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EGYED EMESE

Ü J E S Z T E N D Ő

Ez itt nem lij év, csak átcéduláztuk. 
Hoztak a boltba láthatatlan árut,
Csókot válthattál ellenségeiddel. 
Láthatárod borítja szennypalást.

Meglátogattad Lelki Furdalást. 
Imádkoztál, de hébe hóba tetted;
Nem kész búcsúra, áldozatra lelked, 
elmúlnak fogadalmaid, miként a hó.

Már az idén nem ismertél magadra,.
S ha nem szégyellni: feledni való 
mindennapjaid zegzugos tartalma; 
jöv ilyenkor sem lesz dáridó.

Nem kezdet ez: sírni sem lehetett, 
kacagni sem. Zsibbadt szívű sem

Szilveszter
koccintott veled éjféli pohárt.
Fióka csöndek jöttek, körülvettek. 
Elfogadtad legújabb mostohád.

azt az ételt eszik és ugyanazt az altatót adják be ne
kik, ilyen körülm ények között ugyanazt álmodják; és 
ezért nem lehet felelőtlenül összevissza beszélni, hogy 
ezt meg azt álm odtam  — bárm ikor megszólalhat egy 
hang: ezt én is álmodtam, és nem erről volt szó.

Az az egyenes — a 180. hosszúsági vonul — amely 
elválasztja egym ástól megszámozott és m egnevezett 
napjainkat (m elynek tehát egyik felén pentek, a m á
sikon szombat), biztosan áthalad  épületeken oly módon, 
hogy kettéoszt egy szobát, megfelezi benne az időt 
m ára és nem m ára. A szoba két sarkában elhelyezett 
két telefon szám láját nem egyszerre hozzák ki — fel
téve, hogy a pedantéria  erénye a maori postának —, 
egyik telefon holnap cseng, a m ásik ma. Ebből persze 
az következik, hogy ha én itthonról, Kolozsvárról mind 
a két szám ot hívom, az illető szobában elhelyezett 
m indkét készülék számát, akkor egyik kagylóban a 
mai, m ásikban a holnapi — vagy a tegnapi, attól függ, 
honnan nézzük — hangom fog hallatszani. És ha va
laki abban a szobában egymás közvetlen közelébe he
lyezné a két kagylót — úgy, hogy egyikből áthallsszék 
a beszéd a m ásikba — akkor, a két készülék segítsé
gével, beszélhetnék holnapi, vagy tegnapi önm agám 
mal. Azt gondolom, hogy ez nagyon em lékeztet a köl
tészetre — a vers egyik alapfunkciója mindig ez, be
szélgetni azzal az önmagámmal, aki voltam, és azzal, 
aki leszek.

Szénégető H enrik  egyik régebbi novellája arról a 
pokoli érzésről szól, ami egy korunkból valam ilyen 
módon több száz évet visszazuhant em bert fogott el 

kb. a XI. században —, m ikor bekapcsolta magával 
v itt világvevő luxusrádióját. Iszonyatos csend, m inden 
állomáson, m inden hullámhosszon; sehonnan egy szó, 
egy dallamfoszlány. — M ennyire telített, az akkori
hoz képest, ma a levegő! K orunkban a tere t olyan hul
lám ok szövik át, m elyeket valam ilyen készülékkel 
hanggá meg képpé lehet alakítani, és ezek a hullám ok 
á t-  meg á tjá rnak  bennünket, tüdőnk, m ájunk és gerin
cünk úgy m egtelt a testünkön keresztül továbbított 
jelekkel, hogy szervezetünkben félelm etes zűrzavar 
uralkodik —- vesénkben tv-adások foszlányai egészítik

ki egym ást több nyelven, térdkalácsunkban a Radio 
Moon és T irana Hangja;
hát valahogy ilyenszerüen van átszőve a tér, am ely
ben élünk versvonalakkal — a vers is éppen úgy 
megfelelése, m ás anyagba való lefordítása, transzfor
m álása valam inek, m int ahogyan a készülék ernyőjén 
is a kép a hullám ok változásának megfelelően válto
zik (hallottam  olyan emberről, aki annyira érzékenyen 
fölfogja a körülötte áram ló hullám okat, hogy m aga is 
képpé tud ja  á ta lak ítan i őket, képernyő nélkül, és mi
kor magába pillant, futballm eccset lát) — szóval élünk, 
lélegzőnk, m ozgunk valam iben, és ennek a valam inek 
megjelenése a vers: csillogó fonálként vesznek körül 
bennünket a vers-vonalak, kuszák, bonyolultak, és o- 
lyankor, m ikor sikerül átlátnunk, m int kapcsolódnak, 
m egfontolhatjuk, képpé sodorhatjuk, összefoghatjuk 
őket. Ügy élünk tehát, m int egy fényes hullám verésben 
— m inden tárgy fonalként elvékonyodik és meghosz- 
szabbodi’k, m inden tájform a folytatódik, m inden fa; 
szem párak; szenvedések; az eső függőleges, aeélkék vo
nalaiba vízszintesen szövődik egy vörös fejű harkály 
röpte. Akkor fog m eghalni bennünk a költő, m ikor 
m ár semm it sem fogunk hallani mindebből, csak az 
iszonyú csendet, m int Szénégető Henrik hőse, hóna 
a laű  luxusrádiójával.

Egy kislány arról mesélt nővérének, hogy m it ál
modott. Ez h irtelen  megszólalt: nem igaz, ezt én is 
álm odtam , és nem így volt!

Egyik kolozsvári kórházban kipróbáltak egy altatót. 
Ébredés után m inden beteg ugyanarról számolt be: azt 
álm odta, hogy egy ferdén m egbillent, sötét folyosón 
haladt előre, nehezen egyensúlyozva magát, itt-o tt 
jobbról kis folyosók nyíltak, túlsó végükön vakítóan 
világos ablakkal

Mit példáz a két történet? Azt, hogy olyan körülmé
nyek közt mikor az emberek együtt nőnek fel, Ugyan

Végül néhány m ondat a karórámról. Ez az óra kö
rü lbelü l húsz perc eltéréssel jár a fővárosi szabvány
időhöz képest. M egtudtam  asztronómusoktól, hogy vá
rosunkban m ikor delel a nap, másodpercnyi pontos
sággal, és ennek megfelelően 12-re állítottam a m ánu- 
sokat. Azóta órám  nem az elvont időt m utatja, mely 
csak viszonyításra alkalmas, hanem a reális, itteni és 
m ostani időt. Az em berekben működik egy belső, tu 
dat-a la tti óra, mely a valóságos, környező időnek meg
felelően m utatja , hogy hány óra; ezen az órán akkor 
van dél, m ikor a nap valóságosan is delel. Ám az em
berek tudata más időhöz igazodik, zsebükben és kar
jukon más időt hordoznak, m int ami a valóságos. A 
kétfa jta  idő, a tudatala tti valóságos és a tudatra kény
szerűé it elvont idő közötti különbség természetesen 
feszültség form ájában realizálódik — innen a korunk 
em berére jellemző annyiféle neurózis, idegesség, ideg
baj.

És mi történik, ha az ember elutazik? Mindig iga
zítsa ó rájá t az illető vidéken éppen érvényes időhöz? 
Nincs szükség erre. A különbséget ugyanis, mely ott
honi időt m utató óránk és a valóságos idő között van, 
tudatunkban kiegyenlíti egy másik. Az otthontól való 
eltávolodás is idegességet, nyomasztó nyugtalanságot 
ébreszt az em berben, és ezt éppen kiegyenlíti a másik, 
az idő másságából származó. Ha m ár hosszú ideje élünk 
máshol, és m ár sem a cipőnk, sem a zsebkendőnk nem 
itthoni, akkor legalább a zsebünkben hordott idő le 
gyen ebből a városból való. Visszatérve az idegességre: 
én, mióta órám a valóságos idő szerint igazítottam, 
nyugodt vagyok, nem fáj a fejem, vagy ha igen, más 
dolgokért.
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K rit ik a ig é n y —Ig én y es  i
•

k ritik a

dalm i vetületeit keresi, hanem  szemé-Az utóbbi évtized kultúrasorvasztó lég
körét az erdélyi irodalom kritika is meg
sínylette . Hogy ez m ennyire igaz, arról 
az írókat kellene kifaggatni. Kielégítő 
volt-e a m űveikre érkező kritikai vissz
hang, érezték-e a befogadtatás visszaiga
zolásának elégtételét? Feltehetőleg a leg
egészségesebb irodalm i életben is prob
lem atikus lenne az irodalom  és a kritika 
kapcsolata. H át még ott, ahol nemcsak a 
v iták  lehetősége, hanem  olykor egy-egy 
könyv recenziója is tilalom  alá esett, 
vagy legjobb esetben meg kellett elé
gedni egy körm önfontan áthallásos k ri
tikai visszajelzés cinkosságával? Aki a 
k ritika  jogát valóban ny íltan  akarta é r
vényesíteni, jobbára k ivándorlásra kény
szerült, aki valam ilyen megfontolásból á 
n^aradást választotta, az íróasztalnak írt, 
v lg y  nem  kis kockázattal az anyaország
ban próbált publikálni. Az ittm aradók- 
nák m inden könyv m egjelenése esemény 
volt, am it üdvözölni illett, s a helyzet- 
tp 'datra célzó legkisebb jeleket is lehe
tőleg úgy értelm ezni, hogy abból az ol
vasó m egértse: írója — ha re jte tten  is 
—r vállalja  a m egm aradásban a rem ény
iül :lő közösség képviseletét. A légszomj
ja l küszködő irodalom kritikus — ha nem 
politizált is, hiszen nem  lehetett — bí
rála tában  nem  volt igazán esztétikum - 
központú sem, szégyellte vállalni az í- 
nyenc m űvészetfogyasztás fényűzését, s 
a : m ű önértékén tú l mindig m egpróbál
ta  jelezni az etikai-ideológiai üzenet ki- 
sebbség-összetartó minőségeit. Nem vál
la lha tta  önm agát, nem nyilvánulhatott 
meg igazán szabadon sem az élet, sem 
a m űvészet kritikusaként.

Ebben az időszakban a valódi kritikai 
visszhang az anyaországból jött. Ez első
sorban a kisebbség kollektív sorskérdéseit 
közvetlenebbül felvető irodalm i m űvek
re volt igazán fogékony, annak az írói 
vonulatnak a rang já t alakíto tta  és erő
sítette, m ely m űveivel az úgynevezett 
kisebbségi helytállás erkölcsi-ideológiai 
m odelljét hozta létre. A szimbólummá 
növesztett és ezáltal divatba hozott két- 
három  író a köztudatban egyet jelen tett 
az erdélyi irodalomm al, kevesen voltak 
az egészre figyelő, más vonulatok é rté 
keire is érzékeny kritikusok. Akik a ro
m ániai m agyar irodalom egészének d if
ferenciáltabb m egközelítésére vállalkoz
tak  (Pomogáts Béla, Görömbei András, 
B ertha Zoltán, Széles K lára és még néhá
ny  an), azok képviseltek csak igazán él
tető  közeget a rom ániai m agyar iroda
lom kevésbé divatos, ilyen vagy am o
lyan  okból m arginalizált képviselői szá
m ára. Ők igazolták, hogy a nem -tipikus 
erdélyi írók m űvei is az összmagyar iro 
dalom paradigm áiba illenek, sőt: alkotá
saik egyik vagy m ásik irodalm i vonu
la t sú lyát is jelentékenyen növelik.

Bertha Zoltán első kritikagyűjtem é
nye azonban nem  csupán azért rokon
szenves számomra, m ert ő a  mi irodal
m unk egésze és belső változatai irán t ér
deklődik, hanem  m ert szemmel látható 
lag nem az erdélyiséget m in t olyant ré 
szesíti nagy figyelem ben, nem  egy tá j
egység vagy sajátos történelm i tudat iro-

lyes értékpreferenciái vezérlik, s ha el
fogultság jellemzi, az többnyire nem  a 
m űvek erdélyiségének, hanem  a m ű-sze
m élyiségek önértékének tulajdonítható. 
Jóllehet A  szellem  je lző fényei* cím a latt 
a könyv m integy kétharm ad részében 
rom ániai m agyar írókkal foglalkozik, egy 
rövid esszéjében — Egyén, közösség, m ű 
vészet — olyan általános érvényű vo
natkozásrendszert vázol fel, amely k ri
tikái többségében viszonyítási alapként 
m űködik, és nem  engedi meg, hogy az 
elem zett m űvek értékelése csupán helyi 
érdekű legyen.

A jelzett esszé a szerző ars criticája
ként is felfogható, olyan korszerű szem
léleti keretet vázol fel, m ely m eghatároz
za a legutóbbi két évtized irodalm i je
lenségeinek'-Mértékelési szem pontjait, s
m elyben egyaránt benne van a kritikus 
esztétikai felfogása és korunk legégetőbb 
kérdéseire válaszoló világszemlélete. F i
gyelem re méltó, hogy a mai m agyar tá r 
sadalmi és 1 nem zeti sorskérdések iránti 
m ély érzékenységet, a közös gondok és 
terhek  felelősségteljes tudatá t m int köz
vetlen értelm iségi reflexiót m ilyen fe
gyelm ezetten rendeli alá az irodalom kri
tikus elsődleges feladatának, annak, hogy 
meg tud ja  haladni ezt a közvetlenséget. 
Hiszen a m űvészi reflexió értékelésére 
csak az vállalkozhat, aki az áttételek 
szintjén, a m ű transzcendens táv lata i
ban, az önérték szemlélésében elm élyü
lésre képes.. B ertha Zoltán felfogásában 
a közösségi és a személyiségközpontú ér
tékorientáció — m int két fő vonulat — 
művészi teljesítm ényének egyaránt fok
m érője az a mód, ahogyan az író transz- 
cendálni tud ja  az aktuális, az esetleges, 
a konkrét jelenségeket, hogy szellemi ér
telem ben egyetemes érvényű, közvetle
nül és egyértelm űen le nem  fordítható 
esztétikai tárgyat terem tsen. Ezt az esz
tétikai koncepciót összegezi, am ikor így 
fogalmaz: „Az igazi m ű . .  . m indig transz
cendens vonatkozású, s így jelentésének 
nem szabhatók ki a hatáskörei.“ (13.)

Rendkívül igényes kritikusi hitvallá
sához illő az az összetett és egyszersmind 
szabatos nyelvezet, amely esztétikai, fi
lozófiai, poétikai, szociológiai és ideoló
giai fogalm ak hálójában ragadja meg a 
vizsgált m üveket. Nem napi kritikát ír, 
igazi m űfaja az értelm ezve elemző ta 
nulm ány, m elyben sohasem m ulasztja 
el az értékelő m egállapítások alapos in 
doklását. Az erdélyi irodalomm al fog
lalkozó, egyébként nagyon vegyes szín
vonalú írások  kon junk túrájában  kivé
teles rangot képviselnek ezek a tanulm á
nyok. Ilyen igényes kritikus látóterébe 
kerülni m ár m aga is pozitív m inősítést 
jelent.

A kortárs rom ániai m agyar írók — 
Szilágyi Domokos, H ervay Gizella, K i
rály  László, Bodor Adám és mások —• k ri
tikusának arcéle mögül előtűnik a rend
szerterem tő irodalom történész szemlé-

* Bertha Zoltán: A szellem  jelzőfényei. 
JA K  — pizekk. Magvető 1988.

létének horizontja, aki irodalm unk m últ
jának  és jelenének létfeltételei, intézm é
nyei, eszm etörténeti sajátosságai tekin
tetében is kitűnően tájékozott. Ez a tá 
jékozottság azonban sohasem arra  szol
gál, hogy a kisebbségi lét körülm ényeit 
m itizálva esztétikai minőségek helyett 
ideológiai értékekre mutasson. Figyelem 
re méltó éleslátással veszi észre a ki
sebbségi lét kényszerhelyzetének ideo
lógiai csapdáit, szellemi torzulás-veszé
lyeit. Amikor Pomogáts Béla könyve 
kapcsán a transzilvanizm usról ír, felfe
dezi a kisebbségi létben kiélezetten meg
m utatkozó — ám össznemzeti érvényű 
— dilemm ákat, például a „kohéziós egy
ségelv“ és a „pluralizált érdekartikulá
ció“ feszültségének feloldhatatlanságát: 
„S a m agyar történelem nek éppen az az 
egyik leglényegesebb karaktervonása — 
írja  —, hogy a nem zeti önrendelkezés 
hiányában akut dilem m aként jelentke
zett az egyébként term észetes összefüg
gésbe hozható két elv és eszme. A ki
sebbségi állapot abszurdum ában, társa
dalm i és em beri képtelenségében egy
m ást vádoló álláspontokká szakad szét 
a nem zeti-etnikai és a társadalm i, az osz
tatlanságot, illetve a megosztottságot 
valló elképzelés. A megoldás csak a tel
jes nemzeti függetlenség és társadalm i 
szabadság, a belső és külső dem okrati
kus szabadság dimenziójában gondolha
tó el.“ Ebben a társadalom elm életi ösz- 
szefüggésben teljesen megalapozott a 
kisebbségi lé t belső paradoxonét illúziók 
nélkül átvilágító megfogalmazása: „Amíg 
tehát szenvedni és próbálkozni kell, s 
szabadságküzdelmet kell folytatni azért 
a m egm aradásért és önazonosságért, ami 
evidens és m inim ális létfeltétel, s a va
lódi szabadságnak csak adott kiinduló
pontja kellene, hogy legyen — addig 
nincs megoldás, s m inden csak utópia.“ 
(28.)

Talán nem  véletlen, hogy a Bertha 
Zoltán látókörébe kerülő írók dgyike 
sem tartozik azok közé, akik a puszta 
m egm aradásért vállalt szenvedést m iti- 
zálnák, inkább azok irán t a nem -tipiku- 
san erdélyiek irán t m utat érdeklődést, 
akik sorsukhoz, korlátáikhoz áttételesen, 
a művészi szabadság értékterem tő táv 
latosságával viszonyulnak. Nem valam i
féle közösségi szükségletre adható választ 
keresnek, hanem  elsősorban m űvészi ér
tékterem tésre koncentrálnak. Ezért szen
tel figyelm et az első Forrás-nem zedék 
prózaíróinak, Szilágyi István, Bálint Ti
bor, Pusztai János nagyregényének, akik
nek m űveiben „az ideológiai felhangok
tól szerencsésen megfosztott valóságáb
rázolás a m aga m élyebb im m anens tö r
vényszerűségei szerint alakítja az epi
kai form át, a narráció módozatait, tö rté
net és jelentés, esemény és reflexió v i
szonyát“, s ahol „a szemléleti, tem atikai, 
szerkezeti és stilisztikai összetettség és 
variációs gazdagság m odern létértelm ező 
és kom plex form aterem tő epikát hoz lé t
re.“ (128.)

A korszerűség jegyeire összpontosító, 
á rnya lt elemzések közül az egyik leg
összetettebb és talán  Bertha Zoltán k ri
tikusi alapállását leginkább jellemző ta 
nulm ány Bodor Ádám novellaművésze
té t m uta tja  be. Bodor novellisztikája ki
tűnő példa arra, hogy m inden igazán 
nagy mű valójában ontológiai vonatko
zású, nem más, m int létértelrnsrás. A 
szimbolikus form a „metafizikai sugárzá
sa“ ebből a  kim ondhatatlanból szárm a
zik. Az esztétikai transzcenzus itt m a

gára a „m egnyilatkozva rejtőzködő“ létre 
u tal vissza, bárm ilyen egyszeri tárgyias- 
ság, partiku láris helyzet szolgál is ehhez 
kiindulópontul. Bertha Zoltán ugyan 
nem  hivatkozik Heideggerre, de a meg
közelítés módja, ahogyan Bodor novel
láiról beszél, a minősítés, ahogyan iro
dalm unkban elhelyezi, megengedi a hei- 
deggeri paradigm a használatát: „Bodor 
Ádám írásm űvészete — írja — erősebben 
kötődik a nyugati típusú, inkább egzisz
tencialista gyökérzetű, metafizikai su
gárzású vagy metafizikus érzékeltetés
módokkal élő abszurd hagyományhoz. A 
történetiség, a társadalmiság egyetemes
sé tág íto tt alapélm ényei helyett Bodor
nál inkább az em beri lét végső megha
tározottságai, ■!.: törvény- és lényegszerű
ségei hangsúlyozódnak, mintegy az em
beriét ontológiája, fundamentális való
sága domborodik ki.“ (146.)

Az erőteljes lételm életi orientációhoz 
szabadságelvű, személyiségközpontú vi
lágszemlélet és éthosz illeszkedik. Nem 
véletlen, hogy B ertha Zoltán az első, aki 
Szilágyi Domokos költészetének m etafi
zikai vetü leteit értelmezi, s ha lényeg
látó m egállapításait nem is tám asztja 
alá m inden tekintetben meggyőző analí
zis, kétségtelen, hogy ez az értelmezés 
fordulato t hoz a költő recepciójának tör
ténetébe („minden véges megalkuvás“ 
— Szilágyi Domokos költészetéről). Böl
cseleti kérdések irán ti érdeklődése, rend
szerkereső szenvedélye látszik megnyil
vánulni abban is, ahogyan a Bábel tor
nyán  című anatológia filozofikus-társa
dalom elm életi esszéihez, a Bretter-isko- 
la képviselőinek munkáihoz viszonyul.

Szemléletén ek, értékpreferenciáinak 
általam  felfedezni vélt rendszerében a- 
zonban — a transzcendens iránti von
zódáson túl — nem látom a helyét Ta
mási Áronnak, akinek prózájáról a kö
tetben terjedelm es tanulmányt közöl. 
Különösen a Szűzmáriás királyfit felül
értékelő elemzés tűn ik  számomra vitat
hatónak. M intha i t t  engedményt tenne 
a közvetlenül ideologikus, patetikusan 
verbalizáló, szenvelgő (kisebbségi) írói 
m agatartásm odellnek és hatásvadász mo
dorosságnak. Am Bertha Zoltánnak ez a 
rendhagyó elfogultsága alkalom arra, 
hogy Tamási ürügyén a szabadság ter
m észetéről elmélkedjék, s e remek esz
m efutta tás nézetem  szerint m aradan
dóbb, m int elemzésének tulajdonképpe
ni tárgya. A szabadság isteni eredetéről 
szólva ezt írja : „M ert a szabadságnak 
akkor van értelm e, ha létezik ennek vég
ső ontológiai bázisa és így feltétlen igaz
ságértéke, m ert máskülönben a nem a 
szabadságra épülő, sőt azzal ellentétes 
nézetek is m egalapozhatnák önmagukat. 
A szabadságeszmének ez a paradoxona 
— hogy tudniillik  a nem a szabadságot 
valló eszme és gyakorlat „szabadságát“ 
és „igazságát“ tagadja — nem korláto
zás, hanem  az emberi létezés tökéletlen
ségének és problem atikusságának az e- 
gyetlen lehetséges enyhítési módja. An
nak a belátása és elismerése, hogy van 
igazság, nem jelenti a szabadság hatály-.- 
talan ítását: m ert ez az igazság transz
cendens, vagyis tartalm ában m eghatá
rozatlan, s csak létében jelent érvényes
séget, k isajá títhatatlan  m értéket.“ (70)

Az elm élkedésnek ezek a távlatai a r
ra  engednek következtetni, hogy Bertha 
Zoltán szem léletében nem csupán az iro
dalom, de saját hivatása — az irodalom- 
kritika  — is a végső kérdésekre irányu
ló létértelm ezés.

MARTON LILI

A bűvös Kék mesekönyv
BENEDEK ELEK HALHATATLANSÄGA

B enedek Elek K ék m csekönyvét lapozgatom, am elyet a 
K riterion  K önyvkiadó p á r  éven belül másodszor bocsátott 
ú tjá ra , rangos, vonzó köntösben, Deák Ferenc új, gyönyörű 
illusztrációival.

A Csudalám pa  a  világ legszebb meséit felvonultató  soro
zat első kötete, am elyet még három : a Piros, Ezüst és A rany 
mesekönyv követett. A K ék m esekönyv  1911-ben je len t meg 

• először s a nagy mesem ondó ezekkel a szavakkal m uta tta  be;
4 „Van nekem  egy csudalám pám , gyerekek, am elynek tündéri

fényességet árasztó  világa m ellett országot-világot bejárok, úgy 
szedegetem össze a világ legszebb meséit. V ilágjáró nagy u tán i
ból, ime it t  egy könyvre való mese: olvassátok, gyönyörködje
tek  bennük, aztán  hozok én nek tek  újabb meg újabb köny
veket, m elyekből a nagyvilág népeinek legszebb m eséit ism e
ritek  meg. Az én csudalám pám  nem csak a világ legszebb m eséit 
m u ta tja  meg, de m utat m indenféle gyönyörűséges színeket is; 
ez a m agyarázata, hogy ennek a kötetnek, a K ék m esekönyv
nek külön jelzője v a n . . .  M ostan pedig ü lje tek  körém. K ez
dődik a mesem ondás, m égpediglen a mesék ősforrásánál, a 
P an csa ta n trán “.

Lengyel Dénes Benedek E lek  című, az író életú tját, m un
kásságát tudom ányos alapossággal bem utató könyvéből tudom, 
hogy a Csudalám pa-sorozat nagy gonddal k iválogatott meséit 
az iró  nem  egyszerű ford ításként akarta  a legfiatalabb olva
sók kezébe adni. Igazi alkotóm unkaként fogta fel e nagy s 
oly fontos feladatát. F orrásm unkája A ndrew  L ane Londonban

1Ó09-ben m egjelent Fairy Book-ja  volt, am elyben együtt je len
tek  meg azok a mesék, am elyeket Lane folyóiratokból s nép- 
költészeti gyűjtem ényekből válogatott ki. Elsősorban azokat, 
am elyeket a gyerm ekek nevelésére, földrajzi, népnajzi 'és esz
té tikai tá jékozta tására a legalkalm asabbnak talált.

M iután a Fairy-Book szerzője hozzájárult a m esegyűjtem ény 
m agyarra fordításához, Benedek Elek ezt a m unkát M ária leá
nyára bízta, a kötet verseit pedig tudós író fia, Benedek 
M arcell ü lte tte  át a maga művészi m ódján. Így á llt össze az a 
gazdag anyag, am elyet aztán Benedek Elek sajátos, ízes, u tá 
nozhatatlan  m ódján a m agáévá tett, elsősorban kiválogatva 
a legfontosabbaknak tarto tt, h íres meséket. M ajd a te ljes anya
got a maga nyelvén, csodálatos szépen, ízesen ú jra  elmesélte.

De nem csak elmesélte, gazdagította is. Így  vá ltak  a keze 
a la tt sajátos, ha -onlíthatatlan, felism erhető stílusjegyeket, nyel
vezetet eláruló Benedek Elek-i mesékké, anélkül, hogy szerző
jük  m egváltoztatná a cselekm ényt, fe ltartózta tná  a hömpölygő 
mesefolyamot. Elég egyetlen példával illusztrá ln i Benedek 
Elek írói módszereit. A H ófehérke eredeti szövege tömören, 
tárgyilagosan, betűszerinti fo rd ításban így hangzik: „Amikor 
a kislány megszületett, m eghalt a k irályné.“ Ezt Benedek Elek 
így írja  le: „Attól kezdve, hogy k inyito tta az ablakot, a k i
rályné elkezdett betegeskedni, lassanként elhervadt, meg
h a lt“ . . U gyanebben a m esében a ném et eredetiben a gonosz 
m egparancsolja a vadásznak, hogy ölje meg a világszép lányt. 
A vadász szó nélkül engedelm eskedik. De Benedek Elek á t
dolgozásában — s m ennyire nem es épp a m ai gyerm ek szá
m ára az itt is m egnyilvánuló hum ánum  — a vadásznak meg- 
sajdul a szíve a rettenetes parancs hallatára, s b á r  nem  szól
ha t ellene, búsan távozik.

A K ék m esekönyv  — m int a m ásik három  színes gyűjte
mény is — B enedek E lek-m esekönyv. Az ő kézjegyei, mesélő 
kedve, em berszeretete, jósága, hum ora teszi azzá.

E könyvism ertetés ürügyén írnom  kell itt  Benedek Elek 
halhatatlanságáról, életm űvének valóságos reneszánszáról is.

Idei kisbaconi látogatásom  során örömmel fedezem fel az 
Em lékházban egy m ásik híres mesegyűjteményének, Magyar 
mese és m ondavilágának  legfrissebb, gyönyörű kiadású köte
te it is, am elyeket a budapesti M óra Ferenc Ifjúsági Könyv
kiadó kü ldö tt K isbaconba. S am ikor 1989. szeptember 30-án, 
Elek apó 131. születésnapján  száz és száz, közelről s távolról 
érkezett vendég között részt vettem  a születésnapi ünnepségen, 
elgondoltam : van-e  még a világon olyan nagy író vagy más 
híres alkotó, akirő l nem csak a kerek  sámú évfordulókon, de 
m inden egyes születésnapján  így megemlékeznek? Akit eny- 
nyire szeressenek, akinek élete, m unkája, hatása ilyen m ara
dandó és példaadó? Benedek Elek, aki Jézus tanítványának 
vallja  m agát, s h itte, am it most m ások is hisznek már, hogy 
„csak az evangélium i értelem ben vett szeretet válthatja  meg 
ezt a vajúdó v ilágot“ (Ingm ar Bergm an) — valóban igazán s 
örökre halhata tlan . P á r  példa erre  csak a közelmúltból: szü
lőföldjén Benedek Elek M űvelődési Egyesület alakult. A szé
kelyudvarhelyi gim názium  az ő nevét viseli immár, az ősi 
schola, ahová valaha szekéren v itte  be édesapja a kisdiák 
Eleket. Ma szobra áll ugyanott. K ét pompásan szerkesztett, 
újhangú, komoly erkölcsi értékeket sugárzó gyermeklap CIM
BORA néven je len ik  meg Az egyik nálunk, amelyet Buka
restben a tehetséges írónő. Csire G abriella szerkeszt, a másik 
Budapesten, am elynek főszerkesztője a M agyar Televízió adá
saiból jól ism ert E. Szabó M árta. Ez olvasható a pesti Cim
bora cím lapján: „M agyarul beszélő gyerekek lapja az Óceánon 
innen és tú l“ . . .  Mi azonos e két lapban? Benedek Elek szel
lemi örökségének hűséges ápolása, válogatott m unkatársak 
odaadó m unkája, a m agas színvonal. S az, hogy mindkettőben 
jelen  vannak az ős-Cim bora szerkesztőjének, a kisbaconi Va
rázslónak írásai, a  rá  való emlékezés, ránktestált szellemi 
öröksége. Benedek Elek halhata tlanságának  bizonyítéka a fel
tám adt két C im bora is, annak  öröké, aki életében több, m int 
százötven könyvet írt, aki betűk m illárdjaiból építette fel a 
kisbaconi em lékházzá nem esült családi otthont, ahová évek 
óta ezrek és ezrek zarándokolnak, s am elynek faragott székely 
kapuja é jja l-nappal nyitva áll.
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VERMESSER LEVENTE 

U L T I M A  T H U L E

ne menj ki a mezőre, mert kettéhasadsz, 
ne menj ki a mezőre, egy bizonyos ponton túlra,
leválsz önmagádról, hirtelen vakhangú 
szeletekbe hullsz,

a mezőn túl egy pont, sötétben vörösnek látszik, 
elharapott szájú fénynek a köd reggelén,

sötétben vörösnek látszik, egy száj, hangtalan 
ordítással zuhan bele a jövő,

nem lehet tudni, hol van, lassan halad előre, 
a mezőn túl egy pont, idegen arccal figyel,

ott, hátadra kúsznak a házak, füvek, 
melléd, ott, kettéhasadsz, a mélybe, vakhangú 
szeletekbe hullsz,

eltörött tükrök sóhajtnak, tavak és hangulatok 
sóhajtnak, félsz, megérinteni arcodat, 
bőrödet, amely már nem a tiéd,

ott, fekete félelem  őrzi mindennap, emlékek 
pályaudvarán figyel, idegen arccal, soha 
meg nem álló vonatok mögött.

semmi vagy, félsz a másikkal szembesülni, ő 
vagy, kívülről nézed a semmit, amiből kiléptél — 
megsemmisültél, amibe kiléptél, 
megteremtetted, hogy megteremtsen, ő 
vagy, amit úgy teremtettél, hogy nem is

léteztél soha

ki a te neved

ez a név a te rossz neved, ez a név 
névtelenné kell váljon, hogy megvédhessen, 
hogy élj, félj, mint férfi, mint félfi, 
kártyádon hamis zsírcseppek landolnak, 
ez a név a te rossz neved

kövek követelnek, némaság két partja között 
véresen áramló beszéd

ráncos csecsemők élvezve saját anyjukban, 
anyjukban, akit nem tettek magukévá, 
aki sohasem volt az övék

ne menj ki a mezőre, mert elveszted  
a vándormegmaradás illúzióját is, ne menj 
anélkül, hogy észrevennéd, egy bizonyos 
penton túl hideg találkozások váratlan 
esélyévé válsz,

sötétben vörösnek látszik, a csavargók 
mesélik néha, részeg éjszakába nyúló 
beszélgetéseken, hogy ott van, 
az óra kései érte vágják el 
ártatlan torkát a csendnek

hogy magából kilopja a tolvajt 
létéért árnyékát teszi felelőssé

Híres János: Tánc

B3LÖNT LÁSZLÓ 

E SŐ

Olyan elszántan ballagtam,
mintha az egész világ csakis macskakőböl állna, 

pedig csak könnyű reggeli bánatok gyötörtek, 
utóhatásai egy tranzit pillanatnak — 

eszembe jutottál te is, elsuhanóban.
Aztán a gondolattalan percek tétova léptei következtek.
— Mit búsongsz, te szamár — mondtam magamnak.
— Fiatal vagy és (elvont értelemben) tiéd a világ.
— Mit kezdjek egy elvont világgal? — 
tűnődtem, s beülve egy bisztróba,

a kimérten udvariatlan cicababa
modorán felháborodva életkedvem is megjött egy kissé.
— Hát így is lehet élni — szólaltam meg fennhangon. 
Csikorogva végighúztam ujjamat egy kirakatüvegen,
s míg gondolataim néha-néha 
mégiscsak visszakanyarodtak hozzád, 
esni kezdett az eső.

DEMÉNY PÉTER 

É L E T  Ü R

Harcolok a sorsom ellen, bár nem is tudom 
mi a Sorsom
Talán lehetőségek összesége de ha szembeszegülsz 
hülye vagy s ha megalkuszol gyáva s akkor 
mi a teendő ha már a becsület Ielkiismeret 
bátorság meg ilyen hülyeségek kora elavult, lejárt 
Tágak a lehetőségek tessék választani a választás 
a lehető legrosszabb lesz de végül is mindegy 
ez általános jelenség
Szilágji Domokos nem erre szerződött Élet elvtárs 
tulajdonképpen rútul becsapták s ha tudta volna 
szegény hogy a szerződést nem ő kötötte meg 
hanem mások jóval előtte bár szerintem tudta és 
egy cukorbajos öngyilkossággal kiszúrta amúgy is 
vak szemünket még neki is meg kellett halnia vagy 
csak neki kellett igazán s oly hamar hiszen túl 
sokszor ismert fel túl sokat én ügyesebb vagyok 
nála úrnak nevezem életem bár jól tudom hogy nincs 
semmi foganatja 
mi az oka mi az oka 
nem lehetek boldog soha
bűnösök szerintem akkor lennénk ha nem volnának

bűneink
ez az igaz ez az igaz 
akkor hol az ígért vigasz

URAM

T A N U L M Ä N y

Nehéz
amikor rájössz, hogy amiért te más vagy, 
mint a többi, minden azért neked sem 
szabad, néha nem lehet, ami sokkal 
több, mint az előbbi, mert az emberektől 
függ, ez meg objektív törvényektől vagy 
szubjektív állandóktól (lásd például lelkiismeret).

Híres János: Emlékezés

FEKETE VINCE

K I L A K O L T A T O T T  A K 
R O N D O I

1.

Nem
is beszélve arról, hogy nemcsak te vagy más, 
azaz: te is más vagy.

Nehéz
amikor rájössz, hogy a parasztság nem azonos 
az őszinteséggel, mert habár utálod az illemet, jóér
zés is van a világon.

És
leesett állal fogod bámulni, hogy arra tanítanak: 

ne légy paraszt 
légy őszinte

de a parasztok mindenhol szívélyesebben fogadtatnak, 
mint az őszinték, azaz: a paraszt kaszál, az őszintét 
kaszálják.

Nehéz
amikor rájössz, hogy kell a sablon, szükségeltetik, 
már csak azért is, hogy legyen miből berúgva

kirúgni,
azaz áttörni, kitörni.

Nehéz
de mégsem kéne 
letörni.

KIRÁLY FARKAS 
B A R L A N G  I I .
vízcsepp 
hulló idő
a csend lenyom  
nemlét csókja 
bizsereg tarkómon

„ysa pur es chomuv uogmuk“

mozdulat — bűn 
szó — merénylet

titkom-menedékem: 
kővilág

KADAR FERENC 

Ő R H E L Y E N

„horda lelkületű“ nép fia — figyelem, 
kánok, vezérek jönnek, s mi 
pogány bálványok tövénél borulunk 
az első pillanattól vonzó, 
marasztaló földre, 
földszagú már az istenünk is, 
istenszagúak már anyáink is, 
kik vad barangolásban meg-megállva, 
vajúdva hoznak népet a világra, 
míg fölöttük
mandulavágású tekintetek 
villannak össze biztatón

nem rovottabb múltam a másokénál, 
s mennyire átmenekíteném  
békülni vágyó jelen-csendbe,

de az nem volt mindegy SOSF.M, 
hol van az apánk eltemetve, 
s kiért kiáltunk, ha kell a szerszám, 
irgalom, a tűzoltáshoz

Atyám, segítsd hitetlen szolgád, 
ki hívó volt és meggyalázott, 
vidám halált adj, aae tanácsot, 
mostinár hiába ostoroznád; 
nem ért világot jót, csak satnyát, 
kincs, nő neki elvétve jutott.
Atyám, segítsd hitetlen szolgád!

Protekciód meg mért tagadnád, 
szegénynek gyújts örök világot, 
itt sötét utcákon bolyongott, 
megunva dobbantott hát: viszlát;
Atyám segítsd hitetlen szolgád!

2.

Jelenthetem mostmár az Ürnak:
asszony, pulya odébbállott rég,
maradt egy ágy, egy asztal, egy sz k,
s akár rühes kutyát kirúgtak,
segget fordíthatok a múltnak;
mért nem fizettem — mondták — a bért?
Jelenthetem mostmár az Űrnak.

Büszkén holmim szétszórva hagy.: m.
Na várjatok, m iféle törvény?
Ajtók csapódtak, mit tehetnék, 
estére már semmit sem kaptam: 
jelenthetem mostmár az Ürnak. u. *

Kevés apróm gyógyszeszre futja, 
maradtam szál ingben, kabátban, 
hiába kértem, apelláltam, 
kitették szűrömet az útra.
Lóvém fogytán, hiába duma, 
apróm tanúkra mégse szántam, 
pénzemből bár gyógyszeszre fussa.

Sorok, miket álltam, s a kvóta, 
tiétek lesz, rátok testáltam, 
parkban vetettem ina is ágyam/ 
pénzemből kiflire se jutna: 
zörgő apróm gyógyszeszre futja.

MADARAS PÉTER

T H E  L I G H T N E S S  
O F  T H E  M O O N

Átláthat éjjel a szitán, 
tarthatja kiflin a bolt, 
csillag akár százmilliárd 
foltozhatja: folton a folt — 
a Nap miatt a lipinkán 
mégis föntreked a Held.

(Sajton fölhízlalt prédikás, 
bölcs mérlegmutató lehet — 
a Nap miatt a lipinkán 
a Hold mindig föntreked.)

FIATALOK
l KI.V. . - - ,;



vOV ACS ANDRÄS FERENC Ü D V Ö Z L E T  A V E S Z T E S N E K

N T E R I Ö R

bizonytalan párás ablakszemen  
bámulsz a kert leroskadt fáira, 
lines irgalom  — kivattázott magasban

madár kiált, és nem  hallod te sem, 
ikárha tollú felhőkön taposnál, 
ily zajtalan már m inden mozdulat,

ilyan véletlen , elfo jto tt a hang — 
i tél törékeny műtőasztalán  
:gy összeroppant hóakvárium,

is jégvirággal m etsze tt vitrinében  
dtátogó k ihalt üveghalak  
Forró szem éből ám ulsz önmagadra . . .

N O V E C E N T O  — C S E N D É L E T

A  drótsövényen száradó egek 
súlyosra ázott zöld sátorlapok, 
s egy szállni látszó zubbony elzuhan  —

követ sepernek széttárt u j ja i . . .
A  nyelv  alatt kesernyés szürkületben  
a rétegek, kötések fölszakadnak,

s a visszanyelt szó időszámítása 
történelem  csupán, vak rászedés.
Tiport füvekben  fém esen figyel

ké t kézelőgomb, m intha szembenézne: 
két kattancis, k im ért feszes mosoly: 
k é t dörrenés között a barna fényben:

az angyalbőr ragyog, ragyog, ragyog, 
s egy mozdulatlan m ásik lendületben  
beválthatatlan egyensúlyra tör — 
a szél fú jhatja  férgek indulóit.

MOLNOS LAJOS
E G Y  D S Í D  A * V E R S R E
nagycsütörtök tegnap is 
nagycsütörtök ma is
holnap nagypéntek?
P éte r nem  aluszik, János 
nem  aluszik, Jakab  sem aluszik, 
M áté sem aluszik, a  tom pa 
borzalom  sem aluszik, a mély 
állati félelem  sem aluszik, 
de hol van. ki ére ttünk  
m egszületett?! 
de hol van, ki helyettünk 
keresztrefeszithetö?!
a kocsárdi állomás elutazott, 
az Isten  véle utazott; 
a K isded még kisded, 
r in g a tja  álm át dübörgő vonat;
a tegnap nagycíütörtök, 
ma nagycsütörtök, 
és holnap nagypéntek —

de holnap már »agypéntekl
ó, istenem , ó, istenem  . ..

P O C S O L Y Á K K A L Korond, 1990. decem ber 20.

Toszkánában a San Plutonio zárdával szem közt 
■zét festértanonc panaszkodik. Nincs erre szó, se szín, 

csak felkavart sarak, csak esők ernyedő ecsetvonása — 
szobrok tek in te tén  a szürkehályog. Freskók mögött 
m egalvad már az árnyék, s a fe lfüggeszte tt m élység
tárlatok: m egbolydult pocsolyák, távlatok . ..

Tudós paláver. Talán lázálom. Lám -lám mégiscsak 
űképzelhető  (pocsék pingálm ány  — századvégi piktor) 

postakocsik parázs vonulása kénesőben, 
átutazó ism eretlen költő tógás kalauzzal 
a tátogás kegyelm ét gyakorolván, farsangi 
rongybábuk búcsúbeszédét tűzfergetegben.

D Toszkánában a San Plutonio zúzdával szem közt
f it)  Festőcéhek Aggm enháza áll. A. K O R T Á R SA K N A K
fi ELEVEN ARC K ÉPES IG A Z O L V Á N Y O K A T  SZOL-

I G Á L T A T U N K  KI, M ERT A  LÉLEK É É É L . . .  0  
Arno révésze, A kherón  madárdála — marad 
a tócsakromatika: puszta szívverések sfum atója a 
szellem  távlattanában . . .

S Z I L Á N K O K
1.

Éltem  m ár éppen eleget, 
s épp ezért, meglehet, 
a lap ta lan  s túlzó a vágyam: 
élni szeretnék., 
élni,
m in t esőcsepp 
a nyári
zápor-zuhogásban, 
csak úgy —

Akik a tegnap is, 
azok ma is jól élnek; 
Akik a tegnap is, 
azok m a is jól felnek — 
Döntsön há t ki-ki 
a legjobb belátása 
sz e r in t. . .

3.
se kerti törpe 
se kiskutya 
ez se voltam  
az se lettem

se mosolya 
se morcosa 
a nyárnak 
csak m int a levél 
am elyik épp 
azon tűnődik 
pisinkéivé avagy 
zuhanórepülésben 
hulljon-e 
h u lljo n -e . . .

4
Egy m adár 
csillogó szeme 
bolyong a délutániján

Egy m adár 
rothadó teteme 
bűzlik a szemétdombon

H át akkor 
m it szóljak én 
m it szóljak én ? !. . .

Kolozsvár, 1990. január 10.

Karinthy Ferenc: 

HaiáÜista
H iába kerestem  a K ortárs 

M agyar író k  K islexikonában. 
úgy látszik, a term ékeny K a
rin thy  m üveinek lajstrom ából 
valahogy kicsúszott ez a 
könyveim, pedig im pozáns 
válogatás a novellistái m űhely 
term éséből. Továbbá nagyon 
izgató — vagy ta lán  csak 
egyszemélyi! izgalom, agybo
gár ez? —, m iért éppen a Z rí
nyi K atonai K iadó vette p á r t
fogásába és adm inisztrációs 
lis tá já ra  K arin thy  könyvét 
1985-ben. A nyolcvanötös M a
gyarország még javában  szo
cialista, m iközben „valam i a- 
lak u l“, ta lán . K arin thy  elbe
szélésválogatása pedig csupa 
olyan írás t tartalm az, am e
lyekben a polgáriság nosztal- 
giásan „gem ütlich“, lágyan 
szép, határozo ttan  önállító a r 
cát m utatja , am ikor a pol
gár nem  több civilnél, de 
sem m iképp sem burzsoá, nem  
fetreng fertőben, nem  retrog- 
rád  stb. Részben háború van. 
átvészelés, ..meghúzódós“ idők. 
egyfelől ném etek, másfelől 
oroszok, középen a civil hely
zetelem zés és rettegés. Van

aztán nosztalgikusan elbeszélt 
élettö rténet a szocializmus kü
szöbén hányódó, kissé élet- 
müvész vízilabdázóról, em lé
kezés hajdanvo lt ivászatokra, 
gáláns és m alac társaságokra, 
be- és kirúgásokra, önfelje
lentés katonai függelemsértés, 
nem i erőszak és gyilkosság 
m iatt, az e rre  rakódó körüí- 
m énvhatározók akkurátus 
szám bavétele, de van tehete t
lenségben fogant „káder-kar
toték" is, az a  tu la jdonkép
peni halállista , am ely a no- 
velláskötet szereplőinek em- 
lékezetesebbjeit sorakoztatja 
fel, tö rténeteket ism étel meg 
som m ásan és kölcsönkapcso- 
la tuk  megnevezésével.

Félő, nem  tudok kielégítő 
választ adni kérdésem re, 
hogy tudn iillik  m iért a Zrínyi 
K iadónál je len tek  meg ezek 
a civil novellák, elbeszélések. 
De azért érdem es a K a rin - 
tyh-féle polgáriságot az elbe
szélés m ódjában, ha lehetsé
ges, m egragadni. Teljesen 
„tudom ánytalanul" azt kell 
á llítanunk, hogy ez az elbe
szélőmód (és stílus) konglo-

m eráltan  m agyar pesti-zsidó. 
Em ellett szembetűnő, m ennyi
re m eghatározza K arin thy  
Ferenc p rózáját a K rúdy-, de 
még inkább a Kosztolányi- 
hagyom ány (ami m éllett te r
mészetesen banálisán  kézen
fekvő a genetikai örökségre 
is gondolnunk). A Halállisia 
a lap ján  csak azért nem  lehet
séges , pszeudo-Kosztolányinak 
kik iá ltan i K arin thy t, m ert 
nála egyértelm űen kevesebb 
hangsúly kerü l a lélektaniság 
különb-különb árnyalata ira . 
Ami K arin thynál kellemes, 
az csöppet sem új, tu la jd o n 
képpen szó sincs felfedezések
ről. Elbeszéléseit az érzékelt 
helyzet töm örsége és színes
sége, vagy a töm ör és színes 
helyzet méltó érzékelése teszi 
tetszetőssé. S itt  még valak it 
kell em lítenünk, K arácsony 
Benőt: az ő könnyedsége ke
vésbé derűs lendülettel ta 
lálható  meg K arin thynál. Az 
analógiák és hasonl ítási 
függvények, az áthagyom á- 
nyozottság és modorbeli ro 
konság föltétlenül ahhoz a 
polgári irodalm i vonulathoz 
sorolja a szerzőt és művét, 
am elynek megkülönböztető 
tulajdonsága a század próza- 
irodalm ában a városi artisz- 
tikum , a m egállapodottság 
„bejára to tt" keliem ének po
zíciójából értelm ezhető tö"té- 
nelmi és egzisztenciális sors- 
érz°kenvség Az Aranyidő  
cím ű elbeszélés — a váloga

to tt kötet legizgalm a-abb d a
rab ja  — például Budapest 
1945 januári bom bázásának 
nap jait krónikázza az élet
művészet irán t erősen fogé
kony Beregi Lajos szemszö
géből: az á tvészelés. időszaka 
nem  kevesebb, m int négy 
nővel ajándékozza meg, elő
ször is egy csupalélekül gon
doskodó régi ismerőssel, a 
zsidó fiatalem bert vakm erőén 
bú jta tó  Nellivel, másodszor is 
Ferenczyné méltóságos asz- 
szonnyal, csinosan negyvenes 
szalmaözveggyéi, harm adszor 
is Ferenczyné tizenhétéves, 
bujaságok irán t fékezhétetlen 
lánykájával, negyedszer pedig 
— s ez az „ajándék" Beregi 
szám ára az életm entés fu r
mányos eszközéül rendelte
te tt — M ikucznéval, a bőr
kabátba göngyölgetett és a l
koholista nyilas' felderítővei, 
ak it Beregi a likvidálandó zsi
dó szorult helyzetében kény
szerül m egkörnyékezni. Így 
válik  p á r hetes életepizódja 
egy történelm i zűrzavar ka
ján  m akettjévé, de ugyanak
kor a kisem ber nagy gondjá
nak kevert kedélyű eposzává. 
K arin thy  — s ebben rokon 
K arácsony Benővel — úgy su
gallja a tö rténések feszült hu
m orát, hogy még csak meg 
sem k ísérti őt az expli át de
rű. A tények egym ásutánisá
ga — a logikátlan következe
tesség — önm agában is elég 
ahhoz, hogy m egform álja a

dolgok körül azok világszerű
ségét, ezért is van  az, hogy 
K arin thy  szövegeinek szinte 
kizárólagos tér-idö-szerkezeti 
s truk tu ráló  elve a linearitás.

Ami pedig a polgáriság 
m egragadásában még inkább 
segítségünkre lehet, az K a
rin th y  alak-terem tésének  gya
korlata. Szereplői a legtöbb 
esetben szorosan környnzetük- 
ben élnek, abban az érte lem 
ben, ahogyan B udapest is a- 
lak itja  őket. Legszélsőségesebb 
példa erre a Halállistából Dr. 
B ártfai Dénes művészet :örté- 
nész figurája , aki a kénysze
rű  hadviselés legocsm ányabb 
napjaiban , a Csajkás-körzet- 
ben folytatott razzia (valójá
ban zsidómészárlás) órái a latt 
is városi outsider m arad, né
zőpontja még önm agán is kí
vül kerül, s m integy beleszó
lási jogoktól megfosztott civil 
kényszerül végignézni önm a
gát, am int a halá lra  szánt 
zsidók közül „kiemel", m a
gával hurcol, megerőszakol és 
lelő egy huszonkétéves asz- 
szonyt. miközben érzi és tu d 
ja  kívülálló önm agáról, hogy 
a rutinos irgalm atlanság, az 
öl és m esterségének megannyi 
hátborzongató jegye teljesség
gel hiányzik belőle.

Van persze kifejezett a lka
lom is a civilség alakba ön
tésére. A N yugaton  című no
vella olyan különös geom et 
riával készült, am ely megen
gedi, hogy az írás súlypontja

9  KÖNYV

az utolsó mondatra essék, a- 
nélkül, hogy ez valamiféle a- 
nekdotai „csattanó" volna. 
Monostory, az emigrációba 
vettetett pénztelen fiatalem 
ber, m iután a nyugati kom- 
m unistáelíenes szervezkedés 
vezérkarától utasítást kap, 
hogy ham is iratokkal haza
térjen . zsebében egy szénda
rabnak  álcázott robbanótöl- 
tette! és a rá vonatkozó pon
tos instrukciókkal. Hegyesha
lom nál észreveszi, hogy me
gint Magyarországon van. Pá- 
tosztalanság és/de m egren- 
dültség, szelíd öröm. Komá
rom  u tán  semminek sem lehet 
több értelme, mint hogy Mo
nostory nagy ívben a Dunába 
hajítsa  a papírba csomagolt 
széndarabot. Ettől a p illana t
tól kezdve nem em igráns, 
nem  hazatért, nem ellenzéki 
és nem  számkivetett, hanem  
a vidék term észeti jogrendjé
be illeszkedő események má- 
sodszereposztást nem ismerő 
résztvevője, csak annyi fela
dattal, am ennyi a személyisé
gét (és aligha a társadalom  
„öntőformájából" előkerült 
elvtárs-állam polgárt) illeti.

JAKABFFY TAMAS

Miért éppen az fáj magának?
Olvasom — ír ja  a levelező- 

nő — valam elyik  lapban, és 
teljesen egyet tudok érten i a 
szám om ra ism eretlen  szerző 
felháborodásával, hogy m egint 
akad t valaki, aki a rra  vetem e
dett, hogy . . .  Vagyis; arró l van 
szó, hogy: ezú tta l a francia 
nyelvvel hasonlíto tta  össze 
valaki a m agyar nyelvet, és 
ez micsoda . . .  m icsoda . . .  
in fám ia , m ondaná, ha ism er
né a szót. M ert ilyenkor fel
tétlenü l egy idegen szót kelt 
k ie jten i ahhoz, hogy erkölcsi 
m agaslatunkról érzékeltessük, 
hogy az egyben szellemi m a
gaslat is.

Nos, ö n  nem  nyelvész . .., 
az illető  cikk szerzője sem 
nyelvész . . az összehasonlí
tás bűnébe eső személy v i
szont az, legalábbis egy egye
tem i diplom a erejéig. Ezzel le 
is zárhatnánk  a kérdést, ha 
nem  volna olyan érdekes az 
egész. Hogy valahányszor va
laki, akár okkal, akár ok nél
kül, összehasonlítja nyelvünk 
egyik-m ásik szavát egy ide
gen nyelv egyik-m ásik szavá
val, és a rra  a m egállapításra 
ju t, hogy azok közt valam i

összefüggés látszik, noha nem  
mi kölcsönöztük  a szót az i- 
degen nyelvből, azonnal fel
harsan  a kerítés mögül egy 
heves csaholás; m ajd jönnek 
a válaszok a távolabbi ker
tekből is: ám okfutó; hogy 
nem  érti m ár meg; hogy egy- 
szersm indenkorra; végérvé
nyesen; m egdönthetetlenül; 
bebizonyították, m ár mintegy 
vagy több m int száz éve; hogy 
nyelvünk, a vogul-osztyák, 
vagyis ma hanti-m ansi izé
ből szárm azik; és a k k o r . . ,  
rom antikus, délibábos, lázál
m okat kergető módon; jön 
m aga és azt m ondja, hogy 
nem  véletlen; hogy ,,ki“? kér
dő szavunk azonos hangzású 
pl. a francia - hasonlóképpen 
re jte tt szavával és azt is is 
jelenti.

Az összehasonlító szellemi 
képességeit és erkölcsi néze
te it m inősítő átkokhoz m indég 
politikai színezetű feljelenté
sek is tapadnak: a feljelentők, 
noha ők m indég ugyanahhoz 
az irányzathoz tartoznak, 
m indég az á llandóan  változó 
rendszerek éppen fennforgó 
elszánt hívei; az összehason

lítást végző szem élyek pedig: 
rebellisek, kurucok, anarch is
ták, nacionalisták, dinasztiael
lenesek, m ajd kom m unisták, 
később nyilasok; m ajd rev i
zionisták, im perialista ügynö
kök, aztán, továbbá, m egint 
csak lokálsoviniszíák és így 
tovább . . .

M iért? M iért olyan fá jda l
mas, tilos, bűnös dolog, m iért 
olyan elviselhetetlen egyesek
nek a nyelvösszehasonlítga- 
tás? M ert szó sincs róla, hogy 
a tiltakozók — nyelvészeti a- 
lapon tiltakoznának! M indég 
erkölcsi-világnézeti alapon 
te sz ik . . .  És nem csak nyel
vészeti folyóiratokban, hanem  
politikai napilapokban vagy 
heti propaganda-kiadványok
ban . . .  ime, legújabban m ár 
pornó lapokban is.

A szaklapokban, a nyelv
szaktudósok próbálnak  tudo
mányos érveket is falhozni, 
de érdekes, sohacem a sa ját 
tudom ányos terü letükről.
Nyelvészeti ism eretleneket 
földrajzi, állattan i, légkörtani 
és történelm i adatokkal igye
keznek m egoldani: de am int 
ilyenkor szók történni, ha va

laki nem  a sa já t szakterüle
tén  hadakozik, ahogy m on
dani szokás, a puskával vág 
és a karddal lő. Ő snyelvünk 
dolgában m inden bizonytalan 
és ism eretlen: de egy biztos, 
hogy aki kísérletezik és gon
dolkozik, az csak ’rossz szán
dékú, zavaros, képzelgő le
het!

K ísérletezz és gondolkozz! 
M ondja a vegyész, a fizikus: 
barkácsolj m agadnak rádió* 
és term osztátét; tenyéssz nu t- 
r iá t és kom putervírust; gyújts 
régi érm eket és új óvszeres 
reklám feliratokat: esetleg
m egráz m ajd az áram  és meg
harap  a monguz, becsapnak a 
régiségkereskedők vagy meg
szökik a feleséged — ; ne tö
rődj vele, úgy menyen előre 
csakis a tudom ány és az em 
beriség, ha kísérletezel és 
gondolkozol.

Egyről nem  szabad gondol
kozni: nyelvünkről; és eggyel 
nem  szabad kísérletezni — 
nyelvösszehasonlítással.

M iért? Jung, az im m ár el
enyésző huszadik század e- 
gyik legnagyobb lélektantudó
sa, egyáltalán őr-lelke és h á 
zi szelleme, azt ta n :tja: ha 
egy im pulzusra a válasz sok
kal hevesebb, m int ahogy an
nak szemmel lá thatóan érte l
me volna, ott valam i nagyon

fontos, nagyon érdekes rezi- 
duum  lappang.

Ha m indenáron meg akar
ják  akadályozni, hogy am i
kor a harm adik  lépcsőfokra 
lépsz, jobb fele nézzél, akkor 
m indent meg kell tenned e 
m ozdulat érdekében. Ha m in
den ajtón  benyithatsz, csak 
épp a hetediken nem, ott, 
tudd  meg, valaki fel van a- 
kasztva, vagy egy sárkány 
van m egbilipcselve . . .

Valam i van, a nyelvünkkel 
. . .  ezt m ár m ások is észre
vették, és el-elkottyintották; 
és óriási handabandázással 
te re lték  el mások, a résenle- 
vők a dologról a fig y e lm et. . .  
valam i van, velünk . . .  de er
ről legkevésbé nekünk sza
bad tu d n i . . .

Valam i van . . .  nehány év
vel ezelőtt egy nagyratörő, 
felkapott, izgő-mozgó tö rté
nész m egírta rólam , hogy en
gem például azért érdekel a 
m agyar nyelv őstörténete, 
m ert az am erikai im perializ
mus ügynöke vagyok. Na de 
aztán  h irtelen  változtak a 
dolgok, s az illető egy v iha
ros lelki éjszakáján  villám - 
c a p á s 'z e rű c n  felism erte; ez
zel elkésett; ez ma m ár visz- 
szafelé sül el; azt kellett 
volna írnia, hogy böszörmény 
fundam entalista , azaz moha

m edán szélsőséges vagyok, az 
ajato llah  gyilkos ágense, ha
sisevő bogumil —; és am int 
teljes m éretében felism erte 
tévedése nagyságát, olyan he
ves fejfájást kapott, hogy an 
nak csak életével együtt tu 
dott végetvetnie.

Egyszóval: minél értelm et
lenebbnek látszik valam i a- 
kadékoskodás, minél ésszerűt
lenebbnek valam ely tilalom, 
tudnunk kell, annál nagyobb 
dologról van ott szó: nyis
sunk be a tilos ajtón: kincs, 
akasztott szépasszony, tűzoká- 
dó sárkány is van ott, néz
zünk csak körül odabenn. 
Közben csak egyetlenegyre 
kell vigyáznunk, ki ne lop
ják  a mi legértékesebb soft- 
w arunkat, a nyelvünket a 
szánkból. Amíg a mi szánk
ban  van, addig a királykis- 
a uszony hozománya is m inket 
illet; a tilalm as ajtó mögül.

CSŐSZ



S E B E S T V E N  M I H Á L Y

Nem tudta magának megmagyarázni soha, miért 
irtózik annyira a vonatos történetektől; egy 
időben a m indenféle és -fajta, rangos és rang- 
rejtett folyóiratok és lapok ontották a má
sodosztályon utazó fiatalok életérzéseit, való
sággal kényszerítették a befolyásolható lelke
ket, hogy a nagytekin.élyíi vasút olvasói le
gyenek: zűrzavaros csavargások és boldogta
lan szerelmek serénykedtek a mondatok alá- 
dúcoíásában. mintha Miklós kortársai mást 
sem tettek volna, mint vonatokra vártak vol
na a ködpipáló hajnali havasok között, vagy 
a síkvidéken szétcsordogáló állomásokon és 
szüntelenül területenkívüliséget élveztek, 
mert nem volt nevük, nem esett szó lejárt 
személyazonossági igazolványokról és soha meg 
nem szerzett útlevelekről, életkoruk megsej
tését teljes éggel az olvasók feladatává tet
ték, emezeknek pedig — Miklós lcgauibbis 
ezi föltételezte — soha sem sikerült maradék
talanul azonosulniok a hivatásos savanyú le
hel étit csellengőkkel, ok végre valami igazán 
érdek,íeszítőt szereitek volna olvasni, teszem  
azt, egy  zaftos vonatrablást, aminőt a távoli 
Albionban éppen akkortújban ejtettek meg a 
máig is homályban maradó bűnözők, vagy 
egv módszeresen megírt és kidolgozott erőszak
tételt a kalauzokon és föellenőrökön (akik 
m egvesztegethetősége közismert volt Miklósék 
köreiben: már egy tízesért „blattoim“ lehe
tett, s a vonatokat csak Blatt-Orient-Expressz- 
nek becézték a hazautazó deákok); 
aztán ha befutott a szerelvény (több órás ké
séssel, ellenségesen, fástkoszorúval megdi- 
csőülve), álmos Fiúk szuszakodtak föl, a fo
lyosón nehezen törtek maguknak utat, de élel
mességük vitán fölül állt, mert a lehetetlen
nel határos módon mégis szereztek maguknak 
ülőhelyet, az utazóközönség kis- és nyárspol
gári volt, amint az egy faragatlan kufárokat 
és erkölcshiányos kofákat szállító vonathoz il
lett, és ók, az előjellel el nem látott hősök 
(egy hősieden korszakban), a szimpatikusán 
semmitmondó Fiúk tovább ábrándozhattak a 
Lányról, akinek ritkán adtak nevet és úgy 
lebegett képzeletük vizén a Lány arca, mint 
egy szétszaggatott szerelmeslevél a városi tó 
tükrén, hajnali három és hat között, június 
derekán;
ábrándoztak a Lányról, aki várja őket az állo
máson, a sétányon, a íolyónál, a tengernél, a 
kölcsön kapót': lakás mélyén, a menedékház
ban, a hegyen, az Öregnél, vagy nem várja 
az öregnél (kora neki sincs, az a foglalkozá
sa, hogy öreg é bölcseket mond két kez
dődő tüdőrák között, és rövidesen meg fog 
halni hőseink >zeme láttára), vagy nem vár
ja őket a Hegyen, a Menedékházban, a lakás 
kerevetjén (hencserén, díványon, istenkém: a 
padlón, miközben édes-bús lemezek forognak, 
és She Loves You, ye, ye, ye), a sétányon és 
az állomási óra alatt, amely pontosan hat- 
vankilene esztendővel azelőtt állott meg (na
ponta 24 órát késik), ellopták, és a Fiúk soha 
nem találkoznak a Lánnyal, mondjuk a nyir
kos mosókonyhában, a m:nzán, midőn a Lány 
konyhaszolgálatos, és már a kétszáznyolcvan- 
harmadik rothadt burgonyától kénytelen meg
válni hámozással egybekötött púcoválás ré
vén, sem egy iskolában, ahol az áldott Lény 
képesítés nélküli pedagógusként keresi ke
nyerét, és az órák kétharmada azzal telik el, 
hogy a fegyelmezés mellett meg kell töröl
nie a gyerekek csöpögő orrát, nem futnak 
össze egy szülőotthonban, ahol a Lány az első 
szerelemgyermekét várja, várogatja, sem a 
nőgyógyászati klinika kórtermében, ahová a 
Fiú nagy-nagy protekció révén slisszolt föl, 
ugyanis a Lánynak egy cisztáját irtotta ki a 
város jó nevű, ám meglehetősen botrányom 
magánéletet folytató első hölgydoktora, és a 
Fiúk messze elkerülik a kenyérsort, noha a 
Lányt gonosz mostohája elzavarta kettő hú
szas vekniért;
hát nem, ezekben a vonatos történetekben a 
Hősök, a valódi, a pozitívnak szánt hősök 
egyáltalán nem táplálkoznak, az olyan alpá
ri, nem illik hozzájuk, csak inni szabad, azt 
viszont unott egykedvűséggel fene nagy it- 
vággval, a friss víznek kötelezően le kell cso
rognia az állukon, akkor is, ha ebből kifolyó
lag mellhártyagyulladással járó csúnya szö
vődmények lépnek fel; akik a vonaton esznek, 
eddegélnek, csámcsognak, habzsolnak, böffin- 
tenek, rágnak, harapnak, falnak, zabáinak, 
azok kivétel nélkül mind-mind fokhagyma- 
zaftban fürödnek, zsírban tocsognak, elrúgták 
már a harmincat, tehát ösöregek már, é s . . .  
és megérdemlik, hogy levessék őket a Taj- 
getoszról — milyen kár, hogy a menetrend 
nem tünteti föl a Spár'ába tartó különvonatok 
indulási és érkezési adatait, mert akkor isten 
b izon y ..

Tenyeredre írom a búcsúszavakat
és egyáltalán nem csinálnak semmit azokon 
a csattogó, zötykölö, álmositó vonatokon, a 
nem emberszabású vagonokban, fülkékben, 
folyosókon, mindig csak az utolsó cigijüket 
nyálazzák, kibámulnak az ablakon, amiket 
Stephenson óta senki sem mosott le, és gon
dolkoznak, szomorkodnak, képzeteket ápoi- 
gatnak, múltjuk hálószemeit szövik vagdossák 
szerte, az idő pocsék, az útitársakról nem is 
szólva, kivéve azt a Lányt ott a sarokban, 
aki egy angol (francia) — soha német — re
gényt olvas, néha a Nagyvilágot, pontosan 
olyan szinü folyóiratot, mint amilyen a blúza, 
pulóvere (a szeme színéről később ejtünk 
szót, ha megérjük, ha bírjuk szusszal), ver
seskötetet tart a kezében, minden esetben 
nagy költők alkotásait, s ezekből a Fiú, 
a főhős — értelmiségi lesz, a diplomától 
semmi sem mentesíti, ha már bejutott az 
egyetemre, kivéve, ha azért hagyja ott a fel
sőoktatást,’ mert egy építőtelepre akar menni 
malteroslánynak, de ilyen kórkép csak a te
levíziós darabokban fordul elő a kedd esti 
színházi közvetítések keretén belül, márpedig 
mi most egy vonatos nem-történetet vacsko- 
lunk össze, ki- és beugrálva Miklós fejébe(ből), 
és lelki szemeinkkel látjuk, hogy a fiú vállá
ra imcigináriusan rákönyököl Allen Ginsberg, 
Salinger és Esterházy Péter a távoli jövőből 
(ahány váll, annvi könyöklős) —• szóval eb
ben a harmadik fülkében a 32-es helyen ülő 
Fiú oldalakat tud kívülről, mert. istenem, is
tenem, mit tesz a képzelt véletlen, neki is ked
venc költője az, kit a kékszemű (barna, zöld, 
fekete) — no lám, csak eljutottunk idáig! — 
Lány a sarokban olvasgat, az ölében tart, be
lemélyed, magában mormol, ízlelget, de nincs 
mersze (bátorsága, jogcíme) megszólítani a 
Lányt;
emlékezteti öt valakire a régmúltból, amikor 
még lángolt a szerelem — egy másik szere
lem, természetesen — a „c entos öreg füve
ken", — és a zöldborostás ágakon, és az ez
előtt három évvel volt, milyen régen, amikor 
minden olyan nemesnek, gyönyörűségesnek és 
ielem előcn kerek egésznek látszott, szabadnak 
és rendezettnek tűnt, midőn kézenfogva men
tek le a Folyóra, rugdalták a tengerparti fö
vényt, felfelé kaptattak a Menedékházhoz, az 
Öreghez és a Hullámok Játéka ábrázolhatatlan 
volt bőrük egészséges tükrén; nem tudja, ho
gyan szólítsa meg, hiszen akkor valami olyas
mi fog történni, ami nincs kiszámítva, az ön- 
fertőzéssel és utánérzésekből szaporodó vo
natos-történetekben nincs benne, az írók el
felejtettek mellékelni a valóság gyarló gya
korlatát, csupán gondolatban folytat a Lánv- 
nyal párbeszédet, méginkább monológot, és 
a Lány hangja kizárólag szelíd, mint egy 
bársonykereskedés, puha és sejtelmesen nagy
szerű, akár egy Chopin-szonáta, a megszólí
tott vonakodva bár, de talpraesetten felel 
(amennyiben mégis a párbeszéd mellett dön
töttünk), így esik szerelembe a Fiúval, a Fő
hősnek az az érzése, hogy régóta ismeri már 
a Lányt (még mindig nincs neve), tudja róla, 
hogy pizsamában/meztelenül alszik, hasra fek
ve és kedvence Bach, valamint nagyon bírja a 
P.olling Stonesék legújabb lemezét, hogy jó 
tanuló (volt) és talán lelkes pionír, 
nem mint Miklós — őt alig ismerjük, pedig 
elárulhatnánk róla, hogy még a pionírfoga
dalmat sem tudta hibátlanul leírni, és Sá ka 
Zsófia, az okleveles instruktor háromszor 
dobta a szemétkosárba a fogadalom ún. mi
niszteri ívre leügyetlenkedett (elpacázott), 
kihúzásokkal és zárójelekkel megszeplösített 
változatait, míg végre a negyedik sikerült, 
csak a dátumot vétette el, 1956 helyett 1966- 
ot irt. de akkor már kívülről tudta a szöve
get: „En, a Román Népköztársaság ifjú pi- 

nirja, elvtár..aim előtt fogadom, hogy hü 
le szek . . viszont a záradék sehogy sem 
jutott az eszébe Miklósnak, ezért egy másik 
(korábbi későbbi) szavaival rekesztette be a 
fogadalmat — ha olykor eszébe jutott az a 
kínos vasárnap délelőtt, az a régi oskolai 
vesszőfutás — : „Isten engem úgy segéljen. 
Amen!“, viszont pontosan emlékszik arra,
’ :ogy Anya azt mondta, szinte látja maga e- 
lőtt, amint Apa és Anya átfogja a pirosnyak- 
kendős vállát, igy jönnek ki a (be)avatási 
szertartás után a Tanáriból, és ö visszapil
lant, mert látni-hallani akarja, mit locsog 
Sáska Zsófia, a vörösfejű buzgó instruktor az 
igazgatónak róla, az Igazgató szkeptikusan 
figyeli az egészet és előírásos lelkesedése már 
nagyon megkopott, fásulttá vált (valószínű
leg n sajnálatos események szomszéd ország
beli történései után vagyunk pár nappal, pél
dául november hetedikén), és (utóbb öngyilkos 
lett, szilveszter estéjén vetett véget az életé
nek, kiugorva a tizedik emeletről, de nem

azért, mert Miklósnak sikerűit befurakodnia 
a pionirszervezetbe) egykedvűen hallgatta a 
Sáska mentegetőzését, a félórás késésért, ui. 
ennyivel csúszott az avatás időpontja, mert 
az a balf Miklós a harmadik béből képtelen 
volt leírni a fogadalom szövegét tisztessé
gesen, és felháborító, hogy az ilyenek felke
rülhetnek a harmadik osztályba, mindezeket 
Miklós nagyon jól hallotta, valószínűleg a- 
nyáék is, de Füzessy Magda, az iskola titkár
nője (utóbb ribizlit árul a nagypiacon, tudni
illik  egy faiatnyi kertet fog örökölni a Ró
zsa-közben) elvigyorodott, sót Miklós azt is 
látta (látni vélte), hogy Füzessy Magda hir
telen kiölti a nyelvét a tőle két méterre gesz
tikuláló Zsófira, aki erre az alkalomra tűsar
kot pltöt: és sötétkék kosztümöt, Mikló > pe
dig megállapította: nagy kar, hogy pont Sás
ka Zsóf.a rendelkezik olyan csodálatos kerek 
fenékkel, szerinte egy instruktor legyen fe
neketlen deszka, vagy löttyedt és utálatot kel
tő, de nem volt sok esélye ezen elmélkedni, 
mert Füzessy Magda rákacsintott, mintha 
azt sugallotta volna: rá se ránts, kisfiam, er
re a roz damarta libára, mert Füzessy Magda 
mindent megtehetett, hiszen nélkülözhetetlen 
volt. tíz ujjal gépelt és perfekt román-német- 
francia volt, noha ez utóbbi két nyelvvel 
nem volt tanácsos bölcsködni, annak ellenére, 
hogy az egyik nyelvet az NDK-ban hivatalo
san is beszélték, de mi haszna, ha a hátuk me- 
gett ott ólálkodnak a nyugat-nácik is, és ab
ban a pillanatban Anya azt mondta: Miki, 
otthon gesztenyetorta vár, el sem tudod kép
zelni. hogy mennyi vesződséggel, rém sok 
munkával jár, ezért a következőt majd csak 
akkor sütjük, ha párttag leszel; erre azon
ban nem került sor, mert Miklóst, a húsz év
vel későbbit, munkatársainak egy csoportja 
(akiket nem kívánunk megnevezni) antiszo
ciálisnak kiáltotta ki (ti. nem tartott velük a 
délelőtti evészetekben), és buzgón terjesztet
ték róla, hogy nem kedveli különösebben a 
hazai filmeket, amelyek pedig a honi való
s ig  televényéböl cseneveszelnek elő, és ilymó- 
clon Miklóst elütött1 k a tagsági örömöktől, 
azonfelül tényleg soha nem került sor többé 
az Sch. c alád keretein belül gesztenyetorták 
lakomázására, nem tálalta föl sem Agnes, 
sem Anya az asztalra, sőt Miklós az ebédlő- 
asztalt, azt a kihúzható, megnagyobbítható 
barna szörnyeteget, mely utoljára a gyerek
szoba közepén állott (és ahol annak előtte oly 
sok Ember Ne Mérgelődj-öt játszottak a K- 
bóí időszakosan hozzájuk látogató rokonok
kal, főleg Frigyes bácsival, aki minden ne- 
velőcélzatú játékra kapható volt, és közben 
Roosevelt elnökről beszélt, mint az önakarat 
megtestesítőjéről, a bácsi szerint a gyerekpn- 

i'izisből emelkedett saját erejéből az elnöki 
székbe), hát szóval azt az asztalt is eladta 
egy barátjának száz lejért, mert apáék laka

it a temetés után három nap alatt kellett 
kiüresiteni, de még ennél cifrábbat mondunk, 
már az a barát sincs meg, elhidegültek egy
mástól egy ostoba és perverz női ferseré- 
szésböl kifolyólag, amiről nem is szükséges soka 
elmélkedni, nv-rt az utazó csak újból dühös le 
mindezektől függetlenül a Fiú már szerel ő 
vallomásra készülődik azokban a novellákb; , 
az alagútra vár, aminek jönie kell, mert k 
lenben hogyan tussolhatná el orcájának pir - 
iását (ebből az adatból kikövetkeztethető, 
hogy Hősünk huszonöt év alatt leledzik), és 

mikor kiejtené azokat a bizonyos szavakat, 
amelyek verstöredékekből ö tvöződ ik  nehéz 
bronzzá a szájában, akkor érezni fogja, hogy 
egy jóságos kéz megsimogatja, s nem is kellene k 

zavak, amelyek könnyű italként csúsznak 
' issza a torkán, és közelednek az ajkak, hogy 
megcsókolják egymást, mert enélkül az egó^z 
novella csupán realista (?) lenne, a Fiú ma- 
látja, amint kéz a kézben szaladnak a Vi
rágos Réten, a Hegy felé, az öreg kunyhó 
iához, a Folyóhoz. . akkor váratlanul telje 
fénybe borult a fülke (belép a kalauz és vil
lany* gyújt, kigurulnak az alagútból) cs a 
Lánynak hűlt helye, talán soha ott sem volt, 
csak a felajzott idegek játszottak v é le . . 
vagy ajánlhatunk ehelyett egy másik bofeje- 
: ■ t. hol a boldog.alanság még fájdalmasabban 
ha'ol a Fiú bőre alá, tflszúrásokkal kinozza, 
fogait vacogtatja, mert képtelen kimondani a 
készülő vallomás egyetlen mondatát is. csak 
ül, mint egy Húsvét-szigeti bálvány és olt- 
ha.atlanul gyűlölifmegvetfj szánja magát te
hetetlenségéért, és eszébe ötlik egy dalfosz
lány, hogy aszongya: Yesterday love was such 
an easy game to play, vagyis a Beatlesekhez 
fordul enyhülésért, akik azt éneklik, hogy a- 
szerelem még a minap is mily könnyű já
ték volt, és amikor a szerelvény kifut az 
alagútból, a lány gúnyosan a r i|i szeme köz' 
nevet, és könnyedén lerázva magáról a hosz- 
szú út és érintetlensége fáradalmait, egy ma
gas, tagbaszakadt férfi oldalán, aki akkor 
érkezik a fülke ajtajához három omladozó son
kás szendviccsel és egy termosznyi forró fe
ketével . . .
Miklós felnőtté avatása is a kávéivással kez
dődőt.: Anyáékkal szemben ült le a nagyszo
bában, ott. ahol Apa néhány év múlva meg
hal, és titokban nevetnek Apán, hogy meny

nyire szereti a tejszínhabot, de mindig rosz- 
szul lesz tőle, előveszi az a „nyavalyás koli- 
tisze“, igy inkább rágyújt egy gondosan őr
zött Kentre, de ezt már sokszor elmesélte 
Miklós . . .
. . .  a Lány eltűnik a folyosó mélyén, az ülésen 
felejtve Ady, József Attila, García Lorca ösz- 
szes verseit (könyvtári könyv — Cutter-szá ro
mai), és a Fiú viszi vissza a kötetet a Városi 
(Megyei) Egyetemi Könyvtárba, imigyen tud
va meg, hogy a Lányt Izabellának, Zsuzsának. 
Csillának, Emesének, Yvonne-nak hívják, nem 
Margitnak. Karolának, Líviának vagy pláné 
G enovévának. . .
. . .  pedig ez utóbbi köztudottan Párizs váro
sának védszentje, és Lenke néni ötvenhétben. 
amikor a nővérét, Kati nénit agytumorral ope
rálták Chantal professzor klinikáján, egy va
lódi párizsi bicskát hozott ajándékba Miklós
nak, és a bicska nyelén ott állott a város cí
mere is, meg Párizs jelmondata — Fluctuat 
nec mergitur —, és anya véleménye szerint 
az utolsó szó merőben hibás, mert helyesen 
merdeiturnak mondják, anya ezen észrevételét 
Miklós nem röstellte nyomban továbbadni 
3alogh-nénak egy szemkoppintó franciaórán, 
és a kirobbanó botrány ecsetelésétől eltekin
tünk. mert Miklós is kedélytelenül idézi fői 
a dolgot, meg Anyára is módfelett dühös volt, 
Anya ugyanis elfelejtette fölvilágosítani első
szülöttjét a merde szó értelméről. . .
. . .  de akad egy harmadik befejezés is, 
mellyel Miklós zárná le az utazást, úgy, ahogy 
a vonatos történetekben nem olvasta még, 
mert ■ enkinek nem jutott .eszébe ez az ötlet: 
A Fiú felemelkedik a helyéről a sötétülő fül
kében, emlékezzünk, végre itt van az alagút, 
és átsétál a Lányhoz a sötétség leple alatt, 
aki mellett időközben megürült egy szék (er
ről illett volna már korábban is szólnunk!), 
biztos kézzel megfogja a Lány karját, lesik! ík 
a kézfejre, miközben a Lány tenyerét felfelé 
fordítja, szájon csókolja az ismeretlen lányt, 
akit semmiképpen sem hívhatnak Margitnak, 
Irénkének. különösen nem Genovévának, a 
Lány szótlanul viszonozza a Fiú (Miklós?) 
törekvéseit, és aztán — mert az alagútnak se
hogy sem akar vége szakadni — a Fiú a 
Lány tenyerébe írja lemoshatatlan filctollal 
a búcsúszavakat, amelyeket soha senkinek 
nem mondhat már el ettől fogva.

J Á N O S H A Z Y  G Y Ö R G Y  

V A R O S  É J J E L

A  háztöm bök nehéz lélegzete 
"Tulja el csak, hogy ez itt  a város.
Feltört utcákon b"ndukolok sáros 
lábbal, magamban, m in t egy remete.

Szuroksötétben botladozva járok, 
borús az ég, sehol nincs egy sugár, 
csupán daruk csúcsán kis fénybogár; 
le is ü thetnek kószáló vagányok  —

nem  félek  mégsem. M élyen len t a földben  
a fén y  csirái nőnek ilde-zölden, 
rem énykedő kezek ültette magvak,

cs kapualjak, eqy-egy padka m ellett 
megcsapja arcom egy forró lehellet, 
szerelm ek fájnak, életek fakadnak.

O L T S D  E L  A  L Á M P Á T

Oltsd el a lámpái, lélek: lám, kifáradt 
a szem  s a kéz is, és betelt lapod. 
M úlik az éj, pattannak már a zárak  — 
de ami virrad, nem  a te napod.

Szórhatn d még a szélbe pár szonettet, 
te lik  fanyar szavakból — ám m in ek? 
Egy óra m últán úgyis elfeledtek: 
a század önző, szenvtelen, rideg.

Oltsd ki a lángod, lélek: épp elég volt 
a virrasztásból, sápad is az égbolt, 
az álmos éji strázsa m egpihenhet.

Csábítson bár reggelre napsütötte  
m,ezö pacsirtatrillával: mögötte 
meghallod már a túlvilági csendet.

J U D H I S T H I  R  A  

H E G Y E N

( M a h á b h á r a t a )

A  M É R U

M ind elmaradt tőlem, m ind elhagyóit, 
m ind elhullt puszták útjain a kedves, 
akivel együ tt indultunk a Hegyhez: 
a cél előtt már egymagám vagyok,

az Igazság kísér csak, vén kutyám : 
így vonszolom magam, nem  nézve hátra 
az elbukó hitvesre, jóbarátra: 
m egyek a hivő, néma szó után,

m ely számadásra, m egm éretni rendel; 
nem  gondom többé sem démon, sem ember: 
már látom a megváltó Hegy fokát.

Egy lépés még — s egy égi völgytorokban  
cserkésző istenek tüznyila  lobban, 
és megpillantom  Indra csarnokát.
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mm Péter
Pázm ány P éte r (Várad, 1570. okt. 4. — Pozsony, 1637. márc. 

19.) kato likus főpap, a m agyar ellenreform áció legnagyobb 
bajnoka és írója. R eform átus ősnemesi családból származik. 
A nyja korai halála u tán  katolikus vallású m ostohaanyja és 
Szántó István  jezsuita belV.yása a la tt 12 éves korában á tté r  
a katolikus h itre , a kolozsvári jezsuita iskolát látogatja, 17 éve
sen maga is belép a rendbe. K rakkóban, Bécsben, m ajd Ró
m ában fo ly ta t teológiai tanulm ányokat. A jezsuiták  róm ai rend- 
házának  feje, B ellarm in R óbert életre szóló hatással van rá : 
egyénisége, kü ldéstudata teljesen  kiforr. M int felszentelt papot, 
elöljárói G rácba, az ausztriai ellenreform áció fellegvárába kül
d ik  filozófiát tan ítan i. 1601-től kezdve a szünidőket hazájában  
tölti, Forgách Ferenc akkori nyitrai püspök buzdítására meg
ír ja  első v ita ira tá t: Felelet az Magyari István  sárvári praedi- 
katornak az ország romlása okairól írt könyvére  (1603). A Fe
lelet gyökeres fordu la to t hozott a m agyarországi h itv iták  tö r
ténetében: a 16. században a lendületesen előretörő reform á
ció tám adott, m ind több te re t nyerve, most azonban eljö tt az 
ideje, hogy Rómához hü teológus korszerű eszmei fegyverek
kel ne csupán védekezzék a vádak ellen, hanem  vissza is for
d ítsa azokat ellenfeleire Az ország pusztulásának, rom lásá
n ak  okait k u ta tja  term észetesen m indkét fél, de míg M agyari 
„az igazi evangéliflm ot“ megtagadó, feslett életű  „pápistákat“ 
okolja a bajokért, addig a róm ai jezsuiták  neveltje  „az újító  
a ty a fiak ra“, a „h ittü l szakadt tévelygőkre“ h á rítja  a felelősséget, 
m ondván, hogy az ország egységét ők bon to tták  meg, ez hoz
ta nyakunkra  a török hódítókat. M agyari sok éleslátással fesze
ge, i a nem zeti függetlenség kérdését, a H absburg-elnyom ás ve
szélyét, Pázm ány azonban, aki egyébként is a katolikus nyugati 
hatalm akhoz való csatlakozásban lá tja  az ország felszabadulá
sának és jövőjének zálogát, m ár most kitűnően é rt ahhoz, hogy 
a v itá t po litikairó l teológiai sík ra csúsztassa át, és csiszoltabb, 
jobban rendszerezett, évezredes kifinom uláson átm ent, a rene
szánsz korszerű ism eretanyagát is m agába olvasztó katolikus 
álláspon tja  m indig könnyű győzelmet a ra t az im m ár szintén 
tekintélyelvű, dogm atikussá m erevedett, no meg kevésbé te 
hetséges és m űvelt tol! forgatóktól képviselt protestantizm u
son, 1604-ben latinból m agyarra fo rd ítja  K em pis Tam ás hires 
elm élkedését K risztus követéséről, 1605-ben k iad ja  A z  mostan  
tám adt ú j tudom ányok ham isságának tíz  nyilvánvaló  bizony
ságát, a következő évben pedig a m indm áig közhasznú K e
resztényi nnádságos könyve i. 1607-ben végleg hazatér. Forgách 
Ferenc, ekkorra esztergom i érsek, udvarába veszi és a vezér 
szerepét szánja neki az ellenreform ációban. Pázm ány tényleg 

rendk ívü l rá te rm ett térítőnek  bizonyul: harm inc főúri csalá
dot vezet vissza, jobbágyaikkal együtt, a katolikus egyház ke
belébe. A z  nagy Calvinus Jánosnak h iszek egy Istene  c. m un
k ájában  oly elvakult gyűlölettel ócsárolja „a veszedelmes ere t
nek . . .  borzalm as isten tagadását“, hogy az 1609-i nádorválasztó 
országgyűlés protestáns rendjei példás m egbüntetését köve
te ik ,  s a lu theránus T hurzó György nádor csak üggyel-bajja! 
tu d ja  h íveit lecsillapítani. De P ázm ánynak nem  száll inába a 
bátorsága, ú jabb  tám adást indít, ezúttal a Felvidék legtekin
télyesebb pap ja , Bocskav és Bethlen udvari em bere, Alvinczi 
P éter kassai prédikátor" ellen: Egy keresztyén prédikátortúl 
S.T.D.P.P. ISacrae Theologiae Doctor P éter Pázm ány] A z kas
sai nevezetes tanítóhoz A lv inczi Péter uram hoz íratott öt szép 
levél (1609). A mű költött szerzője együgyű protestáns pap,

aki v itába keveredik „egy pápista  em berre l“ a bálványozásról 
(bálványim ádásról), a hitszegésröl, a papi nőtlenségről, az e re t
nekségről stb., s m ivel utóbbi érvel hatásosabban, a „levélíró“ 
egyre siralm asabban könyörög Alvinczi Péternek, hogy adna 
neki tanácsot szorult helyzetében, ám  a m ester ném a marad. 
A valóságos Alvinczi ellenben h ihetetlen  gyorsasággal vág 
vissza az első két levélre, válaszirata  azonban elkallódott. 
Pázm ány sem késlekedik a viszontválasszal: A lv inczi Péternek  
sok tétovázó kerengősekkel és cégéres gyalázatokkal felhalm o
zott fe le le tinek  rövid és keresztyén i szelídséggel való megros
tálása Pázm ány Péteriül, az Jezsu iták rendin való legkisebb  
tanítóiul (16C9). A kassai p réd iká to r „pajkos tréfákkal és ló 
faránál kohlott paraszt szidalm azásokkal feltetézett“ könyvé
ben Pázm ány szerint „semmi egyéb nincsen egynihány jó 
m ódgyával e jte tt m agyarism usnál, Aesopus beszédinéi, korcs
mánál költ k a jto r tréfáknál, istállóhoz illendő poshadt szitkozó- 
dásoknál“. M inthogy Pázm ány az Öt szép levélben  Bornemisza 
P éter Ördögi kísírte tek  c. könyvéből vett példákkal illusztrálja 
a protestánsok erkölcstelenségét, ezért Alvinczi válaszul — 
m int a  Megrostálásból tu d ju k  — a pozsonyi apácákról azt írja , 
hogy „m ind viselésen ta láltatának". Pázm ány ezt részletesen 
cáfolja, s így in ti ellenfelét: „Ha fogadást nem  töttem  volna, 
hogy lágyan bánom  véled, jól m egtorkolnám  it az te nyel- 
veskedésedet és m egtanítanálak, hogy m ásszor az tisztességes 
szem élyeket nem  gyaláznád. és az apácáknak békét hagyván, 
anyácádra viselnél gondot.“ (Hát ilyen volt a h itv iták  hang
nem e — m indkét részről, hálistennek.) Az öt fik tív  levél, „Páz
m ány vitam űveinek koronája“ (Sík Sándor), alaposan átdol
gozott alakban, a főműnek, a K alauznak a függeléke gyanánt 
fog m ajd ú jra  m egjelenni, feldúsítva a nagy összefoglalás 
eredm ényeivel, elő- és utószóval ellátva; a zárórész címe: A z  
A lvinczi Péter feleletirűl rövid intés. (Szem elvényünk e m á
sodik változatból származik.) A nagyszabású, rendszerező h it- 
tudom ányi m unka, te ljes cím én az Isteni igazságra vezérlő K a
lauz, a katolikus h itelveket védelm ezi és m agyarázza 3 részben: 
a józan ész is a róm ai katolikus egyháztól elszakadt p ro tér- 
táns vallás ellen szól; csak a róm ai katolikus egyház az igazi 
üdvözítő anyaszentegyház; a szentírás helyes értelm ezése is 
a róm ai katolikus egyház tan ítá sa it (sok egyéb m ellett a pá
paság intézm ényének nélkülözhetetlenségéről szólókat) erősít* 
Egy évvel Forgách prím ás h alá la  után. 1616-ban II. M átyás 
király  Pázm ányt nevezi ki esztergom i érsekké, 1629-ben a bi- 
borosi cím et is m egkapja. A katolikus egyház .magyarországi 
fejeként im m ár valóban vezéralakja lesz az ellenreform áció
nak; m inden erejéből tám ogatja a H absburg-uralm at és gán
csolja Bethlen Gábor függetlenségi po litikáját (igaz, élete a l
konyán fölfigyel a H absburgok hatalm i túlsúlyában rejlő  veszé
lyekre és elism eri az önálló E rdély létjogosultságát). Midőn 
Bethlen G ábor 1619-ben M agyarországba vonul seregével, s az 
1620-i besztercebányai országgyűlés őt k irállyá k iá ltja  ki (mely 
méltóságról Bethlen bölcsen lem ond majd), elhatározzák Páz
m ány száműzetését, de a békealkudozások elejét veszik az íté
let végrehajtásának. Az érsek  pedig, maga mögött tudva a 
H absburg-házat, szokásához híven védekezésből ism ét átmegy 
ellentám adásba, üldözöttből üldözővé válik: Alvinczi Péter 
röp ira tá ra  (Querela Hungáriáé. Magyarország panasza) még 
ugyanazon évben, 1620-ban névtelenül válaszol, la tin  és m a
gyar nyelven: Falsae originis m otuum  Hungaricorum succinta  
refutatio. A z  magyarországi tám adásoknak ham isan kö ltö tt 
eredetinek rövid, velős ham isittása. Azt iparkodik  igazolni — 
kevés sikerrel —, hogy B ethlen h ad jára tán ak  nem  a vallási 
sérelem  (avagy a protestáns módon felfogott hazafiság) a v a 
lódi indítéka, hanem  a hatalom vágy. Térítői, politikai és iro

dalm i m űködésén kívül hatalm as egyházszervezői tevékenységet 
fe jt ki. Papnevelő in tézeteket á llít föl, köztük a bécsi Pazm ane- 
umot. 1635-ban, a francia akadém ia létrejöttének évében, meg
alap ítja  a nagyszom bati egyetemet, amivel nemcsak az egyház
nak,hanem  az egész m agyar m űvelődésnek is föíbecsülhetetlen 
értékű szolgálatot tesz. H alála előtt néhány hónappal teszi 
közzé szentbeszédeinek gyűjtem ényét: A római anyaszentegy
ház szokásábul, m inden  vasárnapokra és egynéhány innepekre  
rendelt evangelium okrúl. Prédikációk  (1636). Szám ára a p ré
dikáció elsősorban az erkölcsi nevelés eszköze, s a vaskos mű 
lap jain  így egész etika bontakozik ki, a legszabatosabb, leg
világosabb előadásban és a legzam atosabb magyar nyelven. 
Bár egyik úttörője az ellenreform ációtól elválaszthatatlan ba
rokk ku ltú rának , szerteindázó körm ondatait a logika kemény 
vázára csévéli, kerü li a  cicomát, a mindennapi életből és a 
népnyelvből m eríti képeit, hasonlatait, fordulatait — néha el
bűvölően útszéli és m indenkor káprázatosán szellemes. Kosz
tolányi Dezső „a m agyar próza aty jának“ nevezte, hozzátéve, 
hogy „noha folyton elvont eszm ékkel bíbelődik, az, am it el
mond, csupa te st“.

Ötödik levél

Bálványozok és hittűi szakadtak...
Az Calvinus zászlója a la tt vitézkedők 

csillagának, Alvinczi Péternek

Az m egrom lott em beri term észet fel- 
éppítö EL SABAOTH [Seregek Istene] 
lelki világosságnak fényességével m eg
áldja s bétől tse Dignitásodat. írásomhoz 
való kedvetlenségét H um anitásodnak é r
tenem  adja ez az hallgatásra megkemé- 
nvű lt csendesség, mely sok kérésim et és 

.un tató  leveleim et esak siketségre vészi 
és fül mellől bocsátja. Nem is terhelném  
továbbávaló írásim mal böcsülletes Mél
tóságodat, de nagyra viszi em bert az ké- 
telenség. Bizony, oly gyalázatos bűzbe 
keveré m inap az egész M inistótium ot 
egy pápista ember, hogy ha abból ide
jén ki nem tisztulunk, m aradékinknak is 
lészen fontányi szösze m iatta; m ert ha 
gyakor eséssel az kicsiny csepp is lyikat 
vér az kem ény kövön, nagy dolog, ha 
ra jtunk  is fogni nem kezd az sok piror. • 
gatás.

Szemembe monda m inap egy pápista 
em ber: hogy m int az h itnek  eggyik ága- 
zatját, úgy hiszi ő, hogy őz lu therista  és 
calvinista prédikátorok eretnekek; no
ha, úgymond, szidalom és gyalázatkép
pen senkit ezzel az böcsülletlen névvel 
nem  illetek s nem haragítok. Midőn e r
re azt m ondottam  volna, hogy elszenved- 
hetetlen  kisebbségünkre vagyon ez né- 
künk: felele az pápista ember: Ládd-é, 
m ely nehéz a dér az békának? Az igazat 
sem hallhatjátok  m itőllünk; noha ti m in
ket m inden szavatokban nagy ham is- 
san  bálványozóknak, Antikrisztusoknak, 
Babilóniai latroknak neveztek. De hogy 
se szidalomnak, se bosszúságból szár
m azott gyalázatnak ne tartsad. m ikor 
valaki közüliünk (néha talám  helytele
n ü l is, m ert atyafiúi szerétéiből szárm a
zo tt bánattal, s nem szidalmazó bosszan
tással kell ezt a nevet említeni) titeket 
■eretnekeknek nevez, ha szerét tehetem , 
m agaddal is elhitetem , hogy igazán és 
nagy okkal viselitek ti ezt a nevet.

1. AZ ERETNEKSÉG MELY GYALÁ
ZATOS DOLOG

Szent H ieronym us azt írja  Pam m a- 
chiusnak: hogy ha szinte a7 U runk ta 
nácsa szerént, egyéb rendbéli gyalázatot 
és siralm at elnyegünk és hallgatunk is: 
de az eretnek nevet lerázzuk m agunk
ról; m ert az eretnekség Isten tű i való el
szakadás, m ely az em bert amaz drágá- 
látos kincstűi, az igaz h ittü l megfosztja 
[ .. .] .  Az szent A tyák életében is egy 
szent jám borról olvassuk: hogy m iko
ron sok egyéb vétkekkel szemben szi
dalmazták, békével túré: de m ikor e re t
nek névvel terhelnék, azt bezzeg el nem 
hallgató; m int szinte hogy U runk sem 
vévé siketségre, m időn ö tét Ördöngös 
névvel kissebbíték. M éltán is szörnyí- 
tik  az eretnek nevet; m ert njinekutánna 
Krisztus U runk azt parancsolta, hogy 
pogánynak tartsuk, aki az Anyaszentegy- 
háznak nem enged: az igaz keresztyé
nek m inden gyalázatra m éltónak ítíltek  
az eretnekséget.

Azt m ongyák azért: hogy az eretnek 
em ber nem érdem li az K eresztyén ne
vet, noha m integy hímes koporsók, kü l
ső színnel keresztyénséget akarnak m u
tatni. [ .. ] Azért m ikor L iberiusnak az 
ariánus császár alam izsnát nyújtana, 
úgymond Theodorétus [. . .], így felele 
néki az pápa: Quin tu  abi, et christia- 
nus prius efficere. [Te pedig távozz in
nen, és igyekezz mielőbb kereszténnyé 
lenni.] Tovább m égyen szent Am brús 
[. . .], és azt mondja, hogy az eretnek gya- 
lázatosb a7 zsidóknál, kik U runkat meg- 
feszíték [. . .]. Aquinás Tam ás is bátran  
írja  [. . .], hogy az zsidók tévelygésénél 
veszedelmesb az eretnekek hitetlensége.

Ezzel sem elégesznek meg az szent 
Doktorok, hanem  az eretneket egy m ák
szemmel sem ítílik  jobbnak az pogány- 
nál. [. . .] Sőt az m egtisztíttato tt és azu
tán  hét gonos7abb ördögtűi megszállott 
háznak példájából bizonyítja egv régi 
tudós ember, hogy rosszabb renden va
gyon dolga az eretnek em bernek, hogy- 
sem az pogánynak [.. .1. Nemcsak anv- 
nviból vagyon pedig nehezebben dolgok.

hogy nagyobb büntetést kell fejekre 
várni [ .. .] ,  de azért is, m ert az A rany
szájú szent János m ondása szerént [. . 1 
az pogányok vallása [. . .] egybeszőtt és 
kötöztetett; eggyik az m ásiktól függ; fel 
nem forgatja egy része az többit: de az 
eretnekek tudom ánya m agával sem fér 
egybe, hanem  am it egyfelől jóváhagy, 
másfelől azt felzavarja. M ivelhogy az 
eretnek em ber bévészi az anyaszentegy
ház bizonyságát az szentírásrúl, megve
ti m agyarázatjárúl. Azt m éri azért m on
dani szent Tamás [ .. .] ,  hogy aki ere t
nekségben esik, annak m inden vallása 
csak vélekedés, m ert sem m it úgy nem 
hiszen, m int a keresztyén em bernek h in 
ni kellene.

Továbbá: Mivelhogy S7ent János írja 
[ .. .] ,  hogy annak Istene nincsen, aki el
szakad az igazságtúl, azt m érik m onda
ni az régi szentek: hogy A thens, Isten 
nélkül vagyon az eretnek em ber [ ...] . 
Sokan azt v itatják: hogy m inden e re t
nek bálványimádó, m ert m agát ném i- 
ném űképpen Isten gyanánt böcsűli, m i
kor az önnön találm ányát Isten igíje 
gyanánt vészi. [. ..]  Végezetre az eret 
nek em bert A ntikrisztusnak nevezik az 
szentek, m int ennekelőtte feljegyzők. 
[. ..]  Sőt Hieronym us [. . .] ugyan pokol
béli ördögnek méri m ondani az eretneket 
[. . .]. Annakokáért, noha, am int S7ent 
Ágostontól hallók, egyedül nem járha t 
az eretnekség, hanem csordával hordoz
za magával az vétkeket: de m indazáltal, 
ha egyedül ő maga talá lta tnék  valakin, 
bár egyéb jószágokkal teljes volna is, 
csak az egy eretnekségért örökké el kel
lene kárhozni, úgymond szent Ágoston 
[ ...] .

Mivelhogy azért az eretnekségben eiiv- 
nyi sok rú tság  elegyíttetett, az Űristen 
is kiátkozta és m int rühes juhokat el- 
szakasztotta az eretnekeket az ő nyájá
tól. Azért parancsolja: hogy pogányok- 
nak tartsuk  őket [. . .], elkerüljük mesz- 
sze földre [ ...] , csak ingyen ne is kö
szöntsük [ .. .], m ert az ő szavok m int az 
fene, ham ar megdögleli az em bert f . . .]. 
Ehhez tarto tta  bezzeg szent János Evan
gélista magát; ki midőn az fördőházban

menvén, C erlnthust látta volna, kifuta, 
m int egy dögös helyrűl [...]. Az ő tan ít
ványa is Polycarpus, Marciont elöl talá l
ván, erdüg első szülöttének köszönté ő- 
te t [-..]. Or igen es inkább akará írásával 
keresni kenyerét, hogysem egy udvarba 
m aradni Samosaténus Pál eretnekkel 
[. . .]. Sam osata várasának Válens csá
szár ariánus püspököt ada, ki midőn az 
hévvízben förödnék, senki a7 keresztye
nek közzűl nem  akara együtt vélle tö 
rődni; sőt az vizet is pervátába [árnyék- 
székbe] ereszték, mely az eretnek püs
pököt megmosta vala [...]. Azután az 
utcán játszodozó gyermekek laptája az 
ariánus püspök öszvérének lábát illeté, 
és az gyerm ekek nagy kiáltással meg
égetek az lap tát [ ...] . Ugyanakkor me 
zőre győltek a7 keresztyének, az Arius 
mirigyével megdöglelt városokban nem 
akarván lakozni. Heracles pápáról írja 
szent Dienes, hogy szentegyházban nem 
bocsátotta azokat, kik az eretnek t a n -  
tokkal beszélgettek vala. M ert aki 
szurkot forgat, künnyen megmocskolja 
kezét [. . .].

2. KICSODÁK MÉLTÓK AZ ERETNEK 
NÉVRE?

Hogy pedig megesmérhessük, kicso
dák m éltók erre az gyalázatos névre, 
középúton kell járnunk, hogy két szé- 
lüljáró vélekedéseket elkerülhessünk.

Először azért: Veszedelmes vakság
ban hevernek, aki mi üdőnkben azt v i
tatják , hogy valaki az Fondamentomot, 
az Krisztus JÉ Z U SJ megtartja és az Hi- 
szek-egy-Istent mondja, nem érdemli, 
hogy eretnek nevét viselje. De, amint 
m ásutt is mondám, ez igen tem érdek ha
misság. I. M ert miképpen az üdvösségre 
nem elég, hogy egy vagy két parancso
latot m egtartson az ember, sőt aki csak 
egy dologban megbotlik, sem üdvözül: 
azonképpen az Istentűi m egjelent igaz
ságot éppen kell vallani. II. Az szentírás
nak sincs kevesebb méltósága az Credo- 
nál: és szinte annyit vétkezik, valaki az 
szentírásban foglalt igazságot hátraveti, 
m int aki felbontja az Crédót. Miért, ha
tározod tehát az Crédóhoz hitedet, és 
nem az teljes szentíráshoz? Ügy vagyon, 
hogy nem tartozik minden em ber az e- 
gész szentírást tudni: de azért fejenként 
köteleztetünk, hogy semmiben az ő ta-



niíásával ne ellenkezzünk szánt szándék- 
kid. A zért, ha ki az Credot hinne, de 
az  anyaszentegyháztúl eleiben adatott 
szentírás tan ítá sá t m egvetné, m enedéket 
nem  találna az Crédóval. III. Ha csak azt 
kell kárhozott e re tnek  szám ban írnyia, 
aki nem  hiszi az Crédót: tehát aki vagy 
teljesen, vagy valam ely részben megve
ti az szentirást; tagadja az gonoszaknak 
örök kárhozatját; az ördögöknek üdvös
séget igir; az házasságot, keresztséget, 
Ür vacsoráját m egveti, és több balgatag
ságot forgat, m elyekrül em lékezet nincs 
az Credóban, nem  lészen m éltó az kár
hozatra. IV. Nincs egy régi eretnekség 
is, m ely az Crédót egyáltaljába tagadta 
volna: mi az oka tehát, hogy Pelágiust az 
eredendő bünrü l és az szabad akaratnak  
e re jérü l tám aszto tt ham is tudom ányért az 
egész Ekklézsia kiátkozta? m iért fáradtak 
en n y it az régi Jám borok, hogy kigyom
lálnák és m egfojtanák az eretneksége
ket? m iért akartak  inkább halált és 
szám kivetést szenvedni, hogysem azok
kal cim borálni, k ik  az Crédót m egtart
ván, egyebekben haboztanak? Egy szóért, 
egy versengésért átok alá vetettek  sok 
ham is tanítókat, sőt dögletesb eretnekek
nek tarto tták , akik egy vagy két csepp 
m éreggel akarták  az em bereket veszteni 
[. . .]. V. Elébb is m ondám : hogy nem e- 
lég az Crédót m ondani, ha annak ágaza
tit  ham is értelem ben vészed. Mivelhogy 
azért, akik az Crédót böcsüllik, nem mind 
egy értelem ben ragaszkodnak ahoz, ha
nem  ki egyképpen s ki m ásképpen vé
szi: követközik, hogy az Crédó m ellett 
ugyan elveszhetnek, akik ezt ham isan 
fejtegetik. Az U runknak pokolra szállá
sán Calvinus kétségbenésést értett. Az 
ő m ennyben m enetelén  az Lutheránusok 
egy ubiquitást [m indenütt jelenvalósá
got] m agyaráznak. Az anyaszentegyhá- 
zon m ind L uther s m ind Calvinus az vá
lasztottaknak me resm érhetetlen sokaságát 
érti. Az bűnnek bocsánatján pedig az 
vétkeknek béfödözését. És így az több 
ágazatokban is vannak külömböző m a
gyarázatok, m cllyek közzül csak egy le
het igaz, az többi pedig veszedelmesek. 
Ha azért az Crédónak igaz értelm e szük
séges, nem lehet csak abban elégséges 
bátorsága senkinek, hogy ő az Crédót 
elm ondja. Nincs tehát sem az szentírás
ban, sem az igaz okosságban ennek az 
vélekedésnek fondam entom a: hanem  csak 
avégre gondoltatott, hogy az em ber sem
m it ne gondoljon, akárm ely  vallásban 
botorkázzék, és szem békötve akár Isten
nek s akár ördögnek kockára vesse lel
két.

Másodszor: nem  kell m ind egy lévben 
sózni és egv kévében kötni az kárhozott 
tudom ányok követőit. Mert, am int szent 
Ágoston írja, találkozhatik  oly ember, 
ki ugyanazont hiszi, együgyüségből és 
tudatlanságból, am it az eretnekek, de 
nem  lészen ezzel eretnekké [.. .]. Aki 
azért nem elátolkodott vakmerőségből 
visszálkodik, hanem  abban m arad, amit 
igaznak ítél, m ivelhogy jobbat nem h a l
lott, szent Ágoston azt e re tnek  em ber ■ 
nek nem  ítéli [. . .1. A nnakokáért, m a
gyarázván am it U runk monda, hogy ha 
ő el nem jö tt volna és az zsidóknak nem 
szóllott volna, vétkesek nem volnának: 
azt írjav hogy akinek nem volt oly em 
bere, kitűi hallhatta  volna az mázát, nin
csen annak bűne az ham is vélekedésben 
és el sem kárhozik az tévelygésért; no
ha más bűneivel m agát elvesztheti. Az- 
k inek pedig m ódja volt az igazságnál va
ló tudakozásban és elhallgatta: bezzeg 
azt im m ár vétkesnek nevezi szent Ágos
ton f. . ,]j Ezekre nézvén Salvianus, ré
gi fő ember, azt írja : hogy sokan van
nak az eretnekségben is az együgyű asz- 
szonvállatok és tudatlan  parasztság köz- 
zűl, kiket eretnek  névvel nem  illethet
tü n k  [. . .].

A nnakokáért, az szent Ágoston m on
dása szerént, csak az érdem li az eretnek 
nevet, aki oly ham issághoz ragaszkod 
m elyet tud  hogy kárhoztato tt amaz Ekk
lézsia, m elyben az régi szentek voltának 
és azmely élőnkben adta az szentírást. 
M ert ugyanis, am int m ásutt megbizonyí
to ttuk , az egész kereszténységet felfor
gatja, valaki csak egy dologban kétessé 
tészi annak az Ekklézsiának tanítását, 
m elytűi az Isten könyvét vöttük.

3. BÁLVÁNYIMÁDÓK AZ LUTHERIS- 
TA ÉS CALVINISTA TANÍTÓK

Senki szitoknak ne ítíllye, hogy azt 
nyakatokban rán tjuk , amivel ti m inket 
terheltek : m ert igazat és L uthertő l ta 
nú it dolgot m ondunk, ki nem egy h e 
lyen írja , hogy pogánynál alábbvalóvá, 
disznóvá, sőt ugyan ördöggé változtak 
az ő tan ítvány i az Üj Evangélium alatt. 
Azt se várja  senki, hogy ollyan bálvá
nyozást m utassunk az A tyafiakban, mi- 
ném ű regnált az pogányságban: m ert az 
próféták mondási szerént az keresztény
ségben illyen bálványozás nem talá lta-

tik. Csak azt akarom  tehat bizonyítani, 
uogy az Lj Tudom ányok íundam entom i 
szerént, ném inem űképpen részesek az a- 
tyafiak  az bálványozásban; kit, úgy te t
szik, Calvinus eleg nyilván megvalla, 
m időn az Calvinisták szűvét bálványo
zás m űhelyének nevezé [ ...] .

I. Valaki az Istenben nem hiszen, sőt 
őhelyében idegen Istent tisztel, az va
lóban bálványozó. Az Lutheristák  és 
Calvinisták nem hisznek Istenben, sőt 
őhelyébe idegen Istennek szolgálnak. 
Tehát ők igazán csak bálványozok. Az 
kötésnek első részét eléggé m egbizonyí
to ttuk  ennekelőtte. Második részét így 
erősítem : Valaki az Isten törvényében 
sem m it meg nem ta r th a t s meg sem tart, 
egy Istenben nem hiszen, hanem  ide
gen Isten t tisztel. Az Lutheristák  és Cal
vinisták sem m it az Isten törvényében 
meg nem tártnak  s meg sem tarthatnak . 
Ergo etc. Ennek az erősségnek elöljáró
ja abból kitetszik: m ert az Isten törvé
nyi közzül eggyik az, hogy egy Istent 
higgyünk és idegen Istent ne tiszteljünk. 
A zért aki sem m it az törvényben meg 
nem tarthat, ezt is fel kell annak bon
tani, m ert ha ezt bétöltené, bizony v a 
lam it m egtarthatna az Istennek paran
csolatjába. Hogy pedig ők semmit az I s 
ten  törvénye szerént nem cselekedhet
nek, a magok saját mondásokkal meg
bizonyítottuk nemrégen.

II. Azt értők Calvinustúl: hogy" bálvá
nyozó az, valaki az isteni tiszteletben az 
szentírásban kiadatott parancsolat kívül 
lépik. Ez ha így vagyon, maga fejére csi
nált sulykot Calvinus, és bálványozóvá 
tö tte  m aradékát. M ert, hogy m ost egyéb
rő l ne szólljak, vasárnapot, húsvét, pün
kösd napját az szentírásban kiadott pa
rancsolat nélkül m egüllik ők is; és azt 
hiszem, hogy az szent Pál hagyása sze
rén t isteni tiszteletre rendelik az innep- 
lést, nem  táncolásra.

III. Valaki Isten gyanánt tiszteli azt, 
aki nem igaz Isten, bálványozónak n e 
veztetik. Az Lutheristák  és Calvinisták 
oly állatot [lényt] tisztelnek Isten  gya
nánt, mely nem igaz Isten. M ert ők azt 
ta rtják  Istennek, az ki em bert bűnre kísz- 
teti, taszítja, és ugyan erőszakkal von- 
sza; m int hogy ezt a magok szavainak 
feljegyzésével m ásutt megbizonyítók. A- 
ki pedig ezeket cselekszi, Isten nem le
het semmiképpen.

IV. Valaki amaz egy Ür Jézus K risz
tus helyett m ást imád m int Krisztust, 
annak része vagyon az bálványozásban. 
Ezt cselekszi Calvinus és Luther; m ert 
oly K risztust imádnak, aki vagy tu d a t
lan és kétségben esett, vagy m inden rú t 
vétkekkel teljes; am int azelőtt m egm u
tattuk.

V. Ha nem hazudnak az Üj Tanítók, 
az mise teli bálványozással. Azért vala
ki ezt m inden szokott rendtartásival bé- 
vészi, nem lehet bálványozás nélkül. Az 
Lutheristák pedig Confessiójokban írtók 
nem egy helyen, hogy az misét m inden 
régi szertartásával egyetembe böcsület- 
tel fogadják. Tehát magokat bálványo- 
zókká tészik.

VI. Calvinus azt írja: hogy az Ekklé- 
zsiátúl való elszakadás Istennek és K risz
tusnak m egtagadása [ .. .] .  Ezért jelenti 
Urunk, midőn azt parancsolja: hogy aki 
nem enged az Ekklézsiának, azt úgy ta r t
suk m int pogányt, [. . .]. Bővségesen 
m egbizonyítottuk pedig ennekelőtte, hogy 
Luther és Calvinus elszakadtak az igaz 
Ekklézsiátúl. Az is Calvinus szava: hogy 
az Istent nem hiszi, valaki az Istennek 
ítíle tit nem rettegi [. ..]. Ezt cselekszik 
pedig m indnyájan az Üj Tanítók, az m int 
ezelőtt m egbizonyítottuk. Tehát ők az 
igaz Istent megtagadták.

VII. Az fösvénységet és tobzódást bá l
ványozásnak nevezi szent Pál apostol 
[. . .]. Tehát, jó követközéssel, bálványo
zó tudom ánynak nevezhetjük azt, mely 
saját tulajdon term észeti szerént m ene
déket m utat. Ezt cselekszik az újságok 
[újítások]. M ert elhitetik, hogy semm it 
az Isten törvénye szerént nem cseleked
hetünk. És nem csak haszontalannak, de 
ugyan vétkesnek is m ondják az em ber
nek jó cselekedetit. Ezek és több jó sült 
tanítások m inden istenes igyekezetét 
m egfojtnak az emberekben.

4. ERETNEKEK AZ LUTHERISTA ÉS 
CALVINISTA TANÍTÓK

Az Űj Tanítók úgy m egérdem lik rz 
eretnek nevet, m int egy szűz leány az 
rózsakoszorút. Ez kitetszik ezekből az 
erős bizonyságokból.

I. Valaki az K risztus anyaszentegyhá
zában nincsen, azt igazán h ittű i szaka
dottnak és (ha az tudatlanság meg nem 
menti) eretnek em bernek m ondhatjuk; 
m int m egtetszik az Ekklézsiárúl való írá
sunkból. Nincsenek pedig az K risztus 
aklában az Luther és ealvinista tanítók; 
az m int bővségesen m egbizonyítottuk en
nekelőtte. Ergo etc.

II. Aki elszakad az igazi isteni tudo
m ánytól, azt m éltán eretnekek közzé 
szám lálhatjuk. Elszakadtak pedig attú l 
m indnyájan az Üj Tanítók. M ert magok 
is beszéllik, hogy U runk születése után 
ötszáz esztendeig tisztán m aradott az 
m ennyei tudom ány, és m indazáltal nem 
tagadhatják, hogy ók sokkal külömben 
hisznek, hogysem am int akkor hittenek 
az hívek.

III. Valaminémü okokból m éltán eret
nekeknek ítiite te tt Arius, Nestórius, Eu- 
nómius, és több kiátkozott tévelygők, u- 
gyanazon okokat ta lá ljuk  az Üj Tani, 
ban is. Tehat okét is igazán m ondhat
juk  eretnekeknek. Elöljárója az bizony
ságnak abból kitetszik: M ert az eretnek
séghez nem kívántatik , hogy m aga is az 
eretnek ember m egvallja, hogy ő az szent- 
írástú l es az Isten igéjének igaz m agya- 
rázatjátúl elhasonlott. Sőt m inden e re t
nekség az írással való egyességet te tte t 
és ezzel dicsekedik. Azzal sem lészen sen
ki eretnekké, hogy azok, akik külmöbet 
hisznek, azt ítílik és bátran  is rpondják, 
hogy az ellenkező tudom ányt ők nyil
ván meggyőzték az szentírásnak szavai
val. M ert ha ez elég volna, akárm ely 
igazságot is eretnekséggé tehetnénk, m i
velhogy mind Ariusnak, Luthernek, Cal- 
vinusnak úgy tetszik, hogy ő meggyőzi 
az ővélle ellenkedőket. Azért, noha Arius 
erőssen és az ő ítíleti szerént, világosan 
bizonyítana az szentírással: de azért u- 
gyan eretnek nevet viselt; m ert az írás 
értelm ében elszakadott a ttú l az Ekklé- 
zsiátúl, mely az apostolok idejétű l fog
va m eggyökerezett, és az szentírásnak új 
form án m agyarázott színe a la tt pártot 
ütött. Ugyanezen igaz ok éppen és te l
jesen az Lutheristákhoz illik.

IV. Eretnek az, valaki ugyanazon tu 
dom ányt követi, m ellyért az egész ke
resztyén világ tévelygő eretnek  nevet 
sújto tt régenten valakihez. Illyenek az 
lu therista  és ealvinista prédikátorok; az 
m int ezelőtt nem tíz vagy húsz ágazat
ban m egm utattuk. Ergo etc. Első részét 
az kötésnek m ásutt megbizonyítók, és 
csak abból is megtetszik, hogy az Cal
vinus saját nyelve vallása szerént igaz 
apostoli tudom ánynak tisztasága fé rv  
kedett az Rkklézsiában közel ötszáz esz
tendeig. Azért, am it akkor eretnekségnek 
tarto ttak , azt mi is eretnekségnek nevez
hetjük.

V. Éretnek az, valaki az apostoli ta
nítással szentben szökik és azzal igyene- 
sen ellenkezik. Az Üj Tanítók azt cse
lekszik, m int ezelőtt nem  egy helyen sok 
példákkal m egm utatok. Ergo etc.

VI. Noha az szentírás az eretnekség
nek m ivoltát meg nem határozta az dia- 
lecticusok m ódja szerént: de azért köny- 
nyen végére m ehetünk, ki légyen az 
eretnek. M ert Először: Görög Szó az 
ERETNEK, és a mi nyelvünkön Válasz
tót jegyez; amin ezelőtt hallók T ertu l- 
liüttustúl, és illyen szókkal írja  H iero
nym us: tíaeresis graece ab electione di
ai tűrő quod scilicet unusquisque id sibi 
eligit, quod sibi m elius esse videatur. 
[A haeresis (eretnekség) görög szó, kivá
lasztást jelent, tudniillik  ki-ki azt vá
lasztja ki magának, ami neki a legjob
ban tetszik.] Az tehát eretnek, az ki e- 
gyéb zsinórra és cirkálóm ra nem veti az 
ő vallását, hanem  az maga tetszésére; 
azaz akinek nincs egyéb bizonyos nyoma 
és regulája, m ellyen járhasson a h itbé
li nehézségekben, hanei? csak az maga 
esze. Másodszor: az szentírás, m ikor tu 
lajdon festékivei ki akarja  ábrázni az e- 
retnek em bereket, azt m ondja felőli 
hogy szakadást szereznek [ .. .] .  Mi- 
tőllük elválnak [ .. .] .  És annál kü- 
lombét tanítnak, m in t eleitől fogv? 
vöttünk és tanu ltunk  [. . .]. Ezek pont
ró l pontra az Üj Tanítókhoz illenek. 
Mert, am int elébb m egm utatám , az szent
írásnak m agyarázásában csak szinte az 
magok tetszését követik. Az is csak szin
te magok választásából vagyon, ha az 
Eklézsiának bizonyságtételét bévészik 
az szentírás könyveiről: de az írásnak 
m agyarázásárúl megvetik. Szakadást is 
ők szerzettek: m ert egyes-egvedűl Lu
ther lön első (am int maga sem tagad
ja), ki eltöré az járom szeget és kiugrók 
közzűllünk. Végezetre, az ő tanítások a- 
zonkívül vagyon, am it az keresztyén vi
lág ta rto tt és tan íto tt az apostolok ide
jétű l fogva; m inthogy ezt magok sem 
födözgethetik az Üj Tanítók. Hogy ha 
azért az eretnekségnek bélyegét feltalál
juk  bennek, nem látom, m iért nem kel
lene eretnekeknek ítílni őket.

VII. Az Lutheristák és Calvinisták egy
más ellen bizonyságot tésznek az e re t1- 
nekségrül; m int az magok szavaiból elég
ségesen m eghallottuk. Azért, hogy ne lá t
tassunk m inden szavokban keresztül ál
lam. ám egyszer légyen igaz m indenik 
pártnak  az másik ellen tám asztott vádo
lása.

Mind ennyire nyújtó  beszédét az pá
pista ember. Azért nem  győzém tovább 
szégyennel, hanem  mondék: Félő, hogy 
az Istennek haragja ugyan itten reánk 
ne szálljon és az ház is nyakunkban ne 
omoljon ezekért az nagy káromkodáso
kért: hanem, én a tanács, szaladjunk ha 
veszni nem akarunk. És ezzel a mon
dással kifuték az házból; de senki u tán- 
nam  nem jőve, hanem  nagy nevetséggel 
kiáltani kezdé/ek: Szaladj farkas, inad
ban az igazság. Ezeket az Dignitásed 
próbakövére küldém. Mellyek így lévén, 
jobb nekünk is hajdúkká lennünk, hogy
sem prédikátorságunkkal magunkat s 
m ást is vesztenünk. Légy békességgel.

AZ ALVINCI PÉTER FELELETIRÜL 
RÖVID INTÉS

Szavahihető s füllel hallottat beszálló' 
em berektűl értettem , hogy Alvinczi P é
ter, sok m osdatlan szidalmi között, bál
ványozást és hitszegést akart m ireánk 
mérges beszédével kenni. Azért hivata
lomnak tiszti szerént, szembe szállék a 
dücsősséges vitézzel és Öt levelemben or
cájára térítém  reánk kérődött fecsegé- 
sit. Noha pedig arra  nem néztem, hogy 
egyféle álla tra  nem jó hája t kenni, ha
nem  ö tét érdem e fölött is m indenütt 
tisztességgel neveztem, tudván, hogy 
szép szónak szárnya nem szegik: de még
is, hogy ím kifogták az délcegből bátyán
kat és szájában vetettek  zaboláját, csu
da m elly igen orrában dagállyá: és nem 
m agára vete, hogy nyervet ött s meg nem 
em észthette, hanem  mosdatlan kézzel és 
kormos u jja l kapa hozzám; cifra forté
lyokkal és hajadon pór szitkokkal tám a
dó ellenem. Azért, az első két Levélre 
íra valam it: az többinek megrázogatá- 
sára, jövendőre köté magát. D? mivel
hogy az agg szó szerém egyféle állat
nak sem jó az első kölyke, igen csekély 
tudom ánnyal, vékony értelemmel és gon
dolation csácsogássaí vívé véghez az Fe
leletet. És noha elsőben mohón nyúla 
dolgához, azt álítván, hogy lágy kört- 
vélybe harap: de foga törésével érezvén, 
hogy baraszkm agra talált,b  ékét hagya 
az több Leveleknek; azaz megésmerteté, 
hogy baraszkm agra talált, békét hagya 
hogy buggyan m ihent párállik a Prédiká
tor U raim ék pattantyúja.

Mivelhogy pediglen ebben az nyomo- 
rú lt Feleletben igen melyeszti A lvin- 
czink az m adarat, m elynek röpűlését tá
vul látja; és drágán árú lja  az medve
bőrt, maga az m edvéjét sem látta; azaz 
trum phál, m intha im m ár az Pápáiul el
vonta válna az Szent Péter kólesát, né
kem pedig hátra  kötötte volna kezemet 
és tömlöcében kalodában tartana: annak
okáért, hogy meg ne zabállanék az Fe
lelet-tételből származott kevélységben, 
én is ham ar inában lök s megesmérté- 
tém, hogy nállunk is sóval sóznak.

Ezt az ő írására való válaszomat, mely 
lyet ezelőtt két esztendővel kinyomtat
tam, azért nem akarám  itt újonnan ki
bocsátani: m ert aki értelm esen olvassa 
az éntőllem  íra to tt Leveleket, künnyen 
csak azokból is m egtapasztalhatja az Al
vinczi fogásinak helytelenségét.

Regi saeculorum  Imm ortali et Invisibi- 
li, soli

DEO HONOR et GLORIA.
[Egyedül Istent, a századok halhatatlan 
és láthatatlan  u rá t illeti tisztelet és di
csőség.]

LÁSZLÓ MIKLÓS REPRODUKCIÓI

1
nas:? '■B EE1*  SEMES' SS": £  m e r s t  i m & tw m s n rz r  n a p a -



ARTHUR C. CLARKE

y a t r u s z o
' A m ikor Colin S herra rd  a  hatalm as csattanás u tán  kinyi

to tta  a szemét, fogalm a sem volt, hogy hol lehet. M intha ha
n y att feküdne, beleszorulva valam ilyen járm űbe, egy apró, 
kerekded  dom bocska tetején. A domboldal fekete volt, száraz 
és kiégett, akárha tűz perzselte volna végig. Feje fölött, a b á r
sonyfekete égen m illió csillag szikrázott. Egyikük, alig valam i
v e l’ a  horizont fölött, ügy ragyogott, akárcsak  egy kedves kis 
nap.

V a jo n . . .  csakugyan a Nap volna? Olyan messze kerü lt 
vo lna a Földtől, h o g y . . .  Nem, nem, ez lehetetlen!

M aga sem érte tte , m iért, de bizonyos volt abban, hogy 
a Nap közel van — méghozzá ijesztően közel —, és sem m i
ese tre  sem leltet olyan messze, m in t az a  csillag. A következő 
p illan a tb an  m ár te ljesen  magához tért. Pontosan tudta, hol 
van, és e rádöbbenés olyan irtózatos volt, hogy néhány m ásod
percre  ism ét elvesztette az eszméletét.

C sakugyan közel volt a Naphoz. Közelebb, m int valaha is 
b árk i em berfia. Az ürgondola — szem re m int egy m iniatűr 
ű rha jó  —, bénán hevert a sziklás, felperzselt talajon. Körös
körü l pedig az alig két m érföld átm érőjű  kis világ. Az a fényes 
csillag pedig, am ely sebesen távolodott nyugat felé, nem más, 
m in t a Prom etheus űrhajó , am ely sok millió m érföldön ke
resztü l idáig hozta. A hatalm as ű rhajó  hivogatóan tündökölt 
a  csillagok tengerében, m intha visszavárná a kis gondolát, 
a k i  csak n galam bdúc a mindig hazataláló galam bot. Még né
h ány  perc, és e ltűn ik  a horizont mögött, hogy tovább bújócs- 
kázz. k a perzselő Nappal.

H át ezt a já tszm át ö elvesztette. Most még éjszaka van az 
asztero idának  ezen az oldalán, hűvös, biztonságot adó árnyék 
boru lt rá de ennek ham arosan vége szakad. Az Ikaroszon 
négy óra egy nap, s így ő gyors fordu la tta l egyre közeledik 
a re tten e tes  hajnalhoz, am ikor m ajd  a felkelő Nap, mely itt  
harm incszor nagyobbnak látszik, m in t a Földön, tűzbe borítja  
a sziklákat. S herrard  tökéletesen tisztába volt azzal, m iért oly 
fekete, kiégett körülötte a világ. Az Ikarosz ugyan még jó  egy 
hétnyi távolságra volt a perihélium tól, nappali hőm érséklete 
azonban így is ezer fok Fahrenheit körüli volt. Az ű rhajó  ka
p itánya, M cClellan így jellem ezte az Ikaroszt:

— F.z a kis birodalom  az egész naprendszer legforróbb 
darab ja .

Alig néhány nappal ezelőtt be is bizonyosodott, hogy m eny
ny ire  ta láló  ez a jellem zés. A kísérlet egyszerű volt, és nem  tú!- 
ságesan tudom ányos, de jóval meggyőzőbb, m in t bárm ilyen 
grafikon vagy táblázat.

Pontosan napkelte előtt, egy fadarabot tám aszto ttak  az 
egyik aprócska domb oldalának. S herra rd  az éjszakai oldal biz
tonságos sötétjéből figyelte, hogyan érik  el az első sugarak a 
dom btetőt. A m int a szeme kissé hozzászokott a m indent be
borító  f-í nvözönhöz, észrevette, hogy a fadarab  lassan fekete 
szénné változott. Ha atm oszféra vette  volna körül, nyilván 
láng ra  lobban. H át ilyen a hajnal az Ikaroszon.

Öt hétte l korábban  azonban, am ikor a Vénusz pályájá t m a
guk mögött hagyva, először kötöttek  ki itten, még nem  volt 
ilyen elv iselhetetlenül forró. A Prom etheus u to lérte a Naphoz 
egyre közelebb keringő aszteroidát, sebességét a forró kis v i
lág sebességéhez igazította, m ajd leszállt reá, puhán, akár egy 
hópehely! (Hópehely az Ikaroszon! Micsoda ötlet!)

A tudósok szétszéledtek a tizenöt négyzetm érföldnyi te rü le
ten, b e já rták  az aszteroida össze-vissza töredezett felszínét, 
m ely főleg n ikkelt és vasat ta rtalm azott, felá llíto tták  m érőm ű
szereiket, és k ije lö lték  a megfigyelési pontokat, ta la jm in tákat 
gyű jtö ttek  és vég nélküli v itáka t fo ly ta ttak  a legkülönbözőbb 
szakm ai kérdésekről.

T ulajdonképpen m ár évekkel előbb gondosan m egtervez
tek  m indent a Nemzetközi A sztrofizikai Dekád keretén  belül. 
É ppen akkor egyedülálló lehetőség nyílt arra , hogy egy űrhajó  
tizenhét m illió m érföldre m egközelítse a Napot, m ert a pusz
tító  sugaraktól két m érföldnyi vastagságú, kőből és vasból 
való pajzs védte. Az Ikarusz árnyékában  az ű rhajó  b iztonsá
gosan k ö rü ljá rh a tta  a hatalm as tűzgolyót, am ely fénnyel és 
m eleggel áraszto tta  el a bolygókat, pusztíto tta és da jká lta  az 
életet. A m ondabeli P rom etheus az em bereknek ajándékozta 
a tüzet, az ű rhajó  pedig, am ely az ő nevét viselte, eddig nem  
is álm odott titkoknak  kereste a ny itját.

Bőven volt ide jük  rá, hogy m űszereiket felá llítsák  és ku ta
tá sa ik a t befejezzék, m ielőtt még a P rom etheusnak feltétlenül 
el kellett hagynia az aszteroidát. De még ezután is lehetséges 
volt. hogy egy-két em ber, a törékeny kis űrgondolákon vissza
visszatérjen , s egy-egy órácskát tegyen-vegyen az éjszakába 
burkolózó oldalon. N apkelte előtt azonban feltétlenü l el kellett 
hagyni az aszteroidát, ez viszont igazán nem  bizonyult valam i 
nehéz dolognak, egy olyan világban, ahol a hajnal óránként 
m indössze egy m érföldnyit ha lad t előre. S herrardnak  azonban 
ez nem  sikerült, s így halálos veszedelem  fenyegette.

Még mindig nem  tu d ta  biztosan, mi is tö rtén t az imént. 
A zért jött, hogy elhelyezzen egy szeizmográfot a 145-ös állo
máson, am elyet m aguk között M ount Everestnek hívtak, m ert 
te ljes kilencven lábny ira  m agaslott a környék fölé. Pofonegy
szerű  dolog volt, csak az au tom ata karok  kezelése bizonyult 
kissé nehéznek. De S herrard  tapasz ta lt szakem ber volt, aki 
csaknem  olyan ügyesen kötött meg egy csomót a fém  u jjakkal, 
m in t a sa játjaival. Mindössze húsz percbe telt, és a rádió
szeizm ográf ú jra  m űködni kezdett, szorgalm asan jelezve az 
apró  rengéseket, am elyek annál sűrűbben  ráz ták  meg az aszte
ro idát, m inél közelebb kerü lt a Naphoz.

— Ez bizony rekord  időnek szám ít — gondolta Sherrard 
elégedetten.

A m int meggyőződött róla, hogy a szeizm ográf működik, 
gondosan elhelyezte körü lö tte  a védőlemezeket. Nehéz elhinni, 
hogy azok a papírvékonyságú könnyű fém lapok képesek szige
te ln i a sugárözönt, am ely egy m ásodperc a la tt m egolvasztaná 
az ólmot, vagy az ónt. Pedig úgy volt. M ár az első lemez tü k 
rös felszíne visszaverte a napsugarak 90%-át, a m egm aradt 
10°/o-kal aztán elbán t a m ásodik réteg, s a m űszert csak á rta l
m atlan  mennyiségű sugárzás érte.

Je len te tte  az űrhajónak, hogy a m unkát elvégezte, és elő
készült a visszatérésre. A ragyogó Prom etheus, am elynek fé
nye nélkül az Ikarosz éjszakája k ietlenül sötét le tt volna, el- 
téveszthetetlen  célpontot m utatott. Az ű rhajó  mindössze két 
m érföldnyi m agasságban lebegett a feje fölött, s tek in te tte l a 
helyi, igen csekély gravitációra, ha különleges, rugalm as lábú 
C rruhát visel, akár fel is ugorhatott volna odáig. De a kis se
bességű űrgondolának sem kellett több, m int öt perc, hogy 
hazatérjen .

A giroszkóp segítségével bem érte az irányt, a hátsó raké
tam o to rt a kettes erősségre állíto tta, és lenyom ta az indító
gombot. H atalm as robbanás hallatszott, ere je  felboríto tta  a kis 
já rm űvet. Valami re ttenetes h iba történt, gondolta, am ikor 
végre magához tért. Az űrgondola egyik sarkában feküdt, a 
m űszerfal m intha elérhete tlen  távolságra volna tőle. Az egyik 
m otor azonban m űködött, és egyre gyorsabban forgatta körbe- 
körbe az iránytévesztett, talajhoz ragad t kis gondolát. S herrard  
gom bostű hegyére tűzö tt bogárnak érezte magát, kétségbeeset
ten ku ta to tt a fékező k a r  után, de az ő rü lt pörgésben azt sem 
tud ta , m elyik irányban  keresse. A m ikor végre a m űszerekhez 
férkőzött, az első m ozdulattal csak ron to tt a dolgon, m ert 
te ljes sebességre kapcsolt. Ügy já rt, akár egy ideges sofőr, 
aki a fék helyett a gázpedált nyom ja le. Egyetlen másodperc 
a la tt helyesbített, és sikerü lt e lném ítania a motorokat.

M indez oly gyorsan történt, hogy m egijedni sem volt ideje, 
a r ra  meg éppen nem  é r t rá, hogy jelentse a tö rtén teke t az

űrhajónak. Levette kezét a m űszerekről, nehogy ism ét valam i 
őrültséget csináljon. Hosszú percekig tartó , m atatós m unkára 
lett volna szükség ahhoz, hogy az össze-vissza bogozódoit ve
zetékek között rendet terem tsen, a szürkületbe hajló  sötétben 
azonban m ár fel-felcsillant egy-egy aprócska szikla éles ta 
raja , figyelm eztetve őt, hogy e rre  nem  lesz ideje. S herrardnak  
eszébe juto tt, m it tanácsol az Ű rhajósok Könyve: „Am ikor nem 
tudod, hogy m it kéne tenned, ne tegyél sem m it!“ Nem tehe
tett mást, m int hogy m egfogadja ezt a tanácsot.

— Valóságos csoda, hogy ez a kis vacak nem  törö tt ezer 
darab ra  — m orfondírozott m agában. — Most m it szívnék le
vegő helyett? Á m bár — folytatta m agával a beszélgetést —, égy 
félóra m úlva elátkozhatom  ezt a kis szerencsém et is, m ert 
körülbelül addig áll m ajd ellen a höpajzs.

De mi a csoda tö rténhete tt?  A sisakja két o ldalára szerelt 
visszapillantó tük rök  letörtek, igy csak akkor lá tta , hogy mi 
van mögötte, ha m egfordult. Ez azonban még nem le tt volna 
baj. Az igazi nagy baj az volt, hogy a rádió an tenná ja  is 
szárnyaszegetten csüngött. Többé nem  h ívha tja  az űrhajót, és 
a tá rsa i som h ívha tják  üt. E lkeseredetten p róbálta  életre kel
teni az apró  m asinát, de az legfennebb halkan  nyöszörgött, ha 
m eg-m egráz'a. M inden bizonnyal a benne levő alkatrészek 
zörögtek. Tökéletesen egyedül m aradt, valósággal kiszakitta- 
to tt az em beri fajból.

A helyzet kétségbeejtő volt ugyan, de nem  teljesen rem ény
telen, hiszen mégsem volt egészen m agatehetetlen. Igaz, a kis 
rakéta m otorjai használhata tlanok  voltak (— Bizonyosan a 
jobboldali motor robban t fel, és szétszaggatta az üzem anyagot 
szállító csöveket — gondolta. Pedig a tervezők ezt annak  ide
jén  k izártnak  tarto tták!), de legalább mozogni tudott. No, és 
m egm aradtak a karjai.

El kéne mozdulni valam erre. De az isten szerelm ére, m erre? 
Helyzetérzékelő képessege csaknem  teljesen cserben hagyta. 
Tudta, hogy az előbb még a M ount Everesten volt, de a robba
nás ereje attól akár ezer lábnyi távolságra is eldobhatta. Eb
ben az aprócska világban nem voltak jól használható reper- 
pontok. Tekintetével belekapaszkodott a P rom etheus tündöklő 
fényébe, am ely az egyetlen biztos pontnak  tű n t a szám ára.

Feszt László metszete

Nem szabad elvesztenie szem elöl! Az ű rhajó  fénye azonban 
m ár alig valam ivel a horizont fölött ragyogott. Nem baj! Oda- 
fönn néhány perc a la tt észreveszik, hogy valam i baj tö n é n t 
vele. Ha ugyan m ár észre nem vették! Az ám, de a rádió 
segítsége nélkül hosszú időbe telik, am íg a ba jtá rsak  ráakad 
nak! M ert igaz ugyan, hogy az Ikarusz csak egy aprócska 
aszteroida, de az ötven négyzetm érföldnyi, össze-vissza töre
dezett, szakadékok szabdalta felszín ugyancsak e lre jt egy alig 
tíz lépés hosszúságú kis űrgondolát. A kár egy órába is bele
telhet, am íg ráakadnak! így h á t nyilvánvaló, hogy m inden
képpen szembe kell néznie a Nap gyilkos sugaraival.

U jja ival k itapogatta az autom ata karok inditógom bját. El
szántan lenyom ta a gombot. O dakinn, a szám ára oly ellensé
ges űrben, m egm ozdultak a karok. Lassan leereszkedtek, neki- 
feszültek az Ikarosz vasfekete ta la jának , és óvatosan felem el
ték a kis űrgondolát. S herrard  ism ét begörbítette őket, s a kis 
hajó lassan araszoigatott előre, akár egy elcsigázott, két lábú 
boga ■ Jobb kar . . . bal k a r  .. . jobb k ar . . . bal k a r . . .

K önnyebben ment, m int gondolta volna. S herrard  érezte, 
hogy, cseppenként té r  vissza az önbizalm a. Az au tom ata karo
kat ugyan aprólékos, nagy pontosságot igénylő m unkák el
végzésére tervezték, de — hála az alig érezhető gravitáció
nak  —, az űrgondolát is könnyedén em elgették. No persze, h i
szen az Ikaroszon a gravitáció tizezerszer gyöngébb a földi
nél, így aztán S herrardnak  űrhajóstól alig volt több a súlya 
pár dekánál, és am int mozgásba hozta a kis hajót, az álom 
szerű könnyedséggel, puhán libbent, am erre a karok lendí
tették. Ez a könnyedség azonban nem  volt egészen veszélyte
len. M ár több száz yardot te tt meg a fen t le írt módon, a 
Prom etheus ism ét feljebb em elkedett a lá thatáron , am ikor a 
túlzott önbizalom újabb  veszélybe sodorta. (Igazán különös, 
hogy az em beri lélek m ily h ihetetlenül gyorsan képes egyik 
végletből a m ásikba esni. Az előbb még a halállal készült 
szembenézni, most meg azon tűnődött, vajon elkésik-e a kö
zös vacsoráról?)

T alán  a teljesen újszerű mozgás, mely annyira nem  hason
líto tt egyetlen korábbi élm ényéhez sem, ta lán  a robbanás kö
vetkeztében még m indig kissé bódult tuda ta  okozta a katasz t
rófát, ki tud ja?

S herrard , akárcsak a többi űrhajós, m egtanult tájékozódni 
az űrben, megszokta, hogy olyan körülm ények között is pon

tosan, jól végezze a m unkáját, am ikor a földi értelem ben v e tt 
„fent" és „len t“ többé nem  létezik. Az Ikaroszon azonban 
szükséges, hogy az em ber elhiggye, hogy megbízható, igazi 
bolygót „tapos a lá b a“, és mozgás közben vízszintes síkban- 
haladjon. Aki ezt a nagyon is szükséges öncsalást elm ulasztja, 
előbb-utóbb biztosan elveszti az egyensúlyát, s éppúgy életve
szélybe kerül, m int az örvénybe sodródott úszó.

A baj, m int általában , most is váratlanul szakadt a nya
kába. Egy p illana t — és m ár nem  az Ikarusz volt alatta  és 
a csillagok felette. Úgy tűnt, hogy kis hajója egy m eredek 
sziklaoldalon kapaszkodik felfele, akár egy hegymászó, és ám 
bár az esze tudta, hogy ez csupán illúzió, összes érzékei a r ra  
b iztatták, hogy higgyen benne. Még egy perc, és a gravitációs 
erő, bárm ily  csekély legyen is, v isszarántja a hajót, s az egyen
súlyát vesztett kis já rm ű  m érföldeket gurulhat, míg darabok
ra nein rázódik az árkok, szakadékok szabdalta felszínen, á  tro- 
rotvaéles göröngyökön.

Ami azonban bekövetkezett, még ennél is rosszabb volt. 
Irányjelzője továbbra is a ham is függőleges irányt mutatta,, 
ám bár igen bizonytalanul, ide-oda lengve, mint egy elrom lott 
iránytű, am ely nem  ta lá lja  a pólust. Most egy haialm as .szik
lapárkány  alsó felén egyensúlyozott, akár a mennyezeten a 
légy, a következő p illana tban  azonban a mennyezetből ism.j- 
fal lett, de most m ár nem  fölfelé kapaszkodott rajta , hanem  
lefele csúszott.

Teljesen elvesztette u ra lm át a  hajó fölött, s a hom lokán ki
ütköző verejték  figyelm eztette, hogy hamarosan saját m agá
nak sem lesz m ajd ura. B árm ennyire sürgette is az idő, p ihen
nie kellett. Behunyta a szemét és kinyújtózott, am ennyire 
csak a szűkös helyen tudott. M inden erejével azon volt, hogy 
elhitesse m agéval, a külvilág  nem  létezik, és ám bár érezte, 
hogy a hajó ism ét nekiütközik valam inek, nem engedte, hogy 
ez m egtörje benne az önhipnózis felüdítő csöndjét.

Mindössze egy-két percre volt szüksége, hogy összeszedj 
magát. Am ikor ú jra  k itek in te tt a hajó ablakán, látta, hogy 
já rm űve nekiütközött egy hatalm as, gömbölyű kőnek. Az auto
m ata karok kivédték  ugyan az ütközés erejét, de S herrard  úgy 
vélte, hogy ezért tú l magas á ra t kell fizetnie. A helyi viszo
nyok között a hajó  gyakorlatilag súlytalan volt ugyan, viszont 
továbbra is m egőrizte a maga ötszáz fontnyi tehetetlenségét, 
és így körülbelül óránkénti négy mérföldes sebességgel halad
ható it. A tehetetlenségi nyom aték azonban túlságosan próbára- 
te tte  a karokat: az egyik el is tört, és a másik is rem ényte
lenül elgörbült.

A m int rá jö tt a rra , hogy mi történt, Sherrard kétségbeesés 
helyett rettenetes, fojtogató dühöt érzett. M ennyire bízott 
abban, hogy m egm enekül, és most mindennek vége! Csak 
azért, m ert egy percre erőt vett ra jta  a gyengeség!

— H iába — gondolta keserűen — az Űr nincs tekintettel 
sem az em beri test törékenységére, sem pedig az érzel mekre, 
s aki nem  tökéletesen u ra  testének-lelkének, annak joga sincs, 
hogy itt életben m aradjon.

Akárhogy is van, legalább időt nyert. Tíz perccel, vagy 
ta lán  még többel is késleltette -— legalábbis a maga szám ára — 
a hajnalt. Lehet, hogy ezzel csak m egnyújtotta haláltusáját, de 
az is lehet, hogy tá rsa inak  éppen erre a néhány nercre lesz 
m ajd szükségük, hogy öt m egtalálják. Kár ezen töprengeni«»: 
ham arosan úgyis m inden eldől.

De csakugyan, h á t hol m aradnak a társai? Hiszen most 
m ár bizonyosan ku ta tnak  utána! Le nem vette a -zem ét a 
Prom etheus fényeiről, leste, nem p il'nn tja-e meg az űrhajótól el
váló kis űrgondolák apróbb fényét De semmit sem látott, c ak 
a .szurokfekete, csillagos égbolt forgott la-san, alig észrevehe
tően felette El is fo rdu lt tőle, hogy számbavegye a maga igen 
szerény véd 'm i eszközeit. Még néhány perc, és a Prom etheus 
lebukik az aszteroida horizontja mögé és sötétben hagyja öt. 
Ez a sötétség ugyan nem fog sokáig tartani, m ielőtt azonban 
beállna, feltétlenül el kell rejtőznie valahova a felkelő Nap 
elől. Például e mögé a szikla mögé, amelynek nekiütközött. 
Amíg a Nap még alacsonyan já r, ez is megteszi, azután pedig 
úgysem n y ú jtha tna  véde’m et semmi. Á m b á r... előfordulhat, 
hogy ezen a szélességi fokon, az Ikarosz 409 napos évének 
ebben az évszakában a Nap nem  is emelkedik túlságosan a 
horizont fölé. Ebben az esetben ta lán  képes- túlélni az egyéb
kén t rövid nappali időszakot. Ha a társai nem akadnak  rá  
idejében, sem m i más rem énye nem  marad, csak ez.

A Prom etheus fénye lebukott a horizont mögé. S h erra rd 
nak úgy tűn t, hogy a vetély társ nélkül maradt csillagok még 
fényesebben ragyogtak fölötte, m ind addig. Közöttük pedig 
d iadalm asan felfénylett a Föld. Oly szép volt, hogy a lá tvány  
könnyeket csalt a szemébe. A Föld mellett, halványabban, de 
szám ára éppoly otthonos fénnyel ragyogott a Hold. A Földön 
•■zületett, de nem egyszer já r t  a  Holdon is. Látja-e még őket 
valaha?

Furcsa, hogy m ind ez ideig egyszer sem gondolt sem a fele
ségére, sem a gyerm ekeire, egyáltalán semmire, ami kedves 
volt szám ára az im m ár oly messze tűn t hajdani életében. De 
csak egy p illanatig  fu rda lta  a lelkiismeret. Hiszen a szeretet 
kötelékei nem  lazu ltak  meg, habár most sok száz m illió m ér
föld választja  is el a családjától. Ebben a pillanatban azonban 
ennek semmi jelentősége. Ö most nem volt több, m int egy 
csakis önm agával törődő állat, am ely az életéért harcol, és 
nincs más fegyvere, m in t az intellektusa. Ebben a küzdelem 
ben nincs helye a szív érzelm einek, hiszen elhom ályosíthatnák 
az ítélőképességét, gyöngítenék az elszántságát.

H irtelen  m egpillantott valam it, ami egyszerre k itörölte em
lékezetéből az otthon képét. A háta  mögött, a lá tóhatár szélén 
m egjelent egy kísértetiesen sápadt fény, s nyomába* egym ás 
u tán  huny tak  ki a csillagok. A Nap hírnöke volt az, a gyö
nyörű korona, am ely a Földről csak a teljes napfogyatkozás 
ritka perceiben látható. Es ha m egjelent a korona, a Nap sem 
fcéshetik sokáig, ham arosan felkel majd, hogy dühös, perzselő 
fényével elborítsa ezt a k ietlen kis világot.

S herrard  igyekezett k ihasználni a hátralévő perceket. Most 
m ár több-kevesebb pontossággal meg tudta határozni, hogy 
hol fog fölkelni a Nap. Az autom ata karok még félig bénán 
is m egtették a m agukét: lassan, kínlódva körbecipelték az ű r
kab in t a nagy kő körül odáig, ahol Sherrard a legtöbb árnyé
kot rem élte. Alig érte  el a kiválasztott pontot, a Nap, akár 
egy vérengző vadállat, egyszerre csak felszökött az égre, s a 
körülötte levő világba valósággal berobbant a fény.

S herrard  egymás u tán  húzta fel a sisak fényszűrő védőle
mezeit, de így is alig b írta  elviselni az erős fényt. Csak a nagy 
kő árnyéka te rü lt el feketén körülötte, ezen kívül, akárhova 
nézett, m intha tüzes kem encébe pillantott volna. A könyör
telen fényben tökéletesen jól látszott a sivár világ m inden 
apró részlete. I tt semmi sem volt szürke, csak vakító  fehér 
vagy á thato lha ta tlan  fekete. A mélyebben fekvő területek , a 
szakadékok öblei tin tafeke te tavaknak  tűntek, a kiem elkedőbb 
részek pedig valósággal tűzben égtek. Pedig még csak egy 
perce kelt föl a Nap.

S herrard  csak most érte tte  meg igazán, hogy m iként vál
tozott az Ikarusz — sok m illió év a latt — kozmikus m éretű, 
kiégett salakdarabbá. A Nap tüzes sugarai addig sütötték, per
zselték a kőzeteket, míg az utolsó gázbuborék is elszállott 
belőlük.

— U gyan m iért válla lja  az em ber a veszélyekkel teli u ta 
zást a csillagok között, csak azért, hogy végül kiköthessen egy 
ilyen elátkozott salakkupacon? — gondolta Sherrard keserűen.

Persze, tud ta : ugyanazért, am iért hajdan levegő u tán  kap
kodva felkapaszkodtak a M ount Everestre, vagy készek vol
tak  bárm ilyen áldozatra, csak hogy elérjék az Északi meg a 
Déli sarkot. A kaland  p illanatnyi, és a felfedezés sokkal ta r-  
tósabb, nem esebb, de lényegében hasonló term észetű izgal
máért. Ez a gondolat szép volt ugyan, de Sherrard — aki 
úgy érezte magát, m int egy csirke a grillsütőben, kevéssé v i
gasztalódott meg tőle.

Az arca m áris erősen égett. A szikla megvédte ugyan a 
Nap közvetlen sugárzásától, de tőle alig néhány yardny i tá 
volságra, a felforrósodott kőzetekről visszaverődő fény m ár az 
ű rkabin  átlátszó plasztik  te te jé t ostromolta. A hőség még elvi
selhetetlenebb lesz, am int a Nap feljebb kúszik m ajd az égen, 
és ez —- úgy látszik —, még ham arabb be fog köve'kezni, m int 
gondolta volna. A felism eréssel egyidejűleg fáradt közöny lett 
ú rrá  ra jta . M ár félni is képtelen volt. K itart, ameddig orok le
het, am íg az űrkab in  hűtőberendezése fel nem ad ja m ajd  az
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■egyenlőtlen küzdelm et. A kkor pedig k iny itja  a kabin  tetejét, 
é s  kiereszti az ű rbe a m egm aradt levegőt.

Nem m arad t többé sem m i tennivalója. Ü lhet és tűnődhet, 
m iközben az árn y ék  egyre kisebb-kisebb lesz körülötte. Meg 
se p róbálta  korm ányozni a gondolatait, hagyta, hadd  szán ja
nak, am erre kedvük  ta rtja .

M ilyen különös, gondolta, hogy 6 most azért fog meghalni, 
m ert valam ikor a negyvenes években, sok évvel az ő szüle
tése előtt, P alom arban  egy em ber felfedezett egy aszteroidát, 
am elynek az Ikarusz nevet adta. a m ondabeli fiú nevét, aki 
tú l közei m ert repü ln i a Naphoz. Egyszer ta lán  sírkövet is 
em elnek itt az ő em lékére, és rá írják : „ I tt nyugszik Colin 
S herra rd  asztronau ta  mérnök, aki életét áldozta a tudo
m ányért." Ez az tán  igazán nevetséges volna, hiszen soha a 
f t lé t  sem volt képes felfogni annak  a sok m indennek, am it 
a  tudósok összezagyváltak. A zért néha öt sem hagyta nyugodni 
egy-egy izgalm as felfedezés. Eszébe ju to tt, m ilyen feszült é r
deklődéssel követte  a geológusok m unkáját, am in t egy néhány 
tenyérnyi helyen eltávo líto tták  az aszteroida kiégett ta laját, 
s le tak a ríto tták  a fém esen fénylő alsó rétegeket. Ez utóbbia
kon furcsa, szövevényes rajzo lat bontakozott ki a szem ük előtt. 
A szakem berek azt állűo tták , hogy azok a krikszkrakszok az 
Ikarusz tö rténetérő l m esélnek, de hogy mit, azt csak a geo
lógusok tu d tá k  kihüvelyezni. S zerin tük az Ikarusz, ez a fém 
ből és kőből egybesült kis aszteroida, nem  m indig keringett 
ily m agányosan az űrben. A rétegek tanúsága szerint vala
m ikor iszonyú nyom ás nehezedett rá. Ez pedig csak egy dol
got je len thet: azt, hogy sok m illiárd  évvel ezelőtt az Ikarusz 
egy nagyobb, ta lán  Föld m éretű  bolygó része volt. Ma m ár 
k ideríthete tlen  okból az a  bolygó felrobbant, s a kozmikus 
robbanás kisebb-nagyobb aszteroidák töm egét szórta szerte
szét az űrbe. Ezek egyikét a Földön Ikarusznak  nevezték el.

Ez a gondolat még most is izgalom ba hozta, ffedig a Nap 
h a lá lt hozó sugarai m ind közelebb kúsztak hozzá. Tehát az 
az  anyag, am in ő kuporog, valam ikor egy egész világ m agja 
volt — egy bolygóé, am elyen ta lán  virágzott az élet. Dühös 
gyönyörűséggel gondolt arra, hogy ha elpusztul, ta lán  nem 
egyedül az ő szellem e k ísért m ajd az Ikaruszon.

S isakja lassan bepárásodott a szeme előtt. Szóval a hűtő- 
berendezés kezdi felm ondani a szolgálatot. Eddig igazán ki
fogástalanul m űködött. Még most is, am ikor tőle alig néhány 
lépésnyi távo lságra m ár vörös fényben égtek a sziklák, a kabin 
belsejében jó l elviselhető hőm érséklet uralkodott. De S herrard  
tudta, hogy ez legfennebb percekig ta rtha t, a változás pedig 
gyors lesz és rettenetes. Ezt nem  volt hajlandó  m egvárni. K i
nyú jto tta  a kezét, hogy egyetlen rán tássa l felnyissa a  kabin 
te te jé t. Még egy utolsó p illan tást ve te tt a kéken ragyogó Föld
re. Oly szép vo lt a  távoli bolygó, hogy nem b írt elszakadni a 
látványától, pedig tud ta , hogy nincs veszteni való ideje. Isten 
veled, Föld, isten  veled Hold, isten veletek, b ará ta im  és sze
re tte im  — gondolta összeszoruló szívvel.

Eközben a N ap első sugarai m ár az ű rkab in  a ljá t nyaldos
ták , és S herra rd  kínzó forróságot érzett. Ösztönösen feljebb 
húzta a lábait, b á r  tudta, hogy ezzel nem  segít magán. De mi 

• volt ez? Ragyogó fénycsóva hasíto tta  kétfelé a fekete eget, s aztán 
a szó szoros értelm ében felrobbant a feje fölött. Sok-sok m ér- 
fö ldnyire fele tte  óriási tükör bom lott ki és szikrázva verte vissza

VACHOTT SANDORNÉ

Költő lenni 
vagy nem lenni

Ameddig, Petőfi nálunk lakott — m integy félévig 
volt vendégünk Etelke .szobájában —, az esteket több
nyire együtt tölte velünk, s szám talanszor m ondá fé r
jem nek, hogy sehol a világon oly jól és otthonosan 
nem  érezhetné m agát, m int körünkben.

Estelizés u tán  rendesen bevonultak kelten, fé r
jem mel, Etelke volt szobájába, s néha éjfélig is el
beszéltek, vagy olvasgattak együtt, — m ialatt mi 
anyám m al régen feküdni m entünk.

Egy estve Beranger olvasásába m élyedtek. Petőfi 
lelkesült bám ulója volt a nagy francia népköltőnek, 
s nem fogyott ki a m agasztalásból, ha m üvei szóba 
jöttek.

Az em lített est ve férjem  is különösen elragadtaték 
Beranger m űveinek egyszerű, m esterkéletlen szépsége s 
a kedélyesség által, mely halhatatlan  m űveit oly sok 
helyen bájolóvá teszi, s fölmelegedve önkéntelenül 
így szólt:

— Téged barátom , hidd el nekem, sok tekintetben 
Beranger nevelt; — szelleme, anélkül, hogy észrevetted 
volna, m agával ragadott s népköltővé, szabadsághőssé 
tőn: — és ha túlszárnyalnád is dalaiddal az övéit, s 
szellemed röpte felülm úlná a nagy francia költőjét —. 
azt mégis el kell ism ernünk: hogy tanítványa voltál, s 
példája irányzá benned a lángészt, hogy váljék  belőled 
kedvenc költője, büszkesége a m agyar nem zetnek . . .

Petőfi jó ideig egy szót sem felelt; — hanem  el
kezdett a szobában föl és alá sétálni, — szem látomást 
fel vala gerjedve —, m intha heves izgalom kínozná 
lelke bensejét. Végre elsötétült tek in tette l m egállt fé r
jem előtt.

— Igazad lehet — kezdé komolyan — , m esterem  
csakugyan B eranger lehetett. — De vajon nem  nyo
m orult utánzója vagyok-e csak, gyönge másolója, váza 
az elragadó eredetinek? — Még csak álm aim ban sem 
ju to tt volna soha eszembe, hogy ez így is lehetne!

— Barátom  —  folytaid, rövid szünetet tartva, mely 
a la tt hangja a szenvedélyességig emelkedék —, tudod-e, 
hogy elhatároztam , to llat soha többé nem venni a ke
zembe?

— Csak nem  őrültél meg? — viszonzá férjem  föl- 
gerjedten.

— Hogy meggyőződjél — szólt hevesen Petőfi —, 
íme. nézd . . .

Szavai közben összegyűrte az asztalon szerte he
verő papirs7eleteket -— m egannyi dal és költem ény volt 
az „legújabban íro tt term ékei gazdag szellem ének“ — 
s a még lobogó kályha lángjai közé hajította.

Oly gyorsan s váratlanu l tö rtén t m űtété, hogy fér
jem nem lehete képes m egakadályozni a „ b a r b á 
r i á t “, m int elkeseredésében m ásnap reggel Petőfi 
te tté t nevezte.

a napsugarakat. Ez képtelenség, ilyesmi nem  létezik. Nyilván 
m ár hallucinál, ideje  tehá t cselekedni. A teste m ár verejtékben 
úszott, s még néhány m ásodperc, s az űrkab in  tüzes kem en
cévé változik körülötte.

Nem v árt tovább. Teljes erejével m egrán to tta a kart, amely 
a kab in t te tején  nyitotta. De nem  tö rtén t semmi. A tető meg se 
moccant. Ide-oda rángatta  a kart, de be kellett lá tn ia , hogy 
hiába. A tető — nyilván a hőség következtében — rem ény
telenül beszorult. T ehát még annyi sem ju t neki, hogy legalább 
könnyebben, gyorsabban pusztuljon el.

S herrard  összeroppant, idegei felm ondták a szolgálatot, 
üvölteni kezdett, ak á r egy csapdába szorult állat.

Am ikor M cClellan kap itány  halk, de tisztán  kivehető hang
já t m eghallotta, biztos volt benne, hogy ism ét hallucinál. M a
radék önfegyelme mégis a rra  késztette, hogy elhallgasson, 
összeszoríto tta a fogait, hogy elfojtsa a m indegyre kitörni 
akaró kétségbeesett ordítást, s m inden erejével azon volt, 
hogy felfogja a parancsnok szavainak az értelm ét.

— Sherrard! Sherrard! Végre m egtaláltunk, fiú! Csak abba 
ne hagyd a kiabálást!

— Itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok! — üvöltötte S herrard  
félig m agánkívül. — De siessetek, az istenért! M áris égek!

Valahol a tuda ta  mélyén, hom ályosan kezdett kibontakozni, 
hogy mi is tö rténhete tt. Tehát a rádió  mégsem m ent egészen 
tönkre, m ert e lju tta tta  az u tána kutatókhoz az ö kétségbe
esett ja jgatását, és elhozta hozzá a parancsnok hangját. Nyil
ván nagyon közel lehetnek. Ez a gondolat új erőt öntött bele.

Az űrkab in  átlátszó te tején  keresztül rám ered t a rra  a ha
talm as égi tükörre, am elynek a létében még m indig kétel
kedett. Most is ott lebegett felette, de most m ár felism erte, hogy 
az ű r  perspektíva torzító hatása  alaposan becsapta. A tükör 
nem m érföldekkel föl ötté volt, és nem  is volt óriási. Csaknem 
a feje fölött ringatózott, és sebesen közeledett feléje.

S herrard  még akkor is üvöltött, am ikor a tükör a feje fölé 
ért, árnyékba borította az űrgondolát, s á ldo tt hűvösében hó
val boríto tt téli tá jak  üdítő lehelete érződött. Most, hogy ilyen 
közel volt hozzá, S herra rd  azonnal ráism ert: kétségtelenül 
egyike volt azoknak a fém lepedőknek, am elyekkel a m űszere
ket védték a Nap sugaraitól. Biztonságot nyújtó  árnyéka lehe
tővé tette, hogy tá rsa i ku tassanak u tána, és m egtalálják.

Egy kétszem élyes ürgondola je len t meg a feje fölött, egyik 
autom ata karjáva l a csillogó fém pajzsot ta rto tta , a m ásikkal 
lassan lenyúlt az ő ű rkab in ja  után.

Szeme előtt ködbe borult a világ, de a ködön át is jól lá tta  
M cClellan kap itány  fölé hajló, aggódó arcát.

Ügy érezte m agát, m int aki m ásodszorra is megszületett. 
Túlságosan k im erült volt ahhoz, hogy köszönetét m ondjon — 
erre  m ajd később kerül sor. Amíg az űrkab in  lassan fel- 
em elkedett az aszteroida kiégett felszínéről, S herrard  a Földet 
kereste a csillagok tengerében, s ahogy m egtalálta, tek in te té
vel belekapaszkodott.

— H át élek — suttogta. — Élek és visszam egyek majd. Ha
zamegyek. a  ' #

Ezen éj u tán  8— 10 nap is elm últ, s Petőfi asztala 
üresen m aradt, gazdag költői ere pihenni, vagy vérzeni 
látszék.

De m integy két hétre  a nevezetes éj után, egyszer
re csak belépett a magával m eghasonlott költő férjem  
szobájába, s őt hevesen megölelve, így szólt:

— Mégis neked volt igazad — , így ki nem állom 
tovább. — K üzdöttem  magammal, s meggyőződöm: 
hogy költőnek születők, hogy írnom  kell, barátom , még 
akaratom  ellenére is. — H alljad csak, a kínos, a hosz- 
szú hallgatás u tán  m it határoztam :

Költő lenni vagy nem lenni

Légy átkozott, te átkos pillanat,
Melyben fogantatám ,

S te, melyben kínnal a kín emberének,
Költőnek szült anyám!

Oh költészet, te a
G yanútlan szív csalfa pókhálója,

És azután foglyodnak
Ol)'’ irgalm atlan fojtogatója!

Véremből m ár te  olv sokat szívál,
Mérges fulánkú pók!

De szálaid bár m ilyetén kuszáitak,
Még elszaggathatók.

Fekete Miklós: P ortré

M arcel Chirnoagá rajzai

Vissza, vissza az életbe hogy ú jra  gyönyörködjön annak  
a v ilágnak  a m egunhatatlan  csodáiban, am elyet már nem is 
rem élt viszontlátni.

Mégis, valam it örökre elvesztett itt. Soha, soha többé nem  
fogja tudni igazán élvezni a nyár melegét.

VALLASEKNÉ DÁNÉ MÁRTA fordítása

Letéptem  azokat,
B árm int keresztül szőtték, fonták szívem,

S ha összenőttek m ár:
Ügy velük együtt szívem is kitépem!

De vérem ből e gvilkc' férget én 
Többé nem hizlalom,

Ügyis mi lenne a kiszívott, elfolyt 
V érért a jutalom ?

Dicsőség legfölebb,
Ez a szem fényét elvakító semmi;

És még az is nagy kérdés:
Ez a semmi is fog-e jutalm am  lenni?

Széles folyódon úszom ezután 
Oh m indennupiság!

Ballagsz velem majd, és' csöndes folyásod 
Sziklák közé nem vág.

Nem lesz hírem , nevem.
Tán a boldogság karjai sem várnak,

De lesz mégis nyugalm am,
S a nyugalom  fele a boldogságnak.

És elném uljak m indörökre hát?
Egy hangszer é le tem :

E hangszer ép még, s azt, m int elrom lottat,
A szögre föltegyem?

Hallgasson örömöm?
Ne legyen többé hangja fájdalm amnak?

H allgathat-e a tenger,
Midőn hullám in szélvészek rohannak?

Nem, költészet, nem  hagylak el soha,
M ert nem hagyhatlak el!

Táplálni foglak a gyötört kebelnek 
Legforróbb vérivel.

Nem bánom: tépj, emészsz,
Másoktól m eghallgattatást sem várok,

A zért éneklek, költők,
Míg végső eseppvérem ki nem szivárog!

Ezt. vártam  tőled — szólt férjem  a 1 költemény 
m eghallgatása után. Petőfivel melegen kezet szorít-
va — s ezért rövid hallgatásod komolyan nem is nyug
ta lan íto tt —, költem ényed egyébiránt, mely lelked jobb 
részének fényes győzedelmét tanúsítja, gyönyörű, s 
szerencsét kívánok magamnak, hogy azt irodalmunk 
nekem  köszönheti, a m ennyiben rövid meghasonlá- 
sodnak önmagaddal, teljesen akaratlanul ugyan, de 
mégis én valék oka, egy véletlen megjegyzésemmel.

Petőfi nem akarta elismerni, hogy átmenő megha- 
sonlásának férjem  megjegyzése lett volna oka —, sőt 
ellenkezőleg azt állító, hogy férjem  biztatásai adták 
őt vissza önm agának s a költészetnek is.

Szavait végezve, férjem et gyöngéden megölelte —, 
aztán szokott, nőkkel szemben bátortalan modorával 
hozzám küzelíte, s á tnyu jtá  a sajátkezűleg leírt s szé
pen összeszedett „ C i p r u s l o m b o k  E t e l k e  s í r 
j á r ó l “ című füzetkét, s m indkettőnkkel melegen ke
zet szorítva, távozék . . .
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SZABÓ LÁSZLÓ

A z  e l f e l e l  t e t t  é v a d

Április hónapban, általában 
7—8 naponként követték egy
mást a felújítások. Az első 
előbányászott és felújított da
rab A  tanítónő  (Bródy Sán
dor). A rendező továbbra is 
Fekete Mihály. Felszeghy Má
ria, Király József és Beness 
Ilona, Réthely Ödön, Flóra 
Jenő tartotta vállán az elő
adást és egy csomó epizód- 
szereplő, mint Borovszky Osz
kár, Szabó Duci, Anghy Bé
la. A helyi sajtó, az Erdély 
és a Világosság  kissé unottan 
kommentálja az eseményt.

A kritika azonban már azt 
is kifogásolja, hogy a követ
kező bemutató megint egy 
Kálmán Imre-operett. (A Ci
gányprím ás.) Többek között 
azt írják; „ne haragudjunk a 
színházra, hogy valóságos o- 
penett kultúrát teremtett“. És 
a közönség nem haragudott 
— legalábbis nem mutatta, 
hanem még a következő idő
szakban is megtöltötte egy
néhányszor a nézőteret. Ami 
igaz, az igaz: mi mást Játszha
tott volna egy olyan társulat, 
am elynek hiányos a zenei a- 
nyaga, nincsen jó ruhatára, 
díszletraktára, és főleg nincs 
pénze? Ebben a nagyon is 
inflációs időben a színészek, 
énekesek, énekkari és balett
kari tagok fizetésüknek csak 
legtöbb 50 százalékát ka"' 
kézhez, de ezért is meg kel
lett dolgozni duplán, szerepel
ni, ha lehet minden darab
ban, minden nyelven, illető
leg magyarul és románul, ha 
szükséges volt. Egyedüli szín
ház-támogató a közönség, a- 
mikor — bejön és fizet.

1945. április 20-án a kolozs
vári Román Opera, és Román 
Színház újabb előadással je
lentkezett az opera műfajt 
kedvelő közönség előtt. Az 
előadás érdekessége, hogy be- 
m eleg ítőnek  egy egyfelvoná- 
sos francia vígjátékot mutat
tak be.

A helyi sajtó rovatszerkesz
tője azt írja, hogy a Ház bé
ké je  című darab igénytelen
ségét a színészi játék ellen
súlyozta. Bretán Judith játé
kát sokrétű nőiesség és har
monikus mozgás jellemezte, 
Pap Mihály meg született szí
nész, értékes, humoros véná
val. Az előadás második ré
szében Leoncavallo 2 felvoná- 
sos operája, a Bajazzo  a ze
nekedvelők valóságos cseme
géje volt.

Többek között ezeket írja 
a napisajtó krónikása; „Tiron 
Silvia a szerepében „valósá
gos szőke Carmen volt. Ala
kítása tökéletes. Canio szere
pében Kallós József drámai 
tenorja jól érvényesült.“ Az
tán tovább „Rónai Antal ze
nei vezetését mély zenekul
túra és nagyfokú átérzés jel
lem ezte.“

1945. április 24. a kolozsvá
ri Magyar Színház, Indig Ottó
3 felvonásos vígjátékát, A  
torockói m enyasszonyt újítot
ta fel, és nagy ütemben ké
szül a Sárga csikó. Felújítá
sa május 16-án, nagyszámú 
lelkes közönség előtt.

A darabról, de méginkább 
a műfajról nem sok felem e
lőt tud mondani a korabeli 
kritika. „Ezek a darabok ma 
már olyan porosak, hogy már 
leporolni sem érdemes.“ 
Tény az, hogy Csepreghy Fe
renc 3 felvonásos népszínmű
ve nem bírt ki többet, mint
4 előadást a színpadon. Pe
dig a kolozsvári városi szín
ház, május 8—11 között ki
nyomtatott plakátján az áll, 
hogy zenéjét összeállította: 
Erkel Ferenc (!). A darabban 
új nevek, új arcok, új színé
szek jelennek meg, mint pl. 
Szentes Ferenc, aki Budapest
ről, méghozzá egy vasúti va
gon tetején, tér vissza. Jött 
haza, mert érezte, hogy jön
nie kell a színházért.

Ami májusban esemény
számba ment, az a Móricz 
Zsigmond-est, melynek ren
dezője Kőmives Nagy Lajos, 
a magyar nyelvű társulat i- 
gazgatója. A műsor 3 egyfel- 
vonásos darabbal adózott a 
nagy író emlékének. Beveze
tőnek Benedek Ifíarcell beszélt 
a Móricz Zsigmond életmű
véről. Aztán következett a 
három egyfelvonásos. M int a 
m ezőnek virágai. A  tanító  úr 
és az A ranyos öregek. A  ko
rabeli kritika nagyon pozitív 
tényként em líti a Móricz est 
megszervezését és kulturális 
jelentőségét, azután pedig egy
néhány művészt kiemel: pl. 
Sebesi Lászlót, Réthely Ödönt,

és a hét törpe. Július 3-án 
megint bemutató: A k i m er
az nyer. Zeneszerzője Sándor 
Jenő. szövegét írta — Rejti'. 
Jenő! Nem sokat, négy elő
adást ért meg a színpadon. 
Ezzel véglegesen letűnt az

Flóra Jenőt, Szentes Feren
cet, nemkülönben az „ügyes 
kis Dorián Ilonát“ is.

Május 20-án újabb felújí
tás: „A gyim esi vadvirág, nép
színmű 3 felvonásban. (Zené
jét írta Konti József, szöve
gét közreadta; Géczi István.) 
A sajtó nagyon röviden, na
gyon keveset irt róla. A Bu
dapestről visszatért Krémer 
Mária és Perényi János, a 
felszabadulás óta most lép
nek először színpadra Ko
lozsváron; Szentes Ferenc a- 
lakítása is nagy tetszést ara
tott. A produkciót összesen 
öt alkalommal játszották a 
Hunyadi téri színházban.

Ezek után a színház még 
mindég próbálja fokozni az 
iramot, hogy a közönség ér
deklődése ne lankadjon, hogy 
a bevétel elegendő legyen az 
újra elég nagyszámú (színész, 
énekes, balettáncos) társulat 
fenntartására. Ilyen meggon
dolásból programálják május 
27-én a Fekete Péter, Eise- 
mann Mihály operettjének 
felújítását. A szinikritika a- 
zonban most már végleg nem 
méltányolja a színház igye
kezetét. A Világosság 1945 
június 5-én többek között az 
alábbiakat írja: „A gyimesi 
vadvirág  ásatag népszínmű és 
a Fekete Péter című „neo-o- 
perett“ falrengetö sikerei után 
— színházunk — talán már 
a mélyppnton volt, ahol vagy 
megszűnni, vagy megújulni 
lehet.“

Eközben a Fekete Péter e- 
löadásra csak úgy dűlt a kö
zönség. A továbbiakban a 
színház vezetősége a Józsa 
Béla Athaeneummal karöltve 
nagy koncertet rendezett 
M űvészek a m unkásokért 
címmel, azzal a politikusnak 

‘tűnő kiemeléssel, hogy a tisz
ta jövedelmet egy Kolozs- 
megyei község szerszámokkal 
való ellátására fordítják. 
Mondták a rendezők.

Nem tudom eldönteni, hogy 
az ismertetett „Művészek a 
munkásokért“ című koncert 
jelezte-e a megújulást? Ezzel 
szemben június 9-re már a 
Sárga pitylcés közlegény  fel
újítását tűzték műsorra.

A június hónap azonban 
még egy nehány meglepetést 
tartogatott. Ilyen volt például 
A z eladott m enyasszony. Sme
tana vígoperája 3 felvonás
ban. A következő júniusi 
meglepetés Bemard Shaw 3 
felvonásos melodrámája A z  
ördög cimborája. Ez volt ta
lán a megújulás jele? Véle
ményem szerint, olyan mesz- 
sze esett a színháztól a meg
újulás, mint Makó — Jeru
zsálemtől. Mert tulajdonkép
pen mi is történt. Semmi más, 
csak annyi, hogy megjött és 
beállt a ringbe egy-egy meg
felelő új ember a kolozsvári 
1944 november első napjai ti
tán átszervezett színház kö
telékébe. Átszervezett?? Már 
úgy, ahogy a kollektív össze
tétele és a lehetőségek meg
szabták. (Továbbá adva volt 
egynéhány hozzáértő és szak
máját, mondjuk küldetését, 
még saját magánál is job
ban szerető ember, aki éjt és 
napot dolgozott, hogy a szín
ház menjen és teljesítse bi
zonyos mértékben a hivatá
sát. Ebben a speciális időben 
ennyit tehetett, más semmit: 
A megújulás a jövő dolga 
lett, az emberanyag és az a- 
nyagi lehetőségek függvényé
ben. Ezt a jövőt pedig meg
láttuk, sőt most is látjuk még.

Kiket vonultatott fel a ren
dező Kőműves Nagy Lajos a 
közönség megnyerésére? Elő
ször is egy nemrég hazatért 
új fiatalembert, Senkálszky 
Endre személyében és m ellé
je a régiek és meglévők kö
zé, mint Benes Ilona, Hegyi 
Lili, Kőmíves Ilona, Borovsz- 
ky Oszkár, Fekete Mihály, 
Sebesi László, Sugár Jenő, 
Várady Rudolf, Angi Béla, 
egy néhány fiatal erőt, mint 
Bara Margit, Loy Sári és 
Szentes Ferenc, akik bírták 
az iramot. Az előadásnak a 
díszleteit Szakács György ter
vezte. Tehát belépett az elő
adás kialakítói közé egy ter
vező. Most már nem csak azt 
nézik meg, hogy mi maradt 
a raktárban a szegény roko
nok hozományaként, például 
kinézünk egy hátteret — egy
két fát, vagy bokrot, az é- 
szak-amerikai Westerbridge-i 
lelkész házának, egy szoba- 
belsőnek beillő darabot stb. 
A színház kezd úgy dolgoz
ni, ahogy a színjátszás paran
csolja, az írott törvények a

lapján. A díszlet pedig pénz
be kerül. Jó indulás lehetett 
a díszlettervezőnek, aki majd 
a jövőben ragyogó és hatá
sos, korhű díszleteket terve
zett. (Hozzászoktatta a kevés 
pénzhez és a nagyszerű meg
oldásokhoz.)

Június elején a helybeli 
román színház kollektívája 
újra hallat magáról. Ez al
kalommal egy amerikai író 
— Avery Hopwod „A megol
dandó problémák“ című 3 fel
vonásos vígjátékét tűzik mű
sorra, Gróf László rendezésé
ben és segédletével.

A Shaw-bemutató után két 
napra rá, 1945 június 22-én, 
a helyi sajtó igazgató válto
zásról ír a kolozsvári Magyar 
Színháznál. Az újság hirt ad 
arról a társulati gyűlésről, a- 
melyet lényegében a Román 
Opera és Színház, valamint 
a Magyar Színház teljes tár
sulata jelenlétében tartottak 
meg. Kőműves Nagy Lajos 
közvetlenül a felszabadulás 
után, kinevezett, vagy még 
inkább megbízott igazgató be
fejezte ténykedését, megkö
szönte a . tagság valamennyi 
színművészének, énekesének, 

énekkari-zenekari-tagjainak. 
valamint táncosainak a segít
ségét és önfeláldozó munká
ját, melynek eredményeként 
a színház társulata örvende
tesen fejlődött. Meleg sza
vakkal köszönt le tisztségéről, 
mondván, hogy most már itt 
van az az ember, aki jóban, 
rosszban, évtizedeken keresz
tül vezette a színház társu
latát. A vezető fórumok kül
döttei javasolták a visszatért 
Dr. Janovics Jenőt az igaz
gatói funkció betöltésére, jó

isteni deszkákról.
Az 1944—45-ös évad ve

zérkönyvébe július 7-én 
volt bejegyezve G yávák  
és hősök címmel egy előadás. 
A 3 felvonásos drámáról az 
Erdély c. napilap 1945. júl. 
15-éri: „Weinréb Ignác új 
aktuális drámája a deportál
tak szörnyű, megrázó sorsá
ról.“

Ez alkalommal minden va
lamirevaló szervezet támoga
tásáról biztosította a színház 
társulatát.

Még jóformán el sem ül
tek a viták az előadással kap
csolatban, és egy Schubert- 
Berté operett megtekintésére 
tereli be a nézőközönséget az 
augusztusi rekkenőség: Há
rom a kislány. Tsöl papa 
nyolcszor andalította el a 
mamákat, papákat, ifjúságot 
a Hunyadi téri színházban.

Ilyen körülmények után ke
rül sor a kolozsvári Petőfi 
ünnepek megnyitó előadásá
ra, a János vitézre. Zenéjét 
szerzetté Kacsóh Pongrác. 
Rendezője Gróf László. Ve
zényelte Rónai Antal.

Bevezetőt mondott dr. Ja
novics Jenő, a színház igaz
gatója.

Rónai Antal karmester mély
séges tudása, színpadi érzé
ke lendületet adott, Szentes 
Ferenc ízes, szívből jövő, szí
nes alakításának, mondja-irja 
a sajtó az előadás főszereplő
jéről, Kukorica Jancsiról. Po
zitívan értékeli Lörincz Zsu
zsa széphangú Iluskáját, Csó
ka József francia királyáról 
azt írja, hogy egyike a re
mek színész legjobb alakítá
sainak.

Július 24-én, négy egymást 
követő János V itéz  előadás 
után a Petőfi ünnepségek ke
retében a társulat bemutatja 
A  helység kalapácsa című vi
dám hőskölteményt, melyet 
színpadra alkalmazott Lengyel 
József, és dr. Janovics Jenő 
rendezett.

Vass Tamás: Látomás

munkát kívánva a társulat
nak. Ez alkalommal megerő
sítették Bretán Miklóst a Ro
mán Opera és Színház mű
vészét további igazgatói tiszt
ségében.

Néhány nap múlva, megint 
csak újabb operett, a Szökik  az
asszony.

Az 1945-ös év második évne
gyede azzal végétért. A nyá
ri évszakot minden eddigi
nél keményebb, nagyobb tem
pó jellemezte. így  próbálták 
kivédeni, állandóan ébren tar
tani a színházat szerető közön
ség érdeklődését. A tanuló if
júságnak, sőt a gyermekek
nek is programálnak matiné
kat: Ilyen például a Piroska 
és a farkas  meg a H ófehérke

A kritika szerint a júliusi 
kánikulán túlmenőleg is „egy 
forró színházi est“ volt az e- 
lőadás, ahol a szereplők ké
pességük légjavát adták.

A hónap végéig a János 
Vitéz fut kirobbanó siker
rel. Még egyszer megy 
a Dandin György, most 
már nem a Helység kalapá
csával, hanem az egyetlen 
megmaradt plakát tanúsága 
szerint Karaffa az eperjesi 
hóhér, Petőfi hátrahagyott, 
soha elő nem adott színmű- 
töredékével. Sajnos, erről az 
akcióról nem sokat, majd 
semmit sem tudtunk meg. A 
színház irodalmi titkársága 
sem tudott segíteni. A sajtó 
meg hallgatott. . .

(Folytatjuk)

O P E R A E S Z T É T I K Á K  V .

Ä mozarti opera 
mint legenda fosztó
mítosz

A mozarti operában is kü
lön idődimenziói vannak a 
szövegmondásnak, a cselek
ménynek, a gesztusnak, és 
persze a zenei folyamatnak. 
Mint már előbb jeleztük, e- 
zek az idők viszonylag önál
lóak, és csak végső fokon i- 
rányitja a zenei idő a többi 
mozzanatot. Mozart a prózai 
cselekményt nem is kapcsol
ja össze a tulajdonképpeni 
zenei folyamattal. Mindig a 
zene előtt, a színmű szabá
lyai szerint valósítja meg. Ám 
a valódi átélést a cselekmény 
lebonyolódása után, a zené
ben hozza létre: „az utolsó 
szó“ a zenéjé.

Ritka kivételnek számíta
nak azok az epizódok, ame
lyekben ez a sorrend megfor
dul, és a zene kerül előre. 
Ilyen esetben a dallam oly 
módon gyakorolja uralmát, 
hogy előre minősíti az elkö
vetkező mozzanatokat: azt 
sejteti, hogy a cselekmény 
nem cél-, hanem csupán esz
köz-jelentőséggel bír. így  
például a nyitány középső ré
sze —■ a már em lített Szokta
tásból — szöveg nélkül előre- 
jelzi Belmonte melankolikus 
áriáját és a hozzáfűzodö ke
reső-kutató vágyódás cselek
ményét.

Még ritkábbak azok a moz
zanatok, amelyekben a cse- 
lekményidö sürgeti meg a ze
ne múlását. Ilyen például az 
a jelenet, amelyben a csupán 
sejtetett szökést Pedrillo sze
renádja álcázza, de amely át
veszi ennek minden izgalmát, 
és Monteverdire emlékeztetve 
a stille concitato hangulatát 
idézi. Mi, a közönség pedig 
Pedrillo canriZénájának izga
tottságát átvéve, a bonyolódó 
szökés sikeréért aggódtunk . . .

S végül párját ritkítja az 
olyan opera-szerep, amelyben 
a zenei idő szólama egészé
ben szünetel. Márpedig Sze- 
lim pasáé ilyen szerep. És 
éppen kivételességével meg
győző szerep. Hiszen Szelim  
kivétel; ő a mindenek felett 
álló. A jóság és a bölcsesség 
jelképe. Ennek a kivételes jel
lemnek a bemutatására Mo
zart, hogy úgy mondjuk, egv 
zenén kívüli zenével vállal
kozott. De ez a zenénkívüli- 
ség csak látszat, s a valóság
ban nem más, mint a szünet 
állandósítása. A szünet per
sze a maga alternatív zenei 
valóságában — hang-szünet- 
hang-szünet. . .  — éppoly ter
mészetes jelenség, mint be
széd közben a magánhangzók 
és a mássalhangzók váltako
zása. Ebből a szempontból 
nézve a szünet létezése vi
szonylét: feltételezi az előtte 
és az utána való hangzások 
jelenlétét. A szünetnek ez a 
viszonyléte éppúgy jellemző 
a dallam elemeire, mint a ze
nei forma nagyobb összefüg
géseire is. De a szünet ilyen
fajta jelenléte ugyanúgy el
lenőrizhető a hősök egymás 
közti viszonyában, mint a 
próza és a cselekmény, vala
mint a zenei folyamat kölcsö
nös feltételezettségében is. Az 
alternatív szünet tehát a kü
lönálló időmenziókat is rit- 
mizálhatja: szüneteltetheti az 
egyiket vagy a másikat. Per
sze a zeneit is. Ebben az ér
telemben tekinthető az állan
dósított szünet negatív ze- 

_ neiségnek. Szelim pasa je- 
*  lentésében is Am ez az ál

landósítás szintén csak rész
leges, ha nagyobb összefüg
gésekben vizsgáljuk a dolgo
kat. Hiszen Szelim szerepe is 
csak része az opera egészé
nek. S jóllehet Szelim monda
nivalója a többi epizódpróza- 
szerepekkel szemben, amelyek 
közbe-közbe zenébe oldódnak, 
végig dallam nélküli szólam 
marad, szerepe mégis zenei 
szerep egy odaképzelt és mély
ségesen bensővé tett dallam
ban, amelyet a mondott szö
veg lejtéséből vélünk kiérez
ni. Hiszen bensőségességében 
a művészien mondott szép
prózai szöveg üzenete sem ke
vésbé harmónia-vágyó, mint 
a megszólaltatott zenéjé. Leg
feljebb a harmóniavágy ki
élésének fokozataiban külön
böznek egymástól — talán 
mindig a zene javára. Ám ez 
a különbség is feloldódik pró
za és zene között a Szöktetés  
zenéjének hallgatásakor, kü
lönösen ha egyfelől Szelim jó
ságára, bölcsességére, másfe
lől a bohókás fiatalokra meg 
a hepciás öregre gondolunk. 
Ha pedig „távirányítóit me
taforában“ gondolkodunk, az

is kitűnik, hogy a mozarti é- 
letmü ivén Szelim már Sa- 
rastro távlatait jelzi előre. Mi
ként fordítva, a Varázsfuvo
lát idézve, átszíneződik 
Szöktetésben  életre k e lte ,  
humánum zenei képe is. Mer: 
Sarastro visszajelzésében a 
Szelimböl hiányzó zenei sti- 
mulusok is jelen vannak, és 
gondolat-, valamint érzelem
társítások során rá vetítődnél 
a Szelim-porta képzeletbe i 
dallamára.

Végül is a mozarti m ásként 
elve nem rombolóan cáfolu, 
hanem építően cáfoló eiv, 
amely az esztétikai mező m - 
nőségeit átértelmezi. A teret. 
időbelivé és az időt térbelivé 
alakítja, pontosabban olyan 
téridőt hoz létre, amelyben az 
idő többdimenzióssá, a tér pe
dig hullámzóvá válik. Való
ban, a tér jelentéstávolsága! 
hol megnyúlnak, hol megrö
vidülnek. A távolságokat rög
zítő pontok állandósága v i
szonylagossá válik, és a tá
volságba foglalt jelentés több- 
értelművé. A sokdimenziós 
idő pedig akár visszájára is 
fordulhat, és a felidézések 
szemantikai sorát hozhatja 
létre.

A metaforikus jelentést vé
gigkövethetjük az adott Mo- 
zart-opera téridejében, de az 
életmű dinamikus mezőjében 
is. És mindkét esetben a mo
zarti esztétika másfcéntjének 
a paradoxonéhoz jutunk: az 
ugyanaz, de más dilemmájá
hoz.

Az adott operában, például 
a Szöktetésben, a metaforik 
átviteleket Mozart, a*" féri cl ő 
elemeknek az átrendezésével 
valósítja meg: a szó, a gesz
tus, a cselekmény, az emóció 
kifutási időit, viszonylagos 
önállóságukat megőrizve, hol 
egymás után, hol egymás fölé 
csoportosítja. És a jelentése
ket átfogó ívek pillérpontjai
ra is újabb és újabb átviteli 
pályákat épít. És új pillér
pontokat is létrehoz. Az így 
benépesített esztétikai mezőt 
pedig át- meg átszövi a fel - 
sejlő üzenetek képzeletbeli 
szálaival.

Mi Dedic a mozarti élet
mű téridő hálójából fogjuk ki 
mind konkrét jeleni élmé
nyeinket, mind múltbeli em
lékeinket, sőt, az elkövetkezők 
megsejtéseit is. Mert az adott 
opera önmagában is, és az é- 
letmű részeként is többértel
mű jelentést hordozó alkotás. 
Mindenek előtt önmaga kéz- 
zelfoghatóságában van előt
tünk, saját üzenetei adott 
hordozójaként. Ugyanakkor az~ 
életmű részeként — vissza- és 
előrejelzéseiben — saját ma
gát igazolja tovább. Témái' 
motívumait, hőseit és ezek 
belső fejlődését „nyújtja meg“ 
az előző és az elkövetkező 
operák kontrasztjaiban.

Az egységesen egész élet
művek — s a mozarti életmű 
tragikus megszakítottsága el
lenére is az — generatív me
taforák szerkezete szerint ér
telmezhetők. Bennük a más
ként, az átvitelek az előre
vagy a visszajelzésekben kel
nek életre. Az adott művek 
pedig, mint a ’ már említett 
rögzítő pontjai a jelentés tá
volságainak, szintén átértel
meződhetnek, de viszonylagos 
önállóságukat mégis megőrzik 
Olyan óriás hasonlatok ösz- 
szetevöiként viselkednek, mint 
az antik legendák világának 
gyöngyszemekké csiszolódott 
örökéletű mítoszai. Ezt iga
zolja Mozart halálának bicen- 
tenáriumán műveinek szűnni 
nem akaró vitalitása, üzenet
gazdagsága. S nem kevésbé 
a mi Mozart-áhítatunk

Sorozatunk elején azonban 
azt mondottuk: a m ásként is 
lehet eleve demitizáló elv. A 
hiedelmek és a kánonok meg
szüntetésének az elve. így  
igaz; de tegyük hozzá: mint 
.olyan), maga is clsak elv. 
Bár nem akármilyen elv. A  
másként is lehet a megszün
tetés életképes elve. Életké
pességének titka az, hogy 
mindég megújulásra képes: az 
elvek demitizálásának, tehát 
önmaga örökösségének is le
leplező elve. Mert kiderül be
lőle. hogy minden hiedelem  
demitizálása újabb mítosz ke
letkezésének a kezdete. A mo
zarti operák demitizáló legen
dákká váltak, s legendafosztó 
mivoltukban, a meggörcsösö- 
dött illúziók eloszlatóiként 
maradnak fenn örökre.

ANGI ISTVÁN
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Péterre emlékeztek barátai.
Hányán lehettünk jelen a 
George Dima Zeneakadémia 
8-as termében? Húszán, hu
szonötén? Talán harmincán?
A szükkörű rendezvény in- 
kííbb figyelm eztetett arra, 
hogy máskképpen — a nyilvá
nos zenei élet fórumain — is 
kellene ápolnunk az egy éve 
elhunyt zeneszerző és tanár 
emlékét, mint amennyire tör
lesztett zenésztársadalmunk 
vele szembeni adósságából. A 
maga módján azonban ez a 
családias összejövetel nagyon 
szép volt és megható.

A hátramaradott barátok 
legigazibbja az egykori tanár,
Jagamas János volt a szónok.
Emlékezései egy rendkívüli 
tanítványt idéztek föl, aki
nek gyors zenei ítélőképessé
ge és Till Eulenspiegelre ütő 
humora ragadta meg legin
kább az emlékezöt.

Jagamas tanár úr három 
terjedelmesebb levelet is föl
olvasott, am elyeket néhai ba
rátunk kivándorlása után ka
pott. Igencsak megérdemel
nék, hogy kiadják őket. A 
kevésbé ismert — m ivel a 
világ előtt csak nagyritkán 
föltárulkozó — Vermesyt ál
lítják utókora elé: a jót és 
szerető szivüt, aki lehiggadt 
elm ével figyeli magát és ő- 
szintén vall szomorú elma- 
g .nyosodottságáró!. Ezekben 
a levelekben is föl-fölcsillan  
néhai barátunk hires humora, 
de az már minden egyéb, 
csak nem eulenspiegeles ki
hívás: beletörődő, csöndes
•önirónia. Szülei előtte men
tek sírba, hitvese más város
ban keresi a mindennapit, 
gyermekei úgyszintén más és 
másutt élik a maguk dolgos 
diákéletét. Az ötvenedik élet
évéhez közelítő zeneszerző, a 
zenetudományok doktora, a- 
kinek a megélhetéséről gon
doskodik ugyan a rokonság, 
de aki az új hazában képte
len pályára állani, e vallo- 
•mások tanúsága szerint főleg 
kutyáival társalog. Akik sze-

rették, sosem lehetnek el
hálásak Jagamas Jánosnak, 
akinek mindezekről nyíltan, 
a teljes megértés reményé
ben gyónhatott.

Az emlékesten kiderült, 
hogy a cjiarizmás tanár és 
mestertan ítványa korábban is 
nyílt barátok voltak. Jaga
mas a búcsúvétel napján zo
kogni is látta Vermessyt, 
annyira földúltnak soha, a- 
mennyire 1984-ben, egy cik
kem megjelenése után, a- 
melyben Jagamas magyarói 
gyűjtését ismertettem. Az em 
lékező, aki hajdan engem h 
tanított és akit én is szivem 
ből szeretek, azt mond 
hogy Vermesynek is (!) 'u-
kat ártottam. Ha nem ő mond
ja, nem venném föl, de saj
nos ő mondotta, Jagamas Já
nos, aki mind erkölcsi, mind 
tudományos tekintély dolgá
ban toronymagasan áll fölöt
tem. így  csak legelső köteles
ségemet teljesítem, amikor 
fölfedem a netán tájékozat
lanabbak előtt, hogy igenis 
én voltam a szenvedélyes ki
rohanás bár névtelenül em lí
tett, de a körülményekből 
egyértelműen azonosítható cím
zettje. Persze második köte
lességemet is teljesítem: szi
gorú önvizsgálatot tartok, a- 
melynek aligha érek egyha
mar végére. Olvasgatom ket
tőjükről írott cikkeimet, ke
resem, mikor mivel vétkeztem  
ellenük. Csakis jót tehet a 
magamfajtának az ilyen le l
kigyakorlat. Mert ha amit 
Vermesynek ártottam, végleg 
jóvátehetetlen immár, amit 
esetéből tanulok, talán hozzá
segít ahhoz, hogy ezentúl bár 
másoknak ártsak ritkábban 
jobb akaratom ellenére.

Hátha nem ártok azzal ked
ves emlékének, ha visszaté
rek ahhoz a gondolathoz, a- 
mellyel ezt a kis cikket kezd
tem: szükkörű kegyeletadá
sunk, amelynek keretében ze
ne is szólt, de a hangsúly ó- 
hatatlanul a nagy barát visz- 
szatekintö beszédére és a bi

zalmas levelek fölolvasására 
került, nem helyettesítheti a 
tágabb nyilvánosság előtti 
megemlékezést, Vermesy al
kotásának széleskörű megis
mertetését. E vonatkozásban 
mutatkozik már a láthatáron 
egy olyan esemény, mely for
dulatot jelenthet a mű utóéle
tében. Kolozsvári magyar o- 
peraházunk január 31-én szín
re .viszi a főmüvet, amelyről 
annyit cikkeztünk hajdan és 
amélynek bemutatását oly ré
gen várjuk: az Ördögválto
zás; Csikban című, Tamási

Amikor az óévtől búcsúzom 
és egy-egy kimagasló érték
ben, jelképértékű eseményben 
igyekszem megragadni és rög
zíteni emlékeim javát,, arra a 
kérdésre, hogy. mi volt szá
momra az év legmagvásabb 
zenei élménye; rendszerint 
egy-egy klasszikus mű címé
vel válaszolok magomnak. A 
válasz arra vall, liógv az ab
ban az esztendőben tanított 
vagy tanulmányozott mester
művek közül melyiket sikerült 
jobban megközelítenem. Rit
kábban magaslik ki az élm é
nyek közül egy-egy előadómű
vészi bravúr, am elyet, élőben 
hallottam vagy hanglemez 
közvetített felém. 1990-re 
visszatekintve rádöbbentem, 
hogy az alkotásokkal való tár- 
salkodásaim hozama gyönge 
volt, s ha hallgattam is jó e- 
lőádókat, egyikük sem hatott 
rám személyiségalakító erővel.

Életemben először kívánko
zik háromszázhatvanöt nap 
alatt betakarított zenei élme
nyeim első helyére egy pe
dagógiai teljesítmény: Kurtág 
György kamarazene-tanítása.

Az alkalmat az Interart 
Festivalcenternek, a szombat- 
helyi * Bartók-' zeminárium
szervezőjének köszönhetem, 
amely — ki látott még ilyen 
hangversenyügynökséget? — a 
zenetudomány támogatását is 
feladatának tartja és 1990-ben 
is Összhozta háromnapos szak-

Áron elbeszélése alapján szer
zett operát. E jóvátétel szám
ba menő bemutatón intéz
ménytörténeti fordulatnak le
szünk tanúi: a társulat olyan 
honi ihletésű, romániai ma
gyar zeneszerző írta müvet 
visz színre — és reményeink 
szerint sikerre 1—, amilyen 
eddig még nem szerepelt, nem  
szerepelhetett műsorrendjén.

December 17-én a hozzá 
ragaszkodók szűk köre talál
kozott Vermesy Péterrel. Ta
lálkozzék vele január 31-én 
a zenéjére vágyók sokasága!

mai eszmecserére a Bartók 
Béla Kritikai összkiadás mun
katársait. A kitűződnél egy 
nappal korábban érkeztem  
meg. hogy ha már ott vagyok, 
legyen időm egy kicsit a tan
folyamokon is körülnézni. 
Kurtág professzor osztályában 
kezdtem a hospitálást és olt 
is ragadtam.

Ha én azt meg tudnám ír
ni. amit ott tapasztaltam!

Ami a tanított művekhez 
való viszonyulását illeti, az, 
hogy „tudja" a partitúrákat, 
nem szó. Annyira azonosul 
velük, mintha ő alkotta volna 
őket olyanokká, amilyenek. 
Maga Bartók sem ismerhette 
őket pontosabban, mivel a 
zeneszerzőutód nemcsak mű
vészi tény mivoltukban, ha
nem a Bartók-zenéböl kihü- 
velyezhetö zenetudományos kö
vetkeztetések és a Bartók utá
ni egyetemes zenealkotás tü
körében is megtanulta min
den hangjukat és minden 
összefüggésüket. Minden rész
let értelmezéséhez keze ügyé
ben az általános ismeret is, 
amely azt tágabb összefüggés
ben láttatja. Amikor egy for
dulatra rámutat, ha kell, a 
hangsort is mondja, amelynek 
amaz dallamilag, és az össz
hangot is, amelynek függőle
gesen része, és egy-két megvi
lágító analógiát is tud min
denre.

Mindez a tudományosság a

zonban csak mellékesség ah
hoz képest, hogy olvasatában 
mennyire jelleges, testi-lelki 
énnel fölruházott művészi va
lóság Bartóknak valahány 
hangja és hangzata, dallam- 
sejtje és témája, tétele és mü
ve. Nem is tudom, a zenén 
kívül lehetséges-e, elképzelhe
tő-e egyáltalán, hogy egy al
kotó ennyire beleélje magát 
egy előd alkotásába? Tény, 
hogy Kurtág Györgyöt legel- 
sőbben éppen alkotói, zene
szerzői habitusa teszi azzá a 
Bartók-ismerövé és tanár-óri
ássá, aki.

De vajon mi teszi kamara- 
zenész-óriássá? Honnan merít
heti az együttmuzsikálás gya
korlati mikéntjére vonatkozó, 
döbbenetesen szakszerű ism e
reteit? Mikor kamarazenéit 
annyit saját kezűleg, hogy 
ennyire meg tudta tanulni a 
„kollektív szólójátszás“ min
den mesterségbeli fogását? 
Mint zongoraművész bizonyá
ra sok kétzongorás művet ját
szott, sokat szonátázott és 
triózott, de vajon hogyan ta
nult meg ennyire tökéletesen  
vonósnégyesül? Hiszen aho
gyan a Bartók-művek ismere
tére tanít, tanfolyamának 
közvetlen célja szempontjából 
csak alap, amire épít, csak 
előfeltétel; tőle azt várják a 
kemény tandíjat fizető bel- és 
külföldi hallgatók, hogy azt 
az előadást csiszolja minél 
tökéletesebbé, amelyet a ma
guk erejéből vagy otthoni 
tanáruk segítségével munkál
tak ki! Kurtág tanár úr eb
ben, a kamarazenei hangzás 
és együttestechnika művelésé
ben is a mesterek mestereként 
áll hallgatói előtt. Haydn vo
nósnégyeseivel, a fúvósötös 
klasszikus irodalmával is ér
demes lehet hozzá járni!

Tanári zsenijének harmadik 
összetevője: oktatói eszköztá
rának végtelen változatossága 
és hatékonysága. Amiképpen 
mindig kéznél nála a megvi
lágító zenetudoményos ismeret, 
ugyanolyan bőséggel ontja a 
meggyőző hasonlatokat és 
metaforákat, amennyire meg
figyelhettem, bármilyen nyel
ven, amin csak tanít, köztük 
románul is; tanításának köl
tői értéke is van! Am ha a cél 
megkívánja, azt a fajta szóta
goló előéneklést sem veti meg.

amely sok kontár hangszerta
nárnak úgyszólván fő szem
léltető eszköze. „Ne úgy 
játszd, fiam, hogy ja-ta-ta-ra! 
Az ta-ta-ja-ta!“ — sok kezdő 
egyebet sem hall, mint ilyen 
„magyarázatokat“. Kurtág 
nagy szellemre valló termé
szetességgel vonja be tanításá
ba ezt az eszközt is. „Nem 
ta-támnak kell azt elképzelni, 
hanem ja-támnak!“ — énekeli 
ihletetten, csillogó tekintettel, 
és a kis japán klarinétoslány, 
aki előbb nem nagyon értette, 
hogy mit kíván tőle a mester, 
ebből rögtön ráérez, hogy mi
képpen és mennyire kell m eg
lágyítania a Kontrasztok adott 
dallamsejtjében az első hang 
artikulációját.

És persze nemcsak magya
ráz és előénekel Kurtág 
György, amikor kamarazenét
tanít. Zongorázik is, vezényel 
is, mimusként is meg-megját- 
szik egy-egy zenei jelleget, és
azzal is ellenállhatatlanul hat, 
ahogyan hallgat, fülel. Amikor 
szótlan és mozdulatlan, ak
kor is érezni az erejét annak 
a határtalan érdeklődésnek, 
amellyel egyfelől a mű im- 
manenciájához és hangzó va
lóságához, másfelől a tanulni 
vágyó zenészhez kötődik!

Weiner Leo óta hagyomány 
a budapesti zeneművészeti 
főiskolán, hogy a kamaraze
nét nem az előadóművészeti 
ág mesterei tanítják, hanem 
zeneszerzők. Vitatható, hogy 
helyes-e ez a fölfogás, de a 
tények — a magyar kamara
zene-művészet világsikerei — 
igazolják. Kurtág György 
személyében a jelenkori zene
alkotás olyan mestere tanít 
kamarazenét Budapesten — 
és nyaranta Szombathelyen 
—, aki előtt a zenevilág bár
mely fővárosában fejet hajt 
mind a kritika, mind az új 
zene közönsége, mind a ze- 
neszerzőkortársak közössége. 
A zenésztársadalom hatalmas 
nyeresége, hogy vállalja s- 
ma, túl a hatvanon is teljes' 
erőbedobással végzi ezt az ál
dozatos munkát, főidenyben. 
Szombathelyen* napi nyolc 
órán át is. Amilyen bölcs 
ember, bizonyára tudja, hogy 
miért.

Az alkotó tanít

Mozart—advent
A visszaszámoiás elkezdő

dött. Ma kétszáz esztendje 
már utolsó életévében járt az 
Összehasonlíthatatlan. Előre
látható. hogy a megemlékezés 
fölül fogja múlni a zenei élet 
egyetemes történetének min
den eddigi ilyen természetű 
eseménysorát. Ami Beethoven 
születésének bicentenáriumán, 
1970-ben történt, zenészek és 
zenebarátok meghitt belügyé- 
nek tekinthető ahhoz képest, 
amit 1991 decemberében lát, 
hall és érez a világ.

Nem legnagyobbság dolga 
ez — Beethoven is a legna
gyobb volt, persze, és Bach 
is, és kívülük is vannak még 
legnagyobbjaink a zenetörté
netben.

Mozart legcsodálatosabbsá- 
ga abban áll, hogy műve a 
befogadási készség minden 
szintjén — ha kinek-kinek 
mást és mást mond is — ki
nyilatkoztatásként hat. Ami 
annyira bonyolult és kifür
készhetetlen, hogy dologi mi
benlétét a Mozart-kutató tudó
sok százai, nemzedékei sem 
tudják megmagyarázni, ami
kor megszólal, az avatatlant, a 
gyermeket is megragadja. Mo
zart nem írt „E m berm illjók . 
átö le llek“ szimfóniát, neki 
nem kellett „a zene m inden
kié!“ programot meghirdetnie. 
Csak komponált mindhalálig, 
a maga öntörvényei szerint.

És élt. Élete is sokakat fog
lalkoztat, a zenetörténeti iro
dalom olvasói körén kívül is, 
különösen Shaffer színdarab
jának és Forman filmjének  
köszönhetően. Megértjük ezt 
az érdeklődést. Való igaz, 
hogy az élete sem volt egy 
közönséges emberélet. De tud
juk — és aki nem tudná, az 
vésse végre most, bicentená- 
riumi lelkigyakorlataink alkal
mából eszébe —, hogy Mozart 
nem a magja élményvilágát 
komponálta zenévé, mint a 
kommersz életrajzi regények 
hősei, hanem az emberiségét.

Ha volna, akivel alkotói be
fogadásának és kisugárzásá
nak ebben az egyetemességé
ben összemérhető, az egyedül 
Shakespeare lehetne. De ösz- 
szemérhető-e az irodalom és 
a zene világhatása? A Shakes- 
peare-rajongók hány ezreléke 
találkozik olyan közvetlenül 
bálványa szövegeivel, aho
gyan a Föld-lakók milliói 
hallgatják a Mozartéit — a 
bábeli átoktól függetlenül? 
Olasz operái, német daljáté
kai, francia balettzenéi, kato
likus miséi, szabadkőműves 
kantátái, osztrák táncai, leg
abszolútabb hangszeres muzsi
kája mind-mind anyanyelve
men, anyanvelveden, anya
nyelvűnkön szólnak hozzám, 
hozzád, mindannyiunkhoz, é- 
lőben és a rádióban, fekete 
és lézerleolvasású hanglemez
ről, hang- és hangosképszalag- 
ról.

„Mozart ante portan".
Olvasom, hogy a lemezpia

con m in^gy hétezer cím vár
ja a Mozart-bicentenárium vá
sárlóközönségét. Egy-egy slá
ger akár félszáz különböző 
előadásban is szerepel a kata
lógusok ajánlatában. Sok kö
zöttük a történelmi fölvételek  
— 78 fordulatszámú lakkleme
zek — fölújítása és még több 
az új, historikusnak nevezett 
előadómüvészeti irányzat ter
méke. Aki nem ér rá, nem  
mer vagy nem tud válogatni, 
annak a Philips összeállította 
már a CD-összkiadást: száz- 
nyolcvan lézerleolvasású ko
rongon rajta minden Mozart- 
mű, a befejezetlenekkel egye
temben, a világcég legjobb 
művészeivel és együtteseivel. 
2950 márka a sorozat ajánlott 
kereskedelmi ára. vagyis 16 
márka körül lemezenként, 
ami a nyugati niacon igazán 
nem sok. Tény, hogy a 
Complete Mozart Edition a 
hanglemez történetének eddigi 
legnagyobb vállalkozása.

Nem kevésbé jelentős, ha a 
maga tárgyi valóságában ke

vesebbekhez jut is el: a mű 
kottaösszkiadása, a Neue Mo
zart Ausgabe. 1953 végén jött 
létre az erre vonatkozó e- 
gyezség a salzburgi Interna
tionale Stiftung Mozarteum és 
a kasseli Bärenreiter Verlag 
között, 195S januárjában je
lent meg az első kötet, és a 
legközelebbi jövőben, 1991. 
február 6-án mutatják be a 
nyilvánosságnak az utolsót. 
Föl sem tudjuk mérni, meny
nyire megemelte a világ Mo- 
zart-kultúrájának a színvona
lát ez a maximális szövegkri
tikai igények jegyében álló, 
hatalmas kottasorozat, amely
nek köteteiben a több mint 
600 hiteles Mozart-mű és -tö
redék az elérhető leghitele
sebb változatokban és minden 
szerzői változatra kiterjedő 
jegyzetapparátus kíséretében 
áll a kutató és az előadó
művész rendelkezésére!

A bicentenárium szintúgy 
zenetörténeti premiernek szá
mító vállalkozása: a Bären
reiter az összkiadást kézhez- 
álló kis formátumban, fűzve, 
a több mint 23000 oldalt mind
össze húsz kötetbe törpörítve 
is kihozza, hogy mindenki 
birtokolhassa, akinek csak 
szüksége van arra, hogy a 
Mozart-kották bármelyikét 
bármikor — nem egy zenei 
nagykönyvtárban, hanem
otthon, a maga dolgozószobá
jában — föllapozhassa. 1980 
márka a sorozat előfizetői á- 
ra, az április 1. utáni keres
kedelmi ár 2380 márka. Ha 
számításba vesszük, hogy ez 
utóbbi összeg is csak tízsze
rese annak, amibe egyetlen 
könyv, a Köchel-féle híres 
Mozart-müjegyzék legújabb, 
nyolcadik kiadása kerül, ez 
sem sokallható.

Márkák, illetve dollárok 
szerény százaiba, schillingek  
alig-ezreibe kerülő hangver
senysorozatok, operaházi ese
mények, kisebb-nagyobb Mo- 
zart-fesztiválok ajánlásával 
folytathatnám e tájékoztató 
cikket a Mozart-világév ke
csegtető kínálatairól.

De hagyjuk a nagyzolást! 
Hiába hordozzuk zsebünkben 
a világútlevelet, hiába tör
ténnek ezek a Mozart-esemé-

nyek a mi földrészünkön, 
hiába szabad immár több 
mint egy éve mondanunk, 
hogy „vissza Európába!“, a 
Mozart-évnek ezek a történé
sei alig állnak közelebb hoz
zánk, mint az űrkutatáséi. 
Amíg a német bankok 60 
pfenniget kínálnak egy száz- 
lejesért (a kemény valuták 
hazai feketepiaci áráról nincs 
naprakész értesülésem), a mi 
Mozart-világévünk olyan lesz, 
csakis olyan lehet, amilyenre 
a magunk akaratából, erejé
ből és anyagi eszközeiből te
lik. Értesüléseink révén és 
képzeletben, szívünk szerint 
mi is ott vagyunk, ahol ezek 
a hatalmas horderejű esemé
nyek végbemennek, gyakor
latilag azonban annyira kívül 
állunk e Földünket átfogó 
Mozart-ünneplésen, hogy saj
nos elég csak azzal törődnünk, 
arra összpontosítanunk, hogy 
miképpen üljük meg itthon, 
magunk épülésére a zenevi
lág minden eddigit fölülmúló 
évfordulós megemlékezését.

Lesznek események nálunk 
is. Alakulóban a Román Mo
zart Társaság, mely ha befo- 
gadtatik a Salzburgban szé
kelő Nemzetközi Mozarteum 
Alapítványba, nemcsak az 
Alapítvány, hanem a testvér
társaságok valamelyes anyagi 
támogatására is számíthat. 
(Elérhetőnek tűnik, például, 
hogy a mi Társaságunknak 
legyen egy támpéldánya az 
összkiadás kézikönyv-változa
tából, hogy majdani székhe
lyünkön bárki tanulmányoz
hassa az elérhető leghitelesebb 
kottaszöveget és a vonatkozó 
kommentárokat.) De akár 
megalakul ez a Társaság, a- 
kár nem, az biztos, hogy a 
kolozsvári Filharmóniánál hó
napok óta foglalkoznak egy 
tervvel, amelyhez foghatót 
még nem forgattak fejükben a 
zenei élet helyi irányítói. De
cemberben, az évforduló nap
jaiban Mozart-fesztivál szín
helye lesz a kincses város, 
amelynek keretében az utolsó 
életév teljes alkotása elhang
zik majd, az utolsó zongora- 
verseny. a két utolsó vonós
ötös és a három utolsó dal.

a Varázs fuvola  és T itus ke
gyessége, a Klarinét-verseny, 
azok a különös, harmonikára, 
illetve géporgonára írott mű
vek csakúgy, mint a szabad
kőműves-zenék, az A ve  ve
rum  corpus és a R ekviem , u- 
tóbbi a Lacrimosa  kilencedik 
üteméig, ameddig a haldokló 
Mozart maga irta. Előrelátha
tólag csak az utolsó életév  
temérdek tánczenéjének tel
jes bemutatásáról fognak le 
mondani a rendezők.

A Dima Zeneakadémia sem 
tétlen. Hangversenyévadjának

öt estéjén Gerda Türk tanár
nő végigjátssza Mozart vala
mennyi zongoraszonátáját, a- 
melyek teljes sorozata az 
Electrecord hanglemezház ün
nepi kiadványaként a kolozs
vári származású, ia=i-i ta
nárnő, Adriana Bera előadá
sában fog megjelenni.

Mondhatni: és így tovább.
Ezek is világraszóló esemé

nyek — ha csak a mi kis vi
lágunkhoz szólnak is. amelyért 
mi felelünk, amiképpen a kis 
herceg felelt a maga virág
jáért.



KŐMŰVEST — ÁCSOT — 
VASBETONSZERELŐT
Érdeklődni a vállalat székhelyén: Csíkszcre< 
Gál Sándor út lß. szám.

A HARGITA BÁNYAVÁLLALAT 
CSÍKSZEREDA

Hargita út 98. sz..

A  Csíkszeredái székhelyű Hargita Bányavállalat eladásra ajánlja a kö
vetkező termékeit:

FEHÉRÍTETT KAOLIN — a papírgyártásnál főleg töltőanyagként 
használatos, 80— 84o/0 fehérségű, finom  szem csézetű, szerves polim érek- 
kel additinált kaolin,

MOSOTT KAOLIN (iszapolt) —  magas képlékenységű, nagy szakítási 
szilárdságú kerámia, elektrokerámia, valam int tűzállőanyag —  ipari 
felhasználásra,

KOLLOID KAOLIN — finom  szem csézetű, alacsony nedvességű, 
őrölt, zsákolt, a gumi és műgyantagyártásb m felhasználható.

Bővebb felvilágosítással telefonon szolgálunk: 958/13133.
K éréseiket Csíkszeredában a Hargita u. 98. szám alatti székhelyün

kön várjuk.

OLT TEXTILIPARI 
VÁLLALAT
Vásárolja bizalommal term ékeinket
— duplaszéles (220— 240 cm) ágyneművásznak
— tetszetős mintájú, fehér és kellem es színű, dupla
széles (220 cm) ágyneműdamasztok és abrosznak va

lók (
— különböző méretű fehér és színes ágynem űk, asz

talgarnitúrák
Valam ennyi beszerezhető az általános és nagyáru

házak textil- és háztartási részlegén

Cím: SEPSISZENTGYORGY 
Kovászna megye 

Kos K ároly út 19— 21

A  HARGITA 
VÁLLALKOZÓ 
ÉS SZERELÉSI 
VÁLLALAT

ÉPÍTÉSI

alkalmaz:

Telefon: 958/11380

Rapszódia
Nagy László verséből idézünk egy szakaszt a  vízszintes 1., 

függőleges 40., 1. és 44. számú sorban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: É, É, ö , 

M). 17. N ém et György. 18. A vér színéhez hasonló színben 
m utatkozó. 19. Szelvényutalvány. 20. F rancia férfinév. 22. M u
zikális. 24. T akarm ánynövény. 25. Vissza: az egyik oldal. 26. 
B efejezetlen relé! 28. Vizet vesz a kútból. 29. De még m eny
nyire. 31. . . .  és Magóg fia  vagyok én — Ady-verscím . 32. E r
bium  vegyjele. 33. N agyon messze. 35. S zum átrai város Padang  
közelében. 37. K étjegyű mássalhangzó. 40. Fonalm ennyiség. 41. 
Rövid harisnya. 42. Oxigén, bór és u rán  vegyjele. 44. SBI. 46. 
Apró, kezdetleges szervezetű élősködő pókféle. 47. A szlovákok 
régi elnevezése. 48. Elza névváltozata. 49. Lollobrigida sze
mélyneve. 51. N őnem ű rom án személynévm ás. 52. M ással nem 
közös. 53. Ahhoz hasonló. 54. Folyó az USA Észak-Carolina 
állam ában. W inston-Salom  közelében. 56. Szálhúzásos kézi
m unka. 57. K udarcot vallani. 58. Á tkarolja. 59. Európai nép. 
60. A föld felé. 61. T engerjáró  hajó kikötője. 62. Nyomatékos 
m utatószó. 63. Az USA egyik tagállam a. 64. Élete. 66. FOA. 
67. Gyékény páros betűi. 68. A zsiráffélek családjába tartozó 
em lősállat. 69. É telét elfogyasztja. 74. Ném a öreg! 76. Osztrák 
köztársasági elnök volt (Franz). 77. Szabálytalankodik a labda
rúgó. 78. Rag, a -ra  párja . 79. A m unka egysége. 81. Fut. 82. 
Szovjet táskarád ió-m árka. 84. Vágány. 85. K im enni indult 
86. Ábel testvére. 88. Fákon élő emlős. 90. Kairói. 91. K ossuth- 
díjas, L iszt-dFas zongoram űvész (Imre). 93. N obel-díjas chilei 
költőnö. 95. Olasz város.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harm adik  sora (zárt betűk: SZ,
B). 2. Beszeg. 3. K ét háziállat. 4. . . . poetica. 5. Tangens rö

vidítése. 6. Kén és vanadium  vegyjele. 7. É telt készít. 8. K itü n 

tetés. 9. A gyengébb nem hez tartozó. 10. Belga folyó, F rancia- 
országban ered. 11. . . .  v ilágát: élvezi az életet. 12. Felső rész! 
13. É let egynem ű hangzói. 14. Csupasz. 15. Nem kell több. 
16. A pró léptekkel ide-oda járkál. 21. Lelkileg m egtört mó
don. 23. A kútgém  nehezéke; kölönc. 26. Hevesen ide-oda moz
gatta. 27. Ésszerű gondolkodás. 29. A szervezetnek, az ideg- 
rendszernek nagy m egrázkódtatás okozta súlyos állapotát. 30. 
V áros a Tevere bal p a rtján  (Todi). 33. Társa rövidítése régi 
cégtáblákon. 34. 4270 km  hosszú folyó a Szovjetunióban. 35. 
egyéni szókincs, beszédmodor. 36. Szikladarab. 38. K ilogram m . 
39. Szovjet űrhajó-típus. 40. Az idézet m ásodik sora (zárt 
betűk: É. Z). 43. Az elfogadótól k itö ltetlenü l a lá ír t váltó. 
44. Az idézet utolsó sora (zárt betűk: ö , R, F, N). 45. Zsidó 
költő, az ú jhéber és a jidd is költészet klasszikusa. 47. Olasz 
reneszánsz költő. 48. A fogadásodra. 50. M ikszáth-regényalak 
(Miklós). 52. Az európaiak megszólítása Indiában, Iránban. 
53. Oleg egynemű hangzói. 55. Azonos betűk. 56. M indenre 
kiterjedő, tüzetes. 57. A földre helyezik. 59. Befolyását a  je l
zett cél elérésére fordítja. 60. Könnyed. 63. Görögkeleti szent
képek. 64. T im ur . . . :  mongol uralkodó volt. 65. Város Ném et
országban, ipari, kereskedelm i, ku ltu rá lis központ. 68. össze
dől. 69. E napon. 70. Egyform a m ássalhangzók. 71. A lja kö
zepe! 72. K útba hu llatja . 73. Claude A net regénye. 75. V erne 
kap itánya és annak  gyermekei. 80. V alam ely m értékegység 
109-szerese. 82. Hazai m agyar grafikusm űvész vo lt (Tamás). 
83. Szeszes erjedésben van. 85. Félsziget a Fekete-tenger északi 
partján . 87. Lápos helyen terem . 88. Fél millió! 89. Kis sziget 
az ír-tengerben . 90. Adm inisztratív, rövidítve. 92. Rénium  vegy
jele. 93. Részben tömör! 94. K ínai hosszm érték. 95. U.E.

(Rámav Tibor)
A HELIKON 2. szám ában közölt, P i l i n k é z z ,  p o r k a  

h ó  cím ű rejtvény  m egfejtése: Pilinkézz, porka hó. szitálj, /  
fehéredjék  a barna táj. / /  Tüntess el m inden föld-sebet, /  bo
ríts fázó vetéseket.

HOL
® Az Erdély M űvészetéért A lap ítvány  1990 nyarán pá

lyázatot h irdete tt Erdélyben élő magyar képzőművészek 
szám ára, am elyre 48 művész küldte el munkáját. Az ün
nepélyes eredm ényhirdetésre 1990 december 28-án került
sor a Pesti Vigadó kam araterm ében. A gálaest kereté
ben kerü lt előadásra Faragó L aura énekművész Júlia 
szép leány című székely- és csángómagyar népköltészeti 
m űsora; bevezetőt H ajdú Dem eter Dénes mondott. Sel- 
lei Zoltán előadóművész Dsida Jenő Psalmus Hungari- 
cuxát szavalta el, az erdélyi fejedelm i udvarok zenéjét 
pedig Dobozy Borbála csembalómüvész idézte fel. A gá
laest m űsorát Rapcsányi László vezette. Az ünnepélyes 
díjkiosztás alkalm ával M árton Á rpád (Csíkszereda) fes
tőművész I. d ijat, K osztándi B. K atalin  festőművész (Kéz- 
divásárhely) II. díjat, P ortik  Sándor grafikus (Gyergyó- 
szentmiklós) III. d íja t kapott. Torró Vilmos (Kovászna) 
ex libris m unkáiért kisgrafikai különdíjban részesült. A 
pályázatra  beküldött m űvekből 1991 januárjának folya
m án k iállítás nyílik a B udavári Palotában, ezt követően 
pedig — vándorkiállítás form ájában — több vidéki vá
rosban is bem utatásra kerül.

•  A Képes Hét 52. szám ában Rózsa András Berci bá
csi, a varázsló  cim a la tt m élta tja  Györkös-Mánvi A lbert 
művészetét. A lap hozza a művész 11 képének színes 
repróját.

•  A Hét idei I-es szám ának vezércikkét Szász János 
ír ja  A pulóvertől a nyakkendőig  címmel. A lapban cik
ket, tanu lm ányt közöl többek között Halász Anna 
(Könnyes gyöngyvirág). Veress Dániel (A torlasz ellen
tétes oldalán), Lászlóffy A laldár (Erasmus ernyője). Láng 
Zsolt (Pessoa provincia); a szám költője Kiss Jenő.

® A Romániai Magyar Szó  decem ber 22—23 száma Ka
rácsonyi já ték  cím a la tt közli Szöcs Géza hangjátékát. 
A szám költője: Cseke Gábor, Veress Gerzson, Lászlóffy 
A ladár, Gál Éva Emese, Tóth István, Karol W ojtyla —• 
II. János Pál pápa), F riedrich  Spee von Langenfeld, 
Rocco Scofelaro és R ainer M aria Rilke.

•  Az A lfö ld  januári szám ában G. Kiss Valéria Bizo
nyosságkeresés küszöblétben  cím ala tt ir tanulm ányt 
Szilágyi István Agancsbozót című regényéről. A szám 
közli az író M i a helyze t a tegnapi ellenzékivel című 
Írását.

•  Az Erdélyi fén iks  decem beri száma közli Sáfrán Ist
ván ím e, az em ber Tőkés László  című írásának befejező 
részét. A szám költői: K orin Géza, Simonyi Imre, Új
házi László, Zaváczki Izabella és Bellu Stefan.

® A K elet — Nyugat 1-es számából kiemelendő Jakab 
A ntal Agrippina napocai gombászása című írása. Cikket, 
tanu lm ány t közöl többek között Indig Ottó (Nincs két 
Temesvár!), M atatias C arp (A  m oldvai pogrom — Te- 
kács Ferenc fordítása) és H antz Lám  Irén (Gagauziából 
jöttem). Tanai Bella színművésznővel Simon Judit készít 
in te rjú t (,,K iválasztott em bernek tartom  magam“). A 
lap p róza 'ró ja  Pusztai János (Önéletrajz); költői: János- 
házy György, Tóth István  és Gheorghe Moldovan.

© Az egykori Beatle halálának  tizedik évfordulóján 
így vallo tt Leonard B ernstein: „John Lennon és én nem- 
c ,ik barátok voltunk,, hanem  szomszédok is, én is Da
kotában lakom. ( ...)  L ennon korunk kevés géniuszainak 
egyike volt, azé a koré, am ely a ku ltú ra terén oly sze
gény. Ügy hiszem, ism erem  a popzene legkülönbözőbb 
zsánerének valam ennyi irányzatát, és meg kell m onda
nom, m ár rég hiányzik az új ötlet. A liverpooli négy 
fiatal, aki Beatlesnek h ív ja  magát, az abszolút csúcsot 
jelenti. Szám omra ők a minőség kritérium a, és azok is 
m aradnak. A gyerekeim  révén  ism erkedtem  meg a zené
jükkel, m ajd velük, s ’ m a m ár hetvennél több Beatles- 
dalt tudok elénekelni. John Lennon szerzeményei Rah- 
m anyinov és Schubert szerzeményeihez hasonlíthatók, 
bár Schubert — Lennontól eltérően — szimfóniákat is 
irt. Lennon If I Fell cím ű szerzeményét nyugodtan oda
állítha tnék  Schubert Téli utazása mellé. Lennon zenéje 
biztosan éppoly sokáig él majd, m int Brahms, Beetho
ven vagy Bach zenéje. Lennon egyik legjobb dalának a 
She Said, She Saidot ta rtom  a Revolver című lemezről. 
H alála nagy # sz te sé g  a világ száméra. Tudom, hogy el
vakult csodálatnak tűn ik  fel de Paul McCartney lányos 
szirénhangja ideálisan kiegészítette Lennont. A maga 
idejében kivételes kettős voltak. Ringó Star tehetséges 
és szim patikus zenész volt, George Harrison viszont 
misztikus, szerény tehetség. John és Paul azonban Szent 
Jánosra és P á lra  em lékeztettek — valódi mesterek vol
tak, m illióknak hoztak örömet. Művészek, akik Beatles- 
kén t lettek  halhatatlanok, s akiket örökre megőrzünk em 
lékezetünkben“.
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