
m indvégig ébren tarto tta  az öreget meg az öreglányt, 
A ndrus KB titk á rt és Makri külügym inisztert, akiről 
röhögve m ondta, hogy m iniszternek firkász, firkásznak 
meg író, em lékeztetve a diplom atát a rra  a néhány ta 
nulm ányra, am elyet még tanári pályáján írt a kom m u
nista erkölcsről és etikáról, s am elynek jóvoltából lá t
ványosan halad t fölfelé a szam árlétrán .. .

A fővárosiak az elm últ nyáron lá tták  közelebbről 
és a m aga valódi szerepében az ifjú  Herceget azon a 
pázsitos telken, am ely lenyú lt a séta téri tavakhoz, de 
szögesdrót védte az idegenektől. Főfi a szam arával in- 
gerkedett néhány ecetfa árnyékában, s hol fölugrott az 
á lla t há tára, fordíto tt lovaglóülésben helyezkedve el, 
m in t egy kapatos cowboy, hol azon buzgólkodott, hogy 
megcsomózza a csacsi farkát. Végül a fejébe vette, hogy 
m egtanítja  ötig számolni, s e célból a gázöngyújtó láng
já t a szam ár füléhez tarto tta , s m ikor az m egrázta a 
fejét, ő diadalm asan fölkiáltott: „Tehát egyszer egy az 
egy! Nagyon helyes! A kkor folytassuk!“ Azonban hiába 
pörkölte végig egymás u tán  többször is a m egkínzott 
á lla t fü lét, m ert a szam ár nem  tud ta  szám szerint össze
gezni a szenvedését, m indig csak egyszer rándu lt össze, 
s ettő l Főfikében vadállati harag lobbant fel, m int apai 
nagyapjában, Neculai Ham udiusban, aki évente agyon
vert egy-egy lovat, s ha az asszony felbőszítette boro
zás közben, a fogával ragadta meg a kontyától, a m a
gasba kapta, s úgy forgatta, hogy a szerencsétlen szét
tá r t  karral, vízszintesen úszott a levegőben, akár cse
lédlány korában a körhintán; a K is Herceg ököllel esett 
a szam árnak, s m ikor a sok w hiskytől térdre  bukott, 
jobb k a rjá t ráfonta az á lla t nyakára, maga felé húzta, s 
hörgésbe fúló indulat közben beleharapott annak az 
o r rá b a . . .

Nicoletta mohó gyanakvással tek in tette  á t a nigériai 
program ot, s kijelentette, hogy m indent megnéz, a 
vendéglátók óhaja szerint, de a történelm i m úzeum ok
ból elege van, s idejében meg is üzente Bostan elv
társnak, a nagykövetüknek, ha ezt a te rhe t nem véteti 
le róla, k icsavarja a nyakát! Ő nem kíván több kőda
rabot, lándzsát, íjat, összecsirizelt cserépedényt, kosz- 
lott-foszlott öltözéket bám ulni naphosszat, hiszen ilye
nekkel van tele a világ, egyik ugyanolyan, m int a 
másik, s akár odahaza is látn i hasonlót. Elismeri, hogy 
jópofák ezek a szerecsenek, s a m aguk m ódján kedve
sek is, de am i nekik érték  és m érték, nem biztos, hogy 
m ásoknak is újdonság, s jobb volna, ha minél több á ru 
házba, népm űvészeti boltba vinnék el ő k e t . .  .

M akri, a külügym iniszter aggódott: ha csak egyetlen 
látványosságot is kihagynak a program ból, m egsértik a 
házigazdát, O lusegun Abasanjo altábornagyot, a Szö
vetségi K atonai K orm ány vezetőjét, s így, vonakodva 
bár, de az Elnök felesége végül beléegyezett, hogy 
m egtekintsék a lagosi ÖNIKAN m úzeumot. Maga az 
igazgató vezette végig őket a term eken, hatalm as, s 
mégis puha járású  néger, fehér vászonkabátja fölött 
úgy ragyogott az arca, m intha fekete olajfestékkel vol
na befújva. Elmondta, hogy Párizsban tanu lt m űvészet- 
tö rténete t és néprajzot, s hogy nagyon örvend a m a
gas rangú vendégeknek . . .

Nicoletta, m in t aki engedm ényt tett, szótlan hideg
séggel hallgatta  a tolmács szövegét, s bólogatva hagyta 
m agát odébb s odébb kalauzolni a Nők civilizáció m ű
kincsei előtt, az Igbo-Ukwa, Ife, Ovo és Tsoede civi
lizáció bronzszobrai előtt, az ősrégi szertartásokat idéző 
faszobrocskák előtt, am elyek az egész világon ism ertek 
és h íresek kifejezésük egyszerű vonalai által.

— Nézd csak! — suttogta Nicoletta az egyik üveg- 
szekrény felé intve a tekintetével. — Ezeket aligha
nem a vallásos hópuszpókuszoknál használhatták!

Később, egy szem léltető tábla előtt m egállva látszott, 
am int elsápad, és az ajka rem egni kezd sárga szem
fogai fölött.

— Gyere csak, Nikulics! — szólt halkan, de paran
csol ón. — Hogyan értsük  azt, hogy „időszámítás előtt 
az V. századból“? . . .  Nincs itt  valam i tévedés? . . .  Hi
szen ha ebből levonunk kétezerötvenet, el kell ism er
nünk, hogy a ku ltú rá juk  a m ienknél is ré g ib b . . . 
Ugyan m ár, ezt senki sem veszi be, s a legkevésbé 
mi ! . . .  M ikor a róm aiakat elpáholtuk, ők szegény fe
jük  még a m ajom kenyérfán hancúroztak! . . .

Ham udius, ha tanácstalan  volt, m in t m ost is, úgy 
tett, m intha m élyértelm úen gondolkozna, végül le
gyin tett:

— Hagyd, ne törődj vele! — m ondta. — Ez nem 
reánk  ta r to z ik . . .  I tt ők felelnek az adatok hiteles
ségéért . . .
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E G Y  G A Z D Á T L A N  L E V É L

aki még m arad azt ne keresse senki
a régi fényképek elmocskolódnak elfakulnak
m iért is kérdezne valaki mindezekről
m iért is találna még a szó
hogyha gazdátlan m inden érzés
s am it nem érez az a jó
a fal hol sírhatna meg nem épül
bárm it re jt  bele
m indig összedől

P E R E M V I D É K

nagy távolságok hangja szólhat 
szélben s árnyékban 
szélből és üröm ben

aki m ár túl van — végleg m arad
kószálva repedt napszakok alatt 
' őri a-küllők s lábak ollóibaní
á’maba nem nyer bebocsátást

És m entek tovább terem ről terem re járva, amíg az 
asszony m ár unni kezdte az elefántcsont-faragványo- 
k*t, a kem ény trópusi fákból, bronzból, vasból készült
szobrocskákat, s épp ásítani akart, de tenyerét m eg
lepődve a szájához kapta, s a szemében kíváncsi fény 
gyúlt, m ert az afrikai m itológia tárgyai között k irályi 
díszöltözetet p illan to tt meg, am elynek felülete egy
millió igazgyönggyel volt kirakva.

— Ez igen! — m ondta kissé ellágyulva. — Ha csu
pa ilyesm it állítanának  ki lándzsahegyek m eg cserép
darabok helyett, el tudnám  nézni reggeltől estig . . .  
Hány dollárt érhet? . . .

A földrengés abban a késő esti órában kezdődött, 
am ikor az em berek m ár ellankadtak a m unkától, a sor- 
banállás és a hazavergődés kínjától, és ön tudatlan  vá
gyakozással készültek bebújni a takaró alá, az alig fű 
tö tt szobákban, hogy kioltsák m agukban a rossz sejté
seket, s az álom ösvényein kószálva h írt kapjanak a r
ról, ami eljő, még akkor is, ha a holnap nem  vigasz
talóbb az e lte lt napnál. M árcius negyediké volt, 21 óra 
22 perc, am ikor a földrengés északkelet-délnyugat irá 
nyú sokkhullám át m egérezte a lakosság. A pusztító 
erő húsz percen á t tevékenykedett, hatalm as árok ci
kázott végig az epicentrum  környékéről, sár, iszap tö rt 
fel a mélyből, egerek, patkányok özönlöttek elő az épü
letekből s m enekültek tova, kígyók csúsztak ki mohás, 
bélelt fészkeikből a dom boldalak és a sziklás omladé- 
kok m entén, és sok helyü tt látn i lehetett, am int fo
natokban derm edten fekszenek a visszam aradt hó te
tején.

Itt-o tt önm aguktól m egkondultak a harangok, s a 
színházakban, operákban himbálózni kezdtek a csillá
rok sok száz izzólám pájukkal, imbolyogtak a széksorok 
is, s a nézők felugráltak  és vakrém ületben tódultak a 
kijáratok felé. Volt, aki álm ában fölsírt vagy jajgatni 
kezdett, holott még senki sem tudta, mi történ ik  távol 
a fővárosban és’ környékén, am elytől alig félszáz k i
lom éternyire volt a földrengés központja. Hatalm as 
régi épületek  szakadtak ketté  és om oltak le pillanat 
alatt, kályha, szekrény, ve te tt ágy, m egriadt em ber 
és alvó gyerek zuhant a mélybe, együtt a falakkal, és 
a rosszul m egvilágított u tcák zavaros hom ályában tég- 
lapor, mész és m alter felhői lebegtek súlyosan és fed
ték el egy időre az éjféli poklot; kábelek szikráztak 
egymáshoz érve, m eggyulladt gáz sistergett, a beom
lott házak fölött néhol m agasra csaptak a lángok, s nem 
volt m ivel oltani a tüzet; a víz az ú ttesteken és a gya
logjárókon á rad t végig a m egrongált csövekből; egy-egy 
vértelen kéz in tegetett erőtlenül a rom ok tetejéből, 
falak, oszlopok egymáshoz sodródva sírkam raként fog
tak körül lépcsőházakban, folyosókon, előcsarnokokban 
rekedt em bereket, akik m áris fulladoztak és semmi r e 
m énységük sem volt, hogy élve még rá ju k  találnak. 
M orajlott, rengett és dübörgött a föld, rengett az em 
beri szív, máj és gyomor, és rem egett az idegek gyenge 
hálózata, am elyet m egszaggatott a félelem és az iszo
nyat, m iközben kénkőszagú büdösség terjengett, füst és 
korom szállt és elfödte a csillagos égboltot; m intha 
Isten visszahozta volna az őskáoszt, hogy abból ism ét 
kibontsa a lehűlt és ú jjászülető világot, hogy az An- 
tikrisztus tobzódásának évtizedei u tán  új eget és új 
földet ajándékozzon az országnak, és az em berek hal
lani vélték a szózatot: Én a szomjcizónak adok az élet 
forrásából ingyen; a gyáváknak és h itetleneknek, az 
utálatosoknak és gyilkosoknak, a bálványimádóknak, és 
m inden hazugoknak része pedig a kénkóvel égő tóban 
lesz, ami a m ásodik halál . . .

Négyezer épület om lott össze, és ezernégyszáz em 
ber halt meg. Szirénáztak a mentőkocsik és a tűzoltó
kocsik órákon át, és az utcák, terek  jajgatásoktól vissz
hangzottak. A ztán csend lett. H allgatott a rádió és né
ma volt a tévé, hallgatott ß sajtó s a hírügynökség, 
hallgatott a m iniszterelnök és a Központi Bizottság és 
a V égrehajtó Bizottság; hallgattak  a magas rangú ke
gyeltek egytől egyig, s még ijedtségük és meghökke
nésük is férfia tlanul szakadt fel belőlük, m int a kos
ból, m ikor épp herélik. Nem tudták, jót tesznek-e azzal, 
ha engedik világgá kürtö lni a katasztrófát, vagy tanácso
sabb egy ideig H am udius elő tt is hallgatni a szeren
csétlenségről, hiszen o tt távol, N yugat-A rikában, ab
ban a dögmelegben is ú jra  a honért fáradozik. Menő 
Manő m iniszterelnök az uralkodópár elutazása napján 
vallomásos táv irato t kü ldött Ham udius u tán , s ebben 
kérve-kérte, m ély tisztelettel, vigyázzon az egészségé
re, hogy még élénkebben térjen  vissza az ország kor
m ányának élére. E percekben pedig őszintén könnye
zett, s puha arca, am ely fölött m indig félénken és gya
nakvón őrködött szemüveges tekintete, m ost még in
kább fellazult, s valahogy előkelőén gyám oltalánná te t
te ezt a magas em bert. Le is vette  pápaszemét, és halk 
m egrendüléssel em lékeztetett arra, hogy m ily érzékeny 
az ELVTÁRS a kellem etlen hírekre, s végül is joggal 
m ondhatja m ajd, ha a sors kegyéből egészségesen haza
tér: íme, alig húzom ki a lábam  az országból, máris 
m inden összedől! . . .

H allgatott há t az egész felső vezetés; de Lukács Mi
sák, aki m egjövendölte az ú jabb csapást, és mélyen 
átérezte a szenvedők fájdalm át, most kétségbeesetten 
rohangált az utcákon, s egyvégtében siránkozott:

Bizony nagyobb az én népem nek bűnhődése Sodorna 
bünhődésénél is, am ely elsü llyedt egy pillanat alatt, 
noha kézzel sem  ü tö ttek  fe lé ! . . .
l v

Kevéssel a földrengés órája előtt, A dekunle S. Laval 
parancsnok, Lagos katonai korm ányzója és felesége, 
Funlayo Laval fogadást adott a magas rangú vendégek 
tiszteletére, a m arina-lagosi K orm ánypalotában. Főfi 
m ár a pohárköszöntők a la tt részeg volt, és a száját 
csücsörítve, ernyedten csókot dobált a nigériai kor
m ányzat és diplomácia feleségeinek, akik illő tartással 
ültek a helyükön, s csupán annyit tehettek, hogy mo
solyogtak elefántcsontszerű fogsorukat m utogatva; né
m elyikük olykor oldalt fordulva a szem efehérjét is 
m egvillantotta az ifjú  Herceg felé, de Főfi nem tudta, 
hogy ez udvarias elutasítás-e, vagy inkább kacérkodás, 
s többször m egism ételte a m ozdulatot. Végül imbolyog- 
va felállt, poharát m agasra ta r to tta :

Kovács Zoltán: Portré

Helyreigazítás helyett. Lapunk idei 13. számában közöltük  
K ovács Zoltán: Portré c. festm ényének  reprodukcióját. Sajnos, 
nyom datechnikai fogyatékosságok m iatt a reprodukción az ere
deti kép festői kvalitásai nem  érvényesültek. Még egy k ísérletet 
teszünk, je lezve  jó szándékunkat az eredmény azonban csak  
a nyom dai feltételeken  fog múlni.

— Köszöntőm a legszebb, a legfeketébb és a legfor
róbb ölű babákat! — kezdte zsibbadt szájjal. — És ha 
még egyszer megnősülök, istenbizony innen viszek fe
leséget, még ha a papa és a nyanya, ez a csúf öreglány 
itt m egkrepál is mérgében!

Ü jra tö ltö tt magának, és láthatóan tósztra készült is
mét, am ikor a követségi elsőtitkár jött be, egyenesen 
hozzá sietett, és izgatottan súgott valamit a fülébe. A 
Herceg előbb tréfára  vette  a hírt, nagy, élveteg száját 
kedélyesen eltátva figyelt, m int aki az ugratás további 
részleteit várja, aztán fölugrott és elbődült:

— Romokban az ország, jóemberek, és mi itt nyu 
godtan vedelünk! . . .  G yerünk haza, díszes társaság» 
vége víg A ndrásnak! . . .

És k ilépett az asztal mellől, kezében a poharával, és 
a w hiskyt Funlayo asszony m intásruhájú ölébe öntötte, 
am ely e p illanatban olyannak tűn t számára, akár egy 
narancsfákkal te leü lte te tt völgy, és sietett a telefonké
szülékhez, am elynek kagylóját m ár nyújtotta is feléje a  
katonai attasé, s ő maga is ijedt volt.

— Micsoda?! — lepődött meg részegségében is osto
bán Főfi. — Azt mondod, több ezer ház dőlt össze?. . .  
És hogy több ezer em ber purcant k i? ! . . .  Ne tréfálj, 
Mostina, m ert ha hazaérek, seggbe rúglak! . . .

M ikor a Herceg elüvöltötte magát, Nicoletta is, H a- 
jnudius is egyszeriben fölállt, aztán mindketten siettek 
u tána szuszogva és rém ülten, nyomukban a stábbal.

— M elyik barom  m erészelt bennünket m egkerülve 
h írt adni az eseményről?! — szuszogta Nicoletta. — 
Tudtom m al még nem adtuk á t Főfi kezébe a kor
m ányt! . . .  Várja ki a sorát! . . .  De addig is, m it csinál 
az a sok tökfej odahaza?! . . .  Bizonyára legyeznek a 
farkukkal! . . . Ö, csak kapjam  kézbe őket, m ert tudom, 
hogy egy sem menekül! . . .  Kivetem m indannyiukat a 
ganédombra, hogy ott rohadjanak, m ert oda valók! . . .

M ihelyt a fiához ért, kicsavarta a kagylót annak a 
kezéből, s földúltan, sápadtan, tátogott, nőstényborz- 
arca a szokottnál is jobban m egnyúlt. Hirtelenében nem 
is tudta, m it kérdezzen, Főfi pedig vihogva m utogatott 
felé az üres poharával.

— Ezt a jelenetet faggyúzzátok meg, apuskáim, m ert
az öreglány m ost fog rádöbbenni, hogy a heréitek kó
rusa, amely körülveszi ő t a papával együtt, legföljebb 
a rra  jó, hogy szárazra nyalja  a seggüket! . . .  És szinte 
látom  az ürgéket, am int ott topognak, poszognak a ro 
m ák fölött, s miközben a nyugati adókból tájékozód
nak, hogy valójában mi is történik  körülöttük, körm e
ik rem egve kocognak ham is fogsorukon a beszariság- 
tól, és e^yik sem m eri felhívni a szent szülepárt! . . .  
Csak az én haverom  szánta m agát erre a merész cse
lekedetre! . . .  _

Nicoletta k ivárt egy pillanatig, m intha megszakadt 
volna a vonal, aztán számonkérő fenyegetéssel bele
sziszegte a telefonkagylóba, hogy ő t most nem az 
összedőlt házak és a hullák  érdeklik, hanem a reziden
ciájának, vagyonának a sorsa! Főfi azonban tobzódott a 
jókedvtől ezen az estén, s miközben az anyja beszélt, 
ő az ágyékához kapkodva körbetáncolt, mintha vizelné 
össze m agát:

— M it szóltok a hon első asszonyának a szövegé
hez?! . . .  E nem es hölgy szavaihoz, amelyeket e sors
döntő pillanatban a nem zethez in té z ? . . .  őszin tén  
szólva meg kell a szívnek hasadni, miközben könnyez
ve érdeklődik az összelopkodott gyémántjai, meg az 
egyiptomi sávos m acskája iránt! . . .  Oly mulatságos az 
egész, hogy m ind járt körberöhögöm a fejem! . . .

A tragikus napot követő napon Hekeli, a borbély 
arról panaszkodott, hogy a válságos pillanatokban be
leharapott a kanálba, és az illatozó, finom gulyásleves 
a térdére  öm lött; ennek pedig az az oka — mondta — , 
hogy a földrengés m eglátogatta a Ham udius-sújtóttá 
v id ék ek e t. . .

Részlet a Bábel toronyháza cím ű készülő regényből.

mm i in ni in i

3



.**
*'*

*,»
*

Rudikám  első m egjelenése nem a tá- 
tázási akció m ia tt ke lte tt pánikot ben
nem , még a biliheccet is meg tudtam  
volna bocsátani neki, ha Dadavn m ár 
akkor vég rehajtja  azt a szellempezsdítő 
szem csacsacsát, csakhogy D adayban volt 
anny i lélekjelenlét, hogy ne várja  ki té t
lenü l a k ritikus pillanatot, előkapta hóna 
alól a rézm ozsarat, s m ár csak arra  vár
hattunk , hogy Rudikám  magához tér-e 
egyáltalán, ha  m ár úgy hozta a sors, 
hogy az istálló  félhom ályában mozsár
tö résre  ad ta  a fejét. Akkor még az a 
gondolat foglalkoztatott, hogy hova hán
to ljuk  el R udikám at, eszembe sem ju 
to tt, hogy a rézm ozsár abban a p illanat
ban az én hónom  a la tt tartózkodott, te
h á t Daday csak képzeletben kaphatta  elő 
az t a patinás konyhai m ütyürt, hogy ele
get tegyen vele az isteni akaratnak.

R udikám nak tu lajdonképpen em ber
fo rm ája  volt, de m inél többet nézted, 
annál biztosabb lehetté l benne, hogy 
akárm ely ik  p illanatban  kim ászhat egy 
giliszta a fülkagylójából. Pánikérzetem  
teh á t a csúszómászók iránti fóbiámmal 
m agyarázható. Rudikám , m int látvány, 
nem  tartozo tt a szellemi élm ények közé, 
a szem ében lá tható  perm anens napfo
gyatkozás pedig kétségessé te tte  evilá- 
giságát, ugyanis három negyed részben 
leragad t szem héjával csak deréktól le
fele lá th a tta  az em bert s általában a vi
lág  dolgait. D aday szerint ezzel m agya
rázható  fajtalankodásra  való hajlam a is, 
nem  beszélve arról, hogy a gyengébb 
nem ben nem  a lélek tisztasága, az arc 
üdesége és a ha ttyúnyak  bája ragadta 
m eg képzeletét, hanem  a dőre tom por és 
szomszédai hozták izgalomba.

Az eddig elm ondottakból kiderült, 
hogy sajnos Rudikám  magához té rt a 
Daday féle m ozsársokkból, s arra  a kér
désre, hogy m ivel tudná hasznossá tenni 
m agát, vagyis hogy mihez ért, kellő sze
rénységgel és illő alázattal közölte, hogy 
a szakmai képzésében fellelhető h iátu- 
sok némileg lecsökkentették a kezdetben 
m ég igen széles skálán mozgó érdeklő
dési terü leté t, am it viszont tökéletesen 
elsajátíto tt, az a biliheccen kívül abbeli 
képessége, hogy bárm ikor meg tud enni 
egy élő békát, s m indezek m ellett elő
vette  a kolom pom at a hóna alól.

— A kkor fejd  meg a tehenet —- mond
ta  Daday, s ez szám om ra is m éltányos
nak tűnt.

Rudikám  sötétedéstől sötétedésig pró
bálkozott egyfolytában, de hogy a klasz- 
szikus fejéstechnikai módszerek nem ve
zettek  eredm ényre, m egpróbálkozott egy 
egzotikusabb m ódszerrel, m ondhatjuk 
natu rá lisnak  is, röviden orálisnak. Rudi
kám nak nem  esett nehezére beleképzel
nie m agát az á lla ti létform ába, s miköz
ben napfogyatkozásra íté lt szemeivel 
megcélozta az objektum ot, fejével na
gyokat bökött az á lla t hasán, miközben 
sikerü lt ké t decinyit k ik o rty o ln ia . . . 
Testvérek, nem  folytatom , m ert szerin
tem  az a tehén  bika volt, s legendás jó
érzésem  tiltakozik az ellen, hogy tovább 
boncolgassam az am úgy is m ellékvá
gányra terelődött esem ényeket. Még csak 
anny it: a sajátos bikaszelídítési módsze
rek  szemlélése kívül esik a m unka foga-
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tem. A produktív  m unka körültekintő 
megszervezése szám om ra nem csak ked
ves időtöltés és hazafias kötelesség, ha
nem — hogy úgy m ondjam  — életform a 
is.

Em lékeztetlek rá, testvérek, hogy m in
denfajta  em beri tevékenység a hazát 
szolgálja. Rudikám  azzal szolgálta a ha
zát, hogy m indennap m egevett egy bé
kát. És nem  akárhogyan. Reggel nyolc
kor beállt a m inorita tem plom  elé egy 
élő békával a kezében. Am ikor legalább 
m ár tízen vették  körül, Rudikám  kinyi
to tta  a száját, m ajd leharapta a béka 
egyik lábát. Ügyszólván m indenki m oz
gásba lendült. Rudikám  békalábat m aj
szoló szája, a kezében ficánkoló féllábú 
béka, a bámészkodók im m ár huszonötre 
felgyűlt csoportja, sőt még az az egyet
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szájjal zokog, segítségért bömböl, s a 
szeméből ömlő könnyek rácsepegnek ko
pottas, ám  tiszta ruhájának  nagy ölté
sekkel fe lvarrt foltjaira. Ekkor már 
nyolcvan százalékra növekedett e m un
ka kiváló produktivitásához szükséges 
sajnálat-alap. M egpróbáltuk azt a verziót 
is, hogy szája szögletéből kilógjon a fé
lig elfogyasztott békaláb, de a hatás el
m aradt, sőt a tizenéves lányok ism ét gör- 
nyedezni kezdtek. Rudikéra viszont ad
dig ette  a békát, amíg teljesítette  az az
napi tervelőirányzatot.

Daday közben a szemben levő gyalog
átjárón  teljesíte tt szolgálatot. Noha im- 
pulzív alkat volt, s nehezen tud ta  e ltit
kolni perm anens em berundorát, amely 
látványosan v iríto tt az arcán, sikerült 
beállítanunk egy bizalomgerjesztőnek

len békaláb is já rta  a maga furcsán vo- 
nagló hattyú táncá t Rudikám  szájüregé
ben. Ez az a pillanat, am ikor a bám ész
kodók közötti tizenéves lánykák kivétel 
nélkül rókázni kezdtek. A többiekben 
nyolcvan százalék az undor, húsz száza
lék a sajnálat. Nem kell elsietni sem 
mit. Rudikám  kilenc órakor kezd sírni, 
de ez nem sirdogálás, nem  nyöszörgés,

m utatkozó, hajnali órákban és m ondjuk 
a késő délutáni szürkületben használha
tó joviális arckifejezést. Daday a járdán 
topogó öregasszonyokra specializálta ma
gát, akiket sorban átsegített a túlsó ol
dalra, s az a két perc bőven elengedőnek 
m utatkozott az ingóságok átvándorolta- 
tására. D adaynak m ár-m ár m inden sike
rü lt. A táska teljes tartalm a, a kalap

alatti hajcsat, a ruhazsebben szunnyadó 
zsebkendő, de az igazi trófea egy sö té t
szürke télikabát volt. És Daday mégis 
kedélybetegségben szenvedett, m ert a 
nagy teljesítm ény sosem sikerült, nem 
tud ta  ugyanis leálmodni a ruha  alól a 
kom binét, noha ezt Jolánkával többször 
kikisérletezte.

Rendszerint az istálló a jta já tó l indu l
tak  el a tehén felé. A táv közepe körül 
ta rtha ttak , am ikor Daday „Jaj, egy au- 
tó “-felkiáltással magához rán to tta  Jo lá n - 
kát, gyors m ozdulattal benyúlt a té lik a 
bátja  alá, s megpróbálta kibányászni Jo- 
lánka kom binéját a ruhája alól. A prő- 
baszakaszok napjaiban a szőke m ár a 
tehén hátán  elmélkedett az élet é rte lm é
ről, a kopasz is a helyén volt, de az ese 
m ény láttán  ideiglenesen lem ondtak ego
centrikus világnézetük vulkanikus m eg
nyilvánulásairól, és feszült figyelemmel 
követték a dolgok alakulását. Nem volt 
könnyű m unka. A kísérletezések első 
konklúziója az volt, hogy meggörnyedt 
em berről nem  lehet letépni a fehérne
m űt, tehá t Jo lánkát egyenesen kellett 
ta rtan i a m anőver folyamán. Ebből a cél
ból bele kellett markolni a hajába, s a 
m egragadott tincset felfele húzni, hogy 
teste íjkén t feszüljön ég és föld között 
Daday szabadon maradt kezét bevezetta 
Jo lánka ruhája  alá, s mindössze húsz 
másodperc á llt rendelkezésére, hogy a 
kom binét lerántsa a nő válláról. Jo lán 
ka igen kellemes alanynak bizonyult, 
testi felépítése kimondottan arra  p re 
desztinálta, hogy a kísérletek aktív  r é 
szese legyen, ugyanis csenevész m ellzacs
kói nem akadályozták a kombiné ú tjá t 
lefele, arró l nem  is beszélve, hogy J o 
lánka apatikus beletörődéssel vette  t u 
domásul, ha Daday, az igyekezet h ev ü 
letében nem a kombinéját fogta meg, 
hanem  a húsába markolt. Jolánka ily e n 
kor egy kicsit fatarósan nézett, s máris 
lehetett elölről kezdeni a kísérletezést. 
M ásfél nap u tán  már elég szép eredm é
nyeket értek  el, egyetlenegy technikai 
kérdés v á rt megoldásra, nevezetesen a 
földre tro ttyan to tt kombiné b irtokbavé
telének módozata, ehhez ugyanis fel ke l
lett emelni a nőt a levegőbe, am inek a 
m egindoklása volt nehezebb, vagyis h i
hetővé kellett tenni a bizarr m agasba 
emelkedés szükségszerűségét. Ez, Jolánka 
esetében, nem okozott gondot, „Ugorj!1* 
—- m ondta Daday, s Jolánka m áris szöcs
ke volt, viszont egy topogó öregasszonyt 
nehéz lesz rávenni az ugrándozásra, n a 
gyon hülye kell legyen ahhoz, hogy há - 
rom  másodperc alatt elhiggye, hogy a 
gyalogátjárón átszáguldó gépkocsik fölött 
lebeg az ígéret földje.

E lérkezett a nagy nap. Rudikám ette  
a békát, ötvenen figyelték őrjöngő zo
kogását, az utca figyelme teljes egészé
ben Rudikám  felé fordult, a m inorita 
tem plom  bejá ra tá t elzárták a bám észko
dók. Ez volt az a pillanat, amikor Daday 
megdöbbentően élvetegre sikeredett vi - 
gyorával karonragadta áldozatát. Az 
öregasszony egy kicsit testesebb volt az 
ideálisnál, viszont előnyére szolgált, hogy 
szem üvegének nyolc dioptriás lencséi 
mögül joviálitásból fakadó mosolynak

SEBESTYÉN MIHÁLY

„Família Jegyző

M ’̂ Y a 3 Í , T E ^ N A c f  ZSIGMOND ORVOS 
FELJEGYZÉSEI 1826 ÉS 1857 KÖZÖTT

„Az embernek, mint polgárnak a társaságos elet sokféle 
kötelességeket szabott eleibe, amelyek teljesítésére elrendelt e- 
tésének célja kénszeríti. E szerént vagyon kötelességünk famí
liánk iránt is, akármely rendű légyen is az.“ E szavakkal ve
zeti be családtörténeti feljegyzéseit 1826-ban Marosvásárhe
lyen Bélteki Nagy Zsigmond orvosdoktor. A zöld bőrbe kötött, 
aranyozott betűkkel és cirádákkal feliratozott-díszített, klasszi
cista ízlésű „jegyzőkönyv“ jóformán sértetlenül vészelte át a 
másfél századot. írásképlete egyenletes, megfontolt jellem re en
ged következtetni, emelkedett reformkori stílusa pedig sejteti, 
hogy olyan ember rótta a sorokat — 62 lapnyi terjedelemben 
—, akinek az írás örömet okozott, mindennapi foglalatossága 
volt. A jegyzőkönyv első fele valószínűleg tisztázati példány, 
ugyanis egyetlen javítás vagy betoldás sincs benne, a máso
dik része viszont évenkénti feljegyzésekből áll össze, a tinta 
minősége is különbözik az első résztől, az írás is kurzívabb, 
kevésbé ünnepélyes.

A bevezetőben a szerző a feljegyzések szükségességét ily- 
formán indokolja meg: „Mivel használhassak én is egyébbel 
következendő maradékimnak, mint azzal, hogy ezen jegyző
könyv által famíliámnak emlékezetét fenntartsam és ezen el
kezdett dolgoknak idő szerént való folytatására példát mutas
sak? Amit tehát a Bélteki Famíliáról rész szerént az Atyámtól, 
rész szerént ném ely levelekből tudtam, azt ezen könyvbe fe l
jegyezni kötelességemnek esmértem.“

A családtörténet, mint történelmi magánmüfaj, minden kor
kan nagy népszerűségnek örvendett a nemesség, a módosabb 
polgárfamíliák vagy az értelmiség körében. Azt is mondhat-
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nánk, hogy sokan mindmáig e szubjektív, személyes kapocs 
révén kerültek a történelem vonzáskörébe, > „történeti lény- 
nyé“ a hátuk mögött fel tolódó családi história révén váltak.

Persze, a geneotógia lehet cím- és rangkórság forrása is, 
lehet a kivagyiság eredője. Bélteki Nagy Zsigmond viszont 
már naplója jelmondatával is tagadja az ősiség titogtatásának 
ésszerűségét: „Nemessé nem a molyette oklevél, de szívósság, 
léleknagyság teszi az embert.“ Elveivel nem ái.t egyedül Vá
sárhelyen e korban. Hogy csak a legkézenfekvőbb példát em
lítsük," pályatársa, és elöljárója, dr. Gecse Dániel korszerű hi
vatástudata és nemességellenessége is hatott Béltekire, ugyanis 
j Gecse által a Tudományos Gyűjteményben közzétett A  n ye l
vek e re d e té rő l...  szóló tanulmányával összhangban a mi szer
tőnk is megjegyzi, hogy „A nemesség, amely tulajdonképpen 
a szívnek és észnek igazi kimíveltségében áll, igen szép praero- 
gativája [kiváltsága] az embernek, és már ebben a tekintet
ben méltán nemesnek lehet nevezni azt is, akinek nem essé
géről semmi törvényeslevele nincs. Egyé haránt a nemesség 
vagy veiünkszületett, vagy szerzett. A velünkszületett, mikor 
nemes szüléktől származunk, nékünk teljességgel nem érde
münk, hanem csak szerencsénk. A szerzett nemesség kétféle: 
vagy olyan, amelyet tulajdon érdemünkkel, vagy olyan, amit 
pénzünkkel szerzünk Ezek közül az első a legszebb é> csak 
az impetrátomak [nemességszerzőnek] tulajdona; a második 
pedig csak olyan, mint a disznó orrán az arany perec. De 
akármiféle légyen is a nemesség, a nem való arra, hogy 
azzal felfuvalkodjunk, dicsekedjünk, kevélykedjünk, mássorsú 
embereket megvessünk és azokkal úgy bánjunk, mint a bar
mokkal; nem: —- mert ez az emberiség törvénye ellen van, és 
in azt tartom, hogy teljességgel nem nemes az, aki nemtelenül 
cselekszik, ha akkora nem eslevele is van, mint égy ország 
mappája.“

A tudomány, az orvosi hivatás, a becsülettel végzett gyó
gyítómunka teheti, teszi az embert kiválóvá: a napló minden 
sora ezt sugalmazza. Az utódoknak szánt poloniusi jótanácsok 
között ezt olvassuk: „Valamint a tudománnyal, úgy a mes
terséggel is lehet az embernek hírnevet szerezni, ha azt a 
tökéletességnek nagyobb, nagyobb grádusára vinni törekedik, 
vagy egészen újat akar találni. Az észbeli tálentumok külön
bözvén, minden tudományos ember nem lehet; egynek a tudo
mányra, másnak a mesterségre vagyon nagyobb hajlandósága.“ 
És rögtön jótanáccsai is szolgál a pályaválasztás nehéz dol
gában: „ . . .a m e ly  szülék valam elyik gyermekben a tudomá
nyos dolgokra való talentumot tapasztalnak, ne vonják el azt 
a tanulástól, hanem szorgsdmatosan taníttassák, hogy tudomá
nyos pályája által a famíliának becsületet s méltóságot sze
rezhessen. A kimivelt szívű és esz® maradék, mikar a világ 
piacára kilép, hagy hazájának s királyának használjon, ha na
gyobb méltóságra akar lépni, távaztassan el minden atácson

és gyalázatos módokat, amelyek a kimivelt szívvel és em ber
séggel nem egyeznek." A jótanács második része arra vall, 
hogy Bélteki uram a Julien Sorelek karrierizmusának is híve: 
kedveltesse meg magát a tudományos ifjú — javallja —■ m in
den emberrel, „és különösen a nagyokkal“, a hatalom birtoko
saival, sőt el ne mulassza ,.házassága á lta l. . .  mentői nagyobb 
nexust csinálni“. A feudális világ szorításában ez a tanács 
tökéletesen érthető, hi-zen amikor a szerző ezt papírra ve
tette, 48-nak még előszele sem fújdogált Erdélyben.

A családi jegyzőkönyv bevezetőjében Bélteki Nagy Zsig
mond egy érdekes családi nagytanács megalakítását is körvo
nalazza: „Jó lenne azon esetben, ha a Família szaporodnék 
és emelkednék, a Famíliának bizonyos időkben gyűlést tar
tani és egy különös kassát [pénztárat] állítani.“ A gyűlés elö l
ülője mindig a család legidősebb férfi tagja lenne, s a szabály
tól csak akkor tekintenének el, ha a legidősebb férfi nem ér
telmiségi, ebben az esetben a tudományos pályán mozgó ifjabb 
férfira hárulnának az elnöki teendők, vagy ha pillanatnyilag 
nincsenek a családban felnőtt férfiak, akkor a legidősebb 
„leánymagzat“ vezetné a családi gyűléseket, míg újra ^egyenes- 
ági férfi leszármazott állhatna a család élére. Az elölülő kö
telessége „az egész famíliára ügyelni, ennek tagjait oktatni, 
jóra serkenteni, mint éppen égy atya szokta tulajdon gyerm e
keit nevelni“, ö  vezetné a jegyzőkönyvet tovább, melybe b ele
kerülnének a családot érintő legfontosabb adatok: születések 
és elhalálozások, házasságok, leszármazási táblázatok, családi 
okmányok másolatai, a hivatali előmenetel dokumentumai, a 
felekezeti hovatartozás stb.

A közös családi kasszába évente minden családtag tehet
sége és tetszése szerint befizetne egy meghatározott összeget, 
„hogy ezekből idővel szép capitalis [tőke] származzon“. Az ősz- 
szegből többek között segélyeket folyósítanának a familia ei- 
esettebb („de nem korhel!“) tagjainak.

Az előttünk fekvő jegyzőkönyv csupán Bélteki Nagy Zsig
mond müve. Hogy folytatta-e valmelyik utód, nem tudjuk. 
Talán más könyvet nyitottak. 1826-ban, amikor a bevezetőt a 
családfő papírra vetette, már igazi reformkori optimizmust fo 
galmazott meg: „A kész akarat és munkás kezek a keveset 
nagyra szaporíthatják, mint az öszvegyűlt kicsi források for
málják a nagy folyót.“

Ki volt doktor Bélteki Nagy Zsigmond?
Szinnyei József mindentudó írói lexikona nem sokat árui 

el személyéről. Sem születési, sem halálozási időpontját nem  
ismeri, csupán a bécsi orvosi karon' megvédett disszertációja- 

,nak címét közli, s jelzi, hogy cikkei láttak napvilágot a Tudo
mányos Gyűjteményben., a Vasárnapi líjsígban, írt egy Vásár-
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vélte  Daday kínvigyorát. A gyalogátjáró 
közepéig semm i em lítésre m éltó ese
m ényről nem tudok beszámolni, a m un
kakörülm ények — hogy úgy m ondjam  
— ideálisak voltak, sem banánhéj, sem 
egyéb közép-, vagy távolkeleti szemét 
nem  akadályozta a közlekedést, a nap 
bearanyozta a horizontot, Daday beara
nyozta az öregasszonyt, Rudikam  beara
nyozta a bikát, s én, testvérek, én, aki 
a m unkafolyam atok m egszervezőjeként 
tisztes távolságból szem léltem  az esem é
nyeket, átéreztem  a felem elő pillanat 
áh íta tá t, a haza is átérezte volna, ha ide
nézett volna, de a haza m ost reám  bíz
ta  ezt a dolgot, m ert én vagyok az egye
düli kom binéhece szakértő ebben az or
szágban. (Világhírű bölcselők m ondták: 
„Bilihecc plusz békahecc plusz kom biné- 
heec egyenlő dem okratikus kibontako
zás. “)

És elérkezett az a pillanattöredék, 
am ikor Daday jól begyakorolt m ozdulat
ta l magához tép te  az öregasszonyt, egyik 
kezével belem arkolt őszes hajába, s am i
kor teste felvette  az íj form át, m ind
össze négy m ásodperc telt el az akció 
kezdetétől. V alószínűnek látszott, hogy 
D aday többnek érezte az e lte lt időt, s 
noha term észetes egyszerűséggel nyúlt 
be az öregasszony lába közé, a prem ier 
idegfeszültsége hatással lehetett m unká
ba á llíto tt kezének m ozdulataira, ugyanis 
m egragadta a kom binét, de valahogy a 
ru h a  széle is a kezébe akadt, s együtt 
tép te  le m indkettő t az öregasszony tes
téről. Na most. K étféle em ber van. Az 
egyik m ár az előbb jelzett p illanatban  el
rohan, a másik elveszti a fejét és újabb 
baklövést követ el. K önnyű kitalálni, 
hogy Daday nem vette lábát a nyaka 
közé, hanem  ráord íto tt az öregasszony 
ra: „U gorj!“ Fájdalom , az öregasszony 
nem  ve tt részt az istállóban lefolytatott 
kísérletsorozaton, és nem volt hajlandó 
szöcskévé változni. Pedig jobban tette  
volna, m ert Daday felháborodott az en
gedetlenségen, s ennek az le tt a követ
kezménye, hogy Rudikám  hiába töm köd- 
te a szájába az egész békát, a bám ész
kodók figyelm e nemhogy megoszlott 
volna, teljes egészében Daday felé for
dult, aki az elkövetkezendő pillanatok
ban a nyakában viselte a kétségbeeset
ten kapaszkodó öregasszonyt, m ajd ro
hanni kezdett vele a tem plom  bejárata  
felé. A szerencsétlen nő csak akkor vette 
észre, hogy szétnyílt té likabátja  a la tt 
anyaszült meztelen, am ikor földet é rt a 
l;\ba, de akkor aztán velőtrázó sikolto
zásba kezdett. Ekkor m ár jó ötven mé
te rre  eltávolodtam  a helyszíntől, Daday 
húsz m éterre m ögöttem szaladt, s az a 
hülye Rudikám  is ott ügete tt mögötte a 
félig szétm arcangolt békával a szájában.

Az istálló csendjében m egnyugtató 
kép fogadott: Jo lánka term észetesen ú jra 
csak önm agával foglalkozott, a szőke és 
a kopasz igen m ereven nézték egymást. 
K énytelen  voltam  levonni a konklúziót: 
a dem okratikus kibontakozás még várat 
magára.

A legmozgékonyabb szagok között 
igen jeles helyet foglal el a teh én trá 
gyáé. Azért mozgékony, m ert ha egyszer 
kapcsolatba kerü ltél vele, soha többet

nem hagy m agadra, szerelem ittasan kö
vet m indenüvé, egyszóval magaddal v i
szed egy életen át.

M ár a kopasz házában lak tunk  m ind
annyian, azaz én, Daday, Rudikám  és a 
kopasz rokonszenves ex-felesége, amikor 
egy nap m egéreztem, hogy valami olyas
mi közeledik, amely valam ikori életem 
tartozéka volt, m ondhatnám  aktív  része
se, azaz ő, a m egszemélyesedett tehén
trágya. H árm an álltak  az ajtóban: a ko
pasz, a szőke és Jelánka.

— Szeretjük egym ást — m ondta a 
kopasz, miközben szorosan fogta a szőke 
kezét.

Jolánka csüggetegen ingatta lófejét, és 
fatarósabban nézett, m int valaha.

— Én m ár senkinek sem kellek — su t
togta maga elé.

A kopasz rokonszenves ex-felesége vá
laszként derékon kapta Jo lánkát és vé
gigtangózott vele az előszobán. Elnéz
tem, hogy jó másfél óra hosszat szoron
gatták  egymást, de nem tiltakoztam  el
lene, a női degeneráltságban ugyanis van 
valam i rokonszenvesen atavisztikus vo
nás, s éppen ezért olyan látványosan 
emberi.

Öröm ittasan jelenthetem  tehát: ism ét 
együtt volt az egész család. Egyetlenegy 
dolgot nehezm ényeztem , nevezetesen Ru
dikám  szemében a ragyogást. Én is ra 
gyogtam, sorba vettem  az érkezőket, hi
szen lelkem egy-egy darabkája volt 
m indahány, ám Rudikám  ragyogásában 
volt valami diszkrim inatív, ugyanis sze
para tista  jellegű öröm hullám okat árasz

morogtak, ugyan, de szó nélkül teljesíte t
ték óhajom at. Csakhogy m ilyen az é j
szaka? Az éjszakának m egvannak a ma
ga íra tlan  törvényei, az éjszaka a poli
tikai lotyók és az egyszerű lotyók me
legágya. A politikai logyó m int fogalom 
a diplomácia szférájából vétetett, a konk
ré t esetben arról van szó, hogy diplo
máciai meggondolásból lotyósítanom  kel
le tt szellemi önmagam, am ikor a két 
fen tem líte tt szektor létszám át és a sze
m élyek hovatartozását m egállapítottam . 
Ügy vélem, hogy sikerü lt kizárnom  a 
legkényesebb buktatókat, azaz m inim á
lisra csökkentett rizikófaktorral dolgoz
tam , am ikor a női szektorba — Jolánkán 
és a kopasz rokonszenves ex-feleségén 
kívül — besoroltam a szőkét is, aki bi
kavadító rúzsokat kent az ajakára. És jö tt 
az éjszaka, és m egindult a koslatás. Alig 
csendesedett el a ház, hallom, hogy a ko
pasz csettint. Na mondom, vajon m iért 
csettin t a kopasz? Nem fogjátok elhinni, 
testvérek, a szőke m egindult négykézláb 
a esettintés irányába. Alig te lt el né
hány perc, m egint hallom, hogy csúsz
kál valaki, ezú ttal csettintés nélkül; a 
kopasz rokonszenves ex-felesége valószí
nűleg arra  gondolhatott, hogy Daday 
előbb-utóbb csettin tetn i fog, így há t Da
day ágya m ellett kushadva várta  a jel
adást. Be kell látnom , hogy Jo lánka e- 
gyedül érezhette m agát a k iüresedett női 
szektorban, de arra  nem készültem  fel, 
hogy különösebb jelzés nélkül ő is neki
veselkedik, s egyszer csak hallom, hogy 
m egkopogtatja az ágyam  oldalát.

to tt magából, am elyek m ind-m ind a ko
pasz felé irányultak , s néha a szőke felé is.

Testvérek, nálam  az erkölcsös életvi
tel nemcsak elm életi kívánalom, hanem  
— hogy úgy m ondjam  — életform a is. 
Egy ideig csodálkozott a család, hogy két 
szektorra osztottam  a tagokat, s szigo
rú  következetességgel vigyáztam  arra, 
hogy a női s a férfi szektor tagjai külön 
sarkokban térjenek  nyugovóra. Morogni

—- Mi t  akarsz? — kérdem.
Hülye kérdés volt, m ondhatnám  azt is, 

hogy m eggondolatlan, vagy felesleges, 
m ert Jolánka tekintetéből ugyan nem 
lehetett százszázalékos biztonsággal k i
olvasni jövetelének célját, de kétségtelen, 
hogy Jolánka nézése fataroid jellegű 
volt. Nem volt m it tenni, megengedtem, 
hogy felkuporodjék az ágyam  végébe. 
Csakhogy m ilyen az ember? Nem hiába

m ondják, hogy sötétben m inden csata
kanca esikócska, a konkrét esetben e l
képzelhető, hogy poézissel te líte tt Noé
m iket, Csillákat és Emeséket vélsz érez
ni a Jolánka-féle némberekben. És na
gyon jól megmasszírozta n lábam at. Na
gyon jól. E felejthetetlen masszázs em 
lékével feküdtem  le másnap ts te , s am i
kor Jo lánka ism ét kopogott az ágyam  ol
dalán . . .  Az vesse rám az első követ, 
ak it gólya hozott a világra. Viszont nincs 
az a masszázs, amely képes volna telje
sen m egőrjíteni a pácienst. Valamelyes 
eksztatikus hevület, vagy bávatag elpille- 
dés elképzelhető, sőt emlékezetes nyög- 
décselések is fémjelezhetik a masszázs 
varázslatát, de ez nem szülhet nősülési 
szándékot, ugyanis az ember nem  vehe
ti feleségül a masszírnőjét, nem  osztály 
hovatartozási meggondolásból, hanem  
m ert nem célirányos az ellenzék sorai
ból nősülni. Viszont azért tudom ány a 
politika, hogy a nemlétező szándékot kö
rü ltek in tő  megfontoltsággal próbáljuk 
megfogalmazni, az én esetemben ez azt 
jelentette, hogy megkértem Jolánka ke
zét. Ezt nálam  — hogy úgy m ondjam  — 
diplomáciai fogásként kell kezelni, és 
lám, milyen igazam volt, m ert nagyon 
nagy különbség abban a hitben megdög- 
leni, hogy a kurvám  fojtott bele egy fél 
kád hideg vízbe, vagy abban a tudatban  
elhalálozni, hogy szeretett arám nak kö
szönhetem  a m ajdani reinkarnációt.

De ez a jelenet már a Daday dikta
tú ra  szerves része volt, amelyről később 
óhajtok értekezni, az én diktatúrám , az 
em berarcú, jelképekben működött, m in
denki örömére és megelégedésére. Ezt 
azért m erem kijelenteni, mert a család 
tagjai igen türelm etlenül várták az esti 
órákat, amikor a „sokoldalúan fejlett 
em ber“ című tanfolyam ot tartottam , fek
vő pozícióban természetesen. Jolánka és 
az ex m asszírozták a lábamat, Rudikám  
andalító m elódiákat adott elő szájharm o
nikán, Daday a kopasszal és a szőkével 
hastáncot járt. Egyszóval mindenki csi
nált valam i hasznosat. A szőke és a ko
pasz m ár félprofesszionista színvonalon 
vonaglott, Dadayt még sarkallni kellett 
egy kicsinykét, ezért a késő esti órák
ban, közvetlenül az áhítatra fenn tarto tt 
percek előtt, abban a kitüntetésben ré 
szesült, hogy Rudikám  végrehajtott ra j
ta  egy alapos biliheccet.

Éjszaka aztán megindult a koslatás. 
M indenki m egkereste a maga nemi 
szponzorát, Jo lánka is kopogott az ágyam 
oldalán, egyszóval a millenáris hagyo
m ányokon alapuló családi fertő harm o
nikus egzisztenciát biztosított a korm ány
pártnak  és az ellenzéknek egyaránt, m i
közben én magam éjt nappallá és nap
palt é jjé  téve vonultam  be az emlékezet 
d iadalútján  a . . .

Ja j, nem  tudom  befejezni. Pedig ez lett 
volna a legszebb mondatom. Csakhogy 
látogatónk érkezett. Miközben lapultam  
arám  ágya alatt, s arám gyakorolta a 
szakmai egyszeregyet, Daday feltépte az 
ajtó t, u tána  sorban beoldalgott az egész 
család, m ajd Daday szólt, hangjában ré 
m ület, kétségbeesés, iszonyat:

—• Testvérek, a főnök feltámadott!

(Befejező rész következik)

helyen megjelentetett Erdély h istóriáidnak rövid, átnézete  című, 
gyaníthatóan az iskolai oktatást szolgáló segédkönyvet 1837-ben 
(nem sikerült nyomára bukkannom), és 1857-ben Pesten adott 
ki egy Vetést pusztító  rovarokról szóló népszerűsítő „munkács- 
kát“. Végül Koncz Józsefnek, a marosvásárhelyi kollégium  
historikusának szíves közlése folytán Szinnyei azt is megjegy
zi, hogy Bélteki e kollégium egyik patrónusa volt.

A „Família Jegyző K ön yvéib en  viszont a vásárhelyi or
vostudor gondosan följegyezte pályájának minden jelentősebb 
mozzanatát. (Előtte a család magyarországi és erdélyi ágának 
nemzedékrendjeit ismerteti több oldalon keresztül. A Bélte- 
kiek 1622-ben szereztek nemességet, a XIX. század elején 
Zemplén, Szatmár és Kolozs megyében, illetve Marosszékben 
éltek szétszóródva.)

„Én Bélteki Nagy Z-igmond származtam Kolozsvárt 1786-ik 
évben október 12-ik napján" — veselkedik neki az önéletírás
nak. Apja kolozsvári szabómester volt, a .városi centumvírek 
— százak tanácsának — tagja, egy időben a városi árvák 
gondnoka, anyja Dálnoki Kováts Anna Háromszékből, hősünk 
a család benjáminja volt, a kilencedik gyermek. Néhány lap
pal előbb fontosnak tartja figyelm eztetni a reménybeli utódot, 
hogy „magamat gyermekségemtől fogva orvosi pályára szán
tam“.

Tanulmányait a kolozsvári Református Kollégiumban kezdte, 
ahol olyan kiváló tanárai voltak, mint Méhes György (mathesis-
physica), Szilágyi Ferenc (philologia-historia), Parádi Kálmán, 
az idősebbik (természethistória és német nyelv), valamint a 
kitűnő prédikátor és író, Herepei János. Mégis a legnagyobb 
hatást a növénytan gyakorolta Béltekire, ugyanis Intze Mihály 
orvostudor fiával járt egy évfolyamra, s az Intze házban is 
gyakran megfordult, ahol „megmutatván nékem az öreg orvos 
úr, hogy mi módon osztotta el Linné a növényeket; ennél 
több nem kellett nekem, mert lassanként a magam erőmön 
annyira vittem a botanikát, hogy kezdettem a növényeket de
terminálni és megesmérgetni".

1810—11-ben a kolozsvári Királyi Lyceumba iratkozott át,
ugyanis itt komolyabb és alaposabb természettudományos ne
velésben részesültek a növendékek, miraeralógiát és vegytant 
is tanultak, „a sebészi pályát pedig a ritka tanár Keresztes 
Elek és Intze Mihály uraktól“ tanulgatta.

1811 októberében már a bécsi egyetem orvosi karán találjuk 
diákként. Jegyzőkö'nyvében felsorolja, kik tanítottak az idő 
táji a császárvárosban, s azt is, milyen tantárgyak szerepeltek 
a medikusok órarendjében: anatómia, ásványtan, álattan, bo
tanika, vegytan, fiziológia, szemészet és bábaság, azaz nőgyó- 
gyászat-szülészet, általános és speciális kórtan, sebészet, álta
lános terápia, gyógyszerészet és Receptierkunst, azaz vényírás,

törvényszéki orvostan, klinikai gyakorlatok; mindemellett Bél
teki eljárt az állatgyógyászati előadásokra is. Az ásványtannal 
kapcsolatban — m ely tantárgynak a disszertációja elkészítése
kor oly nagy hasznát vette, miután maga is az erdélyi ásvány
vizek gyakorlati hasznáról és vizsgálatáról értekezett, mint 
annyi erdélyi diáktársa ebben a korban — azt írja: „feledéin 
feljebb megírni, hogy a Mineralogiát csakis az erdélyi kan
cellár Méltóságos Teleki Sámuel úr őexcellenciája házi secre- 
tariusa Tisztelt Otsowszky úrtól tanultam meg csak privatim“, 
ugyanis e tantárgy egyetemi előadóitól „tanulni nem lehetett“.

Orvosi diplomáját 1818. február 12-én kapja kézhez (szövegét 
is bemásolta a családi feljegyzések lapjaira), disszertációját 
1818-ban Bécsben latin nyelven közzé is teszi, s megélhetése 
egyből biztosítottnak látszik: „Még nem graduáltattam [nem 
diplomáztam le] s mégis a N[agyságos] Torda Vármegye ren
déitől azon Vármegye főorvosának meghivattam“ — árulja el 
büszkén.

Márciusban indul hazafelé a Bánságon keresztül; néhány 
hetet tölt Kolozsvárott nővére házánál, majd július elsejétől
elfoglalta a felkínált állást Tordán. 1820-ban megnősül, fele
ségül veszi Bányai Krisztinát. Házasságukból hét gyermek szü
letik, de csak négy éri majd meg a felnőtt kort. Ferenc és 
János fia szintén orvosi pályára lép.

1821-ben Marosszék főorvosa, Mátyus György elhunyt. A 
megüresedett állást a szék rendei betöltik egy helybéli orvos
sal, annak helyére pedig Béltekit hívják meg, aki el is fo
gadja a meghívást. Az orvos és családja a Szentgyörgy utcá
ban bérel, majd vásárol saját házat, hat gyermeke jő itt vi
lágra.

Hivatali feladatai közé tartozik a gyógyításon kívül a pa
tikák vizitációja, ellenőrzése (Tordán, Szászrégenben, Maros- 
vásárhelyen és Erzsébetvárosban). Tapasztalatait összegezve 
„1822-be dolgoztam ki az orvosszerek vizsgálatát deákul a pa
tikák vizitációjára nézve“. Ferentzi József erdélyi országos fő
orvos (protomedicus) felkérésére 1828-ban az orvosok szá
mára instrukciót állít össze, valószínűleg a járványok leküz
désének ügyében. Még ugyanabban az esztendőben Brassóba 
küldik, hogy az ott kiütött pestist megfékezze, 1829-ben éjszaka 
keltik föl: az udvarhelyszéki Ravába kell kiloholnia, hogy a tí
fuszjárvány ellen fölvegye a küzdelmet. 1831-ben már Vásár
helyen grasszált a kolera: „augusztus 27-ikétől október 30-ikáig 
M[aros]vásárhelyen és Székben ketten Csikivel. mert a többi 
kollégák mind elbúttak“ kell helytállnia — írja, majd keserű
séggel veti oda: „mégis ők kapták az aranymonétát [érdem
érmet], mert Jósika [János gubernátor] mellettek volt igazta- 
la n u l. . . ,  kik iá házokbol ki se mozdultak a félelem  miatt, 
hanem csak én és dr. Csíki ketten működtünk mindenfelé.

De e még nem baj, mert az öntudat jutalmával megelég
szem — vigasztalja magát —, mely csakis egyedül adja meg 
fáradozásim igazi becsét.“

1826-ban a malária ellen elsőként használ városában ki
nint, 1830-ban kezdeményezi és végrehajtja a himlő elleni új- 
raoltást, „mert a vaccina elveszti mentő erejét minden 7-ik 
esztendő múlva“, s „a másodszori oltás nagyon sükeres volt“, 
állapítja meg. Többször került rendkívüli helyzetekbe, a jár
ványok szinte évente fölkeresték Erdélyt, ilyenkor Béltekit bíz
ták meg a helyi protomedikusi teendőkkel Marosszékben.

Fáradozásait jutalmazva 1846. március 11-én értesíti a pesti 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat, hogy még az 
1844. évi közgyűlésen rendes tagjai sorába választotta érdemei 
elismeréseképpen.

1847-től 1857-ig — eddig terjednek a feljegyzések — katonai 
sorozóorvos volt Marosvásárhelyen, sőt a végén a hetvenedik 
évét betöltött Béltekit még Marosludasra, Radnótra, Dicsőszent- 
mártonba és Erdőszentgyörgyre is kiküldik sorozni. (Ma ezek 
a helységek Vásárhelyről egy óra alatt elérhetők vonattal, gép
kocsival, ám másfélszáz esztendővel ezelőtt legalább félnapos 
szekerezést jelentettek. „1848-ba elkezdődött a sorozás — jegy
zi föl a forradalom évében —, előbb a császáriak, aztán a for
radalom kiütvén, a magyarok részire. 1849-be — nyilvánvaló 
tollbotlás, hiszen az esemény egy esztendővel korábban követ
kezett be — ősszel mikor Gedeon [császári tábornok] bévette 
MYásárhelyt, rögtön beütött vele a kolera is“, mely nagy pusz
títást végzett a császáriak, a román és szász hadak között. 
1849-ben aztán ehhez társul még a marhavész, amit az oroszok 
hurcoltak be a Brassótól délre fekvő vidékekről. 1851-ben a 
hólyagos himlő látogatta meg Marosszéket, Béltekinek ekkor is 
sorompóba kell szállnia a járvány ellen.

Mint naplójából kiderül, 1851—52-ben fegyházorvos is volt. 
„Itt_ másfél^ évig kínlódtam egyedül, honnan dr. Csíki kitúrt, 
s kérelem útján kaptam mégis az írt időre mindöszve 70 p[en- 
gö] forintokat, holott a mostaninak 120 p. for. rendeltetett éven
ként.“ Talán ez a bejegyzés árulkodik a leginkább arról, miért 
vállalt Bélteki olyan megalázó feladatokat, mint a katonai 
sorozóbizottsági s a fegyházi orvosi munka: a pénztelenség, a 
családi gond, a gyermekek taníttatása vihette rá erre.

Haláláról a Kolozsvári Közlöny 1859. évfolyamának 41. szá
ma röviden ad hírt: „Bélteki Nagy Zsigmond, M V ásárhely köz- 
tiszteletben álló orvostudora, s az ottani ev. ref. főiskola al- 
gondnoka, április 29-én 74 éves korában meghalt.“

Naplója, mely mindmáig kiadatlan, szerény munka, de ta
lán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ugyanakkor mégis 
figyelemreméltó építőköve annak az értei miségtörténetnek, 
annak az erdélyi kultúrhistóriának, amelynek megírása még 
mindig várat magára.
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TEMPEFŐI
[A darab a m agyar nem esség törzsökösen vagy világfiasan tudatlan és szűkkeb lű  
tagjait á llítja  pellengérre. Tem pefői, a szegény költő kinyom atja  egy m üvé t, abban  
bízva, hogy a csekély nyom dai kö ltséget m egszerezheti vásárlóktól, pártfogóktól. 
K iderü l azonban, hogy irodalm i m ü ve t senki sem  vásárol, m ecénások pedig nem  
akadnak. F egyvem eki gróf vonakodik segíteni a költőn, m ert az írói m unká t 
haszontalanságnak tartja , s nem  nyú l a zsebébe a többi uraság: Serteperti báró, 
K oppóházi és T ökkolopi sem. A  ferences rendfőnök azzal u tasítja  el a költő t —  
áldását kü ld ve  —, hogy „a tudom ányok ellenségei a va llásnak \  T em pefő i tehát 
m inden  je l szerin t az adósök börtönébe kerül, h a csa k . . .  Hacsak k i nem  m en ti 
szorult helyzetéből szép lelkü  kedvesének, F eg yvem eki gró f Rozália n evű  lányának  
szerelm es áldozatkészsége, va lam in t saját családi titká n a k  szerencsés k ife jle tte l ke
csegtető feltárulása  (annyi bizonyos, hogy Tem pefői, alias Bánhidi, maga is nem es
em ber) — ám  m indez találgatás csupán, m ert a sz ín m ű  befejezetlen. (Éva a gróf 
k isebb ik  leánya.)]

ELSŐ FELVONÁS 
V. Jelenés

S rd / F egyv-> neki, báró Serteperti és Éva.

GRÓF FEGYVERNEKI: Tessék bémenni. 
(M egnyitja  az ajtót.)

BÁRÓ SERTEPERTI (az ú jm ód i kom pli- 
m enttel)  Ah! legszorosabb láncaival lebékózott 
sklávja nagyságos kisasszonyomnak.

ÉVA (egy ehhez a kom p lim en thez illő k<*p- 
rióllal): A  nagysád nemes érdemeinek marta- 
dékja! (H ajtogatják magokat.)

GRÖF FEGYVERNEKI: Örülök az úr jelen
létén. (Tisztességes m agyar főhajtással.) Te 
fiam! tégy a báró úrnak egy széket ide az 
ablakhoz.

ÉVA: Méitóztassa magát megalázni nagy
ságod!

BÁRÓ SERTEPERTI: Csókolom kedves kis- 
asszonykám kezeit!

GRÓF FEGYVERNEKI: Megengedjen az úr, 
én pipázni akarok, s  talán terhére is leszek 
vele.

BÁRÓ SERTEPERTI: Ah! Éppen nem! Sőt, 
inkább, par compagnie, magam is instállok 
egv pipát.

GRÓF FEGYVERNEKI: Azt szeretem. Im
itől nagyságodnak ezt a kis pipát ajánlom. 
Egy deák hagyta nálam ném elly verseivel, 
minthogy még illyen takaros fígurájú debre

ceni pipát nem láttam, elkért«*» tőle, mellyet 
ő által is adott egynéhány túeatelő versekkel, 
ezért én őneki egy fái* tajtékpipát adtam, 
mellyet hajdan aranyon vettem.

BÁRÓ SERTEPERTI: Ah! nagyságos «ram, 
a verseiért méltóztatta adni? kár volt ollyan 
semmirekelő ajándékért vesztegetni.

GRÓF FEGYVERNEKI: Ó, «em  a versei
ért, távol legyen, hanem ezért a maJcrapipá- 
ért, amellynél én ugyan tetszetősebb formájú 
pipát még nem láttam. Az illyen derék ma
nufaktúrákat készítő hazafiakat az ország 
kasszájából illő volna megjutalmazni. Uram! 
gyönyörűséges munka ez!

BÁRÓ SERTEPERTI: Az igaz, az a deák 
fickó megérdemlette azért a pipáért a jutái
mat. De hát a verseiért mit adott néki nagy
sád?

GRÓF FEGYVERNEKI: Azohat megköszön
tem. és egyszersmind megmondottam, bogy ez
után ne fárassza magát ollyanokkal. A ver
seit, mikor a szakácsomnak akartam vólna 
általadni, hogy jó lesz néki holmit belétakar- 
ni, Rozália rám esett, kért, hogy ne bántsam  
azt a becses portékát, hanem adjam neki. 
Én engedtem az ö gyermeki eszének.

ÉVA: ó .  soha nem látott a báró úr oüyan 
különös természetet, mint azé az én nénémé. 
Ö egy komor szívű a gavallérok társaságába, 
és igen kevés kedvét mutatja, hanenaha né- 
mellyekkel állhat diskurzusba, akiket ő, nem 
tudom micsoda balitéletbö!, a világ okossai-
r.ak tart, akik esztendőket töltöttek az angli
ai. a francia, a német s más akadémiákba, 
akik szüntelen az új könyvekről besz&getnek.

BÁRÓ SERTKPF.RTI: Sín igán sajnállom azt 
az angyalkát.

ÉVA: Én eleget verte«» a f«jébe, hogy ves
se el azt az alá valóságot, amellyel a világ 
megszólja. Jusson eszébe, hogy ő nem köz- 
személy, s annálfogva úgy kelljen magára 
vigyázni, hogy rangjához nem illő alacson- 
ságra ne vetemedjen.

GRÓF FEGYVERNEMI: 9n 5tet. hogy oko- 
sabbodjon, a német gavallérok közé vezettem  
egy nobel-bálba. Ott táncra is kerekedett, el 
is járt egynéhány menüettét, s egyszer ész
revesz egy berlini professzort, és beszédbe ele
gyedik vele.

BÁRÓ SERTEPERTI: Űgyan mivel tudta 
disztrahálni az a német fantaszta?

GRÓF FEGYVERNEMI: Sokkal: legtöbbet 
fecsegtek valami Gellértről.

BáRÓ  SERTEPERTI: Tán az a világ tu
dósa nem látta többet még a szent Gallért 
hegyét, arról kérdezősködött.

GRÓF FEGYVERNEKI: De uram, valami 
embernek kellett annak lenni1, mert amint a 

szóból észrevettem, Németország pallérozójának 
fecsegte. Még egy Haliért is emlegetett, s 
azt hazudta róla, hogy a’ német vótt, götttn- 
gai professzor.

BÁRÓ SERTEPERTI: Én őtet ki vettettem  
vólna, mint eg y .g a z  embert, hogy mert egy 
grófkisaszonyt igazság nélkül való beszédje
ivel elcsábítani. Gróf Halierek mind hazánk
nak nagy méltóságú fiai. ő mégis németnek 
mondja, hogy «akarta azoknak nagy érdeme
it maga nemzetére ruházni? Igaz, hogy azok 
közűi sokan vóltak a professzoroknak nagy

fautorai, a me ilyet sajnálok is, de göttingai 
professzor egy sem vólt. Hazudott az ámító
pribék.

GRÓF FEGYVERNEKI: Akkor haragomat 
türtőztettem, de végre meg nem állhattam, ki 
kellett fakadnom. A leányommal kezdett cim- 
borázíú, nyájasabban beszélgetett vele, mint 
a legkinyíltabb bécsi policia f udvariasság] 
is hozta vólna magával. Magyarra fordították 
a beszédet. Nem tudom, mit mondott Rózsi, 
s azt feleli reá a politikus professzor: Sétál
jon hozzá a mademoiselle, vacsora után, én 
megmutatom szeme láttára, hogy nem lesz 
ing.

BÁRÓ SERTEPERTI: Tausend Himmel! 
GRÓF FEGYVERNEKI: Én erre előpattan

ta*», s haragosan azt kérdem tőle: s hát nem  
lesz? Amellyre azt feleli minden szemérem  
nélkül a német professzor: éppen semmi mó
don nem lesz, a’ Németországnak egy szép 
erkölcsöt tanítója. Megbosszankodom: Nem lesz, 
nem lesz ing; hát gatya annyival inkább nem  
lesz, nationálkaraktere szerént az úrnak? Már 
forrott a méreg bennem: mellyet látván egy 
német gavallér, aki maga is külső akadémi
ákban hat esztendeig fársángolt, így szollá: 
Gsendesedtjen az úr! másképpen van a dolog. 
A kisasszony a professzor úrral némelly po
étákról diskurált s a többek között azt mon
dotta, hogy amint vélekedik, a Tavasz neve
zetű versecskét Lessing írta. Erre a professzor 
úr azt felelte, hogy annak írója Kleist vólna, 
egy pruss kapitány, s nem Lessing. Az úr 
erre azt kérdezte, hogy nem lesz? m ellyet ő 
úgy értvén, hogy az úr aat akarja kérdezni, 
nem Less-é az írója, ama hires erkölcsi tu
dományt író göttingai professzor, azért felel
te azt, hogy éppen nem. Less Németország 
erkölcstanítója. Hanem kérem alázatosan a 
nagyságos gróf urat, semmi rosszat ne véljen.

BÁRÓ SERTEPERTI: Azokkal a nevekkel 
a nagyságod szemeit akarták békötni.

GRÖF FEGYVERNEKI: Meglehet! Elég az, 
hogy énnékem derogált tovább civódni.

ÉVA: Én is elvittem  egyszer Rozáliát a ká- 
véfaázba. Ott vóltak derék politikus német 
tisztek, ott én biliárdhoz ültettem őtet is, 
játszott is egy darabig, hanem egyszer csak 
az ablakhoz megy, s ott az újságok közt fel- 

. vesz egyet, amellynek illyen francia cimje 
*. volt:Journal des Savants. Azt olvasta sokáig 
I ' »gy olasz poétájával a bécsi udvarnak. Mig 

végre haza nem fordúltunk. Én ötét az útbn 
eleget nevettem, s ő engem még jobban ne
vetett, hogy én őtet nevettem. Minden módon 
eszeltem vólna. de fel sem vette beszédemet, 
s magamat kinevetett.

BÁRÓ SERTEPERTI: Der Teufel! nem va
gyok kapábel ezt a nyers dohányt meggyúj
tani.

GRÓF FEGYVERNEKI: Eredj, fiam, te tu
dod hol vágynak a hasonló dolgokra appliká
landó papirossak. Adjál a báró úrnak.

ÉVA (Odam egy egy szugolyhoz, s egy nagy  
rakás könyvből egyet elővesz, odaadja Ser- 
tepertinek.): Maga gusztusa szerént éljen ve
le nagyságod, szakasszon magának.

BÁRÓ SERTEPERTI (K iszakaszt ké t leve
let a könyvből.): De elébb megnézem, mi bo
londság van rajta. (Ölve.-.: a.)
Megveti szállását Vés*s, s nem akarja lakását 
Páphusi vára körül- tengeri víznek Ötül.

No e’ rendes: mi lehet az a Pán hús? Ta
lán Pápa hús? Bet nem tudom, hanem ezen 
•sudálkozom, hory tengeri víznek ?-0! Meggy 
vizet, rózsavizet, levendúlavizet, de még ten
gerivizet nem láttam. Hagy mester lehet az. 
aki a sovány kukoricából ollyan vizet ké
szíthet, amellynek maga a dalicatesse mada
me Venus is örülhet. (Tovább olvassa.)
EHveti hin tóját, tengernek ereszti hajóját, 
Kisfia véle hajós, nem lehet útja bajos. 
Szive nem irtózik; mint tengeri dáma hajózik, 
Jussa van, ím, etaez is tengeri . . .

No már megint tengeri, az én gavalléri 
gusztusomnak már fáj az ínnyé; s többet el 
nem olvashatok belőle. (A  pipára ráteszi s 
m eqgyújtja  rólla.)

ÉVA: Igaz, kedves báróm, itt van most 
nagyfádnál az a szép német könyv, amellyet 
most bocsátott ki Betrieger úr, egy kevéssé 
kiinstálnám, addig is szeretném megnézeget
ni. míg a miénket bekötik.

BÁRÓ SERTEPERTI: Ah! Kedves kisasz- 
szonykám, itt vagyon, örvendek, hogy szol
gálhatok vele, méitóztassa megtekinteni,

ÉVA: Kedvesebbel nem jutalmazhatna nagy
ságod. Én ebbe igen gyönyörködöm.

BÁRÓ SERTEPERTI: Nagyságos uram! hol 
tudta azt a sok könyvet ös zveszed ni? Talám  
hajdan, még régenébe, gyönyörködött az illye-
ténekbe?

GRÓF FEGYVERNEKI: Távol légyen, én
ifjúkoromban is esmértem az én rangomat, s 
jól tudtam, mit hoz a’ magával. Nemesebbül 
viseltem  mindenkor magamat, mintsem iliet-

Cfiokonai Vitéz Mihály debreceni szobra

lenségekre vetemedtem vólna. A ’ távol légyen.
BÁRÓ SERTEPERTI: Én éppen azon csu 

dálkoztam, hol vehette magát ez a sok pimasz 
portéka nagyságod úri szobájába.

GRÓF FEGYVERNEKI: Jaj, látja a báró, én 
igen nagy pipás vóltam eleitol fogva: erre néz
ve megszenvedem a hasznáért ebbe a pipáló 
házba.

BÁRÓ SERTEPERTI: De csakugyan, hogy 
kerülhettek nagyságodhoz, azt nem foghatom 
meg.

GRÓF FEGYVERNEKI: Iroványinak, a 
szekretáriusomnak, adós vplt egy kompa’ktor, 
s egyebet nem vehetett el tőle az adósságába! 
Kezdette eleinte őket bújni, s azok olvasásával 
vesztegette üres óráit, mig én osztán a lel
kére nem beszéltem, hogy kimélje meg életét, 
egészségét, becsületét, rangját, nem illik az a 
veres anglia uniformishoz: így osztán nagy 
sokára arra ajánlotta magát, hogy az én ked
vemért fel fog hagyni velek. Azolta itt álla
nak, kinek, mire kell, viszi. A Rozália ugyan 
eleget. — De változik az úr a színében! mi 
baj találhatta?

BÁRÓ SERTEPERTI (Már nem  szíjjá, csak 
fú j ja  a pipát, elhalványodik, lágy hangon fe 
lel.): A fejemnek, a pipa —

ÉVA (Leveti a könyvet, felugrik.): Jaj, le l
kem báróm! mi lelte? (A keszkenőjével töröli 
a báró ábrázatját.): Istenem! mi baja érke
zett?

GRÓF FEGYVERNEKI: Bizonyosan a vers
nek a füsti járta által a nagyságod fejét, én 
magam ollyan különös poétafüst-szagot érzet
tem. Nagyságod még nem szokott úgy hozzál, 
mint én.

BÁRÓ SERTEPERTI: Az is lehet az egyik 
oka, nagyságos úr; de a dohány is felette. — 
Jaj, rosszabbúl érzem magam.

GRÓF FEGYVERNEKI: Ha úgy tetszik a 
báró úrnak, menjünk ki a szabad levegőre sé
tálni: talán ellankadt ereje meg fog jönni 
Jobbnak is tartom ebből a füstös házból k i
menni.

BÁRÓ SERTEPERTI: Ha úgy méltóztatik 
nagyságod parancsolni, nem bánom.

GRÓF FEGYVERNEKI (Előszedi a nagy do
hányzacskóját és tajtékpipáját.): Te fiam, 
mondd meg szekretárius uramnak, hogy jöj
jön ki utánunk, s ezeket is hozza el magával. 
Áz ablakokat nyisd ki, a ház hadd szellőzzön.

BÁRÓ SERTEPERTI (K om plim entírozva.): 
Magamat a nagyság kegyességébe ajánlom. 
(Elm ennek.)

ÉVA: Igaz híve maradok nagyságodnak. — 
Sajnálom ezt a báró urat szivem szerént; ő egy 
fáin politikus magyar méltóság.

A TIHANYI ECHÓHOZ

óh, Tihannak riadó leánya!
Szállj ki szent hegyed közül, 

lm, kit a sors eddig annyit hánya, 
Partod ellenébe ül.

Itt a halvány holdnak fényén 
Jajgat és sír elpusztúlt reményén 

Egy magános árva szív.
Egy magános árva szív.

Mig azok, kik bút, bajt nem
szenvednek

A boldogság karjain,
Vígadoznak a kies Fürednek 

Kútfején és partjain;
Addig én itt sírva sírok.
És te, nimfa! amit én nem birok, 

Verd ki zengő bérceden.
Verd ki zengő bérceden.

Zordon erdők, durva bércek, szirtok!
Harsogjátok jajjaim!

Tik talám több érzéssel birtok, 
Mintsem embertársaim,

Kik keblekből számkivetnek 
És magok közt csúfra emlegetnek  

Egy szegény boldogtalant.
Egy szegény boldogtalant.

Akik hajdan jó barátim voltak 
Még felkőitek ellenem,

Üldözőim pártjához hajoltak:
Óh! miket kell éreznem,

Amidőn már ők is végre 
Ügy rohannak rám, mint ellenségre, 

Bár hozzájok hiv valék.
Bár hozzájok hív valék.

Nincsen, aki lelkem vigasztalja,
Olly barátim nincsenek;

Vállat rándít, aki sorsom hallja;
Már elhagytak mindenek.

Nincsen szív az emberekbe:
Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe 

Szivem bús panasszait.
Szívem bús panasszait.

Lilla is, ki bennem a reménynek 
Még egy élesztője volt,

Jaj, Táliám is a tyrann  törvénynek 
S a szokásnak meghódolt.

Hogy vagy most te, áldott lélek?
Én ugyan már elhagyatva élek 

A tenger kínok között.
A tenger kínok között.

óh , van-é még egy erémi1 szállás, 
Régi barlang, szent fedél,

Mellyben egy bölcs csendes nyugtot,
hálást

E setét hegyekben lél?
Hol csak egy kő lenne párna.

Hol sem ember, sem madár nem
járna,

Melly megháboritana.
Melly megháboritana.

Abban, gondolom, hogy semmi jussal 
Ellenkezni nem fogok.

Hogyha én egy megvetett virtussal 
Itt egy kőben helyt fogok,

S e szigetnek egy szögében.
Mint egy Russzó E rm enonvillében, 

Ember és polgár leszek.
Ember és polgár leszek.

Itt tanúlom rejtek érdememmel 
Ébresztgetni lelkemet.

A természet majd az értelemmel 
Bőlcsebbé tesz engemet.

Távol itt, egy más világban.
Egy nem esmért szent

magánosságban 
Könnyezem le napjaim. 
Könnyezem le napjaim.

Itt halok meg. E setét erdőben 
A szomszéd pór eltemet.

Majd talám a bóldogabb időben 
Föllelik sírhelyemet:

S am elly fának sátorában 
Áll együgyű sírhalmom magában 

Szent lesz tisztelt hamvamért. 
Szent lesz tisztelt hamvamért.
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TÜDŐGYULLADÁSOMRÓL

Fenn lengő Hold! nézd, mint
kínlódom,

Mondd, meg nekem, hol fekszem én?
Agy-é, ameilyben hánykolódom,
Vagy a koporsó az szintén? —
Nem! Csónak ez, melly, jaj, a kétes 
Remény és biztos félelem  
S az élet és halál setétes 
Ilullám jain lebeg velem.

Fojtó szirokkóknak hevétől 
Asznak tüdöhólyagjaim,
S a kriptáknak fagyos szelétől 
Borsódznak minden tagjaim.
Szívem megett egy láthatatlan 
Kéznek nyila bélőve áll,
S mellyem csontboltján irgalmatlan 
Sarkával rúgdos két halál.

Hová ütődöm az habokba?
Haj! m elly szörnyű hányattatás!
Most a kupresszusos1 partokba,
Hol rémlet ül s jéghallgatás;
Majd a túlsó part lejtőjébe,
Honnan barátság szózatit 
Hallok a plátánok berkébe,
S örömszerszámok hangzatit.

Innen savanyú ázótjokkal2 
Pusztás barlangok fojtanak;

, Amonnan kerti balzsamokkal 
jc Hígabb szellők újjitanak.
Ü Fúlok, lehellek; fázom, gyűlök,

‘Vagy egy kivégez már, vagy más.

Ájulok, érzek és ocsúlok:
Haj! melly szörnyű hányattatás! . . .

Ki vagy te, ki hószin leplekbe 
Felém mosolyogva közelitsz 
S a partról e szagos berekbe 
Áldott jobbodon felsegítsz?
Te, földi biztossá az égnek,
Arany gyógyulás! Te a nagy 
És bölcs teremtő tehetségnek 
Halandó leánya! te vagy.

Te illetéd rózsás újjodda! 
Mellyemnek rokkant boltjait,
S elindítád pillantásoddal 
Az élet dobbanásait.
Már lelkem  új főnix módjára 
A lángok közöl éledez;
S gyengült újjom pattanására 
Kis lantom újra zengedez.

De te repülsz? Mind tűnnek, — 
mennek —

Minő derűlés ez, nagy ég? 
Sándorffym3 ül ágyamnál . . .  s

ennek
Köszönhetem, hogy élek még? 
Zendűlj, ekhózz, esti csendesség!
A hálá engem dalra ránt.
Telj bél, kettős szent kötelesség.
Az orvos és barát eránt.
1804

1 ciprusos; * nitrogénjükkel: * Sán- 
dorffy  József Csokonai nagyváradi 
orvosa volt.
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A  SZÖVEGGYŰJTEMÉNYT SZERKESZTI i(. JA K A B  ANTALM Á S  KORABELI  K Ö L T Ő K
VIRÁG BENEDEK 
(1754 — 1830)
Sándor Leopold palatínus emlékezete
Ah! mely homályos felleg alá jutott 
Fényed megíntlen, szép haza! mely setét 

Éj vonta bé gyászfátyolával 
Rád névért© szemeit napodnak!

Az kit szerettél, az ki reményedet 
Táplálta, herceg Sándorod elhagyott 

Őrökre! haj! hozzá hasonlót
Lelhet-e bánatos árvaságod?

Am in hazánknak sorsa forog: magyar 
Törvény, szabadság, öltözet és való 

Tanúja fennlétünknek, a nyelv, 
Kellem etes vala, s szent előtte.

Fénylett egében hercegi tisztinek, 
Melyből (bizonyság a haza) éltető 

Súgári, min I szálas toronyra.
Mind alacson kalyibára szálltak.

Ifjúi szívén élemedett s szelíd 
Erkölcs parancsolt: tudta, hogy ember ö. 

És hogy halandó, kit csak a nagy,
S a feles érdemek istenítnek.

Nagysága bátor bízodalom vala,
S egy oly reménység partja, hová magát

Ila vette a gyámoltalanság,
Mostoha fellegit elfelejté.

Már sírja széljén álla ez a Titus:
Már a halállal harcola: rajtatok.

Fájdalmas árvák s bús szegények, 
Szánakodott fejedelm i lelke.

Öntsd, öntsd ki, Músám, bánatod árjait, 
S e sok veszélyek közt forogott hazán 

Megilletődvén tiszta szived, 
elírj fel az ég kegyes Istenéhez.

Én majd Budának bérceiről vitéz 
Árpád kesergő magzatinak magasb 

Hangon kiáltom: Jobb szerencsénk 
Hajnala kezd pirosodni, bízzunk.

‘Í795  '

Sándor Lipót (1772—95) Habsburg főher
ceg, nádor (1790-től), II. Lipót császár 
é'. magyar király fia. Az 1790—91. évi 
országgyűlés idején a reformokra törekvő 
nemesi bizottságok munkáját támogatta, 
de a magyar jakobinus mozgalom buká
sa után irt emlékiratában a szélsőséges 
abszolutizmus bevezetését sürgette.
• ■ i i; / I

FAZEKAS MIHÁLY
(1766—1828)

Hortobágyi dal

Ó, te áldott Kanahám, 
Hortobágy melléke!
Be sok szegény legénynek  
Vagy te menedéke,
Jó paripán ugratod,
Pénzt adsz erszényébe, 
Szép menyecskét karjára, 
Jó bort a kezébe.

Itt a szegény legénynek 
Uraság a dolga, 
Heverészhet kedvére. 
Nem lebernyos szolga. 
Van húsa, szalonnája, 
ö t  örű bundája,
Szép zöldellő mezőben 
Legel a marhája.

Ó, én édes istenem!
Adj jó békességet, 
Fordítsd el országunkról 
Döghalált, ínséget,

Hogy ellessük békével 
Zsíros kenyerünket.
Áldj meg, uram teremtőm. 
Jó borral is minket. 
Csaplárosné, galambom, 
Tölts bort a kupába,
A szegény magyar legény 
Hadd igyon búvában. 
Pajtás, isten áldjon meg, 
őrizzen a kártól. 
Vármegyétől, fjskustól, 
Töröktől, tatártól!

A korán jött esőhöz
Ó, hozott isten, gyönyörű esőcske!
Ó, be jókor jössz, ihol a reménység 
Máris elkezdett vala csüggedezni 

Gyenge hitünkben.

Már az ég bobját sikereden ércnek 
Képzelénk, a fű hegye — minthogy onnan 
Harmatot nem nyert —  szomorúan elaszva

Mind lekonyúla.,

Fellegek helyett már levegőnket, a port 
Ögyelité fel, hogy az utazóknak 
Minjd szemét-száját bekeverje piszkos 

Rajzolatokkal.

Jókor értél hát, kis esőcske! Látod 
Mennyi sínylődőt hozol új erőre!
És ki nem dicsér? Csak az, aki búzát 

Vett nyereségre.

Ö gyaláz, mert, a gabonának árát 
Megtöröd, s amit beszedett, nyakán vész, 
Add, uram, hogy rádohosodjon, a nép 

Rá ne szoruljon.

Ess te hát, kedves kis eső! Locsolgasd 
A megijedt nép sanyarú vetését:
Hallod, áldottnak nevez » ‘szegénység:

Ess kis eső, ess.

VERSEGHY FERENC
(1757—1822)

.Klárikámhoz
Amott a hegynek zöld tövén 
Egy domb ül a völgy

kezdetén,
S  ezen parányi kis tanyám. 
Jer, nézd meg, Klárikám! 
Mellette csörg a friss patak. 
M elynél bárányok játszanak. 
Nem  bő, de nekünk.

Klárikám!
Elég lesz kis tanyám.
Előtte nagy tölgy gallyazik. 
Hol sok madárszó hangozik. 
Körülte szép gyümölcsös fák,
S  víg rózsabokrocskák.
A nap nein éri ajtaját.
A sz'l nem rázza oszlopát.
Hő ahhoz vagy hűs át nem fér. 
Ki kis tanyámba tér.
A víznél, mely lent folydogál, 
Egy füim iléeske sírdogál,
S  a szírt felfogván dalait, 
Megnyújtjá, jnjjait.
Itt lelvén eddig kedvé m d, 
Magam töltöttem éltemet;
De tiszta szívből osztozok.
Ha véled lakhatok.
E kis tanyámban úr vagyok, 
Napestig bátran vigadok,
S m ihelyt az alkony ágyba

vet,
Az álom rám nevet.
Ha megvizsgálod, kedvesem! 
Tudom, megtetszik rejtekem. 
Csak nő híjával van tanyám: 
Jer, térj be, Klárikám.

ÉDES GERGELY 
(1763—1847)

A PETRI GULYAS

Én vagyok a pestri gulyás,
Én őrzöm e gulyát, nem más; 
Petrinek nagy a határja, 
Gulyám azt szabadon járja.

Van erdeje, van mezeje.
Van elég csorgó kútfeje; 
Akármerre hajtsak elé, 
Kedvem telik  mindenfelé.

Van bojtárom kettő-három,
S ha gulyámat rajok zárom. 
Magam akárhol járkálok, 
Hegyen völgyön furuglyálok.

KISFALUDY SÁNDOR
(1772— 1844)

3
A kesergő szerelemből:

7. dal
Mint a szarvas, kit megére 

A vadász mord fegyvere,
Fut, de késön, foly már vére.

Vérzik tőle a csere:
Ügy futok én a pár szemtől,

A seb mellyem baljában; 
Azik a föld keservemtől 

Lábom minden nyomában. 
De hajh! mennél tovább éreti. 
Annál jobban gyűl a méreg,

S beljebb rögzik szívembe; 
Futok, hajh! de vesztembe.

48. dal
A hatavánv olajfáknak 

Járván csendes berkében, 
le lkem  iszonyú csatáknak 

Forog vesztő dühében.
A hajdani századokban 

Egy olajág mit nem tett!
A háborgó országokban 

Békességet szerezett:
S most egy olajerdö nékem  
Meg nőm szerzi békességem! 

Meddig tart n szomorú 
Létem dúló háború?

A boldog szerelemből:
16. dal

Más a vi’ág ábrázatja,
Másk nt látnak szemeim; 

Más a dolgok folyámatja,
Más hangúak verseim;

Mások éltem erezeti.
Más alakja testemnek,

Mások lelkem repületi.
Más eráhya léptemnek;

Más most egész természetem. 
Mórt szeretek s szerettetem; 

Másként jár most az idő. 
Amióta enyém ő.

35. dal
A bereknek gyors kaszási 

Már utolsót vágónak;
Az árnyékok óriási 

Hosszúságra nyálának;
Mink ott járánk,

meg-megái Iánk 
A rét magas füvében;
S hogy a bürün általszállánfc 

A folyamnak mentében:
A vízbe letekintettünk,
És alattunk és felettünk.

És bennünk is a menny

Koronaőrző bandérium Budán

Van tejem, borom is elég; 
Tűzem a konyhán vígan ég. 
Hol, m'kor együtt van velem, 
Barna babámat ölelem.

Ha barna babámat nézem,
S ajakiról szedem mézem. 
Velem dalolván ő szintén,
Ki lehelne oly víg, mint én?

Ha vagyok a bőgő nyájjal, 
Nem cserélek a királlyal;
Ha nyájamnak jól van dolga, 
Én úr. az rám nézve szolga.

Babám, t ngedd az orcáid. 
Mert ha illetem  rózsáid, 
Boldogságomnak nincs híja, 
S ez az én szerelmem díja.

g v a d An y i  Jó z s e f  (1725—íso i)

EGY FALUSI NÓTÁRIUSNAK 
BUDAI UTAZÄSA
(Részletek)

Módom egyszer lévén, a hídon megálltam, 
Egy deli ifiút jönni felém  láttam,
Talpától térdéig ötét hogy vizsgáltam, 
Maskara köntösét felette csodáltam.
Fordított kápójú saru volt a lábán,
Hátról csat rávarrva mindkettőnek szárán. 
Mint két ujj, oly széles sarkantyú bokáján, 
Elöl volt hasadéit gombokkal plundráján.

Kurta vala az ő alsó hacukája.
Rövid rojt volt körül felvnrrva reája, 
Mellyén ki volt vonyva ingének tarája.

Egy kis csat volt ezen, ánglusnak munkája.

László Miklós reprodukciói

Hozzám érvén, őtet szépen köszöntöttem. 
Es meghajtott fövfal ötét üdvözlöttem, 
Csodáltam: hogy Bz ö feleletét vettem, 
Mert viszont magyarul tőle tiszteltettem.

Mondám néki: Uram! szabad-é szóllani, 
Talám nem hibázom, ha fogom mondani, 
Hogy az úr kötélen fel s alá ugrálni 
Theatrumon szokott drótokon járkálni.

Mert tudom: a két csat csak azért van lábán, 
Hogy két szíj ezekről nyúljék lábaszárán, 
Lábait kötélhez csatolják szaporán,
Szent István tornyán is táncolhat azután.

Kalapja széle is, tudom, hogy segíti;
A levegőégbe nagyon emelíti.
Köntössé ugrásban meg nem melegíti; 
Mert elég hasgatott, sőt inkább hűsíti.

Fából készült szilőprés

Vert dragon szín posztó, Marseilles-be szövetett, 
Sok veres pontokkal vala pettyegetett,
Két sorral acélgomb volt ráhelyeztetett, 
Párizsba ez fraknak megkereszteltetett.
Mint malomkő, oly nagy kalap volt a fején, 
Tarka-barka toliból bokréta tetején,
Karimája volt majd hátának közepén.
De szélbe, nem tudom, hogy állott meg helyén.

Megesküdtem volna, hogy vagyon golyvája, 
Ha ez nem: lesz mégis valami hibája, 
Gondoltam: torkának tám van anginája. 
Vagy keléssel tele van nyakacsigája.
Merthogy tekintettem ennek a nyakára. 
Egy asztalkeszkenőt borított ö arra, 
Háromszor keríté ennek a hátára
A nyakravalóját, mint egy garmadára.

Ha el találja is az úr törni lábát:
Azt tudom, hogy soha ki nem töri nyakát, 
Mivel oly vastagon a nyakravalóját 
Kötötte, mint kötik gyermekek pólyáját.

Mondá: Te gazember! tudod, kivel beszélsz? 
Született magyar gróf vagyok, tőlem nem félsz? 
Akarod: muastam, hogy csak estvélig élsz? 
Avagy olyan érjen, melyet érni nem vélsz?

Tudjad, te gőromba! köntös a barátot 
Nem teszi barátnak, s ki ilyet nem látott,
Oly ostoba, mint te: nem esmér világot,
Nagy városba nem járt, hanem fövényt hágott.

Módi ez, és minden gavallér most így jár. 
Tekintsd őket itten, tekintsed Becsben bár,
Te ehhez nem értesz, mert vagy ökör. szamár! 
Érted-é? elmehetsz! Vigyen el a tatár!

volt.
Szívünkben szent tűz

lán golt

PALÓCZI HORVATH ADAM
(1760—1820)

Sári rózsám . . .

Sári rózsám, hová mégy?
Állj r í -g csak egy szóra!

De keservesen néztem 
Szeiríá n az ajtór%

Hogy gyanakodó anyád 
Bezárta előttem.

Mikor nlkonvadtakor 
Előtted eljöttem.

SZENTJÖBI SZABÓ LÁSZLÓ
(1767—1795)

BARÓTI SZABÓ DAVID 
(1739 — 1819)

Egy ledőlt diófához

Mely, magas égnek szegezett fejeddel. 
Mint király állasz vala társaid közt: 
Tégedet látlak, gyönyörű diófa.

Földre terítve?

Elszakad testes derekad tövétől,
Csak kicsiny kéreg maradott kötésül. 
Agaid csüggnek. levelid kivesznek. 

Nedvek elhagyván.

.Sorvadó kebled csecsemós gyümölcsit 
Hasztalan szülvén, elereszti: hullnak 
ök , s nem is tudván rövid életekről, 

Rendre kihalnak.

, Annyi szélvészen diadalt nyerett fa! 
k Nemtelen porban bevár a nemes dísz?

Ezt leendőnek lehetett-é vájjon 
Vélni felőled?

Senkinek kárán nem örült; sokaknak 
Hűvös árnyékkal feles hasznot hajtó,
S kedvek’ étkeddel kereső kegyes fa! 

Monddsza, ki bántott?

Ah, minek kérdem! szemeimbe tűnnek 
Gyilkosid. Nem volt külerőszak: ott benn 
Önmagádban volt megölő mirigyed,

S titkos elejtőd.

lm  egész bélig gyökered kirágták 
A gonosz férgek, s az elett odúba 
H.ingyabolyt hittak! mi nyüzsögve járnak 

Most is alattad!

Atkozott vendég, viperák saülötti!
Ah, szerencsétlen fa! — Hazánk, szelíd ég, 
Szűz virágjában tehetős karoddal 

Tartsd meg Örökké 1

A sírhalom

Piros rózsaboltozatok!
Légven sírom alattatok.

Ha elérem halálom.
Hullott rózsák levelével 
Nyugtassa porom békével 

Ama jól tévő álom.

Üg.vis ha volt víg életem. 
Rózsák: nektek köszönhetem 

S homályos árnyéktoknak! 
Most is éltem vége felé.
Ha mindenbe unok belé.

Orvon dók látástoknak.

Rózsák! melyeket szeretek, 
Nyúgodion porom közteteli.

Ha eltakaríttatom.
Arnyéktok nyúgodalmába 
Álljon sírhalmom magába: ’ 

E’ végső akaratom.
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Miért forog 
a sírjában 
nagyapám,
Lev Trockij?

2
V isszatekintve házaséletem re, azt m ondhatom, nem

volt egyéb, m in t egy hosszadalmas lakásprobléma. 
Előbb a férjem  összeköltözött velem és a nagyanyám 
mal, ez összesen három  (fiunk születése u tán  m ár 
négy) em bert je len te tt egy szobában. A három  szobás 
lakás bérlője volt még egy ács a feleségével és a két 
gyerekével, meg egy asszony, aki éppen akkor tért 
vissza tíz év u tán  egy m unkatáborból. Nagyanyám  
m eghalt, az asszony elköltözött, a társbérle t levegősebb 
lett, de szorosabbá vá lt az ács családjával.

Az ács alkoholista volt — nem  a csirkefogó fajtából, 
de azért időnként a folyosón pisilt — és m agunk kö
zött úgy neveztük  őket, hogy „a trogloditák“. Egy nap 
a fiam  m egkérdezte tőlem, hogy m it jelen t ez a szó, 
és én elkövettem  azt a hibát, hogy m egm ondtam : bar
langlakot jelent. Legközelebb, am ikor szem bekerültem  
az áccsal, azt m orogta: „Szóval m aga szerin t mi bar
langlakok vagyunk, m i?“ és ettől fogva szüntelen h á 
borúskodásban voltunk, ami azzal végződött, hogy a 
férjem  m egverte az ácsot és elköltöztünk.

Éz 1970 körül volt, és akkoriban félelm etes lakás
hiány volt M oszkvában. Az egyetlen k iú t a lakáscsere 
volt. A város bizonyos pontján  összegyűltek a lakás
keresők és körbejártak  plakátokkal, am elyekre felírták, 
hogy m it tudnak  nyú jtan i és m ire lenne szükségük. 
Nagy nehezen ki tu d tu n k  volna járn i egy ilyan lehe
tőséget, de ez meg se közelítette volna a teljes sikert. 
H at-hét év m úlva sikerü lt egy esélyt meglovagolni, de 
az olyan bonyolult volt, hogy ábrák nélkül igen ne
héz volna elm agyarázni, talán  elég annyit mondanom, 
hogv el kellett válnunk és ú jra  összeházasodnunk ah
hoz, hogy tervünket valóra válthassuk.

A nnyi bizonyos, hogy akkor m ár meg voltak szám
lálva a nap ja ink  a Szovjetunióban. Az antiszem itizm us 
egyre fokozódott, és ezt, azon a problém án kívül, am it 
az én csökkenő önuralm am  jelen tett, m ár a fiam  Is 
m egszenvedte. Mi több, férjem et h ivatta  az iskola ve
zetősége, s később érte ttem  meg a fiam  szavaiból, 
hogy az iskolában m inden zsidó gyerek állandó harc 
árán  kénytelen  m egvédeni a méltóságát. Az iskola 
vezetősége nem  kért tőlem  egyebet, m in t azt, hogy 
m agyarázzam  meg a fiam nak: nem  kell olyan hevesen 
reagálni a rra  a szóra, hogy „zsidó“ (természetesen a 
„büdös zsidó“-t nem  emlegették). Én meg csak any- 
ny it kértem  az iskola vezetőségétől, hogy a tanuló 
nem zetiségét ne vezessék be az osztálykönyvbe.

Ennek a harcnak  nem  volt győztese, de am ikor a 
srác m egkapta az érettségi bizonyítványát, ez valam e
lyes győzelem nek szám ított: anélkül végezte el az is
kolát, hogy belépett volna a Komszomolba, s ez nem 
csekélység.

A kkortájt kapta  meg a fényképes személyazonossági 
igazolványát, nagy nyom tato tt betűk h irdették  ra jta : 
ZSIDÓ. Az ap ja  hazajö tt a m unkából, m egnézte az
igazolványt és azt m ondta: „Végre elm ehetünk“. Ebben 
egyetértettünk , de tengernyi akadály és elintéznivaló 
m aradt hátra , m ielőtt ténylegesen kivándorolhattunk. 
Ezek közül a legkisebb gond az anyósom ellenállása 
volt, aki hűséges m arad t m egboldogult férje  eszméihez 
és figyelm eztette fiát, hogy az Egyesült Államokban 
uralkodó m unkanélküliség m iatt soha nem  fog állás
hoz jutni.

Anyám  volt az első, aki az apám ról m esélt. Mindig 
azt m ondta, a borzalmas kolim ai évek a la tt soha nem 
bánta meg, hogy annak idején úgy döntött, vállalja 
Szergej Szedovval — ezzel a rendkívüli em berrel —
a szám űzetést.

Anyám szerin t Szergej egészen korán, tizenhat éve
sen hagyta el a Troekij-házat, nem  politikai okokból, 
hanem  ifjú i kalandvágytól fűtve. Sokfelé utazott, m ajd 
beállt egy vándorcirkuszba és o tt dolgozott néhány 
évig, a házasságkötése utánig. Az első felesége könyv
tárosnő volt (azt hiszem, őt is uto lérte  anyám  sorsa). 
Neki köszönhető, hogy Szergej fo ly tatta  tanulm ányait 
és m érnök lett. 1934-ben közös barátok falusi házában 
ism erkedett meg anyám m al (aki akkor m ásnak volt a

felesége),, és nem  sokkal azután együtt kezdtek élni, 
am iért anyám  m indig bűnösnek érezte m agát a  m ásik 
asszony előtt. Egy évvel később Szergej t  le ta rtóz ta t
ták, és anyám  szerint m indkét nő látogatta  a börtön
ben, m indkettő Szergej Szedov feleségének nevezvén 
m agát. Ez akkoriban lehetséges volt, m ert a  házasság
gal és a válással kapcsolatos szabályok sokkal lazábbak 
voltak.

Letartóztatása u tán  Szergejt K rasznojarszkba vitték  
száműzetésbe, és m indenki igyekezett lebeszélni anyá
m at arról, hogy kövesse. M iután látták, hogy meggyőz- 
hetetlen , a legjobb barátai nem  álltak  többé szóba vele. 
A nagyszüleim  is elkeseredetten ellenezték, de tényle
gesen nem  te ttek  sem m it sem ellene. Egy erre  vonat
kozó emlékem  későbbi szám űzetésünk legszomorúbb 
p illanatá t rögzíti. Poros szibériai ú ton v á rtu k  hárm as
ban a konvojt, am ely tovább visz. Egy helybéli pa
rasztasszony valam i zöldséget hozott nekünk, és m ia
la tt ü ltünk  és ettünk, nagyanyám  sírni, átkozódni kez
dett: „M ondtuk neki, hogy ne m enjen, m ondtuk neki, 
hogy ne m enjen!“

Szüleim K rasznojarszkban tö ltö tt házasélete nagyon 
rövid volt. A nyám  hathónapos terhes volt velem, am i
kor Szergejt m egint letartóztatták  és a krasznojarszki 
tranzitlágerbe v itték  egy hónapra. A szabályokat nem 
ta rto tták  be nagyon szigorúan, és m egengedték anyám 
nak, hogy szóljon hozzá a börtön udvarából. Apám  lá t
h a tta  anyám at a cellaablak rácsai mögül, ahonnan a 
rabok az eget szokták nézni, de anyám  nem  látha tta  
őt. Egy nap apám  lekiáltott neki: „Menj vissza Moszk
vába, engem holnap elvisznek innen.“ Amikor anyám  
m ásnap visszament, valaki kikiabált neki, hogy Szer
gejt elvitték. E rre visszatért Moszkvába, ahol m inden 
bará tja  úgy kezelte, m int egy leprást, amíg aztán két 
év m úlva letartóz ta tták  őt is és elv itték  Kolimára.

Ez minden, am it életéről el tud tam  mondani, de lé
tezik egy megfoghatóbb forrás is, a levelek, am elyeket 
1935-ben ír t  anyám nak Krasznojarszkból, m ialatt tü re l
m etlenül várta. A nyám  letartóztatása idején ezeket a 
leveleket nagy kockázat árán  egy közeli barátunk , Lev 
Okimovics őrizte, és olyan bátor volt, hogy gyerm ek
korom ban m eg-m eglátogatott bennünket. 1957-ben 
vagy 58-ban, am ikor végre sa já t szobánk le tt Moszk
vában, Ljovusa bácsi, ahogyan én neveztem , ideadta 
nekem  a páncélszekrényben őrzött leveleket, én meg 
visszajuttattam  őket anyámhoz 1960-ban, am ikor el
hagyván Kolim át, visszatért szülőhelyére. Emlékszem, 
akkor m ondta el nekem, hogy Szergejnek voltak a 
Trockij irodájából származó levélpapírjai, am elyeket 
egy időben használt is, saját szórakozására, am ikor a 
barátainak levelet írt.

G yerm ekkorom ban a Szovjetunióban láttam  egy fil
m et a behaviorista tudósról, Ivan Pavlovról. Az egyik 
jelenetben (az egyetlenben, am elyre emlékszem) óriási 
árvíz borítja el P é tervárt (vagy lehet, hogy akkor m ár 
Leningrad volt). Pavlov kutyája  m inden feltételes ref
lexét elveszítette és az asszisztens azt m ondta: „Iván 
Petrovics, a reflexek e ltűn tek .“ „Pontosan, válaszolta 
Pavlov, elm osta őket az árvíz.“

Ez tö rtén t velem  is, m iután kivándoroltam  — m in t
ha m inden, ami a m últhoz tartozott, elm osódott vol
na, teljesen eltájolódtam . Azzal kezdődött, hogy a fér
jem és én elváltunk. A kivándorlásunk előtti napon 
vallotta be, hogy szerelmes egy m ásik nőbe, aki ham a
rosan hozzámegy, semmi sem akadályozhatja meg ab
ban, hogy elhagyjon bennünket és vele élhessen. 
M indennek a legteteje az volt, hogy nem  kevéssel azu
tán, hogy az Egyesült Államokba érkeztünk, a fiúnk, 
legnagyobb m eglepetésem re, mélységesen ortodox zsidó 
lett, visszaváltoztatta a nevét Dávidra és bejelentette  
szándékát, hogy m inél ham arabb kivándorol Izraelbe.

És hogy m inden még bonyolultabb legyen, azután, 
hogy m egérkeztünk, megvolt az első találkozásom az 
am erikai baloldallal. Trockij születésének századik év
fordulója alkalm ával gyűlést tarto ttak  a New York-i 
egyetemen. Bolyongásaim közben láttam  meg az ese
m ényt hirdető plakátot, és nem tudtam  ellenállni a 
.kíváncsiságomnak.

Nem is tudom, hogy m it vártam , de az esem ény bá
m ulatba ejtett. Az iráni válság legelején voltunk és egy 
óriási fekete-zöld plakáton ez volt olvasható: „Hosszú 
életet az iráni forradalom nak!“ Akkori hiányos angol
ságommal nehezen érte ttem  meg a beszédeket, de nem 
volt nehéz kitalálni, m iről van szó — hallottam  m ár 
ilyesm it azelőtt is. Á felszólalások u tán  dokum entum 
film  következett az orosz történelem ről és a szovjet 
forradalom  történetéről, a cári időktől a jelenig. Első
nek a cárt meg a családját láttam , a cár m inisztereit, 
aztán Tolsztojt, m ajd a polgárháborút és a forradalm at 
m utatták, végül m egjelent Lenin, Sztálin, Trockij; 
Lenin tem etése következett, m ajd legvégül, de nem 
utolsó sorban Trockij távozása a színről. Biztos voltam 
benne, hogy én vagyok az egyetlen a peremben, aki 
ezeknek a képeknek a valódi jelentését felfogja, de nem 
tudtam  kifejezni gondolataim at.

Am ikor véget é rt a találkozó, nem állhattam  meg,
• hogy fel ne fedjem  a kilétem et az összejövetel szer- 
. vezői előtt. Az volt az érzésem, hogy nem  hisznek ne- 
’ kém, de azért bem utattak  egy bizonyos Harold Robin- 
feson nevű úrnak, aki Trockij testőre volt M exikóban. 
I  Harold meg én később jó barátok lettünk, de időnként 
■meg tudtam  volna ölni a drága bajtársat.

Í Igazi hívő volt, olyan ember, aki soha nem  szűnt meg 
hinni Trockij eszméiben és világforradalm i álm ában, és

THOMKA BEATA (Debelyacsa, 1949) vajdasági magyar esszé
író, kritikus. Az Újvidéki Bölcsészettudományi Karon szerzett 
oklevelet, 1985-ben doktorált, jelenleg docens, 1969—70-ben az 
Üj Symposion lektora volt, 1980 óta a Hungarológiai Intézet 
Tanulmányok című kiadványsorozatának szerkesztője.
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A LÁTVÁNY: 
ÉRZÉKISÉG

Aaron: „Ha van ördög, bár lennék ördög 
én, /  Hogy éljek  s égjek örökös tűzön“. Tam ora 
szerelm esének, ennek az „egy mórnak“ meg
adatik  vágya teljesülése: ördög, „fekete eb“, a 
gonoszság, a bűnözés, az átok  s —-ha van igaz
ság m inden igazságon és igazságtalanságon túl
— a büntetés. A „kigyúló“ gyapjas haj, a „fel
hős hom lok“, m inden felröhögése és gaztette, 
beugrása a já ték teret képező halálhordóba, e 
világ hordójába, a rontás jegyében, a vágyat 
vezérlő Szaturnusz jegyében van és történik. 
Ebben a jegyben m egszűnik az elveszett P ara
dicsom u tán i sóvárgás. Tekintetében a Pokol 
összes tüzei égnek. Az A aron mellkasát feltáró 
fekete ing, Aaron dörgő hangja és m indent el
söprő, egzaltált bosszúja az ősi ártó szellemek 
s egyben a nem  ősi, tehát láthatatlanságukból 
kilépő, ám im m ár nem  is emberi, mai megfog
hatatlan  erők jelképe és inkarnálódása. A gö
rög tragédiák végzetét s a Shakespeare-i drá
m ák tragédiáját oly vérm esen lényébe, alakjá
ba sűrítő  A aron nem csak a gonoszság földi 
helytartó ja, hanem  az ördögit transzcendáló 
jelenség, aki n e m  o t t  roskad le szemünk lá ttá 
ra  a fából-vasból ácsolt, sátorral fedett hordó 
porába. Nem is az igazságot kiszolgáltató kard- 
csapástól vérzik el, hanem  fekete, nyitott in 
gével, sátáni röhejével, „csigás hajával“, el
lenállhatatlan, férfias term etével, a szívében 
rejlő  bosszúval, kezében a halállal kilép e hor
dóból. Sodró viharként, delejes látomásként 
kerekedik fölébük aljasságának és férfiasságá
nak egész pazar, m egrendítő erejével. Aaron az 
összes legyőzhetetlen ördögi kísértés örökkön 
vágyott, tehát elidegeníthetetlenül emberi, v o n 
zó és taszító, rom lást lehelő, fenyegető lidérc- 
ként lebeg m ostantól fogva fekete ingében va
lam ennyiünk feje felett.

egyfolytában vitatkoztunk. Erősködött, hogy M arxot 
kell olvasnom, én pedig megmondtam neki, hogy en
gem az iskolában négy évig ezzel lömtek és rettenete
sen gyűlöltem  (akárcsak az összes többi diák). Legin
kább azt a m arxi elvet gyűlöltem , amelyet állandóan 
hajtogattak  nekünk, hogy „a szabadság a szükségsze
rűség felism erése“ . Ebből a szükségszerűséget nagyon 
is jól értettem , m ert az egész életemet ez uralta, de 
éppenséggel nem  láttam  semmi szabadságot benne. 
M indezt elm ondani H aroldnak annyit jelentett, m int
ha a falaknak beszélnék. Nekem nem volt semmi egye
bem a tapasztalataim on kívül, neki meg látomásai 
voltak.

A fiam  végülis kivándorolt Izraelbe, ahol egyetem re 
járt, m ajd ortodox-zsidó feleségével Hebronba, a nyu
gati partra  költözött. Részt v e tt a libanoni háborúban. 
Égy este, am ikor a televízió híradóját néztem, és meg
pillantottam  őt egy izraeli tankon, könnybe lábadt a 
szemem. Egészen addig biztos voltam benne, hogy 
előbb-utóbb visszatér az Egyesült Államokba; akkor 
azonban rájöttem , hogy erre sohasem kerülhet m ár 
sor.

Nem sokkal azután m eglátogattam  a fiamat Izrael
ben, és m egm ondtam  neki, hogy szívesebben látnám  a 
Moszkvai Kém iai Intézetben (ahova nem sokkal kiván
dorlásunk előtt bejutott), m int egy izraeli tankon. Mély
ségesen felháborodott, és — azóta m ár beláttam — jo
gosan. El kellett telnie egy kis időnek, amíg m egértet
tem, de m ost m ár tudom, érdem es volt eljönnünk 
Oroszországból, hiszen így vált lehetővé, hogy megvá
laszthassa a sa já t ú tjá t  abban az országban, am elyet az 
élete á rán  is kész megvédeni. M it szólna Lev Trockij, 
az ateista, bolsevik dédapa, a világforradalm ár ehhez 
az izraeli ortodox tankoshoz? T úl szédítő ez a kérdés 
ahhoz, hogy válaszoljunk rá.

Bizonyára forog a sírjában

U tóirat. 1988 novem berében a szovjet kormány be
jelentette, hogy apám at rehabilitálták.

SZILAGYI MIHÁLY fordítása
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Ahogy az idő spiráljai (vő. fr. iuspirer, aspirer, respirer, 
b^lélegezni, ihletni; killélegezni, vágyakozni; lélegzeni, áthatni) 
át h ú zta k  fölöttem, s ahogy kezdtek lassan-iassan (fr. laissant, 
megengedve, 1. még Lesz) megérlelődni (fr. air, lég, levegő), a 
sokféle sokk-hatás és ránk szőtt élményháló következtében, a 
lét különböző magjai, mindinkább nyilvánvalóvá vált számom
ra (fr. som m e, összeg), hogy mindaz, amit teszünk (taisons, hall
gassunk) csupán egy bizonyos létezésbeni sérülés (vö. fr. chére, 
hús, 1. még housse, takaró, tok) folytán mehetett végbe.

Az is kikerekedett eme hosszú (fr. os, csont) eszmélkedés 
ébredezős vakációja (ó, ió, áció, káció , akáció, vakáció,!) után, 
hogy egy jól meghatározott egzisztenciális sebesség (fr. séve, lé; 
seb; levedzik a seb) az, ami valóságérzéklésünket alapjaiban 
(vei. héber citep, vagyis a görög alfa, aj át/ia/K/szereli.

Eme alap-zaj (1. jazz) teszi, hogy például az életről (fr. vie, 
élet; lat. via, élet, út; 1. még menni, ném. M ann, ember) és 
halálról, térről (fr. Terre, Föld) és időről, lélekről, testről, meg 
egyéb fontősabb (fr. ils iont, tesznek) dolgokról (memento Hé- 
sziodosz, M unkák és Napok, azaz: Dolgok és Napok, hamár a 
dolgokon dolgozott a parnasszusi pernahajderek hajdúi hada) 
oly álul és mesterkélten (jaj, a Mester, a Mester!) gondolko
dunk, átkozott (1. Aíya) hétköznapi — hét köznapi — gondjaink 
giccses gondoláitól otrombán megos*romoltatván.

Mert valójában olyan nyílvessző az élet, melynek hegye 
előbb sebet, majd heget hagy a lét (vö. fr. Vétve) képlékeny 
(fr. cap, fő, fej, csúcs; kap, kapu) viaszában (lat. via, élet, 
rom. viata). Egyfajta pirogravúrával, égi égetőmetszéssel le 
hetne összehasonlítani (fr. háche, vág) a szellem ilyenszeríí, lé
nyegében igen szelíd  szeldeklőzéseit, melynek során, a soros 
sors ütemének (1. út) megfelelően, a lét-szeletek — melyeket a 
Szél a szélektől az Origó, vagyis Gólia, az Ür, az Űr felé, az 
igazi nagy Fél felé vezet — érdesen érdekes, dombos dom
borművekké állnak össze áínokul. Rezonánsan reszkető rajz
részekké és rész-rajzokká forrik e lét-szeletek formája, még 
ném ely düreri rézkarcon belül is, ha nem túl karcos a 
bordeaux-i bor m ely sokszor, mint azt Arisztotelész is meg
írta már a Bolondságról és a Részegségről című rövid és vidor 
traktájában, az eksztázis, no meg az ihlet, no meg a muzsikás, 
de különben muzsik Múzsák által m egilletett telek sokszor 
egyetlen bére. Mármint a bor.

E nyílvessző, m ely nem egyéb, mint eme édenien édes 
Edény, az égien éles élet (vö. fr. aigu'é, éles) — e nyíl-vessző 
fvö. fr. vaisseau, hajó, edény) tehát, úgy is mint Repülő Hajó 
(fr. háchons. vágjunk, vagdaljunk; háche, fejsze, szekerce, 
1. szekér), de úgy is, mint önmagát körbe kerítő Kert azzal a 
kezdősebességgel (fr. caste, kaszt) repül, amelyet a húr, az 
Ür, rászab. Az Űr az Űr, mert ö  az Or, az Arany (fr. or, 
arany), az Or, no meg a m ennyei, vagyis az emberi író, a min
dent tápláló Er, ama erő. mely úgy nyilatkozik meg, mint 
m indent átszelő Ar és m int minden el- és megjegyző Ara. 
Innen van az, hogy az úr ír.

De hajlás is az eme élet, hajló (fr. fléchir, hajlani) haj és 
önmagába visszatérő nyílvessző (fr. jléche, nyílvessző) is. Olyan 
nyílvessző, mely néha kinyílik (fr. s’ouvrir, kinyílni), mint 
egy-égy szánalmas (fr. piteux)  pajta, avagy mint egy-egy sápadt 
<fr. pále) palota — ama bizonyos arkhitekturá’.is Mű (fr. 
oeuvre, mii, cf. loeuvre , Louvre) — ajtaja (fr. ét au, satu). És: 
terülj, terülj, asztalkám, oltárom legyen a földgoZyd-bis, ha már 
Munchausen is, a mi házunkkal együtt, azon ül és re-p-ül (em
lékezzünk Rére, a Napra, de arra a Részre is, amik a Dolgok, 
lat. rés. rei). s teheti mindezt, mivel Re pólusára helyezkedett’, 
arm , amire annyian és áhítoztak (vö. ethosz, erkölcsi tartás; 
ajtó: A thosz  hegység) és epekedtek (fr. épéé, pallos, vö. Pallas 
A th é n t). És epokedtek (vö. fr. bile, epe és fr. bilié, golyó).

Éles hegyű nyílvessző az élet, mely, mint a Nílus, árká- 
numszerűen (vö. fr. arc, n y íl). kiárad, ha nem is áradón és 
Aradon, mint a Maros (1. Mars), de ama égi Láda, Ladik és 
Bárka (fr. Arche), körött, az arkhé, a princípium, a Princeps, 
— e bicepszes és nrgotikus Herceg —- közelében. Persze itt arra 
is rákérdezhetnénk kertelés  mellett vagy nélkül, hogy: eón 
volt-e Noé, avagy csupán Enoch vagy Hénoch? Am (fr. áme, 
lélek, szellem) a lényeg  nem itt van eltemetve (vö. fr. Thém e, 
tárgy), hanem abban a bizonyos /,’útjában (rom. cutie, doboz), 
m ely, a kutya vinné e!. az idegek ama hideg Ládája, melytől 
az előbb is már idegenkedtünk, s amely — s itt elég legyen 
a szószos szóból! — röviden: a frigyláda. Mit őriztek volt szerte 
nagy Frígiában. Ott, ahol sok volt a griff (vö. fr. griffe, ka
rom, 1. fr. charme, varázs és hindu karma) meg a gróf. S a 
Graaf. De forgó (fr. girer, fordulni) zsiráf (vö. fr. girafe, zsi- 
láf, 1. Ca (Föld) +  Ra (Nap)4 Fen (Tűz), vmint fr. phare, vilá
gítótorony) és főképp ló is, mi u'óbbira fényes bizonyíték

ü b ö l  dosszié 8.
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M ulehet az az ország, ahol a szóbeszéd szerint ha j
dan a Hegyi ö re g  lakott. Az Öreget az ő nyelvükön 
A laeddinnak h ív ták  és egész népével együtt Mohamed 
hűséges követője volt. P áratlan  gonoszságában szünte
len azt forgatta  fejében, m iképpen változtathatja  em 
bereit vakm erő m artalócokká és kardforgatókká, va
gyis aszaszinokká ahogy köznyelven hívják  őket, s 
bátorságuk segítségével m iképpen ölhet meg vagy ta r t
h a t rettegésben bárk it. Ő egykor két magas hegy közé 
zá rt völgyet lakott, m elyet gyönyörű k ertté  változta
to tt. Ezen a helyen az elképzelhető legelőkelőbb palo
ták a t emelte. Elbűvölő források bugyogtak és a belső 
term ekben kis csatornák voltak átvezetve, am elyekben 
bor, tej, méz és víz csörgedezett. Továbbá számos 
hölgy lakott itt, a világ legszebb lányai, k ik  m inden
fa jta  hangszeren gyönyörűen tud tak  játszani. A fela
da tuk  abban állott, hogy az odavezetett fiatalem berek
nek m inden kéjben és gyönyörűségben részük legyen 
. . . Az ö reg  ugyanis azt kívánta, hogy népe elhiggye, 
ez a Paradicsom . Tehát oly módon rendezte be, ahogy 
Mohamed a Paradicsom ot leírta  . . . Saját maga olyan 
színben kívánt feltűnni, m int akinek m ódjában áll 
bevezetni bárk it a Paradicsomba. A kertbe nem  ju t
h a to tt be senki más, csak az, ak it az ö reg  aszaszinjá- 
vá akart tenni. (Marco Polo utazásai).

* * *

(fr. argument) egyik jeles heeatyAnk, Fehér Ló Fia, De Cabal- 
lns — avagy másik, rejtettebb (v*. R t)  nevén: nem a Két, de 
a Tíz Golyós S>eka Ballus — aki nem más, mint ugyanaz a 
Kabbala-keverő Decebal, aki már Kübele kebelén is oly csi- 
bésen és csábosán elcsevegett, ha nem éppen csepegett kábul- 
tan, ama kevély kábelek keverékében és habarcsában, melyek 
aa égi Csősz csebres csöveivel vannak egy bizonyos, mind
annyiunk által is jól ismert összeköttetésben. Addig, míg meg 
nem csőknek. S csonkká nem lesznek. Mint a csics. A csöcs. 
Meg mindent összegezve: a lócsics. Valójában arról a kumisz
ról van itt szó, ami a komisz-kenyeres komik és a zűrös zűr
jének zsúrján a Komikus Kémikus pataka m ellett belecsobo
gott. De Kebal kuporgó csuprába. Kedden kedve kerekedett 
kocsikázni. Kinek? Hát Kebálnak, de cabállal (kb. kantáros 
kancával), nem pedig Chevrolettel. Végezetül még csak annyit 
Kebal barátunkról, hogy frígiai kalap ide vagy oda, a gall(us) 
baile nemcsak a gömbölyű vagy gombos galuskát no meg a 
rendíthetetlen Gát juttatja eszünkbe, de a golyót is, meg a 
lapos lapdát és léggömböt, minthogy a Garenne (Gn+Re) tá
jékán hozzávetőleg éppen ezeket is jelenti. A bál. De persze 
feljebb is, Gargantua (vö. Rabelias, és nyisd: Ga-Ra-Gn-na- 
tiva, valamint a zavarózajt leszámítva, Ga-Ra-Ga-arite-a) egész 
garázda földjén, az egész Gyarmaton. Mert különben érthe
tetlen lenne a Deka Ballus, mégha arisztótelészi csillagászok 
vagy alkimista gorgók is lennénk tán netalán. Ha már úgyis

SÓLYOM NOÉMI

• «  rrSzörnyű,
befejezetlen színjáték
Első, utolsó elő tti fe lvonás

A város fölött párálltak az álmok. Áttetsző köd szűrte 'a 
magasságot, mint zajokat fülben a vatta, és melegben tartotta 
a földközelt.

Mintha sikongtak, nyögdöstek volna közben, bujálkodtak, 
összeolvadtak egymástól idegen álmok, kavarodtak, úgyhogy 
egészen fönn már nem lehetett megmondani, m elyik kié.

Az egyikben pókfonálon leereszkedő zöld kocsonyacseppek- 
ből váltak ki kicsi levelibékák, összeplattyogták az álmodó ar
cát, aki most nyugtalanul forgolódhatott, egészen addig, míg 
egy szivárvány tűnt elő, és sok-sok nap az égen. Azokat aztán 
felébredésig számolta.

A másikban valami rapszódiát pöfögött egy vonat, s az 
alvó halott, dermedt férjével ült egy fülkében, és hallgatta. 
Gondolkodott, saóljon-e neki, hogy halott. Aztán nem szólt 
mégsem.

Távolabb halkakat álmodott egy apácalélek. Halványkék 
párák szálltak fölötte, és alázatosan olvadtak bele a szomszéd 
koszosszürkéjébe. Az éppen emberi lábszárcsontok rothadó 
húsát főzte a kutyáinak egy katlanban, míg egy cselédféle lesü
tött, idegesen rángó szemmel kutatta az udvaron a befelé 
nőtt virágokat. Dalolt is, fogatlanul ejtve a szót; mocskos kis 
dalocska volt, belerezdült a környék.

Egészen közel, fojtott, perverz gözök lengtek, két összeszo
rított térd között izzadhatott a kispárna.

M ásodik, u:olsó felvonás

DE felébredt a város. A párák egycSapásra szertevisongtak, 
mint ágyszagúan menekülő lányok az égő bordélyházból, s ki
hűlt az illat.

Hideg szagok gyötörték a még meleg orrnyálkahártyákat. 
Néha esosszantak az egyre szaporodó léptek, valakinek eszébe 
jutott, hogy tegnap még kapálgatott egy kisöreg a folyóparton, 
s ma mindent elöntött a víz, mert megá n d t . . .

Galambszürke galambok és patkány-zürke patkányok: azt 
jelenti, hogy a hid is ott van, ahol a tegnap. Rajta ugyanaz a 
por, íátyolkönnyűen, mint a szemfedő. Lyukakat vernek bele 
a talpak, de lassan visszaporoszkál minden kis porszem. Nem 
csökönyösen. Kötelességtudóan.

Recsegések, nyikorgások játéka: eresztékeiben roggyan meg 
a város, a kábalek egy gondolattal lejjebb ereszkednek, hasa
sodnak a villanyhuzalok, egy atommal beljebb rágja magát a 
rozsda, észrevétlenül csorognak az amorfok.

Mozdulatok repkénye fut be mindent; csak az indák útja 
más, mint tegnap, az összkép ugyanaz a fal, s rajta egy-két 
piros bogyó, amely megakasztja a szemet — őrültek, szabadok 
szokatlan gesztusai.

S a szövevényben az ember meg a kutyája. Azonosíthatat
lan, nem is akarta azonosítani még senki. Almos hajnalokon, 
telelőn, őszutón megjelenik. Benéz az alacsony ablakokon — 
sötét szobában savanyú szagú nyanyácska kotorássza lábujjai
val a szőnyegrojtokat, tekintete fölkúszik a magas falakra, de 
mégis mintha vak lenne.

A két karja tőből hiányzik, így a kutya póráza a nyakában, 
talán mégis lehetett valakije, aki odakötötte. Talán olyan is

A  molhidek eretnek  m oham edánjainak válogatott 
csapatát aszaszinnak nevezték. Nevük azt jelenti, hogv 
hasisélvezők, m ert valószínűleg ezzel a kábítószerrel 
nevelték halált megvető harcosokká őket. A szó gyil
kos jelentéssel innen szárm azott és terjed t el a neo
latin nyelvekben. (Szómagyarázat, 1986.)

i  * *

Bagdad, július. 5. A könnyüvérű arabok színes, m ula
tós fővárosa. Amikor az állomásról a dús kertek  között a 
város felé igyekeztem, m intha az egész lakosság ki lett 
volna gyűlve a széles főútra a folyam jobb partján . Pa
dokon és székeken ülve szürcsölték a kávét, szívták a 
narghilét, a több szem élyre szóló dohányzókorsót, amely 
a füstöt vizen á t megszűrve engedi csak a tüdőbe, 
és hallgatták  a zenét, am it a legtöbb esetben gram o
fonok őröltek. Nagyon elegánsan tudnak  öltözködni 
ezek az^ arabok, s egyikük-m ásikuk tagadhatatlanul 
csinos fickó. Csak azt nem értem , hogy itt, a sivatag 
közepén, honnan telik nekik m indenre. Igaz, pompás 
vetem ényeskertek m ellett haladtam  el a város szélén; 
aztán meg ott vannak az o lajkutak is a háttérben  de 
ekkorácska gazdagság m ellett egy am erikainak bizonv 
nem telnék uraskodásra ( . . . )  A rábiának ezen a ré 
szén, am elyet Irak néven az angol ta r t fönnhatósága 
alatt, a Népszövetség megbízásából, többségben az 
arabok vannak, akik term észetesen nincsenek mege
légedve az á m y é k k irá lly a l. . .  hanem  teljes független
séget követelnek. De a kisebb fajok ragaszkodnak az 
angol haderőhöz, am ely szám ukra az élet biztonságát 
jelenti. Ha az arab  törzsek még egymás között is állan
dóan villonganak — arab egységről éppen annyira nem 
lehet beszélni m int szláv egységről — , hogvne volna 
«kuk az örm ényeknek és az asszíroknak az" é letükért 
aggódni! Az utóbbi évtizedekben különben nem volt

Golánia ga!(y)ibás galerijeihez és grafomán garaboncásaihoz 
szól újfent e szó, a gondolati bolerinkodás eme gátyás galériá
jában. Ilyen a ragok rágó« raguja. Egy rakás szerencsét
lenség.

S ti, nemcsak a Tíz Golyó, de ama régi regei (1. Re-fG e és 
rom. rege, király, vö. fr. girer, fordul és Graal, vö. rom. grai, 
szó, a grái, szól, lásd Sol, Nap, Föld) Tíz Nyíl leg'cürígyarma
tosabb és hermetikusan legharmatosabb legényei (vö. fr. garv, 
legény), ti onogurok, ungárok (fr. un  gars, egy legény), magya
rok és legények a Gá-ton, ti tolvajnyelvű szent ragyamok 
(Ra +  Ge., gyámjai Rának és Rá gámái, ha nem épp gamétái 
a hierogámiában), ne felejtsétek el azért Góliát, az üres (rom. 
goi, üres, lásd. fr. vide és verlan devi, lat. diai, isteni és új- 
szanszkrit De.vla, ördög) Gömböt, azt a gyorsan gördülőt. Kerek 
szoknyáján ott utazunk mind (vö. fr. monde, világ), s néha- 
néha fölemelkedünk az elementumok elemes elemei fölé. s meg
térünk (fr. térré, föld) a Földhöz. Balerinának is hívják néha 
a mi istennőnket Góliát, hát persze, hogy Góliát. Nem, nein 
Dávidot. Csak Góliát.

Végezetül pedig ama gólyákat (fr. cigogne, gólya) se feled 
jétek. Ne vessétek és ne gyalázzátok  meg őket, mert cigányok, 
s mert volán létükre, bálnákat, és sűndisznókat szigonyoznak. 
Hiszen ezt a Gólyát lőtte át — nyíllal — az a bizonyos török 
gyermek. S ugyanezt a gólyát kéne meggyógyítsátok ti.

....... a w i
lett volna, aki sajnálja őket, de titokban, csendben éltek, mint 
a penész hamvas virága, lépteik egymáshoz igazítva, m ind
kettejük nyakát kikezdte a vékony bőrszíj.

Ahogy eltűnnek, a hideg szagok kissé fölengednek. Krizán 
témillat kúszik be a közeli temetőből, s valakinek megfordul 
a fejében, hogy gyertyát vegyen, mankót az emlékezetnek, mert 
közel a Halottak Napja.

És nem bénul meg a város, eljön a másik nap, a harma
dik. A hétköznapok után ezt a hegyek közé szorult gázkam 
rát elárasztják az álmok gázai, és nincs két álom egyforma.

Kopnak tovább a kövek, hideg hajnalokon a kar nélküli 
után jönnek más álomfelelőmk.

Zavarok
Egy kisgyerek a buszon: Leesett a dióm, föl kellett venni, 

különben összetapossák. Nem vette föl senki, a gyerek böm 
bölt. ígértek neki másikat: nem kell, csak az. Az az enyém.

Morfondírozás az ablakban: ugye, a csóka meg a varjú ro
konok? A, nem. Vagy mégis? És a holló? Azt csak állatkertben 
látni, panoptikumban, gyűrűvel a csőrében. Károg a holló? 
Á, dehogy. A holló már nem károg; a fekete holló ritka ma
napság, mint a fehér holló.

Nagyanya: intések: Udvarias, rendes .vallásos fiú vót, ojan 
nyakkendős. Hát mér nem fogtad meg magadnak? Az ojant 
kenyérre lehet kenni, jó dógod lett vóna mellette.

— Anyuka, ez kinek a sírja? — A Gárdonyi bácsié. — És 
mit ír ott? — Azt, hogy „Csak a teste“. Tessék csendben le n 
ni. — Anyuka, de a feje hol van?

Mondják, hogy régen a tészta szélét levágták, mert nem 
fért a töpsübe, ma is levágják, pedig már belefér.

— Disztingváltabban is manifesztálódhatnál, agresszivitásod 
derogál. — Nem értem. — Evidens. A mentalitásod infantilis. 
— Nem értem. — Ráadásul hülye is vagy, ennyi az egész.

Suba László: Táncoló ördög

egyéb a történelm ük, m int egyik tartományból a m ásik
ba való fizetés, m észárlások és mészárlások elől vaió 
menekvés. (Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot, 
1928.)

*  *  *

Amikor 1096-ban az első keresztesek Kisázsia fö ld
jére léptek, az iszlám világ a bomlás képét m utatta. 
A „legitim kalifák“ — Mohamednek, a vallásalapí tónak 
első utódai — hódító politikájukkal 633 és 732 között 
óriási iszlám birodalm at alapíto ttak  a Közel-Keleten, 
Közép-Ázsiában, Észak-A frikában és az Ibériai-félszi
geten. Ebben a voltaképpeni arabokon kívül számos 
más elarabosodott vagy etnikai és kulturális m ivoltát 
megőrző nép is élt. (Az arab kalifátus és utódállamai, 
1978.)

* * *
A Próféta „szent szokásai“ (szunna) a Korán h it

forrása m ellett képezik az iszlám tanítás másik alapját 
Az olyan irányzatok, am elyek az általános szunnát 
nem tartják  m értékadónak, pártoknak avagy szekták
nak (sía) szám ítanak . . .  A hagyom ány (szunna) ortodox 
képviselőivel máig szembenálló párt (síiták) saját h it
form ákat alakíto tt k i . . .  A legrégibb iszlám szekták 
létüket nem is vallási, hanem  államjogi vonatkozású 
nézeteltéréseknek köszönhetik. Az a kérdés, hogy ki 
a Próféta jogszerinti utóda, a kalifa. Oszmán meggyil
kolása óta foglalkoztatta a kedélyeket. Az ortodoxok és 
a síiták között Mohamed utódlásáról vallott eltérő vé
lem ények m iatt tám adt ellentét az idők során mind
jobban m élyült, részben azért, m ert az „igazhitűek* 
hagyom ányát m ásként értelm ezték, részben pedig azért, 
m ert a sía uralom ra ju to tt Perzsiában és a perzsáknak 
az arabokkal és törökökkel szembeni ellenállása ebben 
a term ában is m egnyilvánult. (Az öt világvallás, 1987.)

mm
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Kellő fokú 
hígításban...

Még a legelszántabb sajtó- 
levelezők is széles ívben el
kerülnek bizonyos témákat; 
mint az eszkimók a májpásté
tomot Nansen vacsoráján. És 
ugyanúgy, mint ők. nem is 
tudják, milyen ízes falatokról 
maradnak le. Az olvasók igen 
nagy része — akárcsak a szín- 
házbajáróké, vagy hogy a mai 
helyzethez alkalmazkodva fe
jezzem ki magam: az egykor 
m ég  színházba is járóké — 
anélkül alkot vélem ényt egy 
szövegről, hogy vágyna azt el
olvasni.

Gyakran elnéztem egy-egy 
nagy megjegyzéstevőt: végig
lapozza a vastag folyóiratot, 
azán kedvetlenül leejti: nincs 
benne semmi o lvasn iva ló !... 
Honnan tudod, hiszen sem
mit sem olvastál el? . .  . Hát 
— nem is olyanok, hogy elol
vashatnám . . .  De hát honnan 
tudod? . .  . Látom! A  színéről, 
a . . .  a küllem éről. . .  na, egy
szóval nem jön, hogy elolvas
sam!

Ha olyan ember mondaná, 
aki különben sem szeret ol
vasni, megérteném . . .  de má
niákus olvasókról volt szó 
mindég ilyenkor. Tehát az 
eset éppen olyan, mint ama 
bizonyos eszkimóké, akiknek 
a történetét öt-hat évente 
szükségesnek látom elism é
telni.

Fridtjof Nansen, a nagy 
sarkutazó egyszer meghívta 
vacsorára egy csomó eszkimó 
barátját, azokat, akik annyi
szor osztották meg vele utolsó 
ialat kutyahúsukat, vagy hal" 
bél-maradékaikat a nagy sar
ki éjszakában. Megrakta az 
asztalt jó falatokkal: volt ott 
sajt, tojás, sonka, rántott 
szelet, minden: s az eszkimók 
fogyasztották is jóízűen, ám 
feltűnt Nansennek, hogy ven
dégei a májpástétomot, óvato
san, de igen határozottan 

» mindég k ik e rü lik ... Nem  
eszitek az ilyesm it? kérdezte, 
rámutatva a pástétomra. A 
legöregebb eszkimó, mélyen 
elpirulva, halkan felelte: De 
igen! De csak nagy éhínség 
idején . .  .

nak a turkáló-válogató olva
sók szemében a kikerült írá
sok? . . .  Látom, hogy lev. ba
rátnőm például mindég kike
rüli egy jó tollú írónak rend
szeresen vezetett napló-rova
tát, amely pedig hétről-hétre 
tele van érdekes eszébe ju
tásokkal. Kérdem: miért nem  
olvassa? . .  ■ Hát, azért, mond
ja, m ert — m indent tud! 
O lyan nagyon m inden t tud! 
Ne tudjon valaki fo lyton  
m indent! És ne olyan lendü
letesen!

Szegény feje, mennyire sze
gét fején találó észrevételt 
tett! Valóban ez a közhely a 
lényeg: az emberek többsége 
nem bírja, ha állandóan okít
ják és pofozgatják, hogy 
mennyi mindent nem olvas, 
mennyi mindenen nem gon
dolkozik.

Azt hiszem, a vérbeli író 
és a vérbeli szerkesztő ezt 
mindég is tudta, s a káros 
következmények elhárítására 
rangja szerint különböző  meg
oldásokhoz folyamodott. Ez 
alkalommal a kevésbé rangos 
megoldást említem csak fel: 
azt, amit az úgynevezett 
lektűrirodalom céltudatos írói 
és lektorai alkalmaznak.

Nem arról a lektűriroda- 
iomról van szó, amit például 
Jakabfy Tamás tart annak; 
egyszóval nem Tamási Áron
ról és nem is Friedrich Dür- 
renmattról, hanem az olyas
miről, aminek hátlapján pl. 
most ezeket olvashatom: „1965 
óta csaknem 4 millió pél
dányban kelt el világszerte. 
A regény magyarul a 41. an
gol, a 18. spanyol nyelvű ki
adással és az új svéd fordí
tással egyidőben jelenik meg.“ 
Okának kell lennie, hogy 
annyira kelendő. (Noha mind
ez egy Mauriac esetében pél
dául nem lenne érdekes — ; 
nem is láttam soha, hogy így 
hirdették volna!)

A regény, ahogy a hátlap
ján a New York Times-ből 
vett idézet állítja: Üdítő . .. 
És mint ahogy az üdítő italok 
is általában, megfelelően: híg. 
Egész pontosan szólva: hígí
tott. Negyven éves szerkesztői 
múltammal látom a jelenetet, 
umikor az Üdítő  kezdő írója 
hallgatja a könyvkiadó lek
torát: „Tudja, drága fiam, ez 
itt mind nagyon jó, csak kis
sé erős; gondolja meg, ezt 
főleg érettebb háziasszonyok 
fogják olvasni, akik a maguk 
vágyait és kalandjait óvato
san szüresölve szeretik él
vezni . . .  tehát oldani k e ll . . .  
kis cukor, kis szén sav. . .  és 
szürcsölni fogják tudni!“

És ilyenformán mindazok a 
igazi íróknál is megtalálhatók, 
motívumok, amelyek nagy,

uumiai i.-> iriCg tcUä-lJl*
de nem  szüresölhetőck, e re
gényben oly könnyen, oly sik- 
kanva csúsznak le az olvasók
célba ve tt rétege torkán, mint 
a majonezes csiga, its iám. 
igy több mint négy millióan 
élvezhetik e témákat, olyanok 
is. akiket ettől az eredeti 
helyen elriasztott volna az 
irodalom-szag!

Plugor Sándor mesélte, 
hogy amikor New Yorkban 
járt, két dolog lepte meg: 
hogy milyen rosszul keres 
Szalay Lajos, a nagy-nagy 
grafikusművész, és, hogy mi
lyen jól keresnek azok az 
utánzói, akik eltalálják a hí
gítás ajánlatos fokát.

Igaz, léteznek esetek, ami
kor az iró — bármilyen szín
vonalon — valóban túl 
okos . . . ,  amikor képtelen fé
ken tartani a képességeit. . . ,  
de azok más esetek; azokról 
talán máskor.

SZÓCS ISTVÁN

í v  m  ü m

Danilo Kis:
Dävidovks
E röpke írás (egy svéd új
ság nemrég kért tőlem egy 
60 soros bemutatkozást, azó
ta csak 60 soros szövegeket 
van kedvem i rni) a könyv 
orvén • csupán azt szeretné 
kijelenteni, hogy világnyi a 
szabad ág, minek porosod
nánk hát. mint kézbe nem  
vett könyvek meg folyóiratok. 
Ügy tűnik, ennél mégis tak- 
tikusabb. Lássuk!
A B. D. sírem léke  magyar 
fordításában 18 626 a betű 
van, 9215 á, . . . ,  13 dz, . .  
59 987 e, . .  , 7612 z. Könnye
dén ellenőrizhető, ti. a fény
szedést számítógépen végzik, 
a szöveget mágneses lem e
zen rögzítik, aki ezt meg
kapja, egy segédprogram se
gítségével pillanatok alatt 
m g zerkesztheti a fenti táb- 

Tázalot. Hasonló mód meg
nézheti, mennyi szóból áll

Borisz
síremléke
össze az anyag (4681), melyik 
a leggyakoribb (98 van, 27 
halál, nem számítva a néve
lőket, kötőszókat), kiderítheti, 
hogyan néz ki a szavak elosz
lása .bekezdésenként vagy 
oldalanként milyen a sűrűsé
ge etc., etc„ aztán meg ha- 
sonlftgathat másféle könyvek
hez, s az eredmények fölött 
élvezetesen tudhat meditálni. 
Nem erről akarok beszélni.

Két magyar kiadást ism e
rek. Az egyik az újvidéki 
Fórumé, tenyérnyi, törékeny 
könyv, folyton esik szét, széj
jel, ragasztgatni kell, nem le
het tudni, kinek a tulajdona, 
kölcsönbe kapja az ember, 
meg akarja tartani, mert szi
véhez nő, aztán mégis to
vábbpasszolja, vagyis nem  
állja meg, hogy barátaival 
ne olvastassa el. A másik 
megjelenése jó pár évvel kö
veti az előbbit, Magyarorszá
gon adják ki, amikor már 
mindarról, amiről a könyv
ben szó van, bárhol szabad 
beszélni; szép, fényes a bo
rítója .mérete is duplás, a 
betűk nagyok, a tipográfia 
magazinos, blikkfangos — alig 
kézbevehető könyv, kisikla
tott, hiszen a szöveg, „A 
KÖNYV“ meglép róla. Az 
anyagi világ erőszakossága 
alulmarad itt is.
Erőszakos valamennyi forma
törekvés. de az élet is csu
pán egyetlen magból sarjad, 
a többit madarak csipegetik 
föl.
Én szeretem a németeket, a 
cseheket és a szlovákokat, a 
szerbeket, a románokat, a 
zsidókat, a magyarokat. Per
sze nem mindig egyformán 
szeretem őket, mert pl. egyik 
bácsink gyönyörű és merész 
felesége miatt jó ideig főképp 
a csehekéit rajongtam, de 
hát kirekeszteni, pláne gyű
lölni egyiket sem tudom, sze
retetem eloszlik, mint az eső 
ezen a vidéken: Duna menti 
szeretet. Eloszlik és vándorol. 
Ulm nem Ulm, Kelheim nem 
Kelheim, Passau sem Passau, 
Krems nem Krems, Komárom 
nem Komárom, Visegrád nem 
Visegrád és így tovább, mert 
Szulina sem Szulina, minek
utána Ulm Kelheimra rakó
dik vagy épp Passaura, amaz 
szintén tovább ázik és mosó
dik és úszik, elsüllyed és fel
merül: az eseményeknek meg 
a temetőknek nincsen pontos 
helyszínük. Hordalékos vidék, 
nincs ki pillád: ás . . .

a KÖNYV

Amikor nagyapám Mátyás 
király utcai kertjében össze
gyűltünk, az elbeszélt törté
netek megtapadtak a fák és a 
bokrok tövében. Ott lapulnak, 
szunnyadnak, virítanak: a 
nyárikörte öreg fája alatt 
szerb unokabátyám szerelmi 
tragédiája; a berbencei szilva 
alatt prágai unokabátyám ön
gyilkos demonstrációja; a 
ringló tövén bukaresti bácsi- 
kánk teltkeblű aktjai, az 
ikeralma alatt pesti unoka
fivérem biszexuális kalandjai; 
a császárkörte mellett a ször
nyű gyilkosság, melynek ara
di nagybátyám volt a koro
natanúja („vér, vér, rengeteg 
vér!“): a málnabokrok közt 
unokahúgom fantasztikus e l
képzelése az angyalcsinálás
ról, az orgona tövében pedig 
egy tényleges angyalcsinálás 
iszonyú története lapul, kuzi- 
nom s nagybátyám rettegett 
titka; a bodzák mentén orosz
zsidó báesikám isztambuli üz
letei, koszos száll ódaszobák, 
svábbogarak, honvágy; a vad
rózsa tövében magyar-cigány 
unokanövérem gyönyörű da
lai („a holdfény úgy tapadt 
rá, mintha saját meleg bőre 
volna, a fűben testek kontúr
ja, rugóként kiegyenesedő 
fűszálak“) ; a szétszórt luga
sok alatt csupa szerelmi tör
ténet. melyek végén ott van 
mindig a pont, a nagy szup- 
remista ábra.
Gondolni kellene egy dobo
zolt könyvalakra is. Karton
doboz, benne lapok, némelyek 
leporellószerűen hajtogatva. 
Mindegyik fejezet külön le 
porellón, mindazonáltal szá
muk nem egyezne, mert az 
egyik lap eleje egyszersmind 
a vége volna valamelyiknek, 
vége vagy közepe, tetszőleges 
része. Hol van az igazság? 
Annyit mondhatunk, létezésé
ben nem kételkedhetünk, 
megtalálni viszont nem áll 
módunkban. Anvt mi törté
netnek titulálunk, m iféle lo
gikával állítjuk össze? Köny- 
nven kisiklatható logika ez, 
így aztán oda a történetünk 
is. Persze létezésében kétel
kedni felesleges, ám azt el
mesélni . .. etc. Végül is e 
dobozos elrendezés meditálás- 
ra fog késztetni. Ugyanannyi 
betű, szó, egyebek, semmi vál
tozás. Mégis, mérlegelni fo
gunk másfajta formák kínál
ta esélyeket is. Világnyi a 
szabadság, minek porosod
nánk hát, mint kézbe nem
vett könyvek?!

LÄNG ZSOLT

Operajátszásunk
Budapest
Folytatás az 1. oldalról

zei is mintegy elhatárolva 
magát zsengéjétől. Amúgy iga
zán őszintén csak egy ember
nek lehetett az első előadás 
után gratulálni: Laskay Ad- 
rienne-nek, aki a jórészt 
újoncokból álló kórust az 
előadás erősségévé tudta ten
ni. (Restellem, de Valkay Fe
renc koreográfiája tekinteté
ben gyanúsan megoszlik a 
véleményem. Inkább nem 
mondom ki, mintsem hogy 
tudatlanságomban megbánt
sam a művészt és munkatár
sait.)

A „műhely“ minősítés a 
második előadásra már nem  
volt túlzó. Demény Attila 
legutóbbi rendezése, a Szé
ke ly  fonó  valódi színpadi al
kotás. Páholyszékembő] jól 
láttam Fodor Gézát, Magyar- 
ország első operakritikusát, a 
m űfaj hivatott bölcselőjét: ő

Ő IS MEGTAPSOLTA

is megtapsolta. Ezt azok oku
lására jegyzem itt meg, akik 
a színrevitelt netán csak a 
kolozsvári sajtó bírálatából 
ismerik, arpely kíméletlenül 
elutasította. Fodor Géza, ami
kor operakritikát ír, azt min
dig nagy terjedelemben és le
nyűgöző esztétái fegyverze
tének teljes bevetésével teszi. 
Ha ezt az előadást is meg
tiszteli egy rá vallóan nagy
szerű írással, sokat tanulha
tunk majd belőle.

Egyelőre a Kórody Eleké
hez viszonyítom a magam vé- 
ieménvét (Szabadság, 1991. 
március 14.). Megértem és 
méltányolom ellenkezését; a 
maga szempontjából igaza 
van. és elismerem, hogy a 
kritikustárs ezt a maga iga--

mérlegén
zát jól is fejtette ki. Számá
ra Kodály müve Kodály ön- 
exegézisével és a mű előadói 
hagyományával egyetemben: 
szentség. E premissza tükö
rében Demény Attila az, 
aminek tartja: szentségtörő.

Holott a rendező még több
re becsüli a „szent“ művet, 
mint maga Kodály!

A zeneszerző csak amolyan 
ürügyértékű mesét írt parti
túrájához, amelynek zenei 
anyagát nagyrészt korábbi 
népdalföldolgozásai teszik. 
„Ami történik, csak látszat-

CSAK
l At s z a t c s e l e k m é n y

cselekmény, mely kizárólag 
arra szolgál, hogy az átme
neteket némiképpen áthidalja, 
a varratokat elfödje“ — írta 
a bemutató után Jemnitz 
Sándor, máig ható érvénnyel. 
Demény ezzel szemben azt 
állítja, hogy a mű eredendő
en, drámai alkotás, csak épp 
hogy a cselekményt nem Ko
dály meséjéből, hanem a par
titúrából, magából a zené
ből kell kiolvasni. „Hiszek a 
Székely fonó, mint alapvető
en (?) drámai mű színházi 
jövőjében“ —■ írja Mit jelent 
itt és m ost Székely fonót ren
dezni?  című programnyilatko
zatában. (A közbevetett kér
dőjel tőlem, L. F.) Ez a tait- 
vailás minden bizonnyal jól 
esett volna a mesternek, ha 
életében tudomást szerezhe
tett volna róla — és persze 
meglepte volna. Életében o- 
lyanokkal kellett beérnie, 
hogy „nem opera, csak re
mekmű és úgyszólván párat
lanul áll az operai repertoár
ban“ (Fodor Gyula, 1932). 
Hogy rosszabbakat ne idézzek.

Én azzal bántom mind a 
s, rendezőt, mind az intézmény 

^leghűségesebb kritikusát, hogy

a Székely fonót továbbra is 
jelesen színpadszerűtlen zene
műnek tartom. Ha volt olvas
mány, mely igazán hatott a 
felőle kialakult nézeteimre, az 
Ittzés Mihály tanulmánya 
volt (Kodály Zoltán népdal- 
feldolgozásainak formavilága, 
1966). A kitűnő kecskeméti 
szerző elemzése nyomán tu
datosult bennem a tény, hogy 
a partitúra nem annyira fü
zérszerű, amennyire tartják 
(tartottam), és nemcsak az ön
állóan is előadható számok 
egyenkénti megformálása mes
teri benne, hanem bizony 
megvan a maga autonóm ze
nei nagyformája is. Ettől füg
getlenül és ezzel egyetemben 
azonban a Széke ly  fonó  sze
rintem annyira színpadszerűt
len alkotás, amennyire csak 
egy Kodály annak írta, és 
csakis annyira színpadsze
rű, amennyire egy ren
dező azzá tudja tenni. Am  
vessen meg Demény, de be
vallom: szép emlékét őrizem 
szívemben a megelőző kolozs
vári Székely fonó  nak is, a- 
melyben a marosvásárhelyi 
Népi Együttes táncmestere. 
Székely Dénes amúgy istene
sen kitáncoltatta a port a 
színpad deszkái közül. Ugyan
akkor Kóródy is leírhat, mert

ÉN BIZONY ÉLVEZTEM

én bizony élveztem Demény 
új útra térő csupa-meglepe- 
tés rendezését is.

„Itt és most“ — nyilatkoz
ta a rendező. Ez nála ezúttal 
az „itt és mást“ egyparancso- 
latát jelenti. Vagyis: a rossz 
emlékű korszakban a cenzo
rokat kijátszva (esetleg cin
kos egyetérésre bírva őket) 
itt és akkor az volt a virtus, 
hogy minél több székely ru
ha, tánc, kancsó, guzsaly és- 
atöbbi jelezze a színpadon a 
székely azonosságot: ezzel 
szemben ma már és még 
eléggé cenzúrázatlanul lehe
tünk a mi színpadunkon ma
gyarok, sót székelyek ahhoz, 
hogy ne kelljen ilyesmikkel 
ágálnunk — ezt a politikai 
időjárásjelentést olvasom ki 
a rendezésből. Demény sz'n- 
padravitele szerint most az 
ideje kimondanunk: Kodály

nem-operáját ezer meg ezer 
szál fűzi az egyetemes embe
ri kultúra nagy remekművei
hez: a Görög Ilona  a Rómeó  
és Júlia  analogonja, a Nagy
orrú bolha a commedia deli’ 
arte jelmezében is azonos ön
magával, a Kérő búcsúja és 
visszatérése Odüsszeusz búcsú
ja és visszatérése . . .

Ami a rendező szándékait 
illeti, esszévé írni könnyebb 
őket (Rónai István tette meg, 
bravúrosan, Széke ly  fonó  — 
1991 című miniatűrjében; e- 
zért az egy Írásért is érde
mes megvenni a műsorfüze
tet!), a színpadon megvalósí
tani nehezebb. A rendezés nem  
minden eleme hat telitalálat
ként, ami egy ilyen rendhagyó, 
a mű utóéletében új fejezetet 
nyitó művészi vállalkozás ese
tében természetes. De ne fe
ledjük. személyi fogékonyság, 
műveltség kérdése is, hogy ki 
mit miképpen fogad be, a 
rendező metaforáinak, poénje
inek, gagjeinek mekkora há
nyadát érti. (Egy példát mon
dok. Adott pillanatban valaki 
lekuporodik és lila kendővel 
letakarják. Igazán csak pár 
éve és véletlenül tudtam meg, 
hogy a lila a gyász színe, így 
megértettem, hogy az a vala
ki akkor éppen meghalt, ám 
kérdés, hogy ezt a közönség 
mekkora rétege tudja, és az 
is kérdés, hogy én hány ilyen 
asszociációt néztem önhibám
ból értetlenül.) Nyugodjék meg 
a Szabadság  kritikusa: nekem  
sincs halványlila gőzöm sem  
afelől, hoff’ a darab végén 
miért eredt el az eső. De attól 
még értékes, előremutató al
kotásnak tartom ezt a Székely  
fonót. Neki is javasolom: néz
zük meg minél többször. Biz
tosan mindig találunk majd 
benne újabb és újabb értel
meket. Ezt a hagyományos 
rendezésről — amelyet azért 
sosem fogunk megtagadni 
vagy lenézni, amelyet itt és 
most. a mai politikai időjá-

A MAI POLITIKAI 
IDŐJÁRÁSBAN

rásban is szívesen néznénk 
újra! — aligha állíthatni.

Azért Írtam ennyire rész
letesen erről a rendezésről,

mert Kolozsvárt sokan vitat
ták, és többen is noszkoltak, 
hogy vallják színt felőle. Rö
viden bár, de azt is le kell 
szögeznem, hogy ez az előa
dás- zeneileg is sokkal jobb 
volt Budapesten a megelőző 
napinál. A hatalmas taps 
nemcsak a rendező eredeti 
fölfogásának, hanem Háry 
Bélának és a zenekarnak, a 
Laskay Adrienne vezette kó
rusnak, és valahány szereplő
nek is szólt (Georgescu Mária, 
Hercz Péter, B. Konrád Er
zsébet, Kiss B. Attila. Berecz 
Zsejke, Bancsov Károly, Ja
kab Melinda, Simon Katalin).

A műsorfüzet a díszlet- és 
jelmeztervező Wittlinger Mar
git, a vendégkoreográfus Ju
hász Anikó, a hangverseny- 
mester Hellmann András, az 
ügyelő Gy. Tatár Éva, vala
mint Kádár Tibor, a rendező 
vendégmunkatársa mellett két 
dramaturgot — Visky András, 
Rónai István —, két korre
petitort — G. Incze Katalin, 
Rónai István — és két súgót 
is megnevezett — Mátyás 
Mária, Tatár Gizella. Ennyi 
irányítóval a Ringet is színre 
lehetne vinni. Ez is mutatja, 
mekkora jelentőséget tulajdo
nított operaházunk ennek az

Jelenet a Székely fonóból
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Vernes András; ő sz i verőfény



á  spanyolviaszt m
fel kell fedezn i!

A színházi ember „lavatalból“ a személyiség szabad kibon
takozásának a hirdetője, de tapasztalja, hogy ez csak vágyá
lom, mert megvalósulása elé olyan akadályokat gördítenek, 
am elyek nem az ő világából valók. Játékjogának védelmében 
színházi „paloíaforradalomra“ ragadtatja magát, de ha *»r- 
ténetesen kísérlete meghiúsul, az üres tér szentilonáján tér 
magához, s talán itt eszmél igazán magára.

Ruszt Józsefék nem szedték sátorfájukat a Szegedi Szín
házból, mert nem volt mit, de igyekeztek egy-kettö megterem
teni az áldozat kikezdhetetlen erkölcsi fölényében sütkérezve 
az adekvát esztétikát színházi létükhöz.

Ok szegényszínház: a mit sem sejtő nézőt egy cselgán«»- 
mtami látványa fogadja, mert ők csak ezt a teret tüntetik 
ki igen intenzív színészi jelenlét bizalmával; nincsenek ka- 
tásefíektusok, talán rendező sincs, csak színész van, aki a 
rendező- vagy színész-központúság mondvacsinált dillemmáját 
művészhez illő nonsaiansszal hatályon kívül helyezi, mart 
hiszen a játékban egyedül 6, a színész illetékes. A díszletet, 
effektust nem nyögő színész, és csakis az ilyen képes a te
remtés folytonosságát lehetővé tevő folytonosságra, szabadságá
ban áll bármit megtenni: a szó legszebb értelmének kihámo- 
zásátói a földön való fetrengésig. Hitvallásunk: a helyzetek 
attól töltődnek fel energiával, hogy a színész jelenlét biológi
ailag ha alm asodik el a játék színhelye felett.

Szószínház. Habár fölül minden más (a metakommuniká
ció is), azért a szó  az úr. A szót kell láttatni! Ennek egyenes 
folyománya a gyakorlatias gondolkozás. Vagy inkább a gon
dolat gyakorlatiassága: tehát már a rendező eleve úgy értel
mez, hogy az majd játszian megérzékíthető legyen. (A kime
rítő elemzés még nem biztosítéka a dráma mint színjáték 
megszólalásának.)

K lasszikus  színház. Már csak a puritanizmusa révén is. 
De azért is, mert becsvágya leporolni a mitológiát, az alap- 
történetek némelyikét. A Csongor és Tünde  is a mitologikus 
közegben találtatik, viszont hál istennek nem teszi kötlezővé 
a külső utalások, a bevont jelképek és mitikus alapsémák 
használatát, mint teszem azt Madách Tragédia  ja.

A  Csongor és Tünde  drámai pendan^ja a „Mi dolgunk a 
világon?“ kérdésre Vörösmarty által adott első válasznak. A 
Független Színpad előadásában a kulcsfigura Mirigy, ez az 
ellen-titáni boszorkány, akinek, mint egy kergült Atlasznak, 
gyönyörűségére és örömére szolgál égi és fö ld i összesimulásá- 
nak megakadályozása. Mirigy (Köríti Helga) mellesleg gyö
nyörű, <le nemcsak Mirigy-viszonylatban; azon boszorkányok 
közé tartozónak ismerjük el, akik férfiszíveken masírozva 
mentek a máglyahalálba. Megjegyzendő, hogy átka („Légy 
egérré, légy bogárrá, f vagy légy olyan, mint Mirigy!“) áldás- 
érvényűnek tetszik. Balgában (Both András) nyoma sincs a 
'kanonizált Balga-image-nak. Furfangossága nem tökkel ütött- 
■ségbe oltott falánkság; jellem ét talán az az ősfelism erés ala
kítja miszerint „Nemcsak kenyérrel él az ember, tehát azzal 
ss!“ Az ördögfiak egészséges harsányságot képviselnek. A 
földön ülve, hátukat egymásnak vetve alkotják a hármas 
utat a Csongor-ellenes világösszeesküvésben, majd hirtelen 
váltással Tudós-, Kalmár-, Fejedelemmé lesznek: idejük van 
monológjaik alatt kiheverni, levezetni az ördögünkként össze
gyűjtött feszültséget. Csongor (Bagó Beralan) játéka az ér
zelmek széles skáláján mozog, hitelesen, minden görcsösség- 
tö f  mentesen, a bárgyú rajongástól az örökléltbe bepillantó 
szent borzalomig. Tünde (Fritz Katalin) tündér-léte az evilá- 
giságban csakis a gyámoltalanság, élhetetlenség benyomását 
kelti. Tündénk még rátesz egy lapáttal, számára még a paszta 
beszéd is kölönc, ezért valami éteri suttogássá szublimálja. 
Tünde alakjának ilyetén elszegényitése Ilmát harsány ellen- 
pontozó szerepre predesztinálja (Fehér Juli) l edér haiasbaba 
mód viselkedik, mintha az erotika csakis Mirigyet latiné hi

vatott k iltn iM i. aki teWmtélébresxtő pókerarccal az Éjt is 
eljátssza.
Az irónia m ini a hitelesség egyik legveszedelmesebb formája, 
lényegi velejárója játékuknak. Tenyerükkel szemellenzőt for
málnak, és úgy révednek néháay » éter  távolába, a tér, a re
latív tér virtuális voltát biaonyítandó. Babits szavával: „Kicsi 
az én házam, kicsi de nem börtön." A szónak gyakran nem  
adnak logikai tartalmat, hanem egyszerűen, a szituáció meg
követelte lelkiállapot kifejezésére szolgál. Előszeretettel él 
Ruszt József a vágástehnikával, ennek gyakran a cselekmény 
látja kárát: Csongor lába hirtele* Balga nyakán terem, nem 
tudni, miért. Vagy lepottyan az égből, anélkül, hogy a manók 
elmondták légyen a lepottyantó varázsig.l.

Minimalista színház, elintézhetné egy legyintéssel a szak
mabeli. Spanyolviasz! — de abból a fajtából, amit fel kell fedez
ni, legalábbis a sétatéri közönség, a színház találmányi hi
vatal derűk, kolozsvári csinovnyikjai számára.

Ha vándorszínészek lennének, istenbizony, sokan velük 
szöknének.

SZABÓ ATTILA

Mindenkori
tragédiánk

Mottó:
„Kém adhatok mást, 
csak mi lényegem.“

Emberfeletti sikollyal felrázott nézők előtt Adám a földön 
hasalva a repülést imitálja: felkavaró látvány. Miközben test
felületének lehető legterjedelmesebb részén érintkezik a Föld
del, őrült sebességgel szárnyal, a Pöl A szelleme és Lucifer, 
anyag és eszme szakítóereje közt gyötrődve. Ráérzőnk arra 
- paradoxonra, ami állati és isteni voltunk örök egymáshoz-lán- 
coiásóból adódik. Az ürjelenet az, ami Madách 1 ragediáyabun 
a jelennek felel meg, elválasztva a történelmi' színeket a jövő
kép-színektől, de ez az, ami egyetemes is. Jelen azonban nincs 
múlt nélkül, s Lucifer kalauzolásával, Ádámmal együtt még 
nagyon sokat kell „utaznunk át a történelmen“, hogy ide el
jussunk.

Mi lehet az, ami egy bizonyos embertípust arra késztet, hogy 
fejest ugorjék a történelembe, s régmúlt idők eseményeit, viszo
nyait mazsolázgassa? Akkor szabad átengednünk magunkat a 
tönénészkedésnek, ha abból valami olyasmit tudunk meg, amit 
saját korunkra vonatkoztathatunk. Az evés célja a jóllakós, az 
éhségérzet megszüntetése és nem csupán az étel izének kiszi
polyozása, mert így könnyen öncélú élvezkedéssé válhat a táp
lálkozásunk. A cél megéreznünk azt, hogyan jutottunk ide, ahol 
vagyunk, esetleg nMlyen irányba haladunk. A történelem ízlel
getése tehát a jelen megértését célozza.

Madách Tragédiája a nemzetté válás korában született, a 
nagyigényü közösségi érzések tombolásának és lehiggadásának 
idején. Madách alkotói igényei még ezen is túllép: az egész em
beriség sorsát akarja megemészteni egyedien drámai költe
ményben. A huszadik század végére az ilyen típusú tömeg
érzések (melyeket később, jól manipulálva, a kommunizmus 
használt fel) csilaga lehullt; az emberek egyre inkább kor, 
foglalkozás, érdeklődési kör. hobbi szerint csoportosulnak cso- 
kor-'zerű közösségekbe. A fiatalok „bokor“-képződményekben 
érzik otthon magukat. Ügy tűnik, a „nagyszínházára is ez a 
sors vár. Nézőterünk kopár, és sok rendező szerint lassan csak 
a stúdió-előadásoké a jövő. Ezek az intim, kis létszámú együtt- 
létek közelebb állanának a mai ember beállítottságához. (?) A 
vasfüggönyhöz bújva hol előtte, ho] mögötte folyik meghitten 
u színjáték. A sort nálunk a Buszmegálló  nyitotta meg, és ebbe

illeszkedik szervesen az az előadássorozat is, melyet a buda
pesti Független Színpad  hozott nekünk húsvéti ajándékba.

Az egyetemen azt tanultuk, hogy Madách Tragédiája első
sorban olvasásra alkalmas: elmélkedésre a világ sorsa felett az 
otthoni fotel nyugalmában. Majdnem egy féléven kere-ztül ol
vastuk a Tragédiát elölről, hátulról, a legkülönbözőbb szem
pontok szerint; fejünkben elméletek, lehetséges világok bo
lyongtak olyan intenzitással, mint ahogy a bor forr. A Füg
getlen Színpad  egyszeri előadása kellett nekem  ahhoz, hogy 
a szőlő nedve letisztuljon: most álltak helyre bennem a kifeje
zések, igazán csak most értettem meg a Tragédiát Ez pedig 
azért volt lehetséges, mert az előadásban a kép nem huV szét 
színekre, az értelmezés sem bomlik eszmei irányzatokra, hanem  
megőrződik a gondolati ív egésze, az eszmélkedés gombölyded 
befejezettsége. A budapestiek Tragédiája  nem történelem, ha
nem élet. Éppen annyira egyetemes, mint amennyire aktuális, 
éppen annyira nemzetközi, mint amennyire magyar.

A Független Színpad az elöadhatóság kérdéses voltát megint 
semmissé nyilvánítja. Ök is megmutatják, hogy a Tragédiát 
elő lehet, s így elő is ke ll adni! Elképesztő, mennyire ki tudják 
használni a szöveg nyújtotta lehetőségeket, s így az értelmezés 
az evidencia erejével hat. A paradicsomi szín ösemberi gesz- 
lussorozata, meztelensége például annyira természetes, hogy 
szinte a homlokunkra csapunk: hogy is nem jutott eszünkbe 
eddig?! Az előadás viszonyokat állít elénk, melyek állandó 
katalizátorként végig megmaradnak. Ádám az első három 
színben gyermekded együgyűségből a bölcselkedő, mindent át
látni akaró emberré fejlődik, mégpedig nem az Űr, hanem  
Lucifer által. Innen tovább aztán kilép az eseményekből (öt 
színen keresztüli más és más színész alakítja Ádámot), de ko
rántsem passzívan szemlél, színről színid értékel, és a tovább
lépés lehetőségeit keresi. A párizsi szín az első, amelyben 
Ádám átadja magát a történéseknek (ennyiben a szinrevitel 
megőrzi a dráma szerkezeti szimmetriáját, melynek középpont
ja a IX. szín, az „álom az álomban“), itt hagyja magát sodor
tatni az eseményektől, ezért éppen ez az, ahol sziiríBóIifcusan 
a fejét is szinte elveszti. A dráma lözéppontjától eltérően 
azonban az előadás középpontja nem a IX., hanem a XIII 
szín: az űrjelenet. Ez az előadás csúcspontja. Ezután már csak 
a szánalmas jövőbe nyerünk betekintést, meghatódottan látva, 
mint próbál Ádám közösséget vállalni az utolsó embert je l
képező eszkimóval, hogyan próbál még egyszer és utoljára 
„dacolni Isten végzetével“, az öngyilkosság gondoláiéval ka
cérkodva. s hogyan jelenik meg borzongató egymásutánisággal 
a szirti jelenetben halál és születés. Adám kiábrándultságát az 
Úr próbálja híres mondásával hitté változtatni.

Éva egészen más. Éva a mindenkori Ádám kiegészítője. Míg 
Adám minden álomképre emlékezve szintetizál, addig Éva ana
lizál „nyakig benne van“ a részletekben. Mindig más; noisége 
mindig alkalmazkodik a meglévő körülményekhez, hiszen élet
re van ítélve, az egész emberiséget kell mindig újjászulnie. Ez 
a nagy eszme persze csak ösztönösen -vezérli, míg ö maga szín
ről színre (a IX-ben még egy színen belül is) változik. Egész
séges helvzetisége > azonban nemcsak föidhözragadtság, hanem  
kiút is, hiszen ahol az értelem megfeneklik, ott az ösztön 
viszi tovább az emberpárt: ha Éva nem szakítja le az almát, 
az emberiség ma is az ösemberi állapotok felhőtlen, de állati 
sorában élne. A kopár domboldalra is ő épít lugast, ezzel visz- 
szavarázsolva a paradicsomot. Éva az, aki enged az ördög kí
sértéseinek. de aki meg is kérdőjelezi a sátán hatalmát. Hiszen 
az érzelmek vékony szála az. amit Lucifer gúnyosan kinevet, 
mint „az értelemnek végtelen unalmas“ dolgot, de ugyanez az 
érzelem az, amin állandóan elbukik. Lucifer, a lázadó angyal 
ügye kissé sommásan van elintézve a dráma végkifejletében, 
a keretszínben. Az előadás ezt kiegyenlíti: a híres végszó után 
Lucifer exodusa azt sugallja, az ellenfél nem degradálódik el- 
somfordáló vesztessé, a harc még nem fejeződött be. Az elő
adásnak nincs vége.

A tapsot fogadó szinészgárda közepén álló Adám és Éva 
arca összhangban áll a három és fél órás drámaérteím r  issei. 
Éva az első taps nyomán már önfeledten mosolyog: ez az újabb 
szín, amibe megint bele kell élnie magát. Ádám komor, egész 
testmozgása azt mutatja, ő még mindig Adám, a jelenlévő 
százötven ember őse és leszármazottja. Csak az utolsó vissza
tapsolásra enged fel és int egy oldott búcsút.

F E B E N C Z Y  J U D I T

•előadásnak. Méltán. Mert elég
tétellel könyvelheti el: Szé
ke ly  fonóját a magyar fővá
ros közönsége is melegen meg
tapsolta.

A harmadik budapesti est 
megkoronázna a vendégszerep
lést. Vermesy Péter Ördögvál
tozás Csíkban és Vajda János 
Mario és a varázsló  című egy- 
felvonásos eléggé egymáshoz 
illő  s ugyanakkor eléggé kü
lönböző alkotások is ahhoz, 
hogy együttesüket vonzó dip- 
tichonnak tekinthessük. Ezt 
is, azt is világirodalmi rangú

VILÁGIRODALMI k a n g ü

novella ihlette, ebben is’, ab
ban is arról van szó, hogy egy 
sátáni valakinek az ereje 
megtöretik. Aki megtöri, Ta- 
mási-Vermesynél egy derék 
székely atyafi, Thomas Mann- 
Vajdánál egy kedves olasz 
felszolgálófiú. Egyikük sem  
szüléiéit sárkányölő szentnek, 
még csak hősnek sem; a m a
guk módján az „alsóbb nép
osztályt“ képviselik. A székely 
körmönfont furfanggal viszi 
jégre a maga Durumóját, az 
olasz, amikor ráébred, hogy 
Cipolla megalázta, hirtelen ha
ragjában, gondolkodás nélkül 
lövi le. De ennek és annak 
a tette is hasztalan. Mert 
Csíkban azonnal jelentkezik 
a következő szolgálatos ördög, 
az olasz lokálban pedig a 
döbbenet csendjét az a tri
viális tánczeneszám váltja föl, 
am ely a varázsló sátáni erejé
nek, a közönség akarati le
igázásának a jelképe, mintegy 
üvöltve a fülünkbe: a Gonosz 
személye legyőzetett ugyan, 
de hiába, mert rontása túl
éli. További közös vonás a 
két műben, hogy az ördög 
mindkettőben tapasztalatból 
ismeri az emberi szenvedést, 
és azért vész el, mert kilép 
a maga sátániságának köréből. 
Durumónak fáj, hogy  mindig 
csak mást visz a kísértésbe 
és másnak szerzi a gyönyört, 
míg neki csak az örök éj a 
jussa; azért lakói, mert egy
szer maga is enabermód el- 
csábui. Cipolla is, miközben 
mindenki ellenállását megtö
ri, annyira beleéli magát mu
tatványaiba, hogy úgyszólván

önnön bőrét viszi folyton vá
sárra, eladdig, hogy amikor 
azt sugallja Mariónak, hogy 
ö Silvestra, Silvestrának is 
hiszi magát és szerelmset» 
vagyjá Marió csókját, vesz
tére.

A budapesti vendág; Békés 
András magas művészi szín
vonalú rendezése nem hang
súlyozta túl ezeket az analó
giákat, nem kísérelte meg 
valam iféle művi közös ne
vezőre hozni a két olyigen 
kü’önböző művet. Ver
ni sy egyfelvonáso-át pergő 
ritmusú székely borié ízkként 
áüí.otta elénk, amelyben azon
ban gyönyörűen érvényesül
nek az esendő ember bűntu
datát, sebezhetőségét tükrö
ző, szemlélődő betétek is 
(Koesmárosné: „Két orcám ha- 
lovany, szemem hunyó csil
lag“; Székely: „Kínomban pi
rulok, Orcám könnyek mar
ják“). Minden töröl metszett 
tárgyat és mozgást fölvitt a 
sziípatíra, amit csak a helv- 
é i helyzetrajz szempontjából 
előnyösnek tartott, de mindet 
leleményesen átlényegitve, a 
dekorativitást meghaladó, va
lóságos színpadi funkcióvá!. 
Vajda urbánus tárgyú, zené-

MERÉSZEN EKLEKTIKUS

jében merésze* eklektikus mű
ve még hálásabb föladatot 
nyújtott neki, mivel annak ze
nedrámai vonalvezetése ta
pasztaltabb operaszerzói mes
terkézre vall, és nem először 
rendezte. (Aligha sértjük az
zal Vermesy Péter emlékét, 
hogy kimondjuk: ha megada
tott volna neki, hogy színpa
don lássa, bizonyára dolgozott 
volna még darabján, tovább
fejlesztette, elm élyítette volna 
annak minden kritikán fölül 
álló művészi értékeit.)

A vendégkarmester Selmeczi 
Gyó gy könnyen szót értett 
mind a zenekarral, mind a 
színpaddal. Aa énekművészek 
is ebben a diptichonban ju
tottak föl képességeik csúcsá
ra. Georgeseu Máriát egy pes
ti lap a kolonsvári operaház 
vezető énekesnőjeként mutat
ta be •! valóinak, méltón, 
mert mind a három estén fő
szerepet énrireít, Kodály Há

ziasszonyában és Vermesy 
Székely menyecskéjében a rá 
olyigen jellemző, nagyszerű 
megjelenítő készséggel. De 
Kriza Agnes sem keltette olyan 
első szoprán benyomását, 
akiről egy kritikusa összeha 
markodta már a visszatekintő 
pályarajzot; a Koesmárosné 
és az Angiolierné tanúság! 
szerint ma is ó e társulatban, 
a first lady. (Bocsánatot ké
rek a mellébeszélésért, de 
képtelen vagyok elhallgatni: 
nekem azért nagyon hiányzott 
a kivitt mü'Orból egy olyan 
opera, amelyben Kirkósa Jú-

KIRKÓSA JŰLIA

lia főszereplése lett volna az 
egyik fő érték.) A legjobb fér
fiszerep-alakítás dijáért, ha 
lebt volna ilyen, bizonyára 
sok szavazatot kapott volna a 
közönségtől Molnár János Du- 
rumója. Pompás buffó tenor, 
remek mozgású színész; sok 
ilyen testhez álló szerepet kí
vánok neki! Ugyanilyen elő
nyösen talált a szerep a maga 
emberére Bancsov Károly 
Cippolájában. Hangerőben a 
művész itt-ott alatta maradt 
a zenekari árokból áradó 
szimfonikus szövedéknek de 
ezt csak részben szabad az 
ö rovására Írni; a karmester 
is lehetett volna figyelmesebb 
hozzá. Egészében véve han- 
gilag is szép szerepalakitást 
nyújtott, zeneileg kiválónak 
találtam, és szinpadralépésé- 
nek első pillanatától az utol
sóig lenyűgözött m egjelenésé
nek. színészi játékának kisu 
gárzása. Herez Péter is meg
mutatta Budapesten, hogy a 
kolozsvári oper b íz  egy;k első 
művész'?. Szépen, értelmesen, 
megnyerőén énekelt. Kóródy 
Elek jellemzéséből, amelyet 
Bállá Zsófia keményen bí
rált a Szabadság  március 19-i 
számában („ . . .  nemcsak han- 
gilag, hanem súlyában is 
méltóságot hordozó Kérő“) na- 
gyonis egyetértek a méltóság 
szóval, akár úgy is, hogy a mű
vész akinek tisztelői közé tarto
zom, méltó minden szerepéhez, 
ahányban csak eddig láttam és 
hallottam. Ám szerettem vol
na, ha az ÖrdögvgUosésban

Georgeseu Mária és Hercz Péter

a Székely furfangosságát több 
színészi eszközzel tudta volna 
megjelí niton i. A Mario epi
zódszereplői is mind megfe
lelőek voltak (Kiss Domokos, 
Gálffy Attila. Mester József 
Zahoranschi Richard), Így a 
budapesti közönségben kiala
kulhatott egy olyan összefog
laló értékítélet, miszerint a 
kolozsvári Állami Magyar O- 
pera társulata a hagyományos 
nagyoperák színrevitelében  
vidékies ugyan, de annál hi- 
vaiottabb századunk s külö
nösen az utóbbi évtizedek 
operaalkotásának szolgálatára. 
Nem volna előnytelen jellem 
zés! (Amikor ezeket a sorokat 
írom. nem láttam még, hogy 
mit írtak a budapesti kriti
kusok a vendégjátékról. Az 
az egy cikk, amelyre Georges
eu Máriával kapcsolatban hi
vatkoztam, jelentéktelen).

Összefoglalólag: a budapes
ti vendégszereplés (amelynek 
folytatásaként az együttes a 
Vermesy—Vajda diptichont
Debrecenben is előadta) pozi
tív mérleggel zárult Előadá
sainkat valósággal ünnepelte 
Budapest közönsége, és bár 
tudjuk, hogy ebben sok jó
indulatú túlzás is volt, a si
ker nagymértékben megt nősí
tette a társulat önbizalmát. 
Megerősítette az új igazgató,

AZ ŰJ IGAZGATÓ,

Simon Gábor tekintélyét is. 
Maholnap kétszáz éves a ko
lozsvári magyar operajátszás. 
E kétszáz év alatt voltak o- 
lyan időszakok, amikor a tár
sulat Budapest felé is kilép
hetett volna helyiérdeküségé- 
nek sáncai mögül, de nem 
tette. Simon Gábornak rend

kívül nehéz időszakban volt 
mersze a kezdeményhez, ki
tartása a megszervezéshez. Hi
ába kollektív egy-egy művé
szeti intézmény vezetése, a 
korszakok mindig az igazga
tó nevéhez fűződnek: magyar 
operaházunkkal kapcsolatban 
is hol Eisikovits-korszakról, 
hol Rónai-korszakról hol 
Szimberger-korszakról beszé
lünk. A Simon Gábor-korszak 
jövőbeli, zenetörténészi föl
mérésekor nagy súllyal kerül 
majd a pozitívumok serpenyő
jébe ez az előzmény nélküli 
fegyvertény: az 1991 márciusi 
budapesti és debreceni ven
dégjáték.

LÁSZLÓ FERENC
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M egrendelésre szállít k#vács«lt acél (félkész ter
m ékeket, kilágyított állapotban, knlönböző m ére
tekben és formában:

—  kör és négyszög keresztm etszetű rudakat 
(STAS 11520— 88-as szabvány szerint)

—  henger és hasáb alakú töm böket 
(STAS 11519— 88-as szabáay szerint)

A szerszámgyártás legfontosabb aeólmárkái közül 
választhat a m egrendelő (gyorsacélok, ötvözött acé
lok, szénacélok).

Érdeklődni a Társaság kereskedelm i igazgatóságán, 
959— 15063 telefonon.

CÍM: SZÉKELYKERESZTÜR 
Timafalvi út, 111 szám 
Hargita megye
Telefon: 959—15163; telex: 67436

IGAZGATÓ:
Bartha Nicolae mérnök

•  A kolozsvári Á llam i M agyar Színház  április 17-én Sza
bó L ő r in c  f o r d í tá s á b a n .  Tompa Gábor rendezésében mu
t a t j a  b e  W ill ia m  Shakespeare A hogy te tsz ik  című színmű
vét. D ís z le t te rv e z ő  Th. T. Ciupe; jelmeztervező Dobre-Kótay 
J u d i t ;  d r a m a tu r g  V isk y  András. Szereplők: László Gerő, 
Bogdán István, Salat Lehel, Csiky András', Dehel Gábor, 
Jancsó M ik ló s , Bács Miklós, Bíró József, Márton János, 
Boér Ferenc, Péterffy Lajos, Nagy Dezső, Sata Árpád, Hor
v á th  Z o ltá n , R e k itu  R o z á lia , T.á sz ló  Z su z sa , Lőrincz Ágnes, 
G á li A n n a m á r ia .  Közreműködnek: Majó Zoltán, Csortán 
Márton, Imre V ilm o s , Tőkés Ferenc zenészek.

& M á rc iu s  27-én , a z  í ró  100. születésnapján, Nagyszalon
tán b e m u ta t t á k  Z ila h y  Lajos Zenebohócok  című színmü
v é t. A  n a g y v á r a d i  sz ín h á z  Szigligeti Társulatának  rende
z ő je  V a rg a  V ilm o s . A főbb szerepekben: Dobos Imre, Kiss 
T ö ré k  I ld ik ó , F ö ld e s  I .ászló, Bányai Irén, Ács Tibor és Me
leg  V ilm o s . A  tá r s u la t  megkoszorúzta az író szülőházát.

•  Kiss T ö ré k  I ld ik ó , a nagyváradi színház művésznője 
Kocsis I s tv á n  Árva Bethlen  Kata  című monodrámáját mu
tatta be M ü n c h e n b e n , Ulmban, Nürnbergben, és a kastli 
m a g y a r  g im n á z iu m b a n .

@ A  Látóhatár  idei 3-as száma Farkas Árpád Várad felé  
című versét, valamint Szász János A  pulóvertől a nyakken 
dőig című írását közli.

•  ÁprilislO-én a budapesti A  Hold Színháza  Kolozsváron 
mutatta be A  katona története  című darabot. Zene: Igor 
Stravinsky; jelmez,: Berzsenyi Kriszta; rendező: Malgot Ist
ván: vezényel: Selmeczi György. Előadják: Berzsenyi Krisz
ta, Juhász Anikó. Koltai Judit, Nádasi László, Tamási Zol
tán. A  groteszk játék Génét művei alapján készült.

•  A Rom ániai M agyar Szó  március 23—24-i számának tar
talmából: Kosztolányi Dezső Életre-halálra; Juhász Zoltán 
N yelvében  él az idegen; Léstyán Ferenc A  fá jdalm as  
és m égis boldogsúgos nagyasszony; Gál Éva Emese M iért 
kezdtem  el m ű em lékeke t m etszeni?; Gabriel Liiceanu Ha 
kipusztu lnak a bölcsek (Beszélgetés a rágalomról); Oláh 
István B etlehem esck:  Coroi Artur Törökvilág Erdélyben?; 
Bölöni Domokos Szabédi furcsa kertje;  Farkas Árpád Egy
szer m ajd  arcom is elkészül.

® Megjelent a Cscrnátoni F üzetek  1-es száma. A vezér
cikket Haszmann Pál és Salamon Ferenc jegyzi. Verset Cseh 
Katalintól olvashatunk. A számból külön kiemelendő Kádár 
Gyula V áraink  a századok sodrásában  című tanulmánya.

•  A R ütten  und  Loening Kiadó  gondozásában, Vera Thies 
válogatásában és fordításában jelent meg az Ungarische 
I.iebesbrieje auf fü n f Jahrhunderten  című kötet, amely a
XV. századi Thurzó Elektől Déry Tiborig terjedően tartal
maz gazdag válogatást magyar íróktól származó szerelmes
levelekből. Ugyancsak Vera Thies fordításában jelent meg 
a V olk und W elt K iadónál Szabó Magda A z ajtó  című mü
ve, valamint Lengyel József Á lm atlan  é jje lek  és Major Ottó 
A  papírokat nehezebb kivégezn i című írása.

•  A Hét 12. számából kiemelendő Bállá Zsófia M it gon
dol, kedves M ester?  cím alatt megjelent, Selmeczi György- 
gyel készített interjúja. A számban cikket, tanulmányt kö
zöl Láng Zsolt (A  konzum nő), Lászlóffy Aladár (Erasmus 
esernyője) és Pomogáts Béla (Írástudók hűsége). A  13. szám 
vezércikkét Rostás Zoltán írja R ém képek  helyett észérveket 
cím alatt. A z önm agát alakító történet címmel Bogdán 
László jegyez esszét. M adonna gyerm ekei címmel Kovács 
András Ferenc közöl verset. Innen kiemelendő Egyed Pé
ter és Bréda Ferenc röpke levélváltása (Levél — Soha).

•  A Valóság március 22-i számából kiemelendő Adonyi 
Nagy Mária Micsoda invázió! Féltek-e az osztrákok m ár
cius 15-én? című írása. A lap közli Illyés Gyula Válasz 
H erdernek és A d yn a k  című írásának egyik részletét, vala
mint Jékely Zoltán A  m arosszentim rei tem plom ban  című 
versét. A szám utolsó oldalán Pomogáts Béla Kisebbségek 
Európája  című írásának a befejező része olvasható.

® A K alotaszeg  márciusi számában Boldizsár Zeyk Imre 
,.K i rejted a jövő é le te t; Szen teltessék meg, Föld, a te ne
ved “, Szigetvári Ferenc A  m agyarvalkói reform átus tem p
lom  és Szabó Csaba „Egy legendának vagyunk részesei. .  
című írásai olvashatók.

•  Március 15-én óriási sikerrel mutatták be a Bernben élő 
Veress Sándor Tromboniade  című legújabb müvét. A 83 éves 
zeneszerző is megjelent az ünneplő közönség előtt a pódiu
mon, mindössze pár nappal azelőtt, hogy újabb műtétet 
kellett végrehajtani rajta.

M I

NOBEL-DÍJ
1 9 0 1 -1 9 9 0

A HELIKON ELSŐ ÖNÁLLÓ KIADVÁNYA

a X X . század 87 Irodalmi Nobel-díjasát bemutató 
gyűjtem ény.

Lexikon és gazdagon illusztrált szövegváloga
tás 500 oldalon. Ára 100 lej.

M egvásárolható a Hargita, Kovászna, Kolozs, 
Maros, Bihar, Arad, Szatmár, Szilágy és Brassó 
m egyei könyvterjesztő vállalatok könyvesboltjai
ban, valam int m egrendelhető levélben vagy te le

fonon a következő címen:
Str. Petőfi nr. 10 
Jud. Harghita 
Telefon: 958/1 14 52Cartea prin po?tá

OLVASÓINK, ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE!

SZERKESZTŐSÉGÜNK KÖZVETLENÜL IS TERJESZ
TI A LAPOT.

A HELIKONRA — AKAR EGY HÓNAPRA IS — A 
LAP TITKÁRSÁGÁN LEHET ELŐFIZETNI 9 ÉS 14 
ÓRA KÖZÖTT MINDEN MUNKANAPON.
CÍMÜNK: BULEVARDUL KJOILOR 2. (A KAPU ALATT 
BALRA)

h e l y i  v a g y  v i d é k i  i s k o l á k b ó l  b e é r k e z ő
RENDELÉSEKNEK IS ELEGET TESZÜNK.
A NOBEL-DlJASOK ANTOLÓGIÁJA KIS TÉTELBEN 
TOVÁBBRA IS BESZEREZHETŐ A SZERKESZTŐSÉG
BEN.

HaHBBHBBHlJilWII III MHIMMBB M « »

Tavaszi eső zenéje
Tompa László versének egyik szakaszát idézzük a vízszin

tes 1 , függőleges 73., 17. és a vízszintes 45. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: A, D, V,
U, 1). 17. Üvegházak, románul. 18. A levegő oxigénjének jelen
létét igénylő, névelővel. 19. Nem engedélyezed. 20. Táplálék.
22. Foszfor, szén és gallium vegyjele.' 23. Borzong. 24. Harapja 
a rét füvét. 25. Szóösszetételek előtagjaként az utótag ezersze
resét jelöli. 26. Kezdi kilógatni! 27. Cselekedet! 29. Ügy. 30. 
Női becenév. 32. Magas török tiszti rang. 34. KUE. 35. DDDD.
36. Növénytámasz. 37. Balti nép tagjai-e? 39. „Metánia . .  
Moher Károly regénye. 40. Inog egynemű hangzói. 41. Egykori 
hosszmérték. 42. Karib-tengeri ország. 43. Tantál vegyjele. 44. 
Női alak a festő vásznán. 45. Az idézet záró sora (zárt betűk:
R, B, T). 49. Több Vörösmarty-verscímben szereplő női név.
51. . . .  Popovich hazai író, forgatókönyvíró. 52. Román szab
ványrendszer. 53. L. Ny. 54. Kártyafigura. 55. Kicsinyítöképző.
57. Uelyhatározói rag. 58. Kétjegyű mássalhangzó. 60. Kükül- 
Jőparti városunk, humorista írójának névbetüi. 61. . . .  Lugo- 
jana Filaret Barbu-operett. 62. A pogány fohászok faluja cí
mű Forrás-kötet szerzőjének névbetűi. 63. Szóösszetételek elő
tagjaként az utótagnak a szavakkal, beszéddel kapcsolatos 
voltát jelöli. 65. Az „örök“ városból való. 68. Csillagászati tető
pont. 73. Bánatos. 74. Mint a 43. számú sor. 75. Európai fővá
ros. 76. Ront vagy trón kevert betűi. 77. Folyó és síkság Olasz
országban. 78. Fonetikus mássalhangzó. 79. Lökő. 81. Nem 
egészen kátrányos! 82. Rádium és nitrogén vegyjele. 83. íme.
85. Utazás egynemű hangzói. 86. Perui település (PTTNO). 87. (~ 
Vásárolt. 88. Díszes. 89. Tőszámnév. 90. Női becenév. 91. S z á n -^  
dék is létezik ilyen. 92. Seben keletkezik. 93. Fordított fér fi-.v i 
né^.,94. Állandóan. 95. Más-

met sajátos takarásos eljárással szélesvásznúként vetít. 100. 
Jegyzetelne.

FÜGGŐLEGES: 2. Hitves. 3. Vének. 4. Ásatás alkalmával 
kerül felszínre. 5. Nem egészen mamlasz! 6. A  közeli. 7l 
Konyhai kellék. 8. Spanyol település Alicante közelében. 9. Co- 
gito . .  . sum. 10. Óta kevert betűi. 11. Vércsoport. 12. Bírálga- 
tott. 13. Szovjet hűtőszekrénymárka. 14. Falu egynemű hang
zói. 15. Falatoztak. 16. Háziállat. 17. Az idézet harmadik sora 
(zárt betűk: I, V). 21. Tova. 23. Olasz gépkocsimárka. 25. Üz, 
hajszol. 28. Finnyáskodva válogatni. 30. Páncélkocsi. 31. Két 
szó: műtőorvos — francia birtokos névmás. 33. A pubertás. 
36. Lakásod elhagyására kényszerít. 37. Luxemburgi, uruguayi 
és szovjet gépkocsik betűjelzése. 38. Kopár. 41. Részben kese
reg! 42. Nem torpant meg. 44. Határozott névelő. 45. LUZ. 
46, Béke, oroszul. 47. Mint az 58. számú sor. 48. Azonos más
salhangzók. 50. A gőzfürdők. 56. Nyugtalanítá. 59. Kén és 
americium vegyjele. 61. Tan kevert betűi. 63. Fegyverét hasz
nálja. 64. OY. 66. Vissza: férfi ivarsejt. 67. Magyarországi hely
ség (Ibrány) 69. EAN. 70. Vaslui megyjéi gépkocsi jelzés. 71. 
Békaporonty. 72. Férfiszerep a Bánk bánban. 73. Az idézet má
sodik sora (zárt betűk: M, S, R, I). 77. Kemény kőzetből szi
lánkot leválaszt. 80 Szerves anyag. 81. Az indiánok veszedel
mes nyílmérge. 82. Sorra. 84. Folyóágy. 86. Vas-diszulfid. 87. 
A kutya vészjóslóan ugat. 90. Piszok. 91. Sír. 92. Magot hint. 
93. Orr, románul. 94. Máltai, zambiai és magyar gépkocsik be. 
tűjele. 96. Ellenben. 97. GO. 98. Hangtala* konyha! 99. Oz- 
inium vegyjele.

(K. Kovács András)

A HELIKON 14. számában közölt. N e  e n g e d d  á t  
m á s n a k  cimű rejtvény megfejtése: A részed, azt, amit / 
eléd Apád mért ki /  te vághatod le, más /  a te kaszálód-

A H E L I K O N  A R O M Á N I A I  I K Ö K  S Z Ö V E T S É G É N E K  K Ö Z P O N T I  H E T I L A P J A M E G J E L E N I K  M I N D E N  P É N T E K E N

l ószerkesztő: SZILAGYI ISTVÁN 
Főszerkesztő-hely eit es: KIRÁLY LÁSZLÓ
t elelés titkár: SIGMOND ISTVÁN 

lKTT.:.-; 2w:

Szerkesztők: SZABÓ GYULA kultúrtörténet, hagyomány
MÓZES ATTILA széppróza LÁSZLÓFFY ALADÁR világkultúra
K. JAKAB ANTAL vers, levélváltás MOLNOS LAJOS szemle
JAKABFFY TAMÁS kritika, eessé SZÖCS ISTVÁN társmttvéiretek

A szerkesztőség címe: 3400 Cluj, Nyomda: 
Bulevardu! Eroilor nr. 2. I. P. Cluj
Postafiók (Cäsuji post a! ír) 245. __________
Telefon: 951/1 24 20 i *P
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KIRÁLY LÁSZLÓ

DONK IH Ó T
K ö n y v t e l e n i i l  t e l n e k  a  n a p o k .

P e d i g  é l  a  g o n d o l a t ,  a  s z á n d é k :  ü l n i  v a l a h o l ,  d i ó f a ,  e p e r f a  
a l a t t ,  z ü m m ö g ő  d é l u t á n b a n ,  k e z ü n k b e n  o l v a s n i - v a l ó v a l .

O l y a n  e z ,  m i n t  e g y  m ú l t  s z á z a d i  á l o m ,  v a g y  m i n t  e g y  c s e -  
h o v i ,  b e  n e m  t e l j e s e d ő  v á g y a k o z á s :  h o v a t o v á b b  e l t ű n i k  é l e 
t ü n k b ő l  a  s z é p - í r o t t  s / ó .

S z é p - i r o d a l o m ?

L e g y e k  d o n g j á k  a z  ú t  s z é l e n  h e v e r ő  h u l l á k a t ,  v i g y o r g ó  p o l i 
t i k u s o k k a l  t e l e  a  k é p e r n y ő ,  6  m i n t  a  l e g s z e b b  á l m o k  n e t o 
v á b b j a ,  e l ö t o l a k s z i k  i d ő n k é n t  a  f e l e d é s b ő l  e g y  v a l ó d i  b r e z s -  
n y e v - h o n e c k e r  n y e l v e s p u s z i .

É d e s  h a z á m ,  K e l e t - K u r ó p a .

M i n t h a  b a m b á n  k ö v e t n é n k  a z  i s z o n y a t o s  t ö r v é n y t ,  m e l y  n e m  
t ű r i  a  k i v é t e l e k e t  —  t e s s é k  c s a k  m e g h a r c o l n i  a z  s z é l m a l m o k 
k a l ,  b á t r a n .

A  l a p o k b a n  n a g y r é s z t  v é r s z a g  v a g y  s z e m é t ,  a  s z í n h á z t e r m e k  
s z é k s o r a i b a n  s ü v í t  a  s z é l .

S z e r e t e m  é n  e z t o t .

S z é p i r o d a l o m .

A t b u k d á c s o l u n k  a  h a r m a d i k  é v e z r e d b e  d e r ű s  b i z t o n s á g t u d a t 
t a l :  t a l á n  m é g  s z a v a i n k a t  i s  e l k o b o z h a t j á k  v a l a m i  r é v e n - v á -  
m o n .

I d ő n k é n t  b e l e a l s z o m  e  s z á z a d v é g b e ,  é s  a z t  á l m o d o m ,  h o g y  
é b r e n  v a g y o k ,  é s  t a n u l n i  k e z d e k ,  m i n d e n t ,  e l ö l r ő l ,  t i s z t á n :
t  . i ^ s d i
A .  B é ,  C é  . .  .

\
i VARTAN ÁRACHELIAN

Mikor Kezű a visszaszai mix v*
n e í j >

A hatalom fö ellenségei napjainkban a 
szakszervezetek. A hatalom tudja ért 
K-ért tiltja törvény a politizálást a. szak
szervezeteknek. E törvényt a  nyájszellemű' 
többség és, úgy látszik, .az asztalról le
hulló morzsákkal megelégedő ellenzék al
kotta parlament kápráztató sebessegget. 
szavazta meg; e#ért követeli a tévé és az 
NMF-sajó (Azi, Libertatea, Adevárul) oly 
indulatosan azt, hogy nehogy az Istenért 
a szindikátusok politizáljanak. Politizálni 
nekik kell, a legeslegNMF-esebbeknek, az. 
„emanációnak“, a kisugárzottaknak — * 
kellemetlen következmények viszont ránk 
tartoznak, főleg az alkalmazottak nagi tö
megére, aki — s ez az, ami mar több a 
Máinál — az NMF-re .szavazott. Megint 
kijelenthetjük: a kommunizmus bármire 
változtatja a nevét, ugyanaz marad.

Ha a lengyel Szolidaritás több mint egy 
évtizede nem kezdett volna poi.tizálni, 
m i Lengyelországot valószínűleg egy 
k riptokommunista gárda „ vezetni, elnöke 
pedig nem Lech Walesa fedne, hanem a 
kommunista Jaruzelski, vagy a t. ne-ahs 
egeik vörösöntudatú elvtársa. A politika 
nem szifilisz, kedves kormányzó eivtái- 
sak és' kedves osztályismétlő kommunista 
; ;• -t-úiságírók, á politika nem szégyen, 
i s i k  akkor, ha nem az ország érdekeit 
szo’gálja, mint annak idején a Komintern 
diktálta politika, vagjj ma a KGB ille tte  
politika; politizálni csák akkor szégyen, ha 
az országot elárverezzük, vagy oly m ér
tékben elszegényítjük a népet mint 
azt t -nni fogjuk az . áriiberulizálássil“.
A szak-zervezetek, ha , az alkalmazónak 
érdekeit védeni akarják, akár tetszik, , 
akár nem, kénytelenek lesznek politizálni. 
Másképp nem fogják elérni, hogy a kor
mány által a drasztikus áremelések ellen- 
súlyozására ítélt kompenzációt megkap
ják, vagy a saját kezelésű vállalatokkal 
és a pénzügyileg crfftT m kereskedelmi 
tár-ai igákkal r.z új törvény értelmében

gyerked jenek a fizetéseket iljetően. Ké-
0 -sls: ies/.nek-J a cégek bár a minimális 
zihtert kielégíteni a szakszervezetek jogos

követeléseit anélkül, hogy emelnék a ter
mékek árát, ezáltal pediií a megélheti''; 
költségeit? Progresszív adóztatással lehet, 
e arra ösztönözni munkásokat 'és munkai- 
tatokat, nogv jobbat termeljenek es ol
csóbban? A mostani kormány el tudja-e 
hitetni, hogy az, amit csinál, reform és 
nem kötéltane a hatalom megtartásáért? 
Épp ezért kilátástalan a szakszervezeti 
kir/Jelem a politikai* s-fera mellőzésével. 
Ezen igazság felismerése már nem csak a
1 utalom monopóliuma. f  gdanszkihoz ha-

. sz.iks/ervt /éti s/óíidaritós nálunk i ;
1 Le k' . : .Szarma n-i liea-e csakis Lt/p ny 
vagy B"hssó lehetett, ahol 1977-ben, illet- 
vc i;r»7-I»n at kommunista-ellenes m’up- 
kásfelkelés meghiúsult a muiikasszolidari- 

'•liiutyáhan A Nov'-mber 1T> nevű kom
m t, -ellened vzskszervezeti konföderá- 

ió L gj;.i brassói, t . m sváéi, konstan
sai, bukat" .ti, Niitiam, prahovai szmdiku 
-,a,uk. Való z nü. > lista 1 ővütni fog; a 
. ,a Ifi.io/ k s/am a attíV függ, milyen m é”- 
ékben radikal“,zálódnak a 1 szakszervezeti 

t,>•">!? -i irt t már a szégyenletesség határa . 
alá süllyedő életszínvonal perspektívájá- 
i„..n is  1 is/.ik-szi'i'vezeli vezetek önérzetét 
se lö  ügyletek következtében. Amikor

-tla'-oz.ni fognak a jún ius 13—15-i e s c -  
m ^ v  'kéri olvlsúlvpsan f >1 tűssé tett Zsil-, 
völgyi bányászszakszervezetek is, akkor je- 
I '-uh t iük ki. hogy m -gkezdódött a vissza
számlálás Romániában, a kommunizmust 
l ' s-ammando. E történelmi e-eraény kü- 
• z'ilv'n á lunk . Tiz évi szakszervezeti-poli
tikai harcra lesz szükségünk? Kizárt do 
!o - Láttuk, hogy akkor is mennyire sür
gölődünk, amikor az a valami, amit ,.osz
tana. " nem ennivaló, hanem a kormány
zással kapcso’atos.

MeqielvHi az ACUJtt 1 >'■!'. áprVi< I 
számában.

MOLNOS LAJOS
fi

‘W'zz r r  B r r  • ] rr £ • r  r  r  r llunoao az időnek urasairól
Olvasóm főhadnagy Fazekas Mihály úr- 

i ik a í „idejekorán“ jött esőt „idvezlő“ 
i sorait, s mi másra gondolhatnék magam 

-, mint hogy e ’kélne már tavaszba for- 
da.t tájainkon is egy kis esőcske. hogy 
seitlüfj'án derekasan a vetés, a fü és a 
íeméhy, amely reménység.

„Máris elkezdett vala csüggedezni 
Gyenge hi.ünkben“.

Lám, ahogy áprilisba fordulánk, vé- 
I  lünk fordult „borongósra“ az időjárás is.

Felhőt látván, esőt reméltünk végre, de 
meg csepergőre is alig tellett. Inkább 
csak kellemetlen 1-u az idő. Mintha hir- 
telenében azt a megbízatást kapta volna, 
hogy az április elsejével meredek lejtőre 
lökött (amúgv sem valami egetverően 
magas) életszínvonalunk okán gerjedt-er- 

p ijedt pocsék (köz)hangulatunkat, (köz)ér-
/ tünket, a maga mód|án ó is tovább po

ll csékítsa, aláhúzza. Esőre várón ismét
i síik rufet kaptunk. Szél jött, de nem 
„nvilt“. hebehurgya, izgága, száguldozó 
—hanem <,sCik s/inte-észrevétlen, sunyin 

jj cvpös, . a bőr alá bújó, csontba-szúró
Akárha tg> hatalmas huzatba kerültünk 
volna hm Havazás, ig íz, még nem volt,
1 Ián csak a „magos hegyekben“. Virá- 

jj goziiatnak i:át nyugodtan a fák. Es már

I rt is valami, 'ikár kegynek is felfogható.
Mint annyi minden mostanában: a sze
merkélő eső. a h /hullás elmaradása ápri
lis közepén, s az is. ha nem szakad reánk 
. ház, s a „2 ngő“ indulatok lavinája.

Kegy ez is. Minden kegy, jobb híján.
Kid kés. hogy, ami kellemetlen is lehet 

elméletben, az rendszerint kellemetlenné 
is válik, be- és elkövetkezik. Még az idő
járásban is. Az ember már hajlik azt 
hinni: nemcsak ő felejtett el odafigyel
ni á  természet bölcsességére, az időjárás 
„észjárására“, levonván magára nézvést a 
feíkmálkozó szükséges tanulságokat — de 
inkább az időjárás kezdett el raplis, tü- 
re!m dien, kíméletlen, nyegle mihozzánk 

a hasonplni-ig. zodni az ö természetébeh.
Valamikor — legalábbis úgy emlék- 

§ szünk — ment az idő is a maga „járásá-

ANNO 1991

ban“, kiszámíthatóan, előreláthatóan. Ha 
például télnek jött el az ideje, hó volt, 
fagy volt: télen tél volt; miképpen nyá
ron ért a búza, pirosodott-édesült a 
meggy, vagyishát nyáridőben nyár volt, 
tavasszal tavasz, s az ősz is többnyire 
ősszel történt meg. S mindezt tudván 
tudva, ekképpen, ehhez igazítva próbálta 
megszervezni, rákésziteni az ember is a 
maga életét, „észjárását“, de ha nem is si
került ez mindig és hibátlanul, legalább 
annyit tudott, elkönyvelt: a szalmakalap
nak nyáron az ideje, a báránybőrsapká- 
nak pedig télen, s hogy — például — 
Szentgyörgy-nap után nemcsak kárt okozó 
felelőtlenség mások vetésére ráengedni a 
jószágot, de sokkal több ennél: jellembeli 
fogyatékosság, irigy becstelenség.

Na de, hol van már, hová l^tt mára az 
a valamikor?! Rég elfelejtette a szalma
kalap is, hogy neki mikor „dukál“!, s a 
taposás, tiprás, kártékonyság úgy, olyan 
folyamatosan történik, mintha ez volna 
az egyetlen természetes történés közöt- 
tünk-vélünk. S a maga módján már t i
por, kártékonyodik az időjárás is, mintha 
örömét lelné benne. Megfigyelhető: ha 
Sándor-.Tózsef-Benedek nem is hozza el 
mindig a zsákkal beígért meleget, de 
Szcváz-Pongrác-Bonifác és Orbán „urak“ 
mindenképpen hűek maradnak fagyos 
természetükhöz. Ami ross?, kellemetlen 
és kártékony, oly pontosan érkezik éle
tünkbe, mint a japán vonatok az állo
másokba . . .

Decemberben kivirágzik az orgonabo
kor. Babonásan összeborzong az ember. 
Júliusban szárközépig érő hó esik. . . Ok, 
magyarázat aligha van effélékre, lega
lábbis ésszerű. Nézi hát az ember ezt a 
hihetetlenséget, s aztán — hozzá szokván 
időközben már ennél cifrább dolgokhoz 
is — csak legyint, s mondja fásult-lehan- 
goltan: várható volt ez is, minden várha
tó és elképzelhető.. . Egyebet ' mit is 
mondhatna, mit is lehetne ugyanbi
zony? . . .
Kolozsvár, 1991. április II.

é



100 eve  szü letett LIGETI E ftÉ
Ligeti Ernő Kolozsvár szülötte (Ifiül, február 19.), jogi ta

nulm ányok után lépett újságírói pályára, előbb a Nagyváradi 
Napló, aztán szülővárosában a K eleti Újság  munkatársa volt. 
1924-ben résztvett az Erdélyi Szépm íves Céh. megalapításában, 
Föl a bakra  című regénye a kiadó első sorozatának második 
köteteként jelent meg 1925-ben. 1934-ben alapította Kolozsvá
ron Független Újság címen hetilapját, 1940-ben költözött Buda
pestre, ahol a M agyar N em zet fömunkatársa lett. 1944 novem 
berében a nyilasok családjával együtt meggyilkolták. Művei 
közül A ké k  barlang, A z  idegen csillag, a Sú ly  alatt a pálma 
két világháború közti irodalmunk érdekes egyéniségét mutatják. 
Utolsó regénye, a Noé galambja  szélesen megalapozott korrajz 
Két főalakja van: Bethlen Miklós, az Európát járt nagymü- 
veltségü memoáríró és Teleki Mihály, a politikus. Kettőjükben 
testesül meg a X V II. századi Erdély kultúrája é s  csavaros 
politikája. Iágeti nagy tudással eleveníti meg alakjukat, széles 
körképet rajzol az egész korszak műveltségéről, gondolkodásá
ról s az erdélyi magyarság örökös harcáról, melyet létének  
és kultúrájának fenntartásáért folytat.

LIGETI ERNŐ

#”■

(részlet)
A Noé galam bja 1704 tavaszán íródott nagy titok

ban. Am ikor k ipattan t, hogy a k inyom tato tt m ű szer
zője azonos a kancellárral, és m egtörtént a nagy per
befogás, Cserei M ihály ezeket jegyezte le róla: „A sze
gény B ethlen Miklós is megesék Erdélyben, am int 
örökké hallottam , senki sem elég okos m agának és a 
bölcs em ber, am ikor megbotlik, m indenkor nagyobbat 
esik, m in t az egvügyű. Szintén úgy já ra  ő is, hogy 
Erdélyben senki ésszel, elmével vele nem  ért, és a ró 
m ai császár első m iniszterei között is e tekintetben le
h e te tt volna az ő nagy bölcsességéért: nagy bolondsá
got cselekedék, egy projectum ot ira, hogy Erdélyben 
m iném ű directio állíttassék; az ausztriai házból legyen 
ugyan az erdélyi fejedelem nek felesége, de a töröknek 
is adózzék.“

Az em lékiratnak  címe: „Olajágakat viselő Noé Ga
lam bja, avagy a m agyarországi és erdélyi gyuladásnak 
elo ltására és a ném etekkel, m agyarokkal, erdélyiekkel, 
törökökkel, oláhokkal és m oldvaiakkal való örökös és 
tökéletes békesség megszerzésére készített korsó víz, 
m ely felséges Leopoldus római császárnak, Annának, 
N agy-B ritannia k irálynéjának és több keresztyén k irá 
lyoknak, fejedelm eknek, republikáknak, népeknek és 
nem zeteknek bem utatta tik  Fridericus Gotefridus Vero- 
nensis á lta l“.

. .  . Egy éjszaka a gubernium  urai parancsot adtak, 
hogy e jtsék  foglyul a kancellárt. A kancellár az utolsó 
p illanatban  magához in te tte  két h ívét és m int halálba 
készülő em ber kezükbe nyom ta végrendeletét. Ekkor 
tö rtén t elcipeltetése a Haller-házba, — bizonyára H al
ler tud tával.

M icsoda idők, rossz emlékezni rájuk! Amikor a sze
m étből kaparják  ki a levélfoszlányokat, összeillesztik, 
úgy küldik  Rabutinnak, hogy vádaskodhassanak ellene. 
Vagy am ikor R abutin  ellen gúnyirat kerü lt forgalom 
ba, am elyben R nbutin t Pilátusnak, őt pedig K risztus
nak rajzo lták  meg, nem  a gubernium  em berei súgták-e 
be, hogy a paskillust ő íra tta  Szentpáli vízaknai köl
tővel és ő csem pésztette be Szebenbe? Valóban nagy
lelkű erő m ost elfeledni e komiszságokat, de — kell. 
Összeültek hárm an és az ország keserves á llap o tán ak  
orvoslásáról tanakodtak. Jellemző, hogy Apor m ost m ár 
véglegesen k iábrándult a kormányzóból és ezeket m on
dotta :

— Elveszett az ország s még inkább elvész. Ennek 
többi között nagy oka a gubernátor rendkívüli túnya- 
sága, kártyázása és m indenek felett a szörnyű fondor- 
kodása és a tanácsnak elárulása a generális eíőtt; együtt 
velünk  akárm it végez, azután osztán a generálissal va
ló konferencián eláll mellőle.

De m it lehetne okosat kisütni? A nnak az em lékirat
nak. am elyet a tanács Rabutin feje fölött elküldött

Csomafáy Ferenc felvétele

Bécsbe, semmi foganatja. Apor azt javasolta, hogy te 
gyék teljesen félre Bánfit, vegyék úgy, hogy a világon 
sincs és az egész ország nevében a kancellár keresse föl 
Rabutint, értesse meg vele az egyre növekvő veszélyt 
és orvosoltassa Erdély bajait. A kancellár kitérő fe
leletet adott:

— Ez mind igaz és én a jogtalanságokat kegyelm e
teknél nehezebben szenvedtem  el, de most, a háború
ban és i tt  Szebenben, nincs értelm e előállni. A tábor
nok azt gondolná, hogy szántszándékkal akarunk több 
bajt. A figyelm eztetés nem  ér semmit, hagyjuk ezt az 
együttes lépést csendesebb időkre és akkor orvosoljuk 
nyavalyánkat.

Elfogadták a kancellár érvelését, de akkor is H aller 
valam it m egem líthetett a tábornoknak, m ert egy n a 
pon a tábornok magához kérette  a gubernium  vezető 
tagjait, leültette  őket és „csöndességre componált áb- 
rázatta l“ m ondogatni kezdte az ágyból:

— Ezt a hazát én szintén úgy nézem, m intha i t t  szü
lettem  volna, de az egész nem zetségben rettenetes va- 
kulás, megátalkodás, fu ror és ti igazgatók m agatok já 
ru ltok  hazátok romlásához, hanyagságtokkal és vere
kedésekkel; kiyáltkép a gubernátor úr, te okozod a 
kancelláriust, cancellárius ú r viszont okozod a guber
nátort, Azért most i tt  szemtől-szembe beszéljétek ki 
magatokat.

Rabutin nagy szót m ondott ki. Nem csak a guber
nium  korában, de az egész században Erdély története  
összeesik néhány barátság vagy néhány ellenségeske
dés történetével. M intha nem  is az eszm élj töm egin
dulatok, külső hatalm asságok dolgoztak volna Erdély 
földjén, hanem  csak két egymással mindig szemben
álló szomszédvár hadi népsége lődözte volna egymást. 
Van valam i szánalm asan b izarr abban, hogy £z t az 
igazságot éppen Erdélynek legnagyobb ellensége, Ra
butin  m ondja ki.

Acton ott állott az ágyfőnél és tolmácsolt. A guber
nátor feszengett, csak hebegett, többesszámban beszélt, 
hogy a többiekkel is fedezze magát.

— N ekünk a cancellárius uram  ellen csak az a pa
naszunk, hogy őkelme sokat v itat, disputái, mindeitt 
egyedül akar igazgatni és ra jtu n k  uralkodni.

A kancellár világéletében tudta, hogy hiábavaló_ szó- 
fecsérlés az ilyesmi, különösen most, de jóhiszeműsége 
erőt ve tt ra jta  és hosszabb m agyarázatokba kezdett, 
m int am it a fölvetett tém a m egérdem elt volna. Többek 
között ezeket m ondotta:

— Soha sem m it sem vita tok  m agam ért, merő ellen- 
mondási szándékból, hanem  csak uram  és hazám  szol
gálat jáért. Az én vitatkozásom  csak hozzászólás, ami 
m indenkinek szabad és szokásos, a végén úgyis m inden 
voksra megy. A legnagyobb baj, hogy mi, tanács, későn 
és rendetlenül gyűlünk össze, a sok féle m atériá t he- 
gyén-hátán hordjuk, nekem  nincs alkalmatosságom 
előterjesztéseket tenni. A tanácsban való sok fecsegés 
m iatt titkáraim  se referálhatnak, a gubernátor ú r ha
szontalanul vesztegeti a déli és esti órákat — ott van 
a veszedelem forrása. Jav ítsa  meg a gubernátor ú r 
önmagát, én nem fogom többet a szám at járatn i.

A gubernátor üm getett, Rabutin  csóválta a fejét, a 
főrendek elvonultak, m inden m aradt a régiben. Legfel
jebb annyi történt, hogy a magyar* u rak  fölfedezték: 
ebben a szörnyű veszedelemben csak egyetlen horgony 
van és ez a kancellár. Ism erjük azt a játékdobozt, 
am elyet ha m egrázunk, üveglapja a la tt összefutó apró 
golyócskák új alakzatot m utatnak. Nos, a m ostani alak
zat a Bethlen—Apor—H aller háromszög áb rá já t m u
tatja. Belső front alakult ki a gubernátor ellen és en
nek a sodrásában m ind azok, akik még nem csaptak 
fel kuniénak, a kancellár mellé állottak. Ha a körül
m ények kedveztek volna, a kancellár m ost m ár belső 
lekampózások nélkül dolgozhatott volna az ország ér
dekeiért. Figyelem rem éltó, hogy a gubernátor m ara
dék tek in télyét elveszítette R abutin  előtt is. T itkára, 
Csajági János, megszökött Szebenből és ő is fölcsapott 
kurucnak. M egindult a vizsgálat és k iderült, hogy a 
titkár a gubernátor írásos engedélyével hagyta el a 
városkaput. R abutint éktelen düh fogta el. Önmagából 
kiindulva, — m ert Actont, saját titk árá t önmaga alter- 
egojának tek in tette  — úgy vélekedett, hogy Csajági 
megszökik pláne Bánfi engedélyével — akkor az nyil
vánvalóan az ő m egbízatásából tö rtén t. Valószínű, 
hogy a gubernátornak sejtelm e sem volt Csajági szán
dékairól, de R abutinban az első dühroham ok hatása alatt 
megvolt a hajlam , hogy a gubernátort is, m int Szász J á 
nost, e lrettentő  példának állítja  oda. És most m egint 
egy bethlenm iklósi cselekedet: a kartcellár csendesíti 
le Rabutint. „Isten és világ ítéld meg: ha én az lehet
tem volna Bánfihoz, aki ő énhozzám, nem  követhettem  
volna-e én am a gonosz politikus szavát: ha a te ellen
séged övig, vagy hónaljig van a vízben, húzd ki, köte
lezd magadhoz, vagy legalább csinálj h ite lt m agadnak 
előre, hogy legjobban megcsalhasd osztán. Ha pedig 
látod, hogy torkig van a vízben, nyom d bele a fejét, 
m enekedjél meg tőle . . .  Belényomhatom  Vala most a 
fejét, dehogy in conscientiae meae foro, vétkesnek len 
ni nem  ítéltem , nem  cselekedtem, hanem  az Istentől 
féltem  . . . “

Mindig csak a kulisszák mögötti já ték  — az élet tu 
lajdonképpeni véres színpada rhaga Erdély. E nyomo
rúságos föld száz sebből vérzik és ahogyan eltelnek a 
hónapok, m egm aradásának ténye egyre bizonytalanabb. 
Ha a háború még egy esztendeig tart, teljesen meg
semmisül. Szeben felől nem  várhat segítséget. Em lék
iratokkal nem lehet m egállítani az erdélyi földre zú
díto tt vérszomjas rácokat. A kancellár kinézve a vár
fokról észak és kelet felé, ahol m egtiport hazája terü l 
el, nem m eri bclesóhajtani a levegőbe; talán m ajd 
Rákóczi s e g ít . . .  A lelki gyötrődés, a keserű számvetés, 
az élethanyatlás megrázó napjaiban form álódnak ki 
azok a gondolatok, am elyeket hattyúdalában, a szeren
csétlen Noé galam bjában ve te tt papírra. Ez számára 
az a bizonyos harm adik út, amely kivezetőnek ígérke
zik a vészből. És ha homályos előérzései is tám adnak, 
hogy olyan terü letre  téved, am elyen m induntalan éle
tével játszik, mégsem tud  tétlen m aradni, m ert öreg szíve 
örökre együtt ver a vén erdélyi föld fáradt lü k te té 
sével. ry*5[i

IRODALOMTÖRTÉNETÜNK
RAKTÄRFOLCAI

H etvenedik születésnapján köszöntjük Lőrincz 
Lászlót, aki Sepsiszentgyörgyön született 1921. 
m árcius 18-án, 1941—44 között az Erdélyi He
likon szerkesztője volt, 1944 októberében ci
v ilként Szibériába hurcolták Kolozsvárról; 
1947-ben kerü lt M agyarországra. Legutóbbi kö
tete  1985-ben jelen t meg, a Magvetőnél (Kor
társ M agyar Írók Lexikona, 1989).

LÖRINCZ LÁSZLÓ 

O T T H O N

Az est felénk jött halkan, elmerengve, 
s hom ály borult elfáradt emberekre.
K ettő román volt, öt m eg hosszú német, 
nevük sem  tudtam, s ők sem  az enyémet.
Ősz után volt, té l előtt állt az ember, 
naptár szerint: Erzsébet és november.
Az egyik  szólt, azt mondta: hogyha ráért, 
így té l előtt erdőre járt ki fáért.
Egy másik állt, s m élázott, hogy kimondja?. . .  
otthon maradt az asszony s négy porontya. 
Egy tizedes szólt: otthon m ennyi alma . . .  
s most télen  lesz lányának lakodalma.
Kamasz legény mondott rakásra sóhajt —  
ha otthon lesz, lányoktól el se jő majd. 
ö reg  magyar m otyogta, mintha félne: 
m eghalni m égis . . .  m égis otthon kéne.
A két románnak épp úgy nőtt az est, 
ők azt rehegték, otthon: „Lá Plojest“ .

A J Á N L Á S  1 9 4 4 - N E K

E vers legyen  a béke verse.
A vándoré, ha már leülhet.
A harcosé, ki pajzsra dűlve 
a harc után álomba süllyed.

Azé legyen , ki mást nem támad, 
(Ezért e vers nem  épp a máé.)
Ázé legyen, ki m ég csak gyermek.
S húsz éve már halott anyámé.

Legyen e vers a bűnösé is, 
a bűnösé, ha már m eggyónta.
Ki vezekelt, lassan m egnyugszik  
s imát mormog most félnaponta.

Ezt annak írtam, ki inkább élne, 
aki a harcot hagyná másra, 
aki faragna, írna, vetne, 
csűrbe loholna s házpadlásra.

Legyen e vers a béke verse, 
az élőké, akik szeretnék, 
s a holtaké, hisz homlokukról 
lem állott minden harci festék.

Hogy meghaltak, a lelkűk k é k ü l. . .  
Mit ér a harc majd béke nélkül.

V Á L A S Z

Tudom, majd egyszer megtalállak.
Ősz lesz talán, madárdal, ének.
Árnyék gyanánt szép angyalok  
mint hogyha ham ut hintenének.

Akácos útnak túlvégéről 
felém  nősz lassan: ékes ábra.
Uram, hagyj addig élni engem, 
ne adj, ne bízz a porkolábra!

K etten leszünk csak, m inden ember 
és minden nesz elfordul máshoz.
Másnak lilát fogy s nő a nappal, 
nekünk bíbort és áldomást hoz.

Nem tegeződő szóval kérdem:
—  Nem vagy beteg? Oh, rég nem látlak! 
S nem tegeződő szóval fojtón 
felelsz a csuklyás vén  barátnak.

Lassacskán kedd lesz. Szombat óta 
búcsúzkodunk igennel, nemmel.
Eredj, taszítlak — menj, szaladj, 
s megfoglak mind a két kezemmel.

Elindulsz mégis. Ú tfelénél 
felére törpiilsz és megállasz: 
október végről s ág hegyéről 
hullong felém , száll, száll a válasz . . .
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