3 x 1  fe lira tta l. De hogy „ne 
á ru ljunk  zsákbam acskát“ — 
am int azt a vásárhely i rádió  
egyik m űsorvezetője szokta 
m ondani —, ism ertessem  vég
zőseink vizsgaelőadásait.

Az övön alul ü tö tt Goethe

Mi is a S turm  und Drang? 
Egy X V III-ik  hzázadbeli 
erős, m űvészeti mozgalom, 
am ely az egyén és társadalom  
közötti harco t anarchikus, e- 
gyé.ni lázadás fo rm ájában  fe
jez1 ki, olyan egyén harcát, 
aki személyes ösztöneinek nem 
ism eri korlátáit. Az A kadém ia 
színpadán bem utato tt Goethe- 
víg játék  jellem ei egyáltalán 
nem  vetítik  elő a fen tem lített 
mozgalom világát. Az igazi 
S turm  und D rang-os Goethe- 
darabok a Götz von B erlichin- 
gen, a T orquato Tasso, az Eg
m ont .. .

Ha figyelem be vesszük Spi- 
ró  György m egállapítását, mely 
szerint , egy színész szám ára 
m inden érzelm i tapasz ta la t jól 
jö n “, akkor a színinövendé- 
kek m eggazdagodva érezhetik  
m agukat, m ert e ljátszhatnak  
egv több m int két évszáza
dos vígjátékot. Szerin tem  na- 
gvobb elégtétel le tt volna szá

m ukra egy igazi, nagy 
Goethe-elöadás.

Azt nem  értem , m iért kel
le tt a Bogáti P éter á ltal fra p 
pánsan leford íto tt goethei szö
veget m indenáron megzenésí
teni, ha kell, ha nem, rágyúj- 
ta tn i előadóit egy-egy dalra? 
A zenekari árokból egyáltalán 
nem ível fel édesen M ozart 
és társa inak  m uzsikája, h a
nem  a salzburgi titán  gyöngy
szemeit átvéve, m induntalan  
zavarólag hato ttak  Csíky Csa
ba és Apostolache Eusebio 
m ennyiségileg tú lm éretezett 
kompozíciói. Azt észrevettem , 
hogy Kovács Levente az u tób
bi években a  zenés előadá
sok híve, de nem elegendő 
ehhez néhány ének s tánc
elem. Az igazi zenés előadá
sokhoz nélkülözhetetlenek az 
énekelni tudás, rem ek hang 
s mozgás, nem  beszélve az a- 
nyagi befektetésekről (ennél 
a fejezetnél, tud juk , sajnos, 
hogy állunk). A budapesti 
színházakban m usical-láz u- 
ra 'kod ik  de azokat meg is 
lehet nézni! Bizonyosan kel
lemes benyom ásokkal jön ki 
a néző. A prózai színészek 
kifogástalanul érekelnek -tán - 
colnak. Például f '(hozhatom 
a Várszinházbeli GODSPEL 
cimii előadást: a főiskolai h a ll
gatók tem érdek p ro fit fölül
múlnak.

A Bűnrészesek  címen bem u
ta to tt K éz kezet mos című 
„zenés v íg já ték“ inkább a 
harm adéveseknek nyújt j á 
téklehetőséget, míg a végzős 
duó — Somody H ajnal és 
ifjú  Kovács Levente — egy 
évad eleji négykezesre szo
rítkoznak, nem  sa já t h ibá

jukból.

A m űsorfüzetben többek 
között ezt jegyzi meg a ren 
dező Kovács Levente: „Goe
the bájosan elhelyezett frics
káiért senki sem haragudhat.“ 
V ajon hogyan viszonyulna 
drám aírónk  a látottakhoz? 
Biztosan nagyon m eghara
gudna az övön aluli csapá
sért!

M ayerlingi politika  és szerelem
Kincses E lem ér többször 

bebizonyította m ár, hogy ren 
dezői m unkásságában legna
gyobb igényességgel á llítja  
színpadra a drám airodalom  
rem ekeit vagy kevésbé ism ert 
hajtásait. Ez esetben a m a
gyarországi Kiss Irén  M ayer
lingi fondorlatok  című tükör
já ték á t kovácsolta nagyelő
adássá. Az em líte tt írónő 
nevéhez fűződnek a Csontvá- 
ry meg a m ayerlingi tragédiát 
felelevenítő színmüvek, me
lyeket a budapesti V ígszínház
ban, illetve Zalaegerszegen 
já tszo ttak  már.

A shakespear-i dimenziójú 
szerelm i tragédia titokzatos, 
kettős halálesete szélviharként 
söpörte végig a volt M onar
chiát; tanúkat ha llgatta ttak  
el m indörökre, ira to k at tü n te t
tek el végérvényesen. M ind
ezek u tán  term észetes dolog, 
hogy legendák születtek, fan- 
táziálások lá ttak  napvilágot 
az újságírók és szépirodalm i 
m űvek alkotói jóvoltából, nem  
tévesztve szem eV! a politi
kai hátterű  m agyarázatokat 
sem. Az egyik ilyen hangvé
telű fondorlat a K iss Irén  vá l
tozata is, am ely az im m áron 
évszázadnyi távlatból fel-fel
lángoló, a m agyar népi em 
lékezetnek oly kedves szemé
lyek életének utolsó felvoná
sát örökíti meg.

Kiss Irén  rendhagyóan kö
ze’iti meg a Hamlet-Rom eo 
egybeötvözcdéséből v ilágra. 
hozott Rudolf trónörökös és 
a Jú liánál m élyebben érző- 
szerető-szenvedő-vivódó Vet- 
sera M ary végzetes kicsengé

sű m ayerlingi „ka land já t“ : 
fe lm utatja  a kor politikai be
hatásait, m egvilágítja az ifjú  
vívódásait, górcső a lá  veszi 
feltételezett zendülését követő 
m egpecsételtség nyom ait-ha- 
tásait, k idom borítva Rudolf 
ildözési m án iájá t is. Eme 
kom plex, politikai-szerelm i 
tö ltésű  történelm i sztorit v it
ték  színpadra színiseink, K in
cses E lem ér ú ja t alkotó fan 
táziá jának  köszönhetően.

Az íro tt m ű politikai vonat- 
kozásai-húzásai-kulisszatitkai 

hangsúlyozottabban kerü ltek  
reflektorfénybe, szem előtt 
ta rtv a  a  beékelt hálószobaje
leneteket is. Rudolf le lk i vál
sága elharapózódván, a  tragé
dia elkerülhetetlen . Kincses 
rendezői ú jítása  tú llépi a  da
rab  nyú jto tta  keretet: a v a 
dászkastélyban sürgő-forgó és 
körülötte ólálkodó személyzet 
összeesküvését bizonyítandó, 
egy titkos szervezet (állam - 
aparrá tus?) tag jaivá való át- 
vedlését. U gyancsak a rende
zői b ravú rnak  tudható  be a 
hósszerelm esek em lékére író
dott tem érdek költem ény e- 
gyik gyöngyszeme felo lvasá
sa között lezajló színházi p ro 

dukció: előadója kezdetben 
lehám ozza a titokzatosság lep
lé t — függönyt ny itva  —, be
fejezésül pedig — függönyzá
rással — lefo jtja  a ku ltú rá t 
— szépet tipró  m ilitarista  
tobzódást.

Az előadás erőssége a biz
tos kezekkel vezetett csapat
m unka; ebből egyéni a lak ítá
sával em elkedik ki a h ar
m adéves H atházi A ndrás és 
D em eter András, valam in t a 
kiválóan élő-vivódó-vergődő 
ifjú  Kovács Levente és az é r
zelm ekkel telítődött Somody 
H ajnal végzősök.

Háromszor-egy form án

Egy színm űvészeti felsőok
tatási intézm ény vizsgaelőadá
sait — a feltételek  figyelem- 
bevételével — a végzős d iá

kok á llap ítják  meg rendezőik 
segítségével, s ezt a tanári 
k a r elfogadja vagy eltanácsol
ja . Azt nem  tudhatom , ki ö- 
tölhette ki a három  Aldo Ni- 
colai-egyíelvonásos színrevi- 
lelét, de melléfogott. Ha m in
denáron kétszem elyes d a rab ra  
fá jt a foguk, ta lá lh a ttak  vol
n a  ballagó duónkra jobban 
rászabott színm űvet; abban 
az esetben nem  dom borodott 
volna ki ennyire férfivégző
sünk alak ításának  egyhangú
sága. N etalán készakarva ó- 
haj cotta valaki, hogy kezdő 
színészünk megpecsételődve 
induljon el T hália k ifürkész
hetetlen ú tja in?  A k ritiká t 
meg kell hallgatni, s lépés- 
ról-iépésre igazgatni kéne a 
diákot, hisz ő nem  lá th a tja  
önm agát előadás közben. I tt  
gondolok elsősorban az okta
tókra, ak ik  szem et hunytak  
(;) négy éven keresztül, csak 
azért, m ert a szóban forgó 
végzősünk az ism ert rende
ző, Kovács Levente fia. Ezzel 
csak rosszat te ttek  kezdőnk
kel!

Gergely Géza rendezésében 
az Éljen az ifjú  pár% a  Rend  
a lelne m indennek, valam int 
A .  kilátó  cím ű Aldo Nicolai 
egyfelvonásosait csokorba köt
ve léptek színre jövendőbeli 
színészeink. Nagy erőpróba 
még a k iforro tt színész szám á
ra  is a harom órányi előadás 
folyam án három , különböző 
jeliem et, világot é le tre  hívni, 
h á t még egy alig gyerekcipő
ben járó  szmis diáknak. S 
akkor csodálkozik valaki, ha 
erkölcstelen, az anyagiakért 
bárm ilyen kom prom isszum 
ra  képes vőlegény, a ka
tonásan rendszerető felesé
gét halálba kergető p a 
ranoiás idős házastárs, vagy 
a látszólag kiegyensúlyo
zott családapa válságos hely
zetének felszínre hozása nyo
m án öngyilkosságba való me
nekülését eljátszó Kovács Le
vente egysíkú, kifejezőeszkö
zeiben önm agát megismétli?

H iaba sm inkelték középkoru- 
nax  vagy m osnék; a naron» 
KUiónDozó Korú s belső fei- 
epueusegu n g u rá t azonos 
m ódón je len ítette  meg. Hot 
voii a  renuezoi árgus-szem
pár?  6 na iatta , hogy nem  
megy, m iért eroitetteK ez u- 
tooui prem iert? A Uoetne meg 
a itass íren  darabjából kivi
telezett eioadasoK eljátszása 
ucán jobb benyom ásokkal in- 
uu ina tou  voina felderengő 
pályáján  ifjú  Kovács Leven
ténk  (királyi többesem he
lyénvaló, fnsz az erdélyi szí
nészek m agyarságunk színm ű
vészéi). S im m áron az ifjú  
Kovács Levente is a mienk!

.Somody H ajnallal nincs baj, 
az evek loiyam an mindig jói 
alak íto tt s kedvező kritikában  
reszesuit. Feio, nehogy beska- 
tuiyázodjon, ugyanis m indin- 
kaub erzeiem teu nőket alak í
to tt (Salieri felesege. a Hos- 
tenor partnere, íeiesegjelöit a 
Bűnrészeseimen, hösszereimes 
a m ayerlingi sztoriban, ara, 
betegeskedő feieseg s m agán
életének csődjét élő nő a h á 
rom  olasz darabocskaban). 
M eglátjuk, m it hoz szám ara 
a nagyszínházi élet!

Összegezve: a 3X1 helyett 
inkább 1-et esténként — al
szunk ra, s el lehet felejteni 
az előadást, ide je  lenne m ár 
Színiakadem iánkról is leLöről- 
m  a port. Szükség lenne a so
ka t em legetett m egújulásra; 
d iák jaink  íogékonyak az újra. 
D erűlátóan nézek a Parászka-, 
Tompa-, a Bocsárcii-luvaliatok 
ele be!

I t t  állunk két végzőssel: 
hány  felé szaladjanak? Hová 
szerződjenek el? Színházaink 
színeszhiánnyal küszködnek. 
Erdély szívében hatos út: Sza
m osra, Körösre, Begara, u l t 
ra, M arosra szerte fut. Me
lyik a középső, mely célba 
ju t?

Hol és hogyan tovább, ked
ves végzősök?

STRACULA ATTILA
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HARGITA MEGYEI HÚSIPARI ÉS FORGALMAZÁSI KERESKEDELMI TÁRSASÁG
„CSÍKSZEREDA, SZÉKELYUDVARHELY, GYERGYÖ ÉS 

MAROSHEV1Z“ ALEGYSÉGEI ÄLTAL

Az alábbiakban felsorolt árak szerint felvásárol vágni 
való állatokat:

I. n ö v e n d é k  s z a r v a s m a r h a

Súlycsoport: L oszt. II. oszt. II. oszt.
aluli

49,0053.00

48.00 45,00

— 400 kg-on felül, élősúly 
kg-ként/lej

— 300—400 kg között, élősúly 
kg-ként/lej

— 300 kg alatti kényszervá
gásra kg-ként általánosan

.20,00 lej.

II. SZARVASMARHA FELNŐTT CSOPORT

27.00

27.00

— Élősúly ltg-kónt/lej

I. oszt. 

42,00

n. oszt. II. oszt 
aluli

38,00 17,00 Telefon  — 1 37 42, 1 47 73— 74 
RÉT utca 85 szám  Csíkszereda

Súlycsoport: 115 kg
— Élősúly fölött 

kg-ként/lej 52,00

m .  SERTÉS

91—105 kg 80—90 kg 
között között
50,00 45,00

80 kg alatt

30,00

IV. NÖVENDÉK JUH ÉS KECSKE

— Élősúly 
kg-ként/lej

1 éves alatti 
20 kg élő
súly fölött

45,00

Export célra 8—12 kg 
berbécs 12 között 
kg élősúly 
fölött
50,00 40,00

■ 9

V. FELNŐTT JUH ÉS KECSKE 

I. oszt. II. oszt.
— Élősúly kg-ként/lej 40,00 38,00

VI. L ő  FÉLÉK VAGASRA

I. oszt. II. oszt.
— Élősúly kg-ként/lej 15,00_______ 13.00______

HOL—
•  Nagy becskereken (Jugoszlávia) tartották meg a Szer

biai és Vajdasági Színházak Találkozóját. amelyre tizenkét 
színház tizennégy előa.iását válogatta be a találkozó színi- 
kritikusokból és színházi szakemberekből álló válogatóbizott
sága. A legjobb előadásért járó díjat az Ú jvidék i Színház 
U’oyzeck-el óadása nyerte el, Tompa Gábor rendezésében, 
T. Th. Ciupe díszlet- és jelmezterveivel. A legjobb férfi- 
alakításért Bicskei Istvánt (a W oyzeck  címszereplőjét), a 
legjobb női alakításért pedig Faragó Editet (Marie alakítóját) 
jutalmazták.

e  A K orunk  áprilisi száma főlaptestéből: Vargha Jenő 
László M indennapi gyűlöletünk, Bálint Tibor Kő és kenyér, 
Bállá Zsófia A  m egválaszolhatatlan, Cs. Gyímesi Éva A k i  
képtelen  gyűlölni, Kertész Imre Ez a szakadatlan szolgála
tot te ljesítő  kivégzőosztag . . ., Király László A  Szem érm etlen  
Tolvajlás százada. Kocsis István A  gyűlöletről. Kolozsvári 
Papp László E lektronikus m ajom  a fán!, Lászlóffy Aladár 
A  szolgálatos A d o lf Visszarionovics, Markó Béla M egszün
tethető okok, Mózes Attila Csupáncsak elviselni egym ás*, 
Nádas Péter A  m egkergült gyűlölet, Páskándi Géza A  ránk  
testált gyűlöletről, Sigmond István N incsenek fokozatai, 
Visky András B eszéljünk a szerétéiről, Zalán Tibor A z em 
bernek szomorúsága, Vikár György A  gyűlölet változatai, 
B. Gáspár Judit A z  em beri gyűlölködés term észetrajzáról, 
Mészöly Miklós Som m ázó sorok, Kereskényi Sándor A  sza
kállas Aphrodité . Verset olvashatunk Bállá Zsófiától és Ki- 
bédi Varga Árontól. Az Em beri nye lv  cím alatt Nicolae 
Manolescu. Sorin Dumitrescu. Virgil Nemoianu, Ana Blan- 
diana és Andrei Pippidi állásfoglalásainak szemelvényeit ol
vashatjuk. A Topban Balassa Péter (G yűlöletszerelem ) és 
Claude Karnouh (A gyűlöletről — Kovács Kiss Gyöngy for
dítása) írása. A Világablakban  József Darski, Cseke Péter és 
Salat Levente jegyzete. A szám képzőművészei: Ábrahám 
Jakab, Heim András, Kusztos Endre és Vánky Szabolcs.

® A V eszprém i Irodalom történeti Társaság vendégeként 
június 3-án Farkas Árpád, Király László és Mózes Attila ta
lálkozott a színház klubjában az olvasókkal: bevezetőt Búzás 
Szilvia, az intézet munkatársa mondott. Június 4-én Király 
László és Mózes Attila a balatonfüredi kollégium diákjaival 
találkozott. Ezt követően az em lítettek meglátogatták a fel- 
sőiszkázi Nagy László-emlékházat.

•  A Hargita N épe  június 8-i számának M űvelődés oldalán 
Bán Péter fordít a balti népek irodalmából Maris Caklais — 
lett. Justinas Marcinkevucius — litván, Juhan Kunder — 
észt irók-költők műveiből.

•  A ti zenegyszeres G ram m y-díjas  tenorszaxofonos Stan 
Getz június 6-án, eleddig tisztázatlan körülmények között 
hunyt el Los Angeles melletti otthonában. Getz az ame
rikai dzsessz egyik legendás alakja volt.

•  A Rom ániai M agyar Szó június 8—9-i számának köl
tői: Gyékényesi György, Kádár Ferenc, Kereső Attila, Marin 
Sorescu (Barabás Zoltán fordítása) és Ambrus Lajos. Cik
ket, riportot közöl többek között Kocsis Ernő (Kozma), Kiss 
Zsuzsa (Ballagunk), Sike Lajos (Negyedórás taps K om á
romnak!).

•  Németh László születésének 90. évfordulója alkalmá
ból az MDF Pedagógus Kollégiuma  és a Lakite lek A la p ít
vány  szervezésében egésznapos emlékülést tartottak az 
MDF Bem téri székházában. A rendezvényt Andrásfalvy 
Bertalan művelődési és közoktatási miniszter nyitotta meg.

•  A Népszabadság  június 5-i száma Szabadon és szegé
nyen  cím alatt közli Mag Péter jegyzetét.

•  A Népszava  június 8-i számában Farkas Árpád K ocká
zat és Ének  című versei olvashatók. _

® Bajcsy-Zsilinszky Endre születésének százötödik évfor
dulója alkalmából tartott emlékülést a Magyar Ellenállók  
és A n tifasiszták  Szövetsége. A  rendezvényen fölolvasták a 
halálra ítélt politikus siralomházban fogalmazott politikai
végrendeletét, majd történészek ismertették pályafutását és 
utolsó napjait.

•  A Kor'árs idei júniusi számában Szakolczay Lajos A  
Securitate árnyékában  cím alatt beszélget Gálfalvi György- 
gyel. A lapban verset közöl többek között Visky András 
(erké ly; áhitat I.; áhítat II.).

® Az Életünk  idei 5-ös számában Martos Gábor Érdemes 
m ég (Felleg)várni? T íz éve szü lete tt m eg a kolozsvári 
Igazság ifjúsági m elléklete) cimü tanulmánya olvasható.

•  Május 5. és 10. között Kárpátalján Bartha Levente vett 
részt az újlaki Mikes Kelemen kút felavatását és megszen
telésén. A Mikes-emlékmü leleplezésén az író leveleiből 
adott elő. Verseket mondott a beregszászi Esze Tamás em
léktábla fölavatásán, Nagyszöllösön pedig a háborúban el
hurcolt polgárok emléktáblájának fölavatásán adott elő 
versműsort. Június 30-án a művész közkívánatra Szolnokon 
ismétli meg Király László A m ikor pipacsok vo lta tok  cimű 
kötete nyomán összeállított műsorát.

Hibaigazítás Lapunk 22. számának 7. oldalán József Attila 
Ódájának 3. versszakában egy felesleges ékezet jelentéshor
dozó szerepe túlságosan eltorzult, amikor a nyomdából így 
került az olvasó kezébe: „Izéd, miként a barlangban a csend, 
számban kihűlve leng“ . . .  A profanizálás természetesen úgy 
szűnik meg, ha az „Izéd“ szó é-jéről töröljük az éktelen 
éket.

— MI

Áldozatok
és
cinkosok

Fokozatosan felszakadozik az a köd, mely a baloldali fasizmus 
gonosztetteit eleddig fedte. Egyre inkább képet alkothatunk 
magunknak azon szörnyűségekről, melyekhez képest Orwell 
híres könyve is csupán kitaláció marad. Egy ilyen müvet 
tarthat kezében az olvasó Virgil Ierunca könyvét letéve, az 
ember felteszi önmagának a kérdést: Hát lehetséges volt ennyi 
iszonyatos tett, embertelenség? Melyekhez képest a Purgatö- 
rium derűs, napfényes táj csupán. S ráadásul mindez a XX. 
század közepén, egy olyan rendszerben, melynek göbbelsi pro
pagandája az EMBER-t tette meg legfőbb értéknek. S eközben 
megalázta, megkínozta, meggyötörte, majd fizikailag is meg
semmisítette. A borzalmak helyét (nem egyedüli ebben az idő
ben, erre utal különben a könyv címe is) Pite?ti-nek hívták. 
Az ottani börtönben történnek mindazon borzalmas testi és 
lelki kínzások, gyilkosságok, melyekről az egykori foglyok, túl
élők beszámolnak. Az események forgatókönyvét a Securitate 
bukaresti központjában tervelik ki, Nikolski tábornokkal (az 
intézmény akkori főnökével) az élen. S a végrehajtók? Az 
akkori foglyok, akiket válogatott testi és lelki gyötrelmekkel, 
ráhatásokkal kényszeritettek az iszonyatos tettek véghezvitelére. 
Mi lehetett mindennek a mozgatórugója? Az, hogy a szeren
csétleneknek, akik egy démoni, aljas diktatúra áldozatai vol
tak, büntetésük elengedését helyezték kilátásba, s sokaknak 
közülük azt a lehetőséget, hogy felveszik őket a Securitate 
tisztjeinek sorába, mely azokban a szörnyűséges időkben egyet 
jelenteit a kiváltságosok osztályába való kerüléssel. Ebben 
az ördögi színjátékban egy idő után az áldozatokból is tettesek, 
cinkosok váltak. így  a bebörtönzött diákok, (az ő szenvedéseik
nek és tragédiájuknak krónikája ez a könyv), akik között meg
található volt az akkori politikai paletta szinte minden árnya
lata, (vasgárdista. Nemzeti Parasztpárti, liberális, cionista, 
szociáldemokrata, hivő keresztény, kommunista) emberi ron
csokká váltak, már amennyiben sikerült néhányuknak túlélni 
ezt az iszonyatot.
Végül pedig, amikor mindezen dolgok egy-egy tragikus eset 
folytán napvilágra kerültek, akkor a hatóságok úgy állították 
be az egészet, mint az „amerikai imperializmus által pénzelt 
légionáriusok művét“, akik ily módon akarták lejáratni a „fia
tal népi demokráciát“. Mindezen orwelli szörnyűségekhez hoz.- 
zátevődik még egy, semmivel sem kisebb értékű, nevezetesen 
az. hogy azon vörös gonosztevők, kik mindezeket kitervelték, 
s felügyelték ezek végrehajtását, hosszú ideig, sok esetben a 
mai napig (amennyiben még az élők sorában vannak), kiemelt 
nyugdíjaikból „tengetik életüket“.
(Virgil Ierunca A  Pitesti szigetcsoport — Héttorony Könyv
kiadó, Budapest)

HEIM ANDRAb-

Gondolatok
a B éke —congrossusa felől

Arany János 1850-ben írt költeményéből idézünk négy sort 
a  vízszintes 1., 49., függőleges 15. és vízszintes 89. számú sor
ban. (Nota bene: embernem =  emberiség.)

""•51
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: A, M, I, 

Y, A). 15. Más helyre nyom. 16. Színházi produkció. 17. Kris
tályos szilíciumásvány. 18. Izabellából származó női név. 20. 
P-égi stílusú. 22. Ilyen a falevél és a kidolgozott kéz. 23. Hosz- 
szú, széles női sál. 25. Katolikus, röv. 26. Gyógyfüvekből készült 
ital. 28. Luxemburg, Kuba, Ausztria betűjelzése gépjárműve
ken. 29. Lazító. 31. Almát a fáról földre juttat. 33. Kutriea. 
34. Néma vén! 35. Díva. csillag — eredeti helyesírással. 36. . . .  
megvénülünk — Jókai-mű. 37. Ásványi fűszer. 39. A gazdaság 
főágazata. 41. . . .  in Roumania. 43. Kaloda egyneműi. 45. Szov
jet repülőgépek a II. világháborúban. 47. Színes TV-rendszer. 
49. Az idézet második sora (zárt betűk: T, E, E). 51. Helyeslés. 
52. Fogait belem élyeszti valamibe. 54. Kiold. 55. Fanyar erdei 
gyümölcs. 56. Széria. 58. Paraplé. 59. Fejetlen rém! 60. Szok
ványosán ábrázol. 62. Régi fogkrémmárka. 65. Kiömlő páros 
betűi. 66. Vonatkozó névmás. 67. Nitrogén és kálcium vegy- 
jele. 68. Marokkó fővárosa. 70. Véd. 72. A szomszédba kukucs
kál. 75. Konyhakerti fűszernövény. 77. Sürgető cselekvésre biz
tató szó. 79. Vissza: de még mennyire. 80. Vízzel tisztít. 82. Na
gyobb italbolt, ahol főleg frissen cstpolt ital fogyasztható — ré

gies, elavulóban levő szóval. 84. Kis Emília. 86. Jópajtás. 88. 
Némely emlősállat fején kinövő szaruképzödmény. 89. A vers
idézet negyedik, utolsó sora (zárt betűk: N, L, E).

FÜGGŐLEGES: 2. Lefordíthatatlan magyar férfinév. 3. ö n 
kényesen távozik. 4. Ki ellentéte. 5. . . . l é l :  ájulásszerű állapot
ba esik. 6. Kivágott fatörzs hengeres része. 7. Tartomány Dél- 
Afrikában. 8. Német eredetű női név. 9. Ópiumtartalmú nö
vény. 10. Maros m egyei gépjárművek betűjelzése. 11. Nitrogén 
és kálium vegyjele. 12. Középen ötven! 13. Angol főnemesi 
cim. 14. El . . . :  híres spanyol festő. 15. Az idézet harmadik 
sora (zárt betűk: É. G). 19. A régi vármegyei közigazgatás vá
lasztott feje. 21. Erősen emelkedő domb, lejtő. 24. Támadás. 
26. Épület nyitott része. 27. A teljes ábécé kezdete. 30. Oxi
gén és argon vegyjele. 31. . . . - lo m :  kacat. 32. Kétjegyű más
salhangzó. 38. Naiv, együgyű. 39. Hasonlóképpen, latinul. 40. 
Sárgarépa-fajta. 42. Az öt-tó  egyike. 44. Préselő. 46, „Az“ erdei 
ehető, vagy mérges növény. 47. Szigorú utasítás. 48. Enged a 
szorításból. 50. Nagy spanyol folyó. 52. Emberek, latinul (Ho
mines). 53. Remek, kitűnő. 56. Tagadószó. 57. Levestartó edé
nyek. 60. Szabásminta, német eredetű szóval. 61. Konyhai 
edény. 63. Szélek nélkül dekáz. 64. Reggeltől . ..- ig :  egész 
nap. 69. Vajon visszataszító? 71. Dal. 73. . . .  Attila, magyar 
színművész. 74. Kukoricaszárító. 76. Ród'ium és asztácium vegy
jele. 78. Az az ott levő. 80. Fénytelen', tompa színű. 81. A nya
kat védi. 83. Nem válik javára. 85. Római kettes. 86. Tág. 87. 
Tórium vegyjele, vagy angol kettősbetű.

(Drinceanu Ilona)

A HELIKON 24. számában közölt, S z ü l ő f ö l d e m  című 
rejtvény megfejtése: Éhekét dúdolom én is /  akárhol a nagy
világon, /  miközben a tőle indult, /  felé tartó utat járom.
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Szerkesztők:
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J p betűben a múlta
BBM 5EÜ m M P r -W ^ J M E SE

LÁSZLÖFFY a l a d á r

A

K U L T Ú R A

N Y O M O R A

Tegyük fel, hogy fordítva is igaz le
hetne: m úzsák között hallgatnának a fegy
verek. Ám sajnos az összes szuprem áciák 
közül ezt a lehető legkönnyebb m egaka
dályozni: a ku ltú ra  fölénybekerülését a 
társadalm ak, az em beri rajzás felett. E r
re nem  kell nagy szakképesítés, erre még 
analfabéták  is fel tudnak  vigyázni. Ehhez 
bőven elég a bunkó. M anapság m ár, úgy 
tűnik , elég. Neandervölgyben még nem 
volt elég — bizonyítja minden, ami ott 

mégis elkezdődhetett. Sáskajárás, ta tá rjá rás : 
ku ltúraellenes, de nem végzetes. A ku l
tú ra  nem pusztúl el a nádasban sem; leg- 
fennebb bújdoső értékeket term el. Van 
úgy, hogy még bátorít, inspirál is a ve
szély. Ebből a szempontból, v ilág történel
mi és hazai távlatban, sose panaszkod
ha ttu n k  ingerszegény környezetre. De az 
édesbús szegénység sehol és sosem olyan 
tartó san  vágyott, m int a gazdagság és a 
biztonság. Az alkotó személyisége csak 
színesedik a bohém vonásoktól, a ku ltú ra  
m aga sohasem válhat bohém tanyává. M in
denesetre a cenzúra érdeklődésénél job
ban használ neki a pénzügym inisztérium  
bölcső fölé hajló atyai gondoskodása. A 
k u ltú ra  elefántcsonttoronyban is megél s 
a k u ltú rá t toronyból is le lehet dobatni — 
talpraesik , ha pozdorjává is törik s m in
den szilánkja, törm eléke m agként visel
kedik a következőkben. A ku ltú ra  nem 
pusztul el a m egújuló középkorokban, a 
legszervezettebb üldözések idején sem. 
legfennebb katakom bákba vonul és m ág
lyákról dalol le, felesel mégis walesi bár- 
dok kórusaként. De azért mindez nem 
tesz jó t neki. K ülönben is érzékenyebb a 
melegházi növénynél. Elég ha kisideig 
nem  öntözik s m ár hervad. Vagy elvadul, 
vagy fene-rossz-spóra áll belé, m egtapos
sa a fagykár. Lehet, hogy a ku ltú ra  m in
denképpen hanyatlik , és lehet hogy még 
nem  érte  el teljes kifejlődését; de ku ltú ra  
néven m inden összejátszott, hogy az em 
beri elm e m unkálkodjék, hogy az akarat 
ú jabb  és ú jabb erőpróbákat álljon ki s a 
lélek ú jabb  feszültségekben találjon edző 
kielégülést. A ku ltú ra  nyom ora nem  is a 
ku ltú rán  érzik meg igazán. A ku l
tú ra  nyom ora az igazi időveszteség. 
A m úzsák nemcsak a fegyverek kö
zött hallgathatnak  el, ám ha elhallgatnak, 
olyan kínos csend következne be, m intha 
a világon m indenütt, — de legalábbis egy 
országban m indenütt elhallgatna az u tol
só pici órák cincogása is. És Idő van, lesz, 
éppen csak mi nem tud juk  m ár m érni.

1

KIRÁLY LÁSZLÓ

M O N D A T O K
Láncra vert kincseim — mondom, 
s az ötlet tovább gyűrűzik; elgondolom: 
mi mindenre emlékezhetném az életemből, 
amikor ezeket a megíáncolt csodákat nézem.

®

Szinte hihetetlen, hogy
nem lobbantották lángra őket a folyton
fáklyákkal fenyegető békétlen évszázadok.

©
Hétköznapok mocskától bűzlő korokban,
rangért taposó ócska politikusok idején
mint hatalmas, örökkévaló háttér
állt ez a leláncolt hatalom:
életek, lemondások, másokért-munkálkodások
szigorú, kíméletlen,
felelősségre intő üzenete.
e

Ki láncos kódexet írt vagy másolt, 
maga is láncba verette önmagát — 
hogyan rophatnánk ma az öntudatlanság 
délszaki felelőtlen táncait, 
megfeledkezve
a századokon át szállő üzenetről, mely

büszkeségünk, kölöncünk, kölöncünk — 
tulajdonunk; nélküle tán nevünk se volna, 
helyünk se — ülhetnénk bambán ebben a 
bokáig érő, kétszersült ízű történelemben.

®

Szellemről beszélni,
hozzá mérni magad iszonyatos hétköznapokon, 
nemszeretemség, utálomság délelőttjein — 
íme szerelmetes őseim emlékezete.

©

Ne legyetek ti jók, jobbak, legjobbak — 
csupán annyik, amire ez a 
„leláncolt“ múlt kötelez, mert akkor 
senki sem kérhet számon rajtatok semmit.

Ha gyarapításra nem, de a megőrzésre 
van erőtök — erre tanít a könyv s a lánc 
elválaszthatatlan együttléte: mindenik napotok 
hősiesség, ezt tudni kell — erről beszél 
a víz, a fű, a föld.

©
fis a betű — egyetlen betűben is ott a múltatok, 
szülők, ősök tolonganak, küzdenek 
e'rtetek egy mondatban, egy szóban, mert

tudják
már, hogy szépek vagytok, 
nem vagytok elveszettek —
Isten titeket úgy segéljen.

Szabó Gyula: Kriza Krőzussága

Győrfi Dénes: Gróf Miké Imre és a nagyenyedi kollégium

Pataki József: A Batthyáneum alapítójának életútja



„...hegy  a múltat be kell vallani" 1.

„Elegendő harc . .  .“ — m ondhatnánk a költővel 
chelyt. Elegendő? Túl sok is. M ert a m últ-bevallás to
vább perzseli, apasztja  azt is, am i m aradt. A nagyobb 
baj mégis az, ha az Elegendő harc elm ulasztódik, el
m arad — m ert a szám vetés m egkerülését kem ényekben 
torolja meg az idő. S a m enthető értékből még keve
sebb m arad.

H arm inc év a la tt egyetlen írásom at sem „illette“ 
annyi észrevétel, m in t a Helikon 24-es lapszám ában 
m egjelent előző Renegátlástalanul-vészletet. Gondolom, 
főkent azért, m erthogy az utolsó sor a la tt az állt, hogy: 
fo lytatjuk. Mi van itt  még folytatn i való? Fölösleges 
ezt a H ajdú-ügyet továbbnyúzni. Jobb lesz, ha vigyá
zol, sose tudhatja  az em ber: ezek  m indenre képesek . . .  
(Még mindig? Vagy: m ár megint?) Stb., stb. Mellesleg 
a „reagálók“ többsége cseppet sem tarto tta  m eglepőnek 
H ajdú újrajelentkezését. (Igaz, ezt a „lehetőséget“ Gál- 
falvi György m ár egy hónappal 1989 karácsonya után 
„előrejelezte“ egy in terjú jában.) Az irodalm i köz szá
m ára tehát szinte term észetes volt, hogy H ajdú negy
ven valahány esztendő u tán  képtelen lesz abbahagy
ni pocakos ak tatáskájának  cipelését, m elybe hűtlenke
déseink bizonyítékait (dokumentumait?) s az ezekkel 
kizsarolt m egalkuvásainkat gyű jtö tte  be, m ajd lopta a 
k incstár asztalára, hogy valam iképp m indenkor m ind
két irányban „helyzetben“ tarthassa  magát.

. . . Más megjegyzés: te valójában nem is ism erhet
ted közelebbről; nem  voltál nem zedéktársa, nem  dol
goztál együtt vele stb. Ez nagyjából igaz. Azt sem 
m ondhatom, hogy kerestem  volna a társaságát valaha.

Azt azonban aligha á llítha tja  közülünk valaki, hogy va
lam ilyen form ában nem  „dolgozott“ vele. Ha nem  így 
volna, az egész H ajdu-ügy valóban nem  lenne érdekes. 
Am sajnos, „együtt(is)dolgoztunk“ vele . . .  Sőt: akik 
pályatársaink  közül az elm últ 40 esztendő különböző 
időszakaiban egészen közel állo ttak  hozzá, azok szá
m ára bizonyára sokkal kínosabb lehetne a tém a  (erről 
H ajdú, meggyőződésem, egy életre  gondoskodott) — 
m int am ennyire szám om ra az. Ami pedig a nemzedéki 
„m egkésettséget“ illeti: igaz, H ajdú első felfutásának 
korszaka (még Sztálin elvtárs zászlaja alatt, zsdánovi 
ú tm utatások  szerint) a velem  egyívásúak szám ára eset
leg későbbi „olvasm ányélm ény“ lehetett, csakúgy, m int 
a jobboldali meg baloldali elhajlások elleni buzgalom; 
sőt az 1956— 58 között „csúcsrajárato tt“ H ajdú-garáz
daság allúvium át is m iazmás köd takarja  —  de ju to tt 
„belőle“ elég későbbre is. M ert a Szabó Gyula Gondos 
atyafisága  ellen ind íto tt tám adás viszont m ár félig-m ed- 
dig szám unkra is „közvetlen élm ény“ lehetett. Am i
kor H ajdú Igaz Szó-oldalakon á t bizonygatta a regény 
p á rt-  és állam ellenes voltát; m ivel az, ugye, akadá
lyozná a kollektivizálást a N yárád és K üküllők tájain. 
(K inyírni m ind; pusztuljon még a kiadói lektor is.) 
(Nos, ha addig nem  olvasta volna el valaki az inkrim i
nált könyvet nevezett tájakon és másfele: azután kö
telességének tarto tta . Ronggyá.)

De i t t  m ost egyelőre m egszakítjuk a hajdani H aj
dú-alakítások szemlélését. K ülönben is a 60-as évek 
következnének, s azok a szellemi lábadozás évei, m e
lyek az ő szám ára ném iképp válságosak lehettek; a 
közutálat is eléggé kiszigetelte; m ár „nem m ent“ a ki
nyíró hang úgy, m in t azelőtt: közeledett az ideológiai 
húzdm egereszdm eg-táncrend leghosszabbra nyú lt la
zításpillanata. (A tapadékony személyiségképből m ajd 
még felv illantunk néhány szerin tünk jellemző vonást, 
ezeket ugyanis képtelen  volt tovatolni előlünk, pláne 
„elidegeníteni“ tő lünk  a 105 kilom éteres távolság s a 
Feleki tető. Am úgy e jellem képlet vizsgálata talán  pszi
chológusok szám ára lehetne érdekes, ám a „viszonyok“, 
m elyek közepeit’ ez fönnforoghatott, érvényesülhetett,
sajnos utólag is valam ennyiünket „érin tenek“.

*
M iután H ajdú tévébeli szereplését nagyjából végig

vettük  az előző közlem ényben, abból a továbbiakra 
egyetlen figyelem re méltó m ozzanat m aradt. Ez a kö
vetkező: Hajdú ott am int „expozéjának“ elhaladta úgy 
az első harm adát, egyszerre csak m egtárulkozott: hogy
ne, ő is követett el hibákat, dicsőítette diktátorékat, 
m egírta a maga vezércikkeit, na de ki m erné itt azt 
állítani, hogy nem kollaborált. (Ez a harsányan töre
delmes hunyászkodás „első ránézésre“ a hajdani ha- 
rosszfá t-tettünk-a-tűzre-önkritiká t-gyakorolunk  úzusra 
em lékeztet; óvatosan közbeszúrandó: mások-is-csinta- 
lankodtak-bizonybizony  . . .  És ha erre  a M ikulás gond
terhelten  odabólint: ejnye-be jnye-lám -lám -vannak még- 
csökevényeink  — megyen az élet tovább . . .)

Nos, helyben lennénk. Ez innen ugyanis m ár nem 
H ajdu-ügy. Éppen ezért a következőkben jó ideig nem 
is ő lesz a ..kalauzunk“. Hisz ő csupán pillanatnyi piti 
haszonélvezője szeretne lenni egy össztársadalmi mo
rális hiátusnak. Úgyis m ondhatnánk, „kihagyásnak“. A n
nak, hogy szem érm esen, meg szemforgatón, meg arcát
lanul (ahogy tetszik) szőnyeg alá söpörtetett — m ie
lő tt még teríték re  kerü lhete tt volna — egyféle „széle
s e b b  körű“ szám adás igénye. Éppen az együ ttm űköd
tünk, kiszolgáltuk  ügyeket illetően. Igen, bizonyára sok 
száz meg százezer esetben szörnyen kínos le tt volna 
a m últat m egvallani — csakhogy m iután ezzel senki 
sem „kísérletezett“, holnap a T raian úti pofozólegény 
is azt fogja m ondani: persze, m indnyájan kollaborálgat- 
tunk  egy kicsit. Az 1990 m árciusi, m ajd júniusi meg
rázkódtatások u tán  viszont m ár föl sem tevődhet a 
színvallás, az önvizsgálat, a számvetés kérdése. Nyil
ván ez is lehetett az egyik cél e válsághelyzetek meg
rendezésével. És ezt szolgálják most ú jkeletű  jelszó-

flastrom ok. M int am ilyen a nem zeti megbékélés-szó
lam  — , m elyet a köztársasági elnök, alig telik el nap, 
hogy ne keverne bele a szövegeibe. (Visszhangozzák is 
keúő áh íta tta l a párthívek.) Csak találgathatjuk, ho
gyan is értik  ezt a megbékélést, pontosabban, kinek 
kivel kéne szerintük megbékélnie: Nemes Cálinnek Vlad 
Iuliannal, ne tán  Mag Péternek  Vadim Tudorral? Min
denkinek m indenkivel. (Be az egész lárm ázó társaság
gal a nem zeti-m egbékélés-suba alá.)

Föltevődik a kérdés (jóllehet ez m ára csupán szó
noki), vajon nem  le tt volna könnyebb dolga az új ha
talm i garn itúrának , ha önmagától s a veletartóktól 
„tisztább lapokat“ követel? (Legalábbis „lapok“ fölm u
tatását.) M ert így a puszta tény, hogy ez elm aradt, azt 
sugallja: igenis sok i t t  a titkolni, takargatni való. M ár
pedig m orális h ite l nélkül országot kormányozni vá l
ságzátonyok között aligha lehet üdvös vállalkozás. Va
jon valóban nélkülözhetetlen volt a rendszerváltás u tá
ni hatalm i villongások idején azoknak az erőknek, tá 
maszoknak (testületeknek) a bevonása, reinkarnálása, 
m elyek szolgálataival aztán ne tudjon elszámolni? Hisz 
ezek u tán  jó esetben össznépi közönnyel számolhat;
esetleg konjunktúra-lovag hívekkel a maga oldalán.

*

Közben a m ai „kilátszó“ hatalm i elitnek aligha le
hetnek  „bevallhatatlan“ m últbeli bűnei. A karta a ha
talm at (a legeslegdem okratikusabb égtájon sem létezik 
olyan politikus, am elyik ne akarná), és ennek m egra
gadására föl tud ta  használni a 89-es fordulatot. Ez ön
m agában még akkor sem lenne bűn, ha tud juk: rég 
áhítozott, sőt tudatosan készült reá. A dik tatúrával el
pa ttan t nom enklatúra-garnitúra ugyanis m ár jó fél év
tizede ú tjában  volt. Hisz a rendszerváltással elkerülhe
tetlenül együttjáró  őrségváltás rendszerint nemzedéki

váltást is napirendre tűz. Nálunk nagyjából az a (k o r 
csoport á llt most sorompóba, mely m ár a XIII. párt- 
kongresszus előestéjén készült arra, hogy a d iktátor 
csapata m egosztja a hatalm át vele.

Egy részük akkor valóban „avanzsált“ — a m ásodik 
arcvonalig. Aki tovább (az ifjú  Csaó köre), annak a for
dulatkor peche volt. A többség egyetemeken, ku tató in
tézetekben húzódott meg, esetleg nemzetközi szerve
zetekben tisztviselősködött. (Addig is.) K étségtelen, ez 
a társaság nem a Palota téren  tanu lt inform atikát, á l
lam tudom ányt. M élyen m egvetette a „foglalkozása for- 
radalm ár“-profiaktivistát, s bizonyára a fölvonulásra 
tapsolni k ihajto tt töm eget is. Blöffös ideológiai meggyő
ződés-ügyek aligha béklyózhatták gondolkodásukat; az 
„eszme“ m ár kisfiú korukban rég válságban leledzett. 
Persze, ha a 80-as évek derekán kerü ltek  volna az asz
talfő közelébe — eredeti elképzelés szerint — , bizo
nyára  csakúgy papolják a sokoldalúan fe jle tt szocializ
m ust, m int az apukák. (Láttuk azoktól, akiknek végül 
is „pechük“ lett.) ’88—’89-re viszont kiderült, az egy
re  ködösebb tek in tetű  d ik tatú ra  ú jra  csak a hatalom  
cselédlépcsőjén fogja felejteni őket, s ettől külön to- 
porzékolhatott bennük a fölhajtó erő. Az apukák ta 
pasztalataiból azért csak ragadt rá juk  egy s más, ez a 
váltás pillanataiban kiderült; persze ők im m ár sokkal 
rugalm asabban, korszerűbben, dem okratikus látszatok
hoz igazodva nyú ltak  a hatalom  után. Ennek m egtar
tásában viszont, úgy látszik, nem  segített újm ódi poli
tológia-stúdium . A megörökölt ország szétömlő társa
dalma, m űködésképtelenné váló gazdasága visszariaszt
ha tta  őket, s új modellszerkesztéshez addig nem m er
tek  hozzákezdeni, míg a hatalom  gépezetébe vissza nem 
szőreitek „klasszikus“ alkatrészeket. Ezekkel — talán
m egérjük — nehéz lesz elszámolni a későbbiek során.

*
A látszatok persze továbbra sem m aradtak közöm

bösek. Helybenhagyódott néhány tucat ítélet, s a par
lam entben m aholnap több az antikom m unista szólam, 
m int az Egyetem téren volt bányászjárás előtt. Egye
bekben: fáty lat a m últra. Szám onkérés-m acerával m i
nek bíbelődni; a káder purifikálás-históriák am úgy is 
teenanelőtti bolsigyakorlat gyászos em lékeit idézhet
nék föl — m inek ezzel agg szenátorok álm át m egron
tani . . . Hacsak nem  arra  tartogatódik néhány kupac 
szennyes, hogy alkalom adtán m ajd riválisokat lehessen 
félrerám olni a teregetéssel.

Kínálkozna még egy spekuláció-változat, am olyan 
homályos, tömegpszichológiás . . . :  m unkáljon csak ben
netek elfojtva némi senyvesztő kollektív kollaboráns- 
büntudat. Rágja csak az agyatokat ama titkos féreg fo
ga. M ert emlékezzetek: a gyári lány szaladt elibe a 
szál szegfűvel; a legfehérebb bajszú kollektivista a tya
fi v itte  neki a sót s a kenyeret; vívm ány-átadáskor fu 
to tt m érnök elvtárs az ollóval, m erthogy szalagvágás- 
rituálé  (am ie$it bine); neki csapolt az olvasztár; Pé- 
ter-Pálkor „hagyom ányos“ kalászmorzsolás-ceremónia; 
nyaltátok, faltátok, sodorta le a kalapot a fejetekről az 
elnöki helikopter szele. Tapsoló ország voltatok, dikta
túra-cinkos nép (bizonyság rá, hogy tú lé lté te k . ..) — 
tehát hallgassatok. És hagyjátok uralni magatokat. Rá
adásul ti választottatok meg bennünket — dem okrati
kusan. Hogy a lelkesedést annak idején csak m egját
szottátok, úgy tettetek , m intha, de nem gondoltátok ko
molyan? Csak éppen féltetek. Ez mivel jobb? K étarcú, 
kétéltű  népség; jobb, ha nem feszegetjük, ugye? — 
m ondhatná a berendezkedett hatalom.

De ezen a sávon a továbbiakban részünkről is m eg
fontolandó bárm i ironikus szövegterelés, hiszen azok
ban a ’89 decem beri napokban végül is százezrek rob
bantak  ki a terekre, azzal, hogy kész, elég volt, most 
m ár szegezhetitek ránk  a tankágyúk csövét, lőhettek, 
elegünk volt, de im m ár nemcsak a diktatúrából, a sa 
ját félelm einkből is. Egy szempontból mindegy, utólag 
m inek minősül, neveződik az a történelm i pillanat, a 
százezrek akkor o tt leszámoltak m últjukkal. A m egtor

lás-kockázattal vállalt forradalm i helyzet (de legyen 
az csupán kétségbeesett éhséglázadás), nemcsak tá r 
sadalm i ex lex állapot: a tömeg gigászi őszinteségi ro 
hama. Ezt tehát legalább mi ne feledjük, elég, ha a 
politikai hatalom  tulajdonosai feledik. Legalábbis igye
keznek úgy tenni, m intha felejtenék. Az ország lakos
ságának zöme az első hetek eufóriájában olyan tá rsa 
dalm i berendezkedést rem élt, m elyet végre vállalhat, 
m agáénak vallhat; nem kell többé lelkesedést hazud
nia s kényszeredett tapssal aláznia magát. A kezdeti 
őszinte lelkesedés nem elsősorban annak szólt, hogy a 
m észárszékben m egjelent a hús, s nem is azért foszlott 
szét, m ert a hús ára egy évvel később háromszorosára 
em elkedett.

Többször is írtunk  azokról a megrázkódtatásokról, 
m elyek az elm últ év második felére az országvezetést 
fölvállalóktól elfordították a társadalom  javát. Pedig 
ritka  alkalom egy nép életében, m ikor sorsa alakításá
ért vérét ontani is kész, hogy olyan politikai rendszert 
honosítson, m ellyel végre azonosulni is lehet. Nos fé l
esztendő alatt kiderült, a történelm i pillanat „őszinte
ségi roham a“ túlzás volt.

M aradjon m indenki a m últjával, nem kell ide szám 
vetés — m ert az zavarna újabb számításokat.

A biblikus lélek pedig, aki m egváltás-hittel küsz
ködnék, az tekintse úgy, hogy annak a sok száz K risz
tus-korú  meg annál fiatalabb elszánt embernek a vére. 
m ely a Tereken és Hídfőkön 1989 decemberében k ion- 
tato tt, tisztára mossa m ajd a bűnöket. (Azokét is, ak ik  
vért ontottak? Hogyne, hiszen keresztények lennénk. 
M indig is azok voltunk, csak azelőtt nem nagyon d i
csekedtünk vele.)

*

A m últ-ügy tehát le van zárva, az ügyiratcsomó le 
kerü lhet a pincébe, sőt ki lehet dobni a szemétbe.

Szinte érthetetlen , hogy a fordulat politikus garn itú 
rá já t m ennyire nem izgatja a lakosság bizalma, vagyis- 
há t m ára ennek a bizalomnak — mely az első időkben 
létezett — az elvesztése.

A teljes bizalomvesztésnek egyébként van egy fé l
reism erhetetlen (szójárásbeli) jele — össznépi, egyez
ményes. Régebbről is jólism ert „ tünet“. Amikor egy
szer csak a hatalom, a kincstár, a hivatal, a nagym érvű 
góréság s mindaz, ki cím- és ranghordozó, közszájon 
egyetlen unottan-ingerülten  e jte tt ványadt m utatónév
mássá csokik, s lesz belőle: ezek.

. . .  Ezek m egint em elték az á ra k a t . . .  Leállt a vas
út, vakarhatják  a fejüket ezek. Stb.

Ezek  tehát — hogy sem tőlük, sem a hatalm uk ga
ran tálására  rendelt, ú jraagyusztált testületektől ne le 
hessen szám onkérni sem m últat, sem azt, amit az új 
érában összehoztak — , fölm entettek bennünket is m in 
den szám adás-kényszerűség alól.

Mivel pedig hajdani szerepek „újraélése“, m últ- 
mégvallás 40—50 gerincsorvasztó diktatúrás esztendő 
után  amúgy sem lenne senki számára örömünnep — 
tulajdonképpen hálásaknak kellene lennünk nekik.

Dehogyis fogunk m entségeket keresni, m agyaráz
kodni — m ondhatnánk ezek után.

K ülönben is:
— ..  . Ha nem szavalom el nekik azt a hazafias 

verset, nem osztják rám  a Ham letet. (Vagy a P e tu r 
b á n t . .  .)

— . . .  Én nem írtam  him nuszt, uram, csak néhány 
kantátát.

— . . .  Én nem festettem  sem a nagyfőnökről, sem a 
doam náról portrét. Na igen, odalöktem néhány építős 
képet (töm bházfalak körül ácsorgó magasdaru) nekik. 
Muszáj volt, három  éve m inden ősszel kizsűriztek a 
megyei tárlaton.

— Én, kérem, akkor m ár nyugdíjas voltam, néha 
bevittem  a laphoz fél m arék verset, nem éltettem  s 
nem bántottam  én azokban senkit, de a mívesség, az 
esztétikum , uram . Leadtak belőle egyet, kettőt — mies 
napokon.

— Én ugyan pártlap tó l kaptam  a fizetést — de sza- 
m izdatot szerkesztettem  az éj leple alatt.

— Nekem népes családom volt (össznépi mentség), 
meg kellett élni valahogy.

Közben a kolozsvári főtéren régről ismerős figura 
tűn ik  föl: a barna, cipóképű kurta, fekete bajszos zsa
ru , egykilencven magas hústorony. Ö „biztosította“ az 
utolsó időkben a városi pártbizottság környékét, ue r- 
hás rádióba m ondogatta be délelőttönként a kapuval 
szembeni poros akácfa alól érkezéseinket: a gépírónőjük 
most ny itja  a szerkesztőséget; Létay bement; K irály— 
Mózes—Jakab, igen, ők is jövögetnek együtt a fő tér fe
lől; Szabó Gyula most parkol; Derzsi megint az elv
társaknak  fenn tarto tt helyen hagyta a kocsit; Lászlóffy 
nem, ő csak egyóra u tán  jön; persze a Fülesük is bent 
járt, ki is lépett később. Aztán pár órával később: ugyan
ez a névsorolvasás fordíto tt sorrendben. Most a szép 
szál, húsosképü férfiú  (m iután extra-m éret — az új 
ruha még nem készült el neki) a Nemzeti Bankot bizto
sítja, hisz a belvárosban közben az lett a slágerintéz
mény, a régi pártházban két m arginális irodalmi lap 
székel, a Forradalom igazságáért küzdők (!) m egyei szö
vetsége, néhány xerox m űhely — ezeken igazán sem 
mi biztosítanivaló . . .

Az esti repülővel érkezik az egyik Traian úti ezre
des úr, amúgy a tegnapi testü le t normái szerint is rég 
nyugdíjas lehetne; kétsoros sötétszürke öltönye s a 
vadonatúj diplom atatáska: nem az a kimondott nyug
díjas szerelés. Tehát m unkalá toga t. . .  vagy család- . ..?

Egyszóval míg ezekkel tele a hely (s mind telibb?), 
addig itt nem lesz széles körű vallomásosdi, számadás.

Persze bárki azt m ondhatná, ha a politikust ön
vizsgálatkényszer gyötörné, nem volna politikus.

Hanem  m iért nem  kezdte ézfTel az ország vezető ér
telmisége? A példa ugyan valószínűleg nem vált volna 
ragadóssá, pláne kényszerítő erejűvé, de valam ennyire 
feltö lthette  volna a saját erkölcsi „hitelkeretet“, m ely
nek tartalékai szinte teljesen kim erültek a diktatúra 
utolsó hónapjaira.

De erről m ajd a következőkben.

(Folytatjuk)
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