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SZABÓ GYULA

ÁRAD AI ÁR
Az áru, az áruc ikk  nem  árad. A nnak a 

h iánya egyfolytában siralm as, m egalázó és 
em bertelen, ak á r  D ecem ber előtti d ik ta
tú rá t, ak á r D ecem ber u tán i dem okráciát 
m uta t a nap tár. Az üzleti ü res polcok és 
az üzletek  e lő tti „rako tt“ sorok lá ttán  
ugyanúgy lehe t a szókezdő d-ből de
m okráciát fo rm álni, m in t d ik ta tú rát. Ügy, 
m int ahol évtizedeken á t szokta egy sze
rencsétlen  tá rsadalom  a zsarnokságot, 
am ely a d ik ta tú rá t dem okráciává dadog
n i-  A szerencsétlenség azonban.' most 
annyival nagyobb, hogy ezúttal a szabad 
polgár nyak ig  m erül abba az árba, 
am ivé az alig  létező á ru k  á ra  felszökött. 
Ez az á r  jó l meg van áradva, s á ltalában  
éppoly „szabad“, m in t a honpolgár, aki 
jobbik esetben úszik benne, s próbál 
valam iképp fu lladás nélkü l felszínen 
m aradni.

És m indez csak a k isebbik rossz. A 
test, a  fizikum  kevéssel is ki tud  békül- 
ni, viselni tu d  türelem m el létm inim u
m okat is, sanyargató  vegetálásokat is, ha 
am ellett a lélek, a  hit, a rem ény nem  
„háln i“ já r  bele. De test és fizikum  le
gyen az a  ta lpán , am ely á llja  a siralm as 
nincstelenség m éregdrága á rjá n ak  hosz- 
szú sodrát-sorát, s aközben a belsőbb he
lyen, az érzés, a tudat, a lélek világában 
azt érzékeli, hogy árad  m indenfelé, saj- 
tóban-betüben, gyűlésbeli és parlam enti 
szóban-hangban, az országéletet láthatóvá 
k irakatozó tévéablak , a T V R -vitrin  koc
kájában  a képm utató  ham isság, a szem
forgató kenetesség, a demagóg d ile ttan 
tizm us, a többségiség idétlen grasszálása, 
ak á r a választásokon a lu lm arad tak  ti
zenöt százalékos, akár az ország más 
a jk ú ja in ak  „tíz százalékon a lu li“ kisebb
ségéről folyik a szó. Volt csaknem  fél 
évszázadon á t egy olyan „népi dem okrá
cia“, am ely „a többség u ralm a volt a k i
sebbség fe le tt“, s van im m ár csaknem  egy 
esztendő óta egy olyan „dem okrácia“, 
am ely igyekszik m indent elkövetni, hogy 
a kisebbség m inden dem okratikus tö rek
vésben és tö rvényben „leszavazódjék“, ha 
m ár egyszer a választásokon ..elsöprő 
többséggel“ leszavazták.

S m indez attó l külön idétlen, hogy a 
m ajdnem  egyeduralm i, egypártrendszerű  
hatalm i helyzetben lévő többségiség ezt 
olyan színben vitelezi ki, m in tha ő len
ne a fenyegetettség, a veszélyeztetettség 
állapotában , a  „hendikeppelt“ helyzet
ben, a védekező pozícióban az ilyen vagy 
olyan kisebbség tám adó agresszivitásá
val szemben. Ennek megfelelően ez a 
többségiség az erkölcsi ta la j t  is igyek
szik a m aga hatalm i lába iJlá kanyarí- 
tan i: m indaz, am it ő tesz és képvisel, az 
az állam rend , a jogállam , a dem okrácia, 
az országvédő hazafiság, az em beri jog, 
a nem es, a szent, a  csend, a  béke. Aki 
ezzel szem ben m ást tesz és képvisel: az a 
„kisebbség d ik ta tú rá já t“ akarja , az nem 
zetáruló, az hazaeladó, az országbefeke
títő, az felforgató, az rendzavaró, az az 
idegenek szolgálója, az ellenségek keze. 
Folyik a szeretet, a béke, a csend, a nyu
galom, az egyetértés, az utcai lárm ázok 
felháborodott elítélése valóságos árkén t 
azoknak a száján, akiknek a hangja 
gyűlölettől fakósodik. s akik  időn
ként hosszú kilom étereket is u taznak 
bo ttal a kézben azért, hogy szétverjenek 
az u tcákon ilyen vagy olyan kisebbsé
geket. És ezek tu d ják  aztán  az em beriség 
legjám borabb terem tm ényeiként az em 
beriség szám lálhatatlan  nyelvei között 
megszámolni, hogy a világ egyetlen né
pének a nyelvében sincs annyi szóképzés 
a szívvel, m in t az ő nyelvükön.

M indaz, am i nemes, folyik ezeken a 
szájakon igen nem telenül, s ijesztő az 
értékek  elértéktelenedése. Mi lesz vé
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gül ennek a  silányság-áradatnak  az ára? 
Hogy lesz ebből szép em beri világ, ha a 
polcon a legnagyobb hiánycikk az igaz
ság, és az ajtó  elő tt a legtaposóbb sor 
a gyűlölet? Á radat van abból is, ahá
nyon felveszik most a szeretet, a keresz
ténység, a M egváltó és az Isten  nevét, 
de hányán veszik fel azokat „h iába“, ha 
az á rad a tb an  több az indu la t zavaros 
tajtékzása, m in t az igazság tiszta  sodra?

I t t  az új esztendő, folyik velünk az idő, 
s „folyunk“ mi is tovább az idővel. K i 
és mi lesz végül az „ú r“? A „víznek á r
ja “, am ely akkor is úr, h a  alu l van? . . .  
V allatnók a jövőt, hogy m it ígér, de a 
jövő hallgat, ném án burkolózik a ködbe. 
M arad a la to lg a tá s . . .  Az em ber legin
kább az értelm e, az értelme.ssége révén 
em ber. Ez az egy lehet végül a  rév  is 
az árban. A jövő ilyen-olyan választási 
kam pányai között lesz rendre-rendre  o- 
lyan „népszám lálás“ is, hogy hány érte l
mes em ber van  az országban. S ha lesz 
elég értelm es em ber, az értelem  győzhet 
még akkor is, ha az értelm es em berek 
szám belileg nem  lesznek többség. Je len 
leg a hatalom ban ülő többségiség értelm e 
csak odáig terjed , hogy ö a  dem okrácia, 
m ert a nyolcvanöt százalékkal m egszer
zett hatalom  m aga a dem okrácia. A zt, 
úgy látszik, nem  képes felfogni, hogy 
m inden dem ok.jtcia akkor dem okrácia, 
ha m űködik, ha gyakorolják, s ennélfog
va egy nyolcvanöt százalékos választási 
győzelem dem okráciája éppúgy e lfa ju l
ha t d ik ta túrává, m int ahogy egy érte l
mes tizenöt százalék te rem thet-alko that 
dem okráciát. M ert, ha van elég értelem , 
és az felülkerekedik  egy ország hanga
dásában, igazgatásában, akkor az igaz
ság korm ányozza a társadalm at. S ahol 
értelem  és igazság „uralkodik“ és „ho
nol“, o tt nem  grasszálhat az alan tas fa- 
rizeusság és kereszthányó gyűlölködés.

Ha lehet bennünk  hit, bizakodás, re 
mény, az ilyenszerü latolgatás „ígéreté
ben“ lehet. „M inden igazságtalanság b ű n “, 
ír ta  János a „közönséges leveleiben“, s 
bizonyára tek in th e tjü k  m agunkat az ő 
„fiacskáinak“, am ikor a  felvett tárgykö
rünkben  ilyen igéket h irdet: „Fiacskáim , 
itt  az utolsó óra; és a m in t hallottátok, 
hogy az antikrisztus eljő, így most sok 
antik risztus tám ad t; a honnan tudjuk, 
hogy itt  az utolsó ó r a . . .  V alaki a bűn t 
cselekszi, az a törvénytelenséget is cse- 
le k sz i. . .  Fiacskáim! senki el ne hites
sen benneteket: a ki az igazságot cselek- 
szi. igaz az, a m iként ö  is ig a z . . .  Mi 
tudjuk, hogy általm en tünk  a halálból az 
életbe, m ert szeretjük a mi atyánkfiáit.
A ki nem  szereti az ő aty jafiát, a halá l
ban  m arad. A ki gyűlöli az ő aty jafiá t, 
m ind em bergyilkos a z . . .  Fiacskáim , ne 
szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem  
cselekedettel és va ló ságga l. . .  Ha 
azt m ondja valaki, hogy: Szeretem  az Is
tent, és gyűlöli a maga aty jafiát, hazug 
az: m ert a ki nem  szereti a m aga a ty ja 
fiát, a k it lát, hogyan szeretheti az Is
tent, a kit nem  lá t?“

Az apostolok m indig tudnak  h ite t erő
síteni. S ha János tan íto tt az igéivel, és 
ha tanu lunk  János igéiből, ta lán  P á l is 
odateszi polcunkra az „igazság gyüm öl
csét“, hogy azért tám adjon  sor ellankadó 
té rdek  egyenesítésével és sán ta  lábak  
gyógyuló egyenes járásával: „B árm ely fe
nyítés ugyan jelenleg nem  látszik örven
detesnek, hanem  keservesnek, ám de utóbb 
az igazságnak békességes gyümölcsével I 
fizet azoknak, a kik általa  gyakoroltat
nak. A nnakokáért a lecsüggesztett keze- j 
két és az ellankad t térdeket egyenesítsé
tek  föl. És lábaitokkal egyenesen já rja - 
tok, hogy a sán ta el ne hajoljon, sőt in 
kább meggyógyuljon“ . . .
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Kovács cégér — Szabd Tamás felvétele

KOVÁCS ANDRAS FERENC

G Y A R M A T I  N Y Á R
Hinni talán, hogy túlnan az új fény 
méhe magába fogad, menekült, 
s akár folyók forrd térképeken, 
kitárja mélykék combjait feléd: 
ölébe szippant ismeretlenül, 
hogy megszülethess, mint a hallgatás, 
Írástudatlan évszakokban is —

harminc után, ha majd Szudánból száll
alá

érted a gyarmati nyár: sötéten 
silabizálja gyanús nevedet, pörös irataid 
fölé hajol, hamis papírjaidra 
pillogat: ős etiópikus elme, nem érti —

ki vagy, sem
felfedezői beszámolóid, 
és kihasítja a halhatatlan 
postazsákokat, kidőlt tevék tömlőit,

púpjait, lovak
bendőjét, bűnök málháit átkutatja, át, 
átgyúrja csontig égett arcod, A., 
ráncos bankóvá gyűri, száraz számadássá, 
fehér négussá gyúrja, gyötri, A., 
törlessz, fukar végösszegévé vált a láz:

frank,

adeni font leszel, amhara nyelvtan, ezer
karabély,

ál lufi bőr szaga, harrari hőség, szolga
verése,

szavannatűz leszel, szomáli szél, ha
szítja

törzsi viszály, vad tamtam a vérben,
üszkösödé térd,

elhanyagolt seb leszel istenem: álom, az
önmagadé,

mocska abesszin agóniának,
mert csak a gvar' ati nyár jön el érted,
mint a vezeklés, nár nem a szú, sem a

szépség —

cost csak a féríibeszé ’ nyers feszülése — 
rai:i kész leopárd ina, súlyos oroszlán 
an. a a nappal barna gerincén: most

csak a tiszta izomzat 
a szótlanságnak szulíanátusában, 
kaítnóri kalkulusban is — mivé, kié

lehet még tomboló , 
szeme ',, ha meghődoltat minden puszta

fényt,
a csönd törékeny császárságait?
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VACHOTT SANDORNÉ

Etelke a ravatalon
„A s z ő k e  f ü r t ö k  k e d v e s  

g y e r m e k é t “ két költő; férjem  és 
Petőfi Sándor em elték koporsójába, hogy 
az örökkévalóságban szépek, edesek le
gyenek álm ai.

Hófehér könnyű csipkeruhában feküdt 
a ravatalon; — gazdag szőke haja két 
oldalt lefésülve, fényes hullám okban 
folyta végig csaknem  egész magasságát; 
—  homloka fe le tt a jázm in és m irtusból 
fonott koszorú — , s im ára kulcsolt kis 
fehér kezeiben az üde bokréta, m in t bá- 
joló alvó m enyasszonyt, úgy tün te tik  őt 
fel.

Hiszen piros ajkai a ravatalon is mo
solyogtak, s ha nagy kék szemei le va
lónak is zárva, arcának oly nyájas, oly 
vidám  kifejezése m aradt, m intha á rta t
lan  szívének m ost is a boldogság volna 
lakója — , m intha csak szenderegne, s a 
legjobb ólmok foglalnák el k e b lé t . .  .

Valóban élni, ábrándozni látszék a 
halva is mosolygó tünem ény —, úgy, 
hogy Budapest legkiválóbb tanárai gyűl
tek  össze ravatala  m ellett, meggyőződést 
s nekünk biztonságát szerezni, ha vajon 
nem  tetszhalott-e a csöndesen szende- 
regni látszó.

Petőfi ott zokogott a ny ílt koporsó 
m ellett, kétség és rem ény között leste 
férjem  oldalán, ha vajon a nyájas, a 
szellem et sugárzó szem pár kék ege meg
nyílik-e még egyszer a tudós tanárok 
élesztősére?

De hasztalan volt a rem ény, haszta
lan m inden ébresztési kísérlet: Etelkét 
örökre elveszítőnk — ő halva m aradt.

Jan u ár hó 7-dikén halt meg, és 10-én 
volt a tem etése.

Székács József konfirm álta, s ő tartá  
kedves tan ítványa felett a m egindító 
végtiszteletet, a rem ek szép gyászbeszé
det is.

A koporsó két oldalán fekete m agyar 
ruhába Öltözött fáklyások, fiatal re
m ényteljes m agyar írók kísérték; s a ko
porsó u tán  gyalog, födetlen fővel férjem , 
egyik oldalán Pali bátyám , a másikon 
Petőfi Sándor volt a legközelebbi kísérő.

Én, alig gyógyulva fel nagy betegsé
gemből s a k iállo tt nagy lelki rázkód- 
tatások  u tán  még magamhoz sem térve, 
ez új csapás á lta l annyira k im erült és 
m egrendült valék, hogy csak kocsin kí- 
sérhetém  a gyászszekeret, anyám  olda
lán  — , ki értem  rem egve — , elveszett 
gyerm eke, Etelke halála m iatt, alig m ert 
félig m egszakadt szíve keservén sírással 
is enyhíteni.

Szomorú, nagyon szomorú téli nap 
volt ez; — a hó csöndesen pelyhezett, az 
ég egy darab fehér felhőnek, hófehér 
szem fedőnek látszék m indnyájunk feje 
f e le t t . . .  A harangok zúgtak, szomorú
an, gyászosan, s m időn a szekér a ko
porsóval m egállóit tem plom unk előtt,

hol kevés év elő tt én és Etelke confir- 
m álva voltunk, hol alig m últ m ásfél éve, 
midőn oly boldogan ünnepeltük eskü
vőmet, s Etelke, m in t rózsákkal díszített 
koszorús leány, üdén, vidáman, oly hosz- 
szú jövő élvezetére látszék h ivatva len
ni —, m időn ugyan azon tem plom  előtt 
egyszerre csak m egzendült a gyászos 
énekkar, hogy Etelkétől búcsúztasson 
bennünket — , akkor oly éles, oly metsző 
fájdalom  hasíto tt végig a szívemen, hogy 
jótétem ény volt, midőn eszm életem et el
veszítőm.

A tem etés u tán  m integy 14 napra  Pe
tőfi hozzánk költözék.

A szoba, m elyet előbb anyám  osztott 
meg Etel kével —, a kedves terem tés el- 
húny ta  u tán  lakatlanná vált.

Oly megszokatlan volt m indnyájunk
ra  nézve Etelke hirtelen  halála, s külö
nösen engem, ki nem csak tú l érzékeny 
és ragaszkodó, de a kiállott betegség és 
rázkódtatások után, igen gyönge is va
lék, annyira óvtak miden fájó és m egin
dító hatásoktól, hogy Etelke volt lakhe
lyét elzárták, s anyám, férjem  aján latát 
elfogadva, a kis zongora szobát választá 
alvó szobájául, mely egyenesen a mi al
vó szobánkba ny ílo tt — úgy, hogy ha 
bajom  lett volna, az esetben is közel 
leende hozzám ez a kedves, édes, gondos, 
jó anya. —

Alig vette észre Petőfi Etelke szobája 
lakatlanságát, nem nyughaték, míg fér
jem m el észre nem  vétette, mi boldog 
volna, ha e szobába költözhetnék —, 
régi lakását különben is épen elhagyan
dó volt.

Férjem  örömmel engedte á t a szobát 
rendelkezésére — term észetesen, csak 
barátságból, s Petőfi a m int ezt m egér
té, egy 24 óra a la tt m ár be is költözék 
oda.

I tt  készültek Etelke halhatatlanításá- 
ra  ama költem ények, m elyek később egy 
füzetben m egjelentek s azon időben oly 
nagy hatásúak lőnek. — Előttem fek
szik a költő kéziratában a füzet — , szá
m omra írta  le Petőfi, s én megőrzém azt 
— gyerm ekeim  és unokáim  szám ára, e- 
reklyeképpen.

Am it éjjelenként írt, jókor reggel ren 
desen beküldő hozzám, így gyűlt össze 
lassanként a 36 költem ény teli könny
harm attal, Etelke sírjáról.

Ügy járt-ke lt egyébiránt Petőfi Etel

ke szobájából ki és be, m int az alvajá
ró — , m ajd kiűzte őt szilaj fájdalm a, az 
alig hanto lt sír m ellé — , m ajd ism ét 
visszahajtotta a szobába, hol a kedves 
angyal lakott, élt és kilehelte á rta tlan  
lelkét.

Hiszen elbeszélhetik szerelme történe
tét, bem utathatják  a költő bensejét m a
gok a költem ények is, összes m unkái 
között, m elyek Etelke sírjá t halhatatlan  
koszorúként fonták körül, míg Petőfi 
neve él, míg hazánk határai között m a
gyar szív dobog, ott zöldellenek mind 
örökké . . .

Elmondom, m it eddig 
R ejtve  tartogattam,
M int gyöngyét a tenger 
Legm élyebb habokban.

Halld meg, drága gyöngyöm,
Szép, szelíd galambom!
A m it érezék és 
Szenvedők, elm ondom  stb.

Ezzel kezdé meg Petőfi a m eghatóan 
szép költm énysort, m ellyel Etelke em
lékét m egörökíté; ezt követé azután az 
a nyolc sorból álló felsóhajtás, m elyet 
arra  vonatkoztat, hogy ő segíti férjem 
nek E telkét koporsójába betenni:

M it nem  tettem  volna érted,
Szép  kis szőke gyerm ekem !

De szerelm em  bem utatni 
M egtiltotta végzetem .

A z  egész, m it életem ben  
Érted tennem  lehetett,

A nnyi, hogy a koporsóba 
Én tevém  be tetem ed.

A  költem énysor ötödiké ism ét egyike 
a legszebbeknek:

Jaj, de bús a harangszó!
Neked harangoznak,

K edves, hervadt rózsaszála 
Tizenöt tavasznak! stb.

De gyöngédebb szavakkal senki nem 
kérheti elszállt kedvesének engedőimét 
arra, hogy sírjá t szabadjon meglátogatnia, 
m in t Petőfi tévé a költem ényei tizedi
kében, midőn így esdekel Etelkéhez:
N em  háborítom-e nyugalm ad,

Elásott kincse életem nek!
Ha szívem  árva gyerm ekével,

A halvány arcú szenvedéssel 
Hozzád gyakorta kijövendek?

N em  fog zajt ü tn i érkezésem,
Sírhalmod mellé halkan lépek:

Csak csókomat teszem  fejfádra,
A z t is lemossa könnyem  árja —,

És ekkor ism ét hazatérek.

Igen csinos kis költeménnyel festi azt 
is, m i volt a ravatalon élete eszmény
képe:

Ha életében nem szerettem volna 
A  szőke fürtök kedves gyermekét; 

ö v é  leendett életem, szerelmem,
M időn halotti ágyon feküvék.

Mi szép, m i szép volt a halotti
ágyon stb.

Midőn beköltözék hozzánk, Etelke el
hagyott szobájába, első sorai így hang
zottak:

E szobában küzködött az 
Elet és halál fölötte,

Míg az élet 
Öt, a szépet,

Öt, a kedvest, elvesztette.

E szobában siratám őt 
K önnyeim nek tengerével 

— Szenvedésem  
A vagy létem

E tenger m ért nem  nyélé el!

E szobában lesz lakásom;
Édes k ín  lesz laknom itten,

Itten  laknom,
Öt láthatnom  

M indig éber emlékimben.

Egy kivánatom  leszen, ha 
E szobából el kell menni;

A z, hogy engem  
A kko r innen

Szent M ihály lova vigyen ki 

A  költem ény három legvégsője:

Függ már a lant megérintetlenül stb. 

továbbá a

Mi bűvösbájos hang?
Völgyben csendült meg ünnep-est

harangja? stb.

s végül a:

Messze vándoroltam, elhúnyt édes
lelkem

De midig, m indenütt, a hol
jártam -keltem ,

Bánatos emléked, m in t egy sötét fátyol 
H úzódott utánam sírodnak halmától stb.

Oly szép, oly költői befejezése az 
egésznek, oly hű tükre Petőfi enyhül
teb b fájdalm a s még mindig lángoló sze
relm ének, csak a következő néhány sor 
is, hogy jólesik ide jegyezni azt:

Szívem  lesz képed Etelkám, halálig! 
Függni fog szívem en képed, m in t

domború
Sírodnak fejfáján e hervadt koszorú.

SZABÓ GYULA

Petőfi itt van!
A  hetvenes év ek  végén és a nyolcvanas évek elején kezdett 

volt kia laku ln i egy olyan „szokásom.“, hogy a sűrűn látó atá 
szervi „veszedelm ek“ közt Petőfire „támaszkodva“ igyekeztem  
visszalábadozni az egészségesebbek-erősebbek világába. A z  jj 
világm ozgató fiatalsága, életereje, szabadság- és term észetra- 
jongása, az az egész „elpusztíthatatlanság“, am it em beri s köl- 

n léte-lénye sugároz, m indegyre olyan segítő kéz volt, am e
lyet meg lehete tt fogni a testi-lelki válságban, sokszor olyan  
„kézzelfoghatóan“, hogy még a gyógykúrás gyaloglásokban is 
érezni lehete tt a „gyalogló társ“ testi közelségét. De a lelki 
„sugár“-kúra m ég jobb és hatékonyabb volt, s kézzelfogható  
bizonyságai furcsa m ód annak is m aradtak fenn. Ezek jórészt 
e lkezdett és abbahagyott, félbe-szerbe m aradt csonkabonkasá- 
gok, a hosszú lábadozások jegyzethalm azainak „holdudvarai
va l“. Ep kerekdedségű „teliholdként“ — kész m unkakén t 
— csupán egyetlen anyag „virít“ ki a töredékhalom ból, s ez, 
gondolom, azért sikerü lhete tt, m ert egyrészt éppen akkor  — 
1981—82-ben — „időszerűen" kerek évfordulóként közeledett 
Petőfi születésének 160. évfordulója  — 1983. január elseje —, 
m ásrészt meg ez a többinél kisebb testi-szellem i erőfeszítést 
igénylő „vállalkozás“ volt. M inthogy akkori lábadozásaim lelki 
„sugaraztatásához“ inkább a „bölcselkedő terápia“ iránt m u
ta tkozo tt belső igény, Petőfi ezúttal — életem ben első ízben  — 
főképp  a m ed ita tív -filo zo fikus m ivoltában „szegődött“ m el
lém  — ő ebben is hatalm as „doktornak“ bizonyult —, szinte  
m in tegy  százhatvan esztendős bölcsként, aki — akárcsak Szil
veszter testének börtönrácsai és gondolatainak fejbefalazásai 
közö tt — „Tíz év  alatt száz évet é lt“, összeválogattam  tehát 
,ünnepeltünk“ költészetéből egy olyan „kisantológiát", am ely „a 
kevésbé ism ert, többnyire hom ályba vesző oldaláról“ m uta tta  
a „sétáló társamat" — olyan verssorokat, am elyek „nem fo 
rognak közszájon“, s am elyeket „nem énekelnek m űszerzem é
n yekkén t sem a betyárok, sem  a kisiskolások“ —, s m iután  
ezek sorában az egyik vers azt a cím et viselte, hogy Mit szól 
a bölcs? én abból képeztem  egy olyan m űsorcím et, hogy Mit

szól a bölcs Petőfi?, és elképzeltem , hogy ez egy színházi elő
adás lesz a kolozsvári színházban, „Születésének 160. év for
dulóján“. A  versösszeállítás le tt volna a színházi előadásnak 
a „szavalati“ része. De m inthogy a képzelet m indezt a kolozs
vári színpadon állította volna színre, bevezetésként, „innepel- 
tü n k “ még közelebb-hozásaként egy terjedelm esebb szöveggel
— am i a színházi est első része lett volna  — m egeleven ítettem  
a „kolozsvári Petőfit“, vagyis Petőfi kolozsvári ú tjait-járásait
— s annak fókusz-sugárzásaként Petőfi erdélyi útja it-járásait —, 
am ihez kölcsön ve ttem  legelső á tjárásának idejéből azt a h ír
harangként zengő újságcikk-cím et, hogy Petőfi itt volt!, azzal 
az egy módosítással, hogy a m ú lt időt je len  idővé „varázsol
tam “. Ebből a ké t — prózai és verses — részből az á llt ösz- 
sze, hogy az egyik rész a halálra szántan kardos-csatázó-sza- 
badságharcos fiatal v itéz t „állította elő“ a maga kolozsvári
erdélyi valóságos-életigaz cikázásaiban, a m ásik a szin te ősz.en- 
szakállas, olykor az életuntság öngyilkáig nekikeseredő „böl
cset“ a maga versbeli „felhői“ között. S am in t készen vo lt így 
a „kettős“ Petőfi, egyik lábadozó „sétánkkal“ elm en tünk végig 
a sétatéren éppen  a  színházig, ott „beadtuk" az anyagot jó ide
jében, hogy legyen elég idő az évfordulóig „napirendre tű zn i“ 
az előadást. En részemről még szín fa l-elképzelést is vázoltam  
a prózai részhez — a Biasini épü letének hom lokzati fala, elő
térben m ai-m odern ú ti robogásaink helynévm uta tó  forgalm i 
tábláival —, s az egészből aztán úgy le tt végül „teljes hold
fogyatkozás", hogy egy jóval későbbi — s aránylag jól helyre
lábadozott testi-le lki állapotban m eg te tt — gyalogutam  végén, 
m ely ugyancsak a színházig vezetett, visszakaptam  házi m eg
őrzésre a m atuzsálem i korú kolozsvári „ innepeltünk“ születés- 
napi műsoranyagát. A zóta  még vén ü lt nyolc esztendőt Pe
tőfi. Most már, a legújabb ú jévvel, százhatvannyolc esztendőt 
tölt, és így újabb  — bár nem  kerek  — születésnapi m egem lé
kezéskén t szem ünk elé e leven íthetjük  a nyolc év elő tti a lka
lomra készült szöveg részleteivel a Biasini-fogadó egykori szál
lóvendégét, akinek annál nagyobb a becse és dicsősége a v i
lágban, m inél kerekebbre kerekedik a világszabadság, s aki úgy 
torpanhat m eg egy helyi „szabadság“ útvesztő jében, ahogy 
szám űzni akarják névadó nevét a Biasini u tc á já b ó l. ..  V énül 
a bölcs — bölcsessége évül-e? T érjü n k  be a „bukott“ születés
napi em lékm űsor címadó versének „utcájába“, s ha az ott 
sorjázó nyolc szakasznak csak a „páratlan oldalát“ nézegetjük, 
ilyen  bölcs szólásokat o lvashatunk a szakaszok első, harm a
dik, ötödik és heted ik „számait“ nézve:

Hm, bizony csak sok nem  úgy halad,
A m int kéne, itt a nap alatt.
S zikrát sem törődve szól a bölcs:
Itt van  a pohár, hol a bor? tölts!

K orpafőt díszít selyem kalap,
S az okos fő teng daróc alatt. 
Szikrát sem törődve szól a bölcs: 
I tt van a pohár, hol a bor? tölts!

egyenesség, ny ílt őszinteség, 
Rókaságnak zsákm ányul esék. 
Szikrát sem törődve szól a bölcs: 
Itt van a pohár, hol a  bor? tölts!

Igazm ondás elhajíto tt kő,
H ajító fejére visszajő.
Szikrát sem törődve szól a bölcs:
I tt van a pohár, hol a bor? tölts!

Kolozsvár 1990. decem ber 15.

M ár 1846. október 28-án azt írta  a barátjának, Vá- 
rady  A ntalnak Koltóról: „Valami egy hét m úlva m egyek 
innen Kolozsvárra.“ Akkor azonban elm aradt mégis 
az út, maga helyett csak sorait küldhette a régóta vá
gyott városba U rházy Györgynek, s azokban olyan el
keseredetten szólt az elm aradt útról, hogy később a 
nyom dafestéknek három  szemérmes pontot kellett hagy
nia az indulatkitörés egyik — pirulásra alkalm at ad
ható — kifejezésénél: „M ár megindultam  Erdélybe, s 
m egint csak vissza kelle tt fordulnom. S ez most ha r
madszor történ t velem  életemben. Fátum. De a jövő 
nyara t végig Erdélyben töltöm; m ár akkor bemegyek, 
ha m inden határon egy ló [ ...] mered is elém, azzal 
ijesztő, hogy belém búvik, ha tovább lépek.“

Háromszor készült s akart jönni Kolozsvárra — 
m ondhatjuk tán  ma is így: ide közénk —, míg végül 
egy esztendővel — s nem egy héttel — a költői levél
sor után, a negyedik rugaszkodással sikerült legyőznie 
a „Fátum ot“. K ettesben jöttek a „kolibri-tojásnál fi
ligránabb“ Júliával: a költői mézeshetek fészekmagányá
ból érkeztek. Tulajdonképpen nászút le tt volna, de 
csaknem egyet nyargaltak  Költőtől Kolozsvárig: 1847.



1823. I. 1.

A ritk a  tehetség áldásával 
induló élet az indulás ó rá já 
ban  nem  különbözik a többi
től. 1823 első h a jn a lán  sok 
gyerm ek szü lethete tt és bizo
nyára  szám talan  olyan em 
berré  cseperedtek, aki a m a
ga m ódján m egtette a  köte
lességét. De van, ak it a tá 
volság sem e jt el, nem  kicsi
nyit. Aki a mélységes és igaz 
em beri dolgok üzenetével le
pi meg a  világot, olyan üze
nettel, m elyre örökké vissz
hangzik a szív meg az ész, a 
szabadság és a szerelem. Ki 
nem  ra jta , á lta la  tan u lta  meg, 
hogy ezen az anyanyelven mi 
a vers, ki nem  tö ltö tt fe le jt
hetetlen  délu tánokat m ár gyer
m ekkorában az ő világában, 
hangulatában , eszméinek, el
ragad tatása inak  m ám orában, 
ki nem  szavalta  m ú lha ta t
lan em lékezetű és hangulatú  
tem plom i, iskolai ünnepélye
ken ezt a költészetet, mely 
m indig n y íltan  tudo tt beszélni 
helyettünk. M esebeli óriás, 
vagy varázsló  lenne, ha nem  
le tt volna valóságos szabad- 
sághös, az életm ű s a legen
da legtökéletesebb, olyan fe
lü lm ú lha ta tlan  találkozásá
nál, m in t két küküllöm enti 
hegyoldal találkozása ott a 
csata tér felett. Vérszag és 
pénzszag, égett hús és pe
csétviasz serceg; carbonarik  
és szegénylegények, akik  a 
kötéllel fogdosott katonák  so
raiból szöktek, világhíres köl
tők  és éppen klasszikussá v á 
ló zeneszerzők hem zsegnek 
körül a korban, mely a Szent 
Szövetség vasrácsai közé szo
ríto tt, ú jra  felosztott W aterloo 
u táni v ilágban hömpölyög az 
idő távoli hegyláncaként kék
lő 1848 felé. Egy fiatal pol
gárosodó m észáros család já
ban m egérkezik az elsőszü
lött. M iről írnak  a korabeli 
újságok, m in t távoli és kö
zeli hátterérő l, annak  a v i
lágnak, melyből a Világsza
badság nagy eszm éjét fogja 
m agába szívni a költő, a kor 
egyik szellem i nagyhatalm a, 
miközben a lánc- és kard 
csörtető nagyhata lm ak kong
resszusról kongresszusra szö
vik a hálót, m elyet a Népek 
Tavasza egy fele jthe te tlen  év 
a la tt szétszaggat m ajd.

December 14. 1822. A Vero
nai Congressusról. Az Auszt
riai. Orosz és Prusszus leg
főbb M onarchák, m inekelőtte 
V eronából eltávoznának, ot
tan i egybegyűléseknek kim e
netele felöl, a más U dvarok
nál m egbízott K övetségeik
hez következendő hivatalos 
leveleket bocsátották, me
lyeknek orig inálisaikat H er
ceg M etternich, Gróf Nessel
rode és G róf B ernstorff Mi
nisztereik ír tá k  alá: ,,A szö
vetséges M onarchák és Ca- 
b iné tja ik  1822nek folytában 
ú jra  egyesülnének avégré, 
hogy a Nápolyi s m inden O-

la.sz udvarok megegyezésé
vel az 1820 és 21ben ked
vetlenül m egháborított Fél
sziget csendességének m egál
lap ítása irán t te tt rendsza
básaik m eghatároznák. V ál
jon ezen egyetlenegy Ország
ra  tódult veszedelmeket, me
lyekből a  többiekre nézve 
annyi k á r  következhetik, el
nézhetnék-e hidegvérrel a 
M onarchák? E lnézhetik-e csen
desen m indazon gonoszokat, 
m elyek napró l nap ra  borzasz
tóbbakká és veszedelm eseb
bekké kezdettek lenni? . . .  E- 
szerint, am in t a M onarchák 
k ívánságát a dolgok kim ene
tele kielégíti, azonképpen tel
jesedik bé, am in t a Leibachi 
Congresszus végzésével k i
nyi] a tkozta tának  . . . “

TÖRÖK BIRODALOM. 1822. 
Dez. 10. K onstancinápolyból 
jelentik , hogy H alét Efendi 
feje m egérkezett a fővárosba 
s m ásnap a Szeráj első ud 
varában  nézésül k itétetett, 
hol harm adnapig  állott. A 
m elle tte  felfüggesztett h a lá 
los íté le t a következendő: „Az 
itteni, m ásoknak példájára  
közönségesen k ité te te tt fő a 
volt N isandzsinak a feje, ki 
a B irodalom ban egyik leg
főbb m éltóságra em eltete tt s 
M onarchájának kegyelmivel 
tetéztetett. hogy a S tátusnak 
hűségesen és igazán szolgál
na . . .  De ő ezekkel nem  gon
dolt, hanem  inkább hívtelen 
lelkének sugallásaira hallgat
va. m indenféle fortélyokat el
követett . . .

M agyarország. 1822. Decem
ber 21. Méltóságos Szent- 
Györgyi H orváth  József Csá
szári és Kir. K am arás Ü r a 
tudom ányokhoz vonszó szere- 
tetből T. T. Szom m ár József 
U rat a Philosóphia Doctorát 
és felesküdt prókátort, aki a 
L ite ra tu rán k a t m ár ném ely 
D rám ákkal gazdagította, Hegy
falui U radalm ának  fiskálisá
vá nevezte.

Spanyol A m erika. Chilinek 
Santiago nevű  városából jú 
liusban in d u lt levél szerin t 
közli a Courir 1822. dec. 7di- 
kén P eruban  az Independen- 
sek részéről nem  igen jó lá
bon állnak  a dolgok . . .  Ezen 
p illana tban  (juli. 20.) oly i- 
szonyú földrengés van ná
lunk, hogy m ia tta  levelem et 
rekesztenem  kell, m ert ke
zem lábam  reszket.

Budán Decem ber 15.dik reg 
gel hosszas betegeskedése u- 
tán  m egholt Nagy. Tiszt. Tu
dós Verseghi Ferenc Űr, a 
Philosophiának Doctora.

M agyar K urír Bécsböl. ked
den D ecem ber 24ikén 1822. 
Hirdetés. A Nemzeti L itera- 
tú rá t kívánó hazafiaknak je 
lentetik , hogy a  hét M agyar 
K apitányoknak és A ttila K i
rá lynak  rézre m etszett ké
peik a legjobb Originálok 
szerint a jövő 1823. eszten
dő elején m egjelennek. A 
subscriptiót rá ju k  Jan . 15- 
dikéig K ilián  és Eggenberger 
Pesti s V igand Kassai K önyv
árusoknál, Táblabíró Zsadányi 
Vitéz Jósef Ú rnak  nyugtató 
levelére 20 fté r t meg lehet 
tenni.

Spanyolország. Dez. 24. Me
rino tábornok Reynosába é r
kezett, ahol a polgári Mili- 
tiával le tétette  a fegyvert. 
Két em bert, k ik bém eneteie- 
kor fegyveres kézzel akaró 
nak ellene állani, agyon lö
vetett. Heves viadalba eresz
kedett az ellenségnek egy 
osztályával, m ely tu lajdon 
ere jé t fe jü l m últa s e vesz
teség m indkét részről neve
zetes volt.

A francia K irály  Dec. 19én 
Herceg W ellingtont magános 
audiencián  fogadta, mely szin
te egy egész óráig eltarto tt. 
Azután a Herceg a k irályi 
fam iliánál, te tte  tiszteletét s 
m ásnap délu tán  London fe
lé e lu ta z o tt. . .  Aznap érke
zett meg Veronából Vicom
te C hateaubriand. kinek a 
M oniteur Dec. 29én külső 
dolgokra ügyelő M iniszterré 
neveztetését jelenté.

Erdély, Kolosvár. Dez. 15. A 
m últ novem ber végével me
gint elkezdette itten  a m a
gyar Játszó Társaság já té 
kait adni az új Nemzeti 
T h e á tru m b a n .. . Ha a já té 
kok jövedelm éből valam i 
fennm aradna, az a Musikai 
egyesület fundusához csatol- 
tassék; ha pedig a megkí
v án ta ié  költségek ki nem  
jönnének, akkor maga a 
Méltóságos D irector Ú r s még 
néhány buzgó indulatú  ifjak 
ígérték, hogy a magokéból 
pótolják  a cso n k u lást. . .  A 
m agyar T heatrum  egyik Ve- 
te ránusa Kocsi Űr a Them is- 
toclesben m egint fellépett.

vem ber lső jétő l 1822 Oct. u to l
sójáig, m inden vallás kü lönb
ség nélkül 14.089 betegek vé
te ttek  fel, k ik  közül a nem 
Római. Cath. K eresztyének 
száma 1455; a  Zsidóké pedig 
60. M egholtak az em lített e- 
gész számból 1189-en.

A Gabona négy fő nem einek 
árrok  á ltá ljában  Dec. 23— 
28dik: Búza 144 — Rúzs 85 — 
Á rpa 86 — Zab 76. —

Lotteria Jelentés Ja n u á r 7di- 
ke; első húzós: a következen
dő öt főszámok az u tánok k i
te tt sum m ákat nyerék: — —

Újabb tudósítások szerint a 
Nagy B ritanniái Gőz-Machi- 
nák szám a 1500ra telik. Fel- 
vévén m ár közép szám olás
sal, hogy egy-egy gépely 40 
ló te rhé t viszi, összesen ez 
annyi m unkát teszen, am eny- 
nyire 180 ezer ló s valam i 
egymillió em ber k íván tat- 
nék. Ugyanazon tudósítások 
Franciaországban csak 300 
Gőz-M achinákról em lékeznek.

A spanyol Cortes rendelései 
közül egy egész cikkely a 
gyalog postákról szól, hogy a 
tudósítások a legnagyobb 
gyorsasággal mehessenek, s 
m eghatározza egyszersm ind 
az ebbéli késedelmezés bün
tetéseit is. A helységekben 
Tanácsok, K áptalanok  és Pa- 
rochusok gondoskodni tartoz
nak a hivatalos leveleknek 
haladék nélkül való tovább
küldésekről s m inden egy- 
egy órai késedelem ért 30 
p iaszterrel fizetnek.

Németország. Jénában  1823 
Jan u ári bizonyos rendetlen
ség m iatt 17, többnyire h a
zafi tanu lók  az U niverzitás
ból elküldettek  s egyszers
mind azon jussuktól is meg
fosztottak, hogy Státus-szol
gálatba léphessenek. Az el- 
vándorlo ttak  visszatakarod
tak a k irendelt napra Jé n á 
ba, hol m időn h ibá juk  irán t 
a nyomozások folynak, ma
gokat egész csendességgel vi
selik. M indenféle várakozá
saikban m egcsalatván, most 
m ár kedvetlenül s lesütött 
fővel já rn ak  fel s alá.

M inekutána Buda és Pest közt 
December 20d é jjel félignél 
tovább befagyott a Duna, 
Dec. 31ig ladikokon, több he
lyeken kompon já rtak  a Sá- 
ros-feredő irányában. De e 
napon azon jég is, mely a 
hídon fejü l meg. volt á lla 
podva, m ivel a  víz kevéssé 
m egáradott, reggeli 10 óra 
tájban m egindult és most a 
két város között az egész 
D unát kem ény jég teríti.

Az A usztriai M onarchiabeli 
Könyörülő B arátok jóltevö 
Rendének ügyelése a la tt lé
vő 25 Ispotályokban 1821 No-

Bécsben a m arhahúsnak  fon t
ja Jan u áriu sra  ezüstben 7. — 
Váltó k rajcárban  17 és fél kr. 
ra határoztatott.

AURÓRA, Hazai A lm anach 
1823ra. k iadá K isfaludy K á
roly. Tíz rézre m etszett kép
pel, G.M.P. és Sch. ra jzo la t
ja ik  u tán; m uzsikai darabok
kal, P árisi form a-kötésben; 
aranyos metszéssel, tokban, 
velin papirosra nyom tatva, 
ta lá lta tik  Igaz Sám uelnél, 
ára  10 forin t 5 kr.

összeállította
l A s z l ó f f y  a l a d Ar

október 20-án indultak, s m ásnap — 135 esztendeje m ár 
(hogy repü l az idő!) — „csütörtökön estve későn“ é r
keztek meg. Am bárm ilyen nagy volt az út, s bárm i
lyen nyargalva jöttek, Petőfi a megérkezés u tán  egy 
órával m ár Kolozsvár látásának nagy élm ényéről kör
m öké a betűket ú ti levelébe: „M ár egy órája, hogy 
Kolozsvárott vagyok, s még m indig azon töröm a fe 
jem et, hogy csakugyan itt  vagyok-e vagy sem, any- 
nyiszor indultam  m ár ide s fordultam  ism ét vissza ú t 
közben, hogy végre örökös obsittal küldtem  el a re 
m ényt e városba valaha elju thatnom  ..  . Midőn beértem  
Kolozsvár külvárosába, h irtelenében azt gondoltam, 
hogy Debrecenbe ju to ttam : apró parasztházak s az u t
cán feneketlen sártenger; de am int berobogtunk a 
M agyar kapu a la tt a városba: m egváltozott a világ, s 
nagyot lélegzet lem örömemben, hogy, istennek hála, 
csalód; . .  . . erva valék a kicsiny, de élénk és ke
délyesei '.a Kolozsvárban, m elynek utcáit most 
gyönyörrel szemlélem a Biasini fogadójának egyik ab
lakából, míg feleségem . . . engedj meg, barátom , most 
m ár nem  írok tö b b e t . . . feleségem fölkelt helyéről, s 
hozzám közeledik. Kétségkívül fontos végzendői lesz
nek velem, tehát nem  írhatok. Isten  veled.“

Tulajdonképpen nászúton voltak: term észetes, hogy 
abba kellett hagynia a városunk utcáiban való gyö
nyörködést, a levélírással együtt. Mégis, a „fontos 
végzendők“ ellenére, itt, Kolozsváron lépett először há
zasem berként a nyilvánosság, a „világ“ elé . . .

És a kis kolozsvári „világ“ megérezte, felfogta, 
hogy a Biasini-fogadó vendégével ünnepnap érkezett 
a város életébe; hogy bárm ennyire pénteki nap v irrad  
rá, az egykor talán  em léktáblára vésett nap lesz a 
fogadó falán. Felfogta, és egyben fogta is a tollat, hogy 
a hétköznapokból kiragadó ünnep pillanatait megörö
kítse. „Pénteken Petőfi nejével bejárta  Kolozsvárt 
s . . . m egnézte a házat, m elyben M átyás 1443-ban szü
letett, s m elyet 1843-ban . . . tövéből m egújítának — 
s megígérte, hogy a házat megénekli. Jól teszi!“ — 
írta  a város későbbi nagy nevű történésze, Szilágyi

Sándor, aki ekkor húszéves fiatalem berként lelkese
dett a M átyás szülőházának megéneklésére te tt ígé
retért. Tirczka Eszter, akinek ezidőtt m int hajadonnak 
még csak te tte  a szépet Nuricsán József, hat évtizeddel 
később, im m ár ebben a mi bőrünkre szabott XX. szá
zadban, özvegy Nuricsán Józsefnéként még mindig élete 
legfelejthetetlenebb p illanataként idézte fel azt a rég
volt kolozsvári pénteket, am elyet akkor m ár egy év ti
zed óta em léktábla is örökített a Biasini emeleti ré 
szén: „Szép őszi alkonyat v o l t . . .  — közvetítette a h ír
lapíró W alton Róbert az öreg özvegyasszony-szemta- 
nútól hallo ttakat a lap olvasóinak. — Hangos szóval 
közölték az ifjak, hogy Petőfiék a Biasiniban vannak 
szállva, és ekkor valam ennyien a szálló felé tarto ttak , 
ahová m ár az utca népe is csapatokban vonult. K iál
tások is hallatszottak: — M enjünk Petőfihez! Mind 
több és több nép nyom ult velük együtt a Biasini 
felé . . . Sok volt a nő is. A fiatalem berek u ta t csinál
tak  a lányoknak, s így sikerült nekik Petőfihez közel 
ju tn i: körülbelül tíz lépésnyire állo ttak  a költőtől. Ek
kor m ár Petőfi a szálló előtt levő (csak nem rég eltá
volított) nagy, kerek, ún. feleki kövön állott, s a nép 
lelkesen éljenezte. Majd beszélni kezdett. Dicsőítette 
a népet, a szabadságot, és beszélt a forradalomról. 
Barna ú ti ruhában volt a költő, lehajto tt fehér gallér 
a nyakán. Feje fedetlen. Szép hangja volt, messze el
hallatszott, és oly lelkesen beszélt, hogy a közönség 
még sokáig éljenezte, és csak későre oszlott szét. Jú liá ja  
azonban nem volt vele.“

A kerek kő azonban o tt volt a lába alatt, ugyanúgy, 
m int szűk három  évszázaddal azelőtt a hitalapító  ko
lozsvári apostolnak, Dávid Ferencnek. Olyan kő volt 
az, am ilyenekkel világokat szoktak kimozdítani he
lyükről . . .

És péntek után  következett szombat, október 23- 
ika, amely ugyancsak hétköznap le tt volna, ha Pető
finek nem sikerül ezzel a negyedik indulásával e lju t
nia Kolozsvárra. így azonban ez is ünnep lett, még 
nagyobb a péntekinél, m ivelhogy ez egyben a búcsú

Soó Zöld Margit: Kalitka

PETŐFI SÁNDOR 

R O N G Y O S  V I T É Z E K

Föl tudnám én is öltöztetni 
Szép rím- s mértékbe versemet, 
Amint illő meglátogatni 
A társasági termeket.

De eszméim nem henye ifjak, 
Kik élnek, hogy mulassanak, 
Hogy felfiirtözve, keztyűs kézzel 
Látogatóba járjanak.

Nem cseng a kard, nem dörg az ágyú, 
A rozsda-álom lepte meg;
De tart a harc . . .  a kard s az ágyú 
Helyett most eszmék küzdenek.

Ott állok én is a csatában 
Katonáid közt, századom! 
Csatázok verseim m el. . .  egy-egy 
Harcos legény minden dalom.

Rongyos legények, de vitézek,
Mind bátran harcol, bátran vág,
S a katonának bátorsága 
Teszi díszét, nem a ruhák.

S nem kérdem én, hogy költeményim 
Túlélnek-e majd engemet?
Ha el kell esniök talán e 
Csatában: ám hadd essenek.

Még akkor is szent lesz a könyv, hol 
Meghalt eszméim nyugszanak,
Mert hősök temetője az, kik 
A szabadságért haltanak.

estet is jelentette . M ásnap indult az ifjú pár Szalon
tára, A rany Jánosékhoz. De a másnapi vasárnapig még 
hátra  volt az ünnepnek az a tetőpontra emelkedése, 
amely az akkori kolozsvári sajtóban is méltó helyet 
kapott: „Petőfinek Kolozsváron átutaztában a tanuló 
ifjúság fáklyás zenével tisztelgett, barátai ízletes öste- 
bédet rendeztek, m elyben nehány orsz. gyűlési tekin
télyes tag is részt v e t t . . . Berzenczei orsz. gyűlési je
les ifjú  követ Petőfiért, különösen m int a nép dal
nokáért rem ek áldom ást ürített, valam int fiatal szép 
nejéért is, ki közkívánatra személyesen is megjelen
vén, riadó éljennel fogadtatott. Az innepelt áldomásvi
szonzás helyett »Dalaim« című költeményét m ondta 
e l . . .  Az egész estebéd a la tt az innepelt költő népda
laiból ír t  m űszerzem ények és más válogatott m agyar 
zenedarabok élénkíték és m ulaták a társaságot, Okt. 
24-n ven d ég ü n k . . . Pest felé távozott.“ A leglelkesebb 
tudósító a Petőfinél is fiatalabb Szilágyi Sándor volt. 
M intha sejtette  volna, m ekkora történelmi idő van 
közel jövőben a Petőfi országjárásaival, úgy röpítette  
örömteli beszám olóját a csaknem legtávolabbi m agyar 
lapba, a Győrben megjelenő Hazánkba: „Igen, ő itt 
volt, nálunk  volt, körünkben volt — két napig! Ó, e 
két nap két évvel ér fel! M ert látni őt színről színre, 
ki lelkünk előtt képzetünk ideálvilágában m ár ösme- 
rős, m ert beszélni vele, hallani őt, kinek szava velőn
ket ráz ta  meg: em lékünk tábláiba véste m agát — 
m ondjátok meg, nem boldogság, nem kéj, nem öröm-e? 
Petőfi i t t  volt! — e három  szó hangzik most is lel
kemben, s tán  fél Kolozsvár lelkében.“

Ha Petőfinek három szor nem sikerült eljutnia Ko
lozsvárra, m ost annál inkább háromszorozódtak h á r
mas ism étlések ritm usába a mondatok, s annál inkább 
hangzott három  szó úgy ott, m int amitől egy péntek 
és egy szombat két esztendővel ért fe l!

És Petőfi, mint. aki tudta, hogy minden lépésével 
a történelem  lépik, kivált ha közben a feleki kőre is

Folytatása a 4. oldalon
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Mändy
Iván:
Ö néletrajz
: „— M ikor voltá l borbélynál?

Végigsim íto ttam  a hajam on.
— A  borbély m eghalt.
— És akkor te  m ost 

m á r . . .?
— H arm inc évig jártam

hozzá. t
— M eddig akarod gyászol

ni? '
: K ibám ultam  arra a kis  

térre. E lképzelhetetlen , hogy 
va laki fe lb u kka n jo n  a fá k  
között. Távolabb lehúzo tt re
dőnyök, kopott cégtáblák.

— N em  ártana, ha megbo- 
fo tvá lkoznál.

— N a igen."

Az idézet M ándy Iván  Ön
é le tra jz1 című kötetéből való, 
s- egyike azoknak a passzu
soknak, am elyekben a m inden  
á tfogását célzó perspek tíva  a 
m aga szélsőségeiben, a re jté 
lyesség és a köznapiság révén  
van jelen. A párbeszéd-töre
dék, a legcsekélyebb ünnepé
lyességnek is h íjá n  lévő unott- 
in g erü lt szóváltás, no meg a 
szokásos p illan tás, k itek in tés 

í laz ablakon: egyértelm űen é- 
let-közhelyek. N osztalgiam en
tes, töm ör helyzetképpel van 

. do lgunk  tehát, am elyen 
;iz egyetlen rést, a  tö rténések 
m asszív  felü letén  való  tulállást 
az egyes m ozzanatok közti 
kapcsolatok lehetősége terem ti 

jmeg.
Bizonyosságok hám ozhatok 

ki, csalogathatok elő a je len - 
. felszín oly sivár zavarta lan 

sága mögül: egy borbély ha- 
ílá la és egy néptélen  tér. A 
*tökéletes k iürite ttség  m om en
tum ai. S m indehhez képest a 

-borotválkozás oly je len ték te
le n n e k  tűnik, ak á r  egy hal- 
"dokló o rrá ra  röppenő légy.

És itt  m ár helyben is vol
nánk. „Ez az egész sokat 
d icsért és ugyanakkor szinte 
lelem ezhetetlen technika m in t
ha semmi másból nem  állna, 

•mint egy közönséges, agyonis
m ert, m ár az unalom ig m eg
szokott bútorokkal, kellékek
kel berendezett em beri élettér 

' legterm észetesebb em beri v i
lá g n a k  minél hűségesebb repr-, 
odukálásából — ír ja  M ándy 
egyik m éltatója.2 — Még csak 
az sem pontos, hogy azt a- 
karná  m egírni ,am i rendesen 
a  sorok mögött szokott m a
radni. T udnillik  azt úgysem 
lehet. (. . ) De h á t akkor m it 
m ondhatunk egyáltalán  erről 
a prózáról? H át nem  a presz-t 
szók, tribünök, terek, mozik, 
öreg szobák, lépcsőházak, u-

m ss ta n t

Egy nyugati magyar folyóiratról
Ú J  L Á T Ó H A T Á R

szódák és a többi, akár ism e
retlenü l is ismerős M ándy- 
helyszín világáról van itt szó? 
H át nem  a vágások, a «nya
valyás» filmszerűség, a lebeg
tetés technikájáról, a hangjá- 
tékszerű, kihagyásos, szürreá
lisnak vagy álom szerűnek 
m ondott narráció  form akérdé
seiről? És ha nem  (ha még
sem) errő l akarnánk  beszélni, 
akkor egyáltalán  m iről lehet 
i t t  még szó? Persze, tu la jdon
képpen erről, nagyonis erről 
van szó. Csakhogy. Ez az 
ak á r a tem atikai, akár a poé
tik á i fogalom készlettel igy-úgy 
le írható  szöveg ott, M ándynál 
mégiscsak valam i k im ondha
ta tla n t idéz fel; csak persze, 
kim ondva ez az egész így néz 
ki, ahogy. Beszélni ró la tehát, 
ha egyáltalán, akkor ugyan
csak így, esetlenül és csak kö
rülbelü l.“

M ert a m inden  m egvan  te l
jesség-élm énye csak tükörcse
repekből, kósza visszfények
ből rakódik  össze. A fekete és 
a szürke árnyalatok  egyhan
gúsága pedig m ár-m ár teljes 
m értékben födi a bizonyossá
gok m élyvörös rétegét. A 
fö lk ínált a lte rna tívák  közül 
prózaform áló elvként M ándy 
Iván  is azt fogadja el, am e
lyet jórészt a Kosztolányi-is- 
kola te rem te tt és O ttlik  Gé
za honosított meg. Az egy
szerre szűkm arkú és p a 
zarló kegyelmi tevékeny
ségről van szó, am ely a to
ta litás és a fény törvényei
nek  megfelelően belső m érték 
szerin t irány ítja  életünket. S 
így M ándy szerin t sem olyan, 
kérle lhetetlenül kem ény az 
az erő, am ely térdre, végül 
pedig a rra  kényszerít, hogy 
valahogyan  leéljük  ezt az é- 
letet. Időnként lélegzeni is 
hagy; a keserűség m ellé oly
kor valam iféle vanília- vagy 
fűszeres ízt kever, s m inden
képp azon van ta lán , hogy se
gítségünkre legyen a p a ttan á
sig feszített vagy épp nagyonis 
olcsó vásári jelenetben. Az 
élettények tudom ásul vehe
tők. Szám olhatunk velük. Am 
személyes életünkben úgy kell 
tennünk, m intha nem  kellene 
szám olnunk velük, im m uni'ást 
m utatva orv tám adásaikkal 
szemben,

„Na igen“ — hangzik a bó- 
lintólagos hetyke válasz. Az 
Ö néletrajz  M ándy-hősére pe
dig hatványozottan jellemző 
az a frivol konokság, am ellyel 
csak a gyerm ekek és az öre
gek tu d ják  sem m ibe venni a 
m induntalan  előtérbe tolakvó 
jelenségeket. Szórakozottság 
vagy bölcsesség? Teljes auto
ritá s  m indenképp. Belső sza
badság, am ely lehetővé teszi, 
hogy a reggeliző asztalok 
„otthonos“ v ilágában a szüle
tő novella kulcsm ondata s az 
ebből „kibomló Anni nővér“ 
a lak ja  váljék  igazán jelen
tőssé.

KISGYÖRGY RÉKA

1 M agvető könyvkiadó, Bu- 
dabest, 1989.

2 Károlyi Csaba: M ándy  
Ivánról; in: Harm adkor anto
lógia, 1989.

Az Űj L átóhatá r helyéről, 
szerepéről és eredm ényeiről 
szólva, először ta lán  néhány 
megjegyzés a  nyugati m agyar 
irodalom  fejlődéséről. Tény
kén t könyvelhető el, hogy az 
a  szám beli és m inőségi gya
rapodás, am elyet a nyugati 
m agyar irodalom  az 1956-os 
forradalom  u tán i m enekülés 
révén  elért, nagy m értékben 
já ru lt hozzá irodalm i központ 
jellegének és szerepének 
megerősödéséhez. A több köz
pontú  m agyar irodalom nak a 
hazain, erdélyin, vajdaságin, 
Szlovákiáin és k árpá ta lja in  
k ívü l im m ár a  nyugati a ha
todik  központja. Amilyen 
m értékben nő tt a kisebbségi 
m agyarok körében a m agyar- 
országitól eltérő alkotói felté
te lek  következtében előállott 
önálló központiság érzése, 
Olyan m értékben ébredtek  
tu d a tá ra  a nyugaton alkotó 
m agyar írók is annak, hogy 
részei ugyan az egységes m a
gyar irodalom nak, de a buda
pestitől különböző lehetősé
gekkel és adottságokkal, attól 
elütő, sajátos intézm ényrend
szerrel, következésképpen 
nincs szükségük a budapesti 
gyám kodásra vagy elism erés
re, a maguk ú tjá n  haladva 
válhatnak  az egyetem es iroda
lom nak a többivel egyenrangú 
szeletévé.

A többközpontúság felism e
rése és elfogadása serken 'ette  
a saját irodalm i léta'.aOok 
m egszilárdulását, önálló fóru
mok kialakulását, az irodalm i 
sajtó  és könyvkiadás fellen
dülését. Az írók  túlnyom ó 
többsége érezte és tud ta , hol 
a helye,, alkotásai és te ljesít
ményei m ilyen szerepre jogo
sítják  fel, m ilyen tudom ásul
vételre  és elism erésre szá
m íthat az irodalm i közvéle
m ény részéről. Csak keveseket 
foglalkoztatott az a kérdés, 
hogy hol van a maqyar iro
dalom. Nyugaton-e, m int Mi
kes György h itte  (azon az a- 
lapon. hogy szabadon és ön
nön törvényeit követve m ű
ködhet), vagy M agyarországon, 
m in t a párizsi Nagy Pál h ir
dette  (abból indulva ki, hogy 
ott van a törzs és a nyugati 
irodalom  annak  csak egy 
ága). A nyugati m agyar iro
dalom  m űvelőinek túlnyom ó 
többsége sem azt nem  érez
te, hogy ő a m agyar iroda
lom. sem azt nem , hogy am it 
alkot, az csupán a hazainak 
egy ága. Sokkal inkább az a 
meggyőződés v e rt gyökeret az 
írókban, hogy az egységes ha
gyom ányrendszer alap ján  áll
va, egymás m ellett működve, 
de más és más feltételek kö
zött dolgozva, az egyenrangú
ság alap ján  közösen rrv’nkál- 
kodnak a m agyar irodalom

gyarapodása és dicsősége é r
dekében.

így  fogta fel szerepét és 
fe ladatá t négy évtizeden á t a 
Látóhatár és utóda, az Új Lá
tóhatár is, am elynek szer
kesztői és fő m unkatársai 
körében sohasem te rjed t el 
sem a felsőbbrendűség, sem 
a kisebbrendűség érzése. A 
folyóirat m entes volt m in
denféle kom plexustól, ezért 
tud ta  fenn ta rtása it és k ritikai 
észrevételeit m ind a m agyar- 
országi intézm ényekkel és 
közéleti személyekkel, m ind a 
nyugati m agyar em igráció in 
tézm ényeivel és hangadó kö
reivel szemben ny íltan  és 
kertelés nélkü l kifejezésre 
ju tta tn i, de ugyanakkor m ind
két irányban  elism erni és 
m éltányolni m indent, am i a r 
ra  érdemes. A m agyarországi 
esem ényekről, fejlem ények
ről, jelenségekről valo ltt fe l
fogását nem  befolyásolta so
hasem, hogy budapesti h iva
talos részről csak lekicsiny
lésben, elhallgatásban, h á trá 
nyos m egkülönböztetésben volt 
része. H elyzetm egítéléseiben 
és következtetések levonásá
ban  a valóságból, a tények
ből indult ki, tek in te t nélkül 
a folyóiratot é r t sérelm ekre 
és hántásokra. De ugyanezt 
te tte  em igráns vonatkozásban 
is. A sérelm ek és csalódások 
nem  befolyásolták, am ikor 
vélem ényt mondott. A folyó
ira t nem csak színvonalas m ű
vek közzételével és a világ
ban való eligazodást segítő 
eszmetisztázó tevékenységé
vel, de dogmák, ideológiák, 
előítéletek elu tasításával és 
m inden irányban  való nyi
tottságával is respektust ví
vott ki, am it a szerkesztők 
többre becsültek, m in t a füg
getlenséget korlátozó szövet- 
ségesi vagy vélt szövetségesi 
cinkosságot. K ritika i állás
pon tjá t nem  enyhítette, ha 
egyik vagy m ásik szervezettel 
közelebbi kapcsolatba került. 
Szerkesztési elveiben nem  te tt 
engedm ényt annak  érdeké
ben, hogy erkölcsi vagy anya
gi tám ogatásban részesüljön. 
Nem lehete tt m egnyerni sem 
annak, hogy neki nem  tetsző 
partnerekkel fogjon össze, 
sem annak, hogy az em igrá
ció m aradi köreinek rokon- 
szenve érdekében haladó  és 
dem okrata nézeteiből enged- 

Tám adásoknak —- hasonló
an oly neves elődjeihez, m int 
a Nyugat, a M agyar Csillag, 
a Válasz — az ötvenes és 
hatvanas években, de még a 
későbbi években is, eléggé ki 
volt téve. M agyarországon 
hecczsurnalisztikát szabadíto t
tak  rá. hogy tek in té lyét és h i
te lé t le járassák. S ikertelenül. 
Szerkesztőit, fő m unkatársait

rágalm azták, a fo lyóiratra va
ló hivalkozást írásm űvekből 
kihuzigálták, példányszá
m a it a határon  elkobozták, 
k iadványait a posta nem  to
vábbíto tta , a lakosság meg
tévesztésére készült propagan
daira tok  haladás-, dem okrá
cia-, szocializmus-, békeelle
nes orgánum nak á llíto tták  be 
és szélsőjobboldali, nyilas ki
adványokkal együtt em leget
ték. Ezt is hiába. Az irodal
mi világ szám ontartotta, ku
ta tók  és tudósok hivatkoztak 
rá, m egem lítését nem  lehetett 
m inden  könyvből és folyóirat
ból kitörölni, összejöveteleken 
országos h írű  szellemi em be
rek  a postai kézbesítési tila 
lom eltörlését, nyílt és nem  
zugáruként való beengedését 
sürgették. U gyanakkor nyuga
ton például egy lap társunk  
a kom m unizm ussal való pak- 
tá lással vádolta, m ások po
litikai vakságot vetettek  a 
szerkesztők szemére, nyilasok
nak  zsidobérenc volt, ném ely 
zsidónak antiszem ita reakció
nak  felforgató, szélsőbalnak 
gyáva megalkuvó, a hagyo
m ányos irodalom  követőinek 
érthe te tlen  és zagyva szövege
ket közlő, az irodalm i avan t
gárdnak  ósdi realista. Egy 
párizsi folyóirat szerkesztője 
szerin t „m agasrangú irodal
m at kevert alacsonyrendű 
po litikával“, am it Budapesten 
oly erdeti és találó  m egálla
pításnak  tarto ttak , hogy azon
nal felkap ták  és továbbadták. 
A Látóhatár, m ajd az Üj 
L átóhatá r elleni (ármánykq- 
dás nem  azért érdem el em lí
tést, m intha egyszeri és 
egyedi eset le tt volna, hanem  
azért, m ert m utatja , milyen 
reakciókkal kellett számolnia 
m indenkinek, aki igyekezett 
kivonni m agát a különféle 
érdekek erődrendszeréből és 
független k íván t m aradni. 
Más em igráns orgánum ok és 
intézm ények is szereztek h a 
sonló tapasztalatokat, ugyan
csak érezvén a függetlenségre 
és p árta tlan ság ra  való törek
vésnek nem csak előnyeit, de 
h á trányait is.

Az eredm ények közé ta r
tozik a törekvés az irodalm i 
színvonal fenn tartására , az 
élénk k ritikai tevékenység, a 
sok helyü tt elism eréssel fo
gadott történelm i dokum entá
ció, az em lékiratirodalom  bá
torítása, a közelm últ esem é
nyeinek történeti feldolgozá
sa és részben politikai, rész
ben irodalm i kérdésekről kez
dem ényezett ankétok. A he t
venes években, még inkább a 
nyolcvanasokban, lankad t a 
vitázó kedv és érdekes módon 
m intha írók és olvasók egy
a rá n t elfelejtettek  volna fel
háborodni. A szerkesztőket 
sokszor meglepte, hogy olyan 
írások, am elyekről azt h it
ték, hogy hatalm as v iharokat 
fognak kavarni, m inden é r
demleges visszhang nélkül

m aradtak. A kritikai megszó
lalást, az indulatos . tiltako
zást felváltotta a békés tu 
dom ásulvétel és a m indenbe 
való  belenyugvás. Nemcsak az 
Üj Látóhatárban, de vala
m ennyi külföldi m agyar or
gánum ban elhalkult a vita, 
am i sokat vesz el e folyóira
tok és lapok színéből, érde
kességéből, izgalmából.

Néhány szót a kudarcokról 
is.

Az Űj Látóhatár sajnos 
nem  tud ta maradéktalanul 
végbevinni az erők töm öríté
sének és egy valóban központi 
irodalm i orgánum m egterem 
tésének munkáját. Sikertelen 
m arad t például az a törekvé
se, hogy Márai Sándort tartós 
m unkársnak megnyerje. M árai 
a L átóhatár első éveiben kéz
irataival tisztelte meg folyó
iratunkat. Ott jelent meg híres 
verse, a Halotti beszéd is. 
V oltak mások is, akik kim a
rad tak  az Űj Látóhatár m un
katársi gárdájából, az esetek 
túlnyom ó többségében a szer
kesztőség mulasztása következ
tében. A valóban központi o r
gánum ként való működést 
nagyrészt anyagiak akadályoz
ták  meg. Nagyobb terjedelem 
re  és gyakoribb megjelenésre 
le tt volna szükség. A folyóira- 
tp t| ilyen külső kényszerítő  
körülm ények ütötték el attól, 
hogy az legyen, am inek a la 
pítói szánták és am it o lva
sói elvártak. Jóllehet a szer
zőknek, — mint általában az 
em igráns kiadványok — az 
Űj Látóhatár sem fizetett 
tiszte letd íja t a közlésre e l
fogadott kéziratok mennyisége 
m indig többszöröse volt a 
kinyom tatható anyag meny- 
nyiségének. Éppen ezért v a la 
hányszor új folyóirat indult 
el. a Látóhatár és az Űj L á
tó h a tá r szerkesztői ezt öröm
mel és megelégedéssel fogad
ták. Nem aggasztotta őket 
versenytársak  megjelenése, in
kább megkönnvebbülést oko
zott, hogy növekszik a kézira
tok elhelyezésének lehetősége.

A kudarcok közé sorolnám, 
hogy nem tudtunk eleven és 
hatékony mozgalmat szer
vezni folyóiratunk köré, nem 
•lettünk az együttgondolkodás
nak, együttérzésnek, szolida
ritásnak  olyan szekértábora, 
m in t am ilyen például a V á
lasz volt. Ennek oka bennünk 
re jle tt, de nem kis m érték
ben a szétszórtságban is, a- 
m ely megnehezített m inden 
együttes állásfoglalást és fel
lépést.

Negyven év sikerei és k u 
darcai u tán  abban a tuda t
ban jelentettük be 1990 ele
jén  a folyóirat megszűnését, 
hogy fáradozásunk nem volt 
hiábavaló. M unkánkkal egy 
kevéssé ta lán  mi is hozzájá
ru ltu n k  a szabadság és a de
m okrácia diadalához.

BORBANDIg y u l a

etőfi itt van!
Folytatás a 2—3. oldalról

feláll, m indenekelőtt — m inden egyéb gyönyörködése 
között — a történelm et lá tta  meg Kolozsváron: „törte- 
netkönyv ez a város“ — vallotta a Biasini falai kö
zött papírra lelkesült verssoraiban, m iután üstökös
ként szerteszéjjel kalandozó tekintete csak akkor tu 
dott betelni a város nézésével, ha m ár jól m egnézhette 
a m a is városékességnek számító M átyás-szülőházat 
az óvárban, am ely egyszerre volt régi és új, m ert ép
pen azelőtt négy évvel ú jíto tták  meg „tövéből“ ; az 
akkor még toronytalan  — illetve épülő tornyú — 
tem plom ot a fő tér közepén, amely gótikus falaival a 
régi házak között is régi volt; a B ánffy-palotát a fő
tér keleti során, amely a régiekhez képest új volt; a 
m a is tanácsszékházul szolgáló tanácsházat a főtér 
délkeleti szegeletén, am ely tőből új volt; és sorban a 
többit, az u tcák házsorait, melyek, m iként a levágott 
sarjúrendek azelőtt a Tisza partján , könyvsorokként 
álltak  össze az ő látásában történetkönyvvé: „Össze
vissza tarkabarkán  A linak új és régi házak, M intha 
képviselve volna Itten  m inden e ltűn t század . . . Min
den utca és m inden kő Nagy dolgokról beszél ben
n e“ . . .

M indent egybevéve: m egvolt s nagy volt a „kéj“ 
m indkét részen! M ert maga Petőfi is nemcsak nász
utasként énekelte meg Kolozsvár házait úgy, m int aki 
fényes rózsafátyolon át nézi a várost és attól elm erül 
a „tündérkéjbe“ , hanem  olyan országjáró vándorköl
tőként is, m in t akinek a lelkét m ár jóval a nászos idők 
elő tt vonta a vágy e helyre. 1842-től, amikor ä Pápán 
szerzett borozó-dalt első m egjelent versként napvi
lágra segítette a nyomda, a nyúghatatlan  vándorlélek 
úgy ró tta  im m ár öt éve az ország ú tjait, hogy csak
nem  m indenütt, ahol m egfordult, ráü tö tte  költészeté- 
nek-szellem ének ünnepi pecsétjét a városok-falvak hét

köznapi életére. A M úzsa-járás külön térképét lehe
te tt volna m egrajzolni azokból a helységekből, am e
lyek em berek lakóhelyeiből a legnagyobb m agyar köl
tő verses ihletének helyszíneivé váltak, s a térképre 
a költői „országhódítás“ jeleként évente kilenc-tíz 
olyan új helységnév kerü lhetett volna, ahol — ha ak
kor nem is, legalább később — elm ondhatták, hogy 
ott volt a történelem nek egy olyan pillanata, amikor 
a Petőfi-féle „történetkönyv“ révén egy nap egy esz
tendő v o l t . . . Kolozsvár, az i t t  frissiben írt verssel, 
az ötvenhetedik „helységfoglalás“ volt ezen a hosszú 
M úzsa-úton. És sietett is tovább, nem ü lt többet két 
napnál az ünnepelt vendég: űzte tovább az üstökös- 
nyughatatlanság. Kortársaihoz képest felfokozott ro- 
bogásban élt, s ebben a robogásban ijesztő gyorsaság
gal iram lott tova az élet, és bár életkora a huszonöt 
felé kerekedett, attól, hogy életének nagy célját e l
érje, még messze járt. Talán ezért is hangzott úgy az 
egyetlen Kolozsvár-nyomú versnek a címe, hogy El 
innét, el e városból, s szóltak az első sorok a Biasini 
szobájából le a fogadó udvarába: „Fogjatok be ham ar- 
jába, Hadd rohanjak, hadd röpüljek Más vidékre, más 
országba!“ -— ezért is, és nemcsak azért, hogy a meg
szokás prózai keze nehogy letépje a „szép Kolozsvár“ 
fényes rózsafátyolát a szeméről és emlékeiről.

Berobogtak a Nagybánya-Dés útvonalon Kolozsvár
ra, i t t  tö ltö ttek  három  éjszakát és két nappalt, s re 
pültek  tovább a Bánffyhunyad-N agyvárad országúton 
Szalontára, ahol m ár régebbről együtt volt a két leg
nagyobb m úzsái nyom, de ahova, az ú jabb ú t most 
ú jabb költői nyom ot v i t t . . .  És öt hónappal a szalon- 
tai pihenés u tán  a főváros „kőhalm ának“ hűs szele a 
legtavaszibb’ széllé melegedett, és a nagyvilág zaja egy 
épület lépcsőkövéről elszózatolt N em zeti dal szabad
ságra felesküvő visszhangja lett. Egy egész nemzet 
kedélye öltözött ettől a naptól örök időkre ünnepi fe
hér köntösbe és fényes rózsafátyolba, s bár m indezek
nél fogva a Fátum  ism ét keresztülhúzta az ünnepszer
ző ifjúnak azt az őszi fogadkozásban kinyilváníto tt úti 
tervét, hogy a jövő nyarat végig Erdélyben tölti, ez 
m ost m ár jó Fátum ként vetette  az akadályt az ú t já 
ba. Arra, hogy a szabadság hiányának fájó pontjaira

a helyváltoztató, jövő-menő mozgásszabadság rakja 
a tapaszt, nem  volt szükség, m ert a szabadság a forra
dalom nagy mozgása révén o tt volt helyben, a fővá
ros kőhalm ában, és m úlhato tt a tél, a tavasz, a nyár, 
Petőfi csak ü lt egy helyben Pesten; éppen ekkor, 1848- 
ban, csaknem kilenc hónapig ü lt egyhuzamban a fő
városban: a forradalm i „robogásban“ élete leghelyben- 
ülőbb idejét élte, nem kellett bolyognia a léleknek az 
égen s a testnek a földön az „egyetlenegy igaz isten
ség“ — a szabadság — keresése végett.

Most, amikor maga az egyszerű esztendőszám vers
eim lett, és a verssorok u tána úgy kezdődtek, hogy 
„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te  csillag, Te a népek 
hajnalcsillaga! , . .“, a legnagyobb mozgással szület
tek az új és új dalok a korszülte költő lelkében, míg 
végül nemhogy a nyár, de az egész esztendő eltelt, 
anélkül hogy a nagy erdélyi ú tra  te tt fogadalom por- 
és sár-valósággá teljesedhetett volna. Az új eszten
dővel azonban eljött az az ú jabb dal, hogy Buda vá
rán újra ném et zászló, és ez a kitűzött zászló kiűzte 
Petőfit is Pestről, véget vetett a helyben ülésnek, nem 
vetett akadályt az Erdély felé irányuló mozgás ú t
jába. Hiába volt „Európa csendes“, ő törhetetlen h it
tel h itt  a „világszerű“ eszmében, és az eszméhez az 
u ta t Erdély felé kereste, ahol volt a szabadságharcnak 
egy olyan tábornoka, m int Bem, aki nem ismert csú
fos futást, s akihez éppen ezért leginkább lehetett a 
legyőzhetetlenség hitével indulni. Ha addig tollal és 
szóval, költőként és apostolként küzdött m indenütt az 
új világeszm e-„vallásért“, m ost m ár a kard is ott volt 
a kezében, és katonaként is a szabadság harcosa lett.

Csalinem két évvel azelőtt Erdély határán, Érmi- 
hályfalván írta  meg két versszakasz nyolc sorában 
Legszebb versem  címmel azt a Fátumos jövendölését, 
amely éppen m ost kezdett egészen Fátumos erdélyi 
ú ttá-dallá teljesedni: „Sok verset írtam  én már össze, 
S nem m indenik haszontalan; De amely hírem megsze
rezze A legszebb vers még hátravan. Legszebb lesz az, 
ha m ajdan Beccsel Hazám bosszúja szembeszáll, S én 
villogó kardom hegyével Száz szívbe ezt írom: halál!“

(Folytatjuk)
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M ent az utcán

M ent az utcán, kékesszürke, széles sávon, hálóssá repede
ze tt aszfaltburkolaton, párkányos betonalapzatú, szegecselt 
pantos, dárdaléces kovácsolt vaskerítések  m ellett, a m unkából, 
te töablakos m űhelyből, lárm ás hodályból, em berkarám ból m ent 
hazafelé, körülötte em berek áram lo ttak , nyüzsögtek, zajong- 
tak, mosolygó, valak ire  gondoló, lelki redóik mögül ki-kipil- 
lan tó  lányok, m egrikato tt gyerekek, könnyes hangu latú  anyák, 
m adárszabadságú, de szárnyalni m ár képtelen öregek, bevásár- 
lószatyros nagym am ák, ittas férfiak, trág á r suhancok, viháncoló 
e lem isták , a levegőben ham uszin köd lebbent, hullám zott, to r
lódott, a  kovácsolt vaskerítések  párkányos, m ozaikossá csiszolt 
betonalapzatán , szegecselt pán tja in , dárda-lécein  kem ény, h i
deg vizcseppek, m érges kiütések, m egtelt anyajegyek, a ham u
szín köd lecsapódásai rezegtek, az udvarokon, pázsitszegélyes 
aszfaltnégyszügeken, széttaposott hom okbuckákon, homokszö- 
nyegeken kakast, ko tlóalja  csirkét, cicát, kandúrt, puskával 
célzó hosszú csizmás zacskósapkás katonát, ku tyá jának  kocka
cukro t nyújtó, vigyori, szétvetett lábú rendőrt ábrázoló kis- 
vedrek, selyem papírral, piros, sárga pán tlikával befont küllőjü, 
k ifo rd íto tt korm ányú, három kerekű biciklik, o ldalukra esett, 
csonka fülű, fehér, felhólyagzott festékü h in ta lovak hevertek, 
hányódtak, rozsdásodtak, korhadtak, a kerítéseken belül, a 
párkányos, mozaikossá csiszolt, combközépig érő betonalapzat 
tövében feketéllő, laza, pöfeteg földből csupasz, komor, hám ló 
héjú  m álnavesszök, kihagyult, söndörödött, rongyolódott levelű 
hortenziabokrok, vézna, vörös szeplős m agsóskaszárak á lltak  ki, 
m eredeztek; a rra  gondolt, mi lenne, ha nem  érkezne haza, el
képzelte: kerek  arcú, kék szemű, szőke felesége előbb feszült
rejtélyesen, ta lán  álnokul mosolyog, később elszom orodik, ide
gei ny ilallnak, a két fiú, két virgonc iskolás ebédjekor m arad t 
m osatlant, m ély- és lapostányért, kana la t és v illá t összeszedi, 
ke ttő jük  te rítéké t a konyhaasztalon, havasi gyopár m intás, he
lyenként kenyérszeléskor felelőtlenül megvágott, kunkorodott 
szélű hasításokkal csúfíto tt viaszosvásznon hagyja, öt, nyugtalan, 
k iszám íthata tlan  fé rjé t füstös, büdös, zsúfolt kocsm ában, b a r
lang-vak lebu jbán  lá tja , előtte, az alum inium -rám ás söntésen 
vastag, bordás, gyöngyöző folyadékkal teli poharak  sorakoz
nak, m indet kiissza, dünnyög, gajdol, rikkantgat. hadonászik, 
fe jé t leha jtva  arcá t jobb tenyerébe tem eti sóhajtozik azután 
felem elkedik, kötényt vesz m agára, a bordó zom áncú nagy
tá lba a fürdőszobában vizet csurgat, csipetnyi mosóport szór 
belé, a  csiszolóvászon karm olásos korlátos tűzhelyre teszi, a 
gázt m egereszti, fellobbantja , kinéz az ablakon, m ostoha sorsa, 
e lro n to tt élete foglalkoztatja, keseríti: m egtorpant, m ásodperce
kig té tován  az u tcát vasúti híd tartószerkezeteként átfogó, maga 
alá egyenesítő vasállványzatot, a szegecselt bordázatú, végte
lennek  tűnő  a lagu ta t nézte: végig megy ra jta , kíváncsiskodik, 
felfedezi, tudom ása szerint, odébb, csupán a különleges ira tok 
kal rendelkező egyének szám ára szabad szakaszokon morcos, 
elu tasító  katonák, vigyori, szétvetett lábú kutyás rendőrök strá- 
zsállnak, m egállítják , igazoltatják, fekete, ab lak ta lan  rabszállí
tó kocsiba tuszkolják, börtönbe, a szökevények gyűjtőhelyére 
hurcolják , otthon b-t megfigyelik, követik, zaklatják, a szürke 
házba idézik, levágott lábú asztalhoz, levágott lábú székre ül
tetik , rábeszélik : tag ad ja  meg öt; a vasállványzat, szegecselt 
bordázatú , végtelennek tűnő alagút más, távolabbi, ennélfogva 
becsesebb szakaszain, szőlőhegyek lábánál, gyümölcsösökben 
terebélyes, term éskő falú, halpikkely-cserepes épületek, Zs<j- 
palo ták  m agasodnak, a palo ták  tetején , kecses bástya form ájú 
m egfigyelőkben villogó szuronyos önkéntesek, elzacskósapkáso- 
d o tt lakosok vigyáznak, nappal m esszelátókkal, éjszaka fény
szórókkal k u ta tják  a környéket, elmosolyodott, mosolya, m int 
foszlott selyem kendő, fedte az arcát: rá  vadásznak, feltek in te tt, 
feje fölött, a  vasállványzat keresztgerendáin verebek, csapzott 
pam acsok gubbasztottak, m ellettük tégla alakú bádogdobozok, 
lnkapcso lhata tlan  hangszórók frissítő, lelkesítő indulókat sugá
roztak, az égen súlyos esőfellegek hömpölyögtek, gyúródtak, 
a la ttu k  csókák szálltak, csapongtak, hangjuk, a nyers, erősza
kos károgás recés élű kökésként roncsolta, nyiszálta, darabolta 
a  hangszórókból áradó  frissítő, lelkesítő, rábeszélő muzsikát, 
e lindu lt, ám ulva tapasz talta: térdében, akárha huzam osan sza
ladt. vág ta to tt volna, sütős izomláz alakult, m eg-m egroggyant, 
ilyenform án lanyhán, felületesen nézte meg a komor délu tánban 
vérszegényen derengő k irakatokat, a kelmegöngyölegeket, a fel
ö ltöztetett, k ifestett szájú, lakkozott körm ű próbababúkat, csil
lanó nyakékeket, karó rákat, cérnakarikákat, fogpasztás dobo
zokat, napszem üvegeket, alm a- és paradicsom paprika-rakásokat, 
odébb, boltíves kapu  alatt, szemetes, enyhén vizelet-szagú sa
rokban fekete fejkendős, fekete nagykabátos öregasszony kézi
kosárból p iríto tt napraforgóm agot árult, borospohár nagyságú, 
esztergált, csiszolt, tüzes d ró tta l több helyen gondosan meg- 
.gyürűzött fakupával m érte, keze ütem esen reszketett, pufók, 
kelttészta arcán rózsaszín-lila foltok világítottak, bongyor, az 
is lehet, m egperzselödött szem pillája sűrűn, ijedten csapkodott, 
barna  szem ét vörös vérerek  csíkozták, á a  magot, k ívánatos cse
m egét fenyöágas kab á tja  bal oldali zsebébe öntötte, a pénzt, a 
felkelő nappal, tágas mezőn mély barázdákat vonó trak to rra l 
d ísz íte tt fém érm ét az öregasszony párnás, az életvonalak m en
tén jól lá thatóan  szennyes tenyerébe tette, távozott, magolt, 
bal hüvelyku jja  fehér negyedholdas körm ével bontotta meg, 
p a tta n to tta  szét a parázzsá pörkölődött héjat, a belet, a  fino
m an m erész ízű fala to t bekapta, m egropogtatta, éhségét, to la
kodó ehetnékét csillapította, győzte m agát: forduljon vissza, 
té rjen  haza, b a  mély-, és lapostányérokat, a fiúk  m osatlan ját 

bordó zom áncú nagy tálba csúsztatja, ronggyal tisztogatja, oly
kor náthásán  szipog, az előbb ta lán  sírdogált titokban, bánkó
d ik , m ié rt m ent á-hoz, ha most ism erné meg, fogadkozik m a
gában  erélyesen, egy szavát se hinné, a táncdélutánokon visz- 
szau tasitaná, az utcán fejét elfordítaná, rá  se nézne, sőt: m in
denütt, ahol csak tehetné, becsm érelné, a megmosott, é telm a
radéktól, paprikás zsírpecsétektöl m egtisztított tányérokat a 
tűzhely  k o rlá tjá ra  teszi, közben belevillan: oda kellene csap
nia, po rrá  kellene zúznia, tiltakoznia kellene, á kényszeredet
ten derü lt: még ezt is m egérheti, a vasállványzaton nehéz csa- 
tos, vastag  vászonövekkel, átnyirkosodott, m erev kötelekkel be
biztosított, szegecselt idomokhoz erősített, vedres, ecsetes, vé
dősisakos, vattázo tt m unkaruhás m ázolok dolgoztak, hallgata
gon, á szerint, a tégla alakú bndogdobozokból, kikapcsolhatat- 
lan hangszórókból szakadatlanul áradó indulóktól megilletődve 
kenték  a zöld olajfestéket, hegyes fülű, hosszú lábú, kiálló bor
dázató, ta rk a  kutya jö tt vele szembe, nyakában seprűnyélből 
készült kölönc lógott, a té rdé t verte; ment, figyelt, akaratlanu l 
gyorsított, észre vette: négyszögű, apró  ablakos töm bház előtt, 
az  utcán, kékesszürke, széles sávon, hálóssá repedezett - aszfalt- f 
burkolaton harm inc év körüli, alacsony, kövérkés, konyhakö
ténye* asszony feküdt hanyatt, megadóan, csendesen feküdt, 
m ondhatni: hevert, fölötte, jobb első lábát, fekete karm os, 
ázott szörzetű m ancsát, a  cikkelyes bunkót áldozata m ellén, a 
két m egroggyant, ellapu lt halom  között ta rto tta , nyelvét vörös 
rongyként lógatta, libegtette, sötét, vizenyős szemét ádázán, ki- 
tan u lta n  az összecsődült bám észkodókra függesztette, a bám ész
kodók ám ultak, sopánkodtak, szörnyülködtek, mosolyogtak, v i
gyorogtak, röhécseltek, szitkokat m orm oltak, indítványozták: 
keressék meg, h ív ják  a helyszínre a töm bház felelősét, a zacs-
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kósapkás m egbízottat; az asszony, csendes, fegyelm ezett áldo
zat megmoccant, szelíd, elővigyázatos m ozdulatokkal a kutya 
váratlan , kivédhetetlen tám adásakor, rSvd sikolyokkal kísért 
elvágódásakor, hengergésekor, h á tá ra  zökkenésekor fehér, kék 
farkasfogas nadrágocskájáig felcsúszott d rapp szoknyája a ljá t 
igazgatta, gömbölyű, gödrös té rdére sim itgatta, tám adója, a ki
képző központokban betan íto tt á lla t résen volt, m ozdulatait, 
rendezgetését, szem érm ességét m orgással, vicsorítással kísérte, 
festette alá, így az aszfaltra, nedves, testm elegétől halványan 
gőzölgő ú tbu rko la tra  kényszerítve, szorítva a várakozás kínos 
perceiben nem m arad t szám ára más, m int nézni a súlyos esö- 
fellegek hömpölygését, gyúródását, a fellegek gyűrődéseiben, 
m int kiöntött, a m edréből k izúdult folyó hordalékkal: gyöke
rest;,! kiszakadt fákkal, széthullo tt bútorokkal, párnákkal, kap- 
tárakkal, pörögve m egsem m isülő szénaboglyákkal, kukorica- 
szár-kévékkel, disznó-, tehén-, lótetem ekkel, csapkodó, de vé
gül is elpilledő szárnyasokkal zsúfolt hullám okban a férjét, a 
m unkából, tetöablakos m űhelyből, lárm ás, hodályból, em ber
karám ból haza soha nem  térő em berét, nehézkes, zsörtölődő 
u rát lá tta , hányódott, fejé t az á r  fölött ta rto tta , néha kiáltott, 
m agyarázott, becsületességét, árta lanságá t bizonygatta, mögötte 
betan íto tt kutyák, szürkésbarna vérebek úsztak, felváltva hoz
zákaptak, belem artak, ráncigálták , bukdácsoltatták, m eghatáro
zott időre víz alá buk ta tták ; a négyszögű, apró ablakos töm b
ház főbejára tán  szikár, m éltóságteljes járású , nyakkendős, h á 
zikabátos férfi lépett ki, a legalsó lépcsőfokon, durva beton ha
sáb; in megállt, sö té tbarna k abátja  m ájszín füles zsebéből ciga- 
re ttás dobozból jobb hüvelykujja  körm ével alu lró l felfelé ki
pöccintett cigarettát kényelm esen szájába vette, lángot, nyú
lánk, a borús délu tánban  hetykén felv illanó csóvát kattin to tt 
alá, megszívta, a dohányszálak közé hajlíto tta , az ezüstös füs
töt görbe o rrán  eregetve, kieresztve a csődülethez indult, a 
bám észkodók tisztelettel félrehúzódlak, u ta t engedtek neki, ö 
in tett, az is lehet, köszönt a dögnek, szólt hozzá, dicsérte, koc
kacukrot adott a szájába, m ajd  kétu jjny i széles, fekete, sárga
réz szegekkel k ivert nyakörvénél fogvást a töm bházba vezette, 
a gyűrött ruhájú , lebom lott hajú, kócos asszony sebesen felült, 
tenyerére tám aszkodva ta lp ra  em elkedett, szemét restelkedve 
lesütötte, a töm bház felé indult, d rapp  szinű felöltője hátán  
terjedelm es nedvességfoltok sötétletlek; cí-nak úgy rém lett: a 
nő szaggatottan, szívszorítóan zokogott, ez lehangolta, ugyan
akkor m egijesztette, elszán ta m agát: visszakozik, m egfordult, 
m agolva lépegetett, bak tato tt, távolról nézve: ödöngött, a vas
állványzatró l lefelé kászálódtak a mázolok, a k irakatokat ki
világították, hosszú csizmás, zacskósapkás katonákból és kutyás 
rendőrökből form ált já rő r vonult az üzletek előtt, a csoporto- 
sulókat, suttogva vagy nagyhangon diskurálókat, tanácskozókat 
szétkergette, az ellenkezőket, vitatkozó kedvüeket, szerinte csend
háborítókat m egbírságolta, kezesitette, á kilépett, gyorsított, 
b arna  börutánzat félcipője, zajosan, attó l ta rto tt: hivalkodóan 
kopogott, szorongott: valakik, sunyi titkosrendörök fe ltartózta t
ják, kérdezgetik, tolakodóan faggatóznak, feleletein, részben a 
m eglepetéstől, részben a megalázottság-érzésből eredően dado- 
góssá, esetlenné, m esterkéltté sikeredő válaszain vigyorogtak, 
lesajnálják , tenyerüket hom lokuk elő tt lengetve érzékeltetik, 
m inek ta rtják , tü relm etlenül meg-m egszaladt, bűntudat bukkant 
fel, a laku lt benne, ham arosan elöntötte, u ra lta : erővel a b a jt 
keresi, család ját nyom orba hajszolja, lehetetlen  viselkedésével 

a zacskósapkásoknak, a Zsé-fiúknak kiszolgáltatja, élesen, döbben
ten érzékelte: lakása elő tt teherkocsi fékezett, rakodóm unká
soknak öltözött titkosrendőrök ugráltak  le róla, bem entek, hosz- 
szan csörömpöltek, az edényeket, apróbb tá rgyakat az ablakon 
kihajigáltáíc, a bútorzato t a já rm ű re  hordták, b -t és fia it m el
léje tuszkolták, karjuka t m egragadták, őrizték őket, indítottak, 
ism eretlen helyre, de inkább gvűjtö táborba robogtak; jobbra 
tekintett, lakatlan , nyereggé roggyant te tejű  ház előtt, hepehu
pás terü leten , begazosodott földhányásokon, torm abokrok között 
tollasodó csibék já rk á ltak , kapargáltak , szegedettek, anyjuk, a 
sovány, kenderm agos kotló izgágán kotyogott, félszem mel á l
landóan az eget, az éppen esedékes h é já t leste, a ház mögül 
óriás-szarvú, fehér tehén lépegetett elő, po fájá t a torm alevél- 
csokrokba m árto tta, ehető, letéphető füvet keresett, trágyás fa r
kával erélyesen legyezte duzzadt oldalát, a já rdán , a kovácsolt 
vaskerítéseknek dőlve bekecses, kék fejkendős, sárga posztópa- 
pucsos asszonyok, öreges, elnehezült, igénytelen feleségek, gu
micsizmás, báránybőrkucsm ás férfiak, fokhagym a- és pálinka- 
szagú családfők, újdonsült, m essziről érkezett te lepesek beszél
gettek, versengve hadartak , éhsége fokozódott, a tíz órakor e l
fogyasztott hidegfelvágottra sóváran em lékezett, ugyanakkor 
a rá váró ebédet kiszínezte: asztalhoz ül, b sürögve, illatosán 
kiszolgálja, szeretettel nézi, a havasi gyopár m intás viaszosvá
szon térítőn nyugvó, kidolgozott, ennélfogva férfias, gazdag erű 
keze fejét sim ogatja, az előszobában, a b e jára ti ajtó  szemöldök • 
fá ja  főié szerelt, tégla alakú, k ikapcsolhatatlan  hangszóróból 
lágy zene szivárog, együttlé tüket megédesíti, a rra  riad t: roha
mosan szürkült, a vasállványzat hom ályba m ártódott, ném án 
belehelyezkedett, négyszögű, apró  ablakos, kétem eletes töm bhá
zuk elő tt alacsony, sovány, baltaél arcú, házikabátos em ber, a 
zacskósapkás m egbízott seperte össze a díszfákról lehu llo tt le
veleket, alam uszi mosollyal v árta  köszönését, á azonban szó 
nélkül sie te tt el m ellette, befordult a vaskapun, a kölaposvé- 
nyen végigkopogva a meglehetősen elhanyagolt, összekarm olt 
falú lépcsőházban te rm ett, a földszinti lakásához vezető öt lép
csőfokot két lépéssel bevette, a vajszínű, kisablak-betétes ajtó t 
m egkopogtatta, nagyobbik fia, izmos, serkenő bajszú gyerek 
eresztette be, az ajtó  tá ru lásával egyidőben a konyhaküszöbön 
piros csíkos rongyszőnyeg-lábtörlőn m egjelent b, kezét konyha
kendőbe törölgette, rosszallóan nézte, mindig, álm ában is így 
lá tta  feleségét, h a tárta lan  pusztában állt, lepedő m éretű konyha
kendőbe törölgette a kezét, fe jé t szem rehányóan, elítélően csó
válta: ijesztgeted az em bert; elkóboroltam ; fia k isurran t, rövi
desen az em eleti lépcsőkön trappolt, kergetőzött öccse és más, 
kiabáló, ordítozó, sikongó gyerekek társaságában, á a  fogasra, 
az L alakú, egyszerűen m ajdnem  szegényesen k ifestett előszoba 
súlyos, olcsó, préseltlem ezböl készült b ú to rd arab jára  ült, cipő
jé t lehúzta, papucsába lépett, a fürdőben kisdolgozott, kezet 
mosott, szájá t kiöblítette, u tán a  asztalhoz ült, a  havasi gyopár 
m intás viaszosvászonra könyökölt, várakozott, figyelte magát, 
m int m ikor sodró vizű, veszélyes kottyanókkal tele folyót á t 
lábal, m egkönnyebbült, idegei, a lá th a ta tlan  acélhúrok m egen
gedte*, arca kiszínesedett, homlokán a ráncok, azt hitte, elsi
m ultak, gyom ra nem  égett, m elle nem  nyilallott, a. kerek  a r 
cú. kék szemű, szőke felesége tyúkhúslevest m ért tányérjába, 
m aid te tt m agának is. gömbölyű, form ás, finom pihés k arja  
vállig meztelen volt, a jzo tta nvári délu tán ra  em lékeztette, fo r
ró napra, együtt m entek, vasúti ta lpfákon lépegettek, karjuk  
összeért, kacarásztak, a közéli kertekben  vaskos asszonyok, 
eltesoedt m unkásfeleségek hajlongtak, zöldpaszulyt, piros ri- 
bizlit. paprikát, paradicsom ot szedtek, kacarászásukra, lépe- 
getésükre vagy inkább: nim nikálásukra felfigyeltek, felélők 
fordultak, kezüket, nv ito tt tenyerüket hom lokukhoz em elték, 
mosolyogva bám észkodtak, b megszólalt, beszélni kezdett, a 
magas házbArí. az élelm iszerek drágulását, a beoszthatatlan 
fizetést, a fiúk rosszalkodását, ruha- és cinőnvüvését hánvtor- 
gatta. á hallgatta, bólogatott, a Zsé-naloták közelében já rká lt, 
fehér közúzalékos sétányokon. pirns, zöld, sárga, kék nyug- 
ágvakban szemüveges öregasszonyok kötögettek. tű ik  szuro- 
nvokként villogtak, időnként m egnyúltak-vastagodtak, a na- 
Inújk fölötti há*’ánvfellegekhe akadtak, m egbontották, borzol
ták  elm ozdították, h iríe 'en  rám eredtek, u jja l m u ta ttak  rá. egy
m ásnak m utogatták, sonánkodtak. .sikknntf,nttnk. a kecses bás
tya form ájú  mpcfim/előkben őrködő önkénteseket riaszto tták , 
azok azonnal lőttek esatáriáneot alkottak, szuronvos ouskú ;” - 
kat víszinfes ábanotban csípőjükhöz fogták, szorították. feTé ;c 
indultak, m in d iárt lá th a tta : bekerítésére törekedtek. bát-ái+. 
hátrá lva  szaladt, a gőzölgő, esípősnanrika karikával ízesített 
tyúkhúsleves kanalazásakor v árta : hanyatt eejk, fékhengered'!:, 
a buzgó önkéntesek ráron tanak , megkötözik, a szirénázva é r 
kező hatóságok kezére ndiák. b feltála lta  a k rum plit hússal a 
savanyúságot, késsel felszeletelt, ceettel leöntött káposztát kö
zelebb. kézügyhe adta. még semmi tavaszi holm it nem -of;r,n 1-. 
mondta, nem ju to tt rá, megiegyzése. zavaró, naponta -'s— 't-up  
hangsúlyozott célzása á-t ingerelte, érezte: arca kip iru í, hom 
loka mepforrósodik. halán téka gyorsabban lük te t és csudán 
hajszál választja  el a felcsattanástól, üvöltéstől, tányérja  föld-
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K I H Í V Á S O K
1

Ne sírj, ne nézz úgy elfehéredő 
arcomra, akár egy betegszobára; 
mosolyomban talán már nincs erő, 
mégsem tudok a véletlenre várva

élni — leélni a hátralevő 
időt, áltatva magamat és téged, 
hogy hallgatással hátha menthető 
az, amit már csak az emlékek védnek.

Megbocsáthat-e a hangtalanul 
fuldokló, akit vétkeivel tömnek?
Képes-e bocsánatra a vadul 
viaskodó, ha rögeszméi törnek 
ellene? . . .  Találj ki valaki mást 
beíveltem, aki megadja mngát.

2

Elmenekülnél, hogy a szabadság kínja gyötörjön?
OIv hatalom, mely döl.vfödet is kikezdje, aligha 
létezik; inkább mindent elhagysz hátrahanyatló 
szívvel, póztalanul. csak az ajkadat éri a fényben 
fájdalom-árnyék, mintha vonagló alkonyi csendben, 
kései küzdés óráján, kialusznak a kerti 
székek. Minden, amit ma törékeny hangulatokra 
tűztél, lásd, lehanyatlik a súlyos gótikus őszben.
Túlzás hinni az egyszeri, végzet előtt tragikusra 
felfokozott, kikevert megoldást, még ha szorongás 
gyűrne le és felhőzne is el a jövőben előled 
bármely távoli, képzeletünkön túli derengést. 
Mondhatod: íme, romokban a múlt, ez a ház, szoba,

konyha
s mint tea füstje kihűlve az éjszaka is vele illan 
rajtam erőt vesz az éhség, és hogy össze ne roppan
hassak, előállsz és megetetsz, ahogy én megitatlak.

1990. XI. 30.

T Ú L É L É S

A csengő körvonala 
s a rézen a visszfény — 
tavaszig ez a kopottság s homály 
ködfátyol ül a szavakon is

mintha cgv konyhaszéken ülve 
bámulnál ki emlékromokra 
a képzeletentúliba 
ahol a gótika is kopár

a lámpa fénykörében álmos könyvlapok 
színültig telt gyomor

a szív tengelye körül 
már csak egy hangfoszlány

C S E N D  (!) É L E T

A mesterség fortélyai nem elegendők 
szavakba foglalni a fortélvos büntetéseket

a tisztesség nem támaszthatja föl azon körülményeket 
amelyek közt a legártatlanabb lélek 
elkerülheti az iszonyt 
a legvédtelenebb test a halált — 
nem támaszthatja föl a halottakat

az üveg alatt őrzött füstifecske csőrében 
megfeketedett csrmasz 
írjátok ki ha itt már MÜZEUM van 
nehogy a madár fiókái éhen haljanak 
aki mindent Iát

előre
nem biztos hogy érzi is 
az újabb csapásokat

a dom bon üres nyáriké rt vagy zsúfolt temető 
Uram  semmi dulakodás

1990. IX . 12.

höz csapásától, a törtburgonyára hajolt, csillapította magát: ha 
b-t feleségül vette, viselje a következményeket, az ebédet be
fejezte, felállt, a csaphoz lépett, pohárba vizet engedett, az 
utca felőli szobába, a hálóba m ent, valam eddig téblábolt a 
sötétben, azután  elszántan levetkőzött, az ágyneműt előszedte, 
a pap lan  alá bú jt, kezét fej a la tt összekulcsolta, a halványan 
derengő m ennyezetet nézte, kökénybokros, gurdalyos, m uha- 
ros mezőn gyalogolt, bogáncsos, istennyilás mezsgyéket lépett 
át, kukoricakóró-tövekbe botlott, sziszegett, mögötte kutyás 
rendő r csörtetett, a kutya, hegyes fülű, szürkésbarna dög li
hegett, o rrával horgasinát m eg-m egérintette, á hökkenten vett; 
észre: fáj a  szíve, odanyúlt, jobb tenyerét rászorította, úgy 
vélte, a fá jda lm at m érsékelte, ezzel egyidőben a szökés, az oi 
illanás foglalkoztatta, válna lá thata tlanná, az lenne a legjobb 
megoldás, a rendőr, Zsé felesküdött fogdmegje ámulna, ije- 
dezne, rettegne: a le tartóz ta to tt helyére kerül, ő szépen to
vább m enne, rövidesen elkanyarodna, a távolban zengő: h a ta l
m as tölgyhöz iram odna, felkapaszkodna, a  koronában, messzi 
röl nézve: lom bboglyában kunyhót építene, hátralevő éveit ott 
töltené, m ellét, szíve környékét sim ogatta, nyomogatta, v a la
hol, ta lá n  kökénybokor mögött, barázdába hasalva, de az is 
lehet, az im m ár közeli lom bboglyában fiai beszélgettek, a h i
vatalos nyelven szóltak egymáshoz, halkan, huncutkodva n e
vetgéltek, anyjuk, b fehérbabos piros, u jja tlan  ruhában a bo
gáncsos, istennyilás, avultfüves, hangyabolyos mezsgyén lép
delt. két, gömbölyű, form ás, finom  pihés, vállig meztelen k a r 
já t k itá rta , egyensúlyozott, időnként a leckéjüket hanyagoló 
fiúkra förm edt, ilyenkor á döbbenten lá tta : nagy, fekete szár
nya nőtt, szép, enyhén fitos, kerek  arcát világossá derítő orra 
h eg y e s , csőrré alakult, csapkodott, vijjogott, elrugaszkodott a 
mezsgyétől, esetlenül szállt, végül csattanva lecsapott, á ré 
m ülten felült, kábultan  hallgatózott, másodpercek múlva jött 
rá : a konyhában lábas hu llo tt a padlóra, előfordul, gondolta, 
visszahanyatlott, ném án feküdt a zömök töm bbé töm örült sö
tétben, b űn tuda t kínozta.

E2&
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B a l a s s i  B á l i n t
Balassi (vagy Balassa — őseihez hasonlóan maga is minde

k é t változato t használta) B álint (Zólyom, 1554, okt. 20. — Esze 
‘tergom , 1594. máj. 30.) a  m agyar nyelvű líra  első európai rangú 
| képviselője, a hegedős-lantos hagyom ányok, korábbi, vallásos 
poézisünk összegezője és továbbfejlesztője, a m agyar .szerelmi 

Idái és egyálta lán  a m agyar reneszánsz m űköltészet m egterem i 
tő je . H abzsolja az-"érzéki és' szellemi élvezeteket’: egy alkat- 
lom m al hátaslováért három  leányt vesz m agának, de 8 nyelven 

(beszél, e lsa já tít ja  a korabeli hum anista m űveltség a lap ja it még 
• az ú jjászületés p oétiká já t; egyaránt kiváló a ' Verselésben és 
in kard fo rga tásban ; gátlásta lanu l erőszakos és mélyén vállár 
jsos; nagy szoknyavadász és nagy törökverö. Eőrangú családból 
{szárm azik, am ely évszázadok óta böyen ontotta vérét a hazáj
áért, va lam in t sa já t b irtoka inak  gyarapításáért. G yerm ekkorát 
ja  Felvidéken, L iptóújváron- tölti, i í .  és 14. életévé közi N ürn- 
bergben tanu l, m ajd  szüleinek több udvari papja, elsősorban 

-Bornem isza Péter, a h íres p réd iká to r neveli. A pját, • Jánost, 
;n o h a  a H absburgok h íve és zólyomi főkapitány, 1569-ben Dobó 
; Istvánnal, az e g r i . hőssel együtt öszfeesktivés címén elfogják, 
bebörtönzik, csak nagy üggyel-bájjal, bátor és találékony fele
sége segítségével sikerül megszöknie s kékkői várába, m ajd  
;Lengyelországba m enekülnie. Ekkoriban szerzi első szerelm i 
ta p asz ta la ta it és fo rd ítja  le ném etből a fiatal B álint az ,ő ,,sze-| 
relm es szüleinek háborúságokban való  v igasztalására“ Bock 
M ihály kegyes elm élkedéseit Beteg te lkeknek való füves ker
ít. ske  cím m el; ez az egyetlen műve, melyet még éltében k i
nyom tattak . M iután az összeesküvés vád ja koholm ánynak b i
zonyult, B alassa Janos 1572-ben kegyelm et kap, s részt vess 
a Rudolf főherceget k irá llyá  koronázó pozsonyi országgyűlésen, 

-ahol fia a m agyar juhásztánc bem utatásával e lkáp ráz ta tja  a 
jelenlevő előkelőségeket. Balassi B álint körülbelül 23. éves kol 
r a ban  kerü l Egerbe, s ez .első végvári vitézkedése során is
m erked ik  meg — ném i túlzással sírig ta rtó  — szerelm e tá r
sa; aval, az 1552-ben hősi halá lt halt Losonczi István  leányával) 
jllngnád  K ristóf egri kap itány  és horvát bán feleségével, az 
A nna-, ille tve Ju lia -versek  ihletőjével. A pja kívánságára, aki 
-az új erdélyi fejedelem hez, Báthory Istvánhoz fűződő rokon
ságuktól is szított gyanút szeretné eloszlatni, 1575-ben hadba 
von u l B áthory  ellen. Fogságba esik, m ásfél kellem es évet tölt 
|— m int afféle, csak becsületszavától kötött nem es rab  — a2 
e rdé ly i udvarban , so rra  lobban szerelem re Csáky Borbála, Bes 
b ek  Jud it, M orghai K ata  és más hölgyek iránt. Közben a feje
d e lem  m indvégig vonakodik  kiszolgáltatni öt a szultánnak, sőt) 
m ik o r 1576-ban lengyel k irállyá választják, m agával viszi L en
gyelországba és rövidesen szabadon bocsátja. H azajövetele u tán  
v m é t bekapcsolódik a végvári harcokba, s fo ly ta tja  az idö- 
kőzben elhuny t ap ja  kezdte ellenségeskedést a szomszéd b irto 
kosokkal. Ellensúlyozandó lengyel m últjá t és fejedelm i rokon
ságát, 1578-ban hűséget esküszik Rudolf k irálynak, ám  Bécs 
[bizalmát továbbra  sem képes elnyerni. 1579-től 1582-ig m egint 
E gerben te ljesít szolgálatot huszárhadnagyi rangban, a törökre 
ki-k icsapó sereg egyik legvakm eröbb tagjaként. Ú jjáéled „régi

nagy szerelm e“ is, Losonczi A nna azonban szakít vele. B otrá
nyos életm ódja m ia tt távoznia kell Egerből, szülőföldjére térve 
pedig a  zólyomi m agisztrátussal és m ás hatóságokkal tám ad 
nak  nézeteltérései. 1585-ben feleségül veszi unokatestvérét, 
Dobó K risztinát, Dobó Ferenc felsőm agyarországi főkapitány 
özvegy nővérét. Az előjelek baljósak: az esküvő színhelye >-a 
sárospataki vár, am elyet Balassi — az asszony jogigényére h i
vatkozva — fegyveresen foglalt el. M ielőtt a  lakodalm at meg
ülhetnek, m ár ki is veri őket onnan a helybeliekkel össze- 
iOgó őrség. H iába té r  á t feleségével együtt a katolikus hitre, 
csapás csapás u tán  éri. M egrágalm azzák, hogy újszülött fia 
m oham edán. Sógora vérfertőzési p e rt ind ít phene, és .az  eszter
gomi szentszék házasságát érvénytelennek, fiát törvénytelennek 
ny ilvánítja. Balassi m indenét elkótyavetyéli, a kicsapongásban 
keres vigaszt. Végül 1588-ban a m agyar tanácsurak  kérésére a 
k irály  m egkegyelmez neki, a pörök megszűnnek, s még Dobo 
Ferenc is beleegyézik abba, hogy törvényesen elváljon-—- egyéb
kén t köztudottan  hű tlen  — nejétől. Szolgálatába fogadja az 
érsekújvári főkapitány, de csak annyi időre, míg. tudom ására 
nem  jut, hogy felesége beleszeretett (s nyilván nem viszonzat- 
lanul) Balassiba. Az állástalan  költő k ísérleté t t.esz a megözve
gyült, gazdag Losonczi A nna 'visszahódító,sara, ám rideg visz- 
szautasításban van része. E kkortájt keletkezik az A nna-Ju lia  
ciklus számos gyönyörű darab ja, továbbá az qlasz Cast&llettí 
pászto rd rám ája nyom án ír t Szép magyar komédia, am ely a 
m agyar d rám a történetében nyit új fejezetet. Az elkeseredett 
Balassi 1589-ben kibujdosik Lengyelországba. Sokfelé m egfor
dul önkéntes száműzetése földjén, legszívesebben Wcss:aenyxne 
Zarkandy. A nnának  — az újabb szerelm i versfüzér C oeiiájának 
— krakkói házában időzik. 1591 őszén hazahozza a non vágy. 
Egy F ulv ia „fedőnevű" úrnőnek (előtte .meg a „bécsi Zsuzsan
nának“, bizonyos Sófinak, „a szűz M argarétának") teszi a szé
pet, pereskedik  unokabátyjával, packázik a kam arával (a k i
rályi kincstárral). 1593-ban ism ét kardot fog, beáll a. török ké
zén lévő F ejérvár m egvételéért összetoborzott csapatba, rész: 
vesz a győzelmes pákozdi csatában, visszafoglalja családi v á 
ra it: D ivényt és Kékkőt. Esztergom ostrom lóinak sorában a 
d iadalt m ar nem  éri meg, m indkét com bját átlövik, s rövid, 
de kínos szenvedés u tán  vérm érgezésben hal meg. S ajá t be
vallása szerin t épp azért vonult Esztergom falai alá, hogy e l
pusztuljon. Utolsó szavai: „Krisztus m eghalt ereuem , m iért ké
telkedjem ? Urám, a te katonád voltam , a te  seregedben j á r 
tam .“ Ö az első igazán alanyi költőnk, m unkássága vo ltakép
pen hiteles líra i önéletrajz. K öltem ényeit istenes (vallásos) éne
kekre, katona- és hazafias dalokra, virágénekekre; (szerelmes 
versekre) szokás osztani. Egyik legfőbb lelem énye, a ró la e l
nevezett versszak, a B alassi-strófa 9 (olykor 6 vagy 12), 6—6—7 
szótagú sorból áll, rim képlete: aab—ccb—ddb [—eeb]. A 9 so
ros válzato t eredetileg 2 vagy 3 hosszú sorba irta , belső rím e
ket képezve. Legszebb versei (az itt közölteken kívül) a  kö
vetkező szavakkal kezdődnek: O, te csalárd világ; Szentírús 
szerint is; Csókolván ez m inap az én szép szeretőmet; Sza
badsága vagyon már én szegény fe jem nek; Bocsásd meg Űr
isten; Régi szerelm em  nagy tüze; Engem et régólta sokféle ké 
nokban; Idővel paloták; O nagy kerek leék ég; V itézek  m i le
het; Ö én édes hazám, te jó Magyarország, Ki keresztyénség- 
nek  viseled paizsát; Csudálván egy ferdőt; Kegyelm es Isten; 
A d j m ár csendességet.
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J Ú L I Á T  H A S O N L Í T J A  
A S Z E R E L E M H E Z

Julia két szemem, olthatatlan szenem, 
véghetetlen szerelmem,

Julia víg kedvem s néha nagy keservem, 
örömem és gyötrelmem.

Julia életem, egyetlenegy lelkem, 
ki egyedül bír velem.

M I N T  S Í K  M E Z O N  
C S A K  E G Y  S Z Á L  F A

Mint sík mezőn csak egy iszál fa egyedül úgy élek. 
Szerelem tüzes lángjátul szívemben én égek.

Mikor hallom az fecskéknek reggel éneklését. 
Felindítom  ottani azzal szivemnek szerelmét.

Személye mert jut eszemben édes szerelemnek.
K ivel újul csak gyötrelme keserves lelkemnek;

Mert kívánom ötét látnom, véle beszélgetnem,
S e  nem lölem semmi módját, mint kell szemben.

lennem.

Irigyektől mert oly nehez én vigasztalómhoz 
Nekem jutnom, mint tevistűl az szép violához.

Tie hogj7 nem mint távol lévén az ő személyétűi. 
Szerelmemben ő utána vertengek2 egyedül,

JoDb hogy együtt véle lévén az ő szemeitül 
B ea nézvén úgy vesszek el. mégis szivem örül.

No hozzá hát én elmémnek ti gyors gondolati,
Lölletek3 módot mint kell szerelmesemhez jutni!

Engem bár ne kém élletek4 nagy veszedelemtűi.
Csak hogy ötét őrizzétek gonosz hírtfil-névtűl.

M egérdemli ha érte lesz is fejem halála,
Mert életét hirét-nevét csak én reám bízta.

'akkor; ^vergődöm; 3 leljetek; ‘kíméljetek

B O R I V Ó K N A K  V A L Ó

Á ldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege.
Hosszú úton járókot könnyebítő szele!

Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Neked virágoznak bokrok, szép violák.
Folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak.
Az jó hamar1 lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt2 tagokot 
Szép harmatos fűvel hizlalod azokot,
Üj erővel építvén űzéshez inokot.

Sőt még az végbeli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezők kik széllel3 bejárják.
Most azok is vigadnak, az időt mulatják4.

Ki szép füven lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával 
S ki panig véres fegyvert tisztíttat csiszárral3.

Újul még az föld is mindenütt te tőled.
Tisztul homályábul az ég is te veled.
Minden teremtett állat megindul te benned.

Ily jó időt élvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szűbűl,
Igyunk, lakjunk6 egymással vígan iszeretetbűl.

1 gyors; 2 megerősödött; 3 széjjel; 4 töltik; 5 fegyver-
kovács; 6 1 akm á ro z zur, k

Balassi Bálint szülőhelye, a zólyomi vár.

Julia az lelkem, mikoron szól nekem, 
szerelem bőszéi velem,

Julia ha rám néz azonnal eszem vész, 
mert szerelem n z engem,

Julia hol alszik, még az is úgy tetszik, 
hogy ott nyugszik szerelem.

Ö tüzes lelkemnek, fájdalmas szivemnek 
kívánt jó orvossága,

Ö szemem világa, árnékíartó ága, 
jó szerenc ;V; csillaga,

Ő kinek kívüle ez világ szépsége 
nem keli, sem vigassága.

Vagy áll, ül, nevet, sír, örül, levelet ír, 
szerelem is azt teszi;

Vagy mulat, énekel, vagy sétál alá s fel, 
szerelem azt míveli.

Mert mint jó barátját Vénos-asszony fiát 
kézén fogva viseli.

A paradicsomba termett szép új rózsa 
dicsőséges orcája.

Testszín ruhájába aki ötét látja, 
szép Vénusnak alítja“1 

Üj formában illik, mint nap úgy tündöklik 
gyöngy között fényes haja.

Duna lefoltában rugaszkodott sajka 
mely sebesse’ggei mégyen.

Táncát ö úgy járja, merőn áll dereka 
mintha csúszna sík jégen,

Valahova lépik, sok szemek kisérik 
csudálván jár mely szépen.

Midón néha terűi vagy mellettem kerül, 
szoknyája elterjedvén,

Szerelmével belül vészén akkor körül, 
engemet felgerjesztvén,

Udvari jó módját látván érzem kánját2, 
keservesen rá nézvén.

7 - ■■ ’ .-.I'
Akor az ón dolgom azonképpen vagyon 

az mint az bölcsök írják,
Hogy egy kárhozattnak pokolban nagy kányák 

szivét rágják, szaggatják,
De nem fogyathatják, noha rágton rágják, 

mert nőttön nőni látják.

Én szivemet is így, mikor én hozzám víg, 
ő nevelten neveli,

De viszont mint kánya ö kegyetlen kínja 
rágja, (szaggatja, eszi,

Én állapaíomot, mint egy kárhozatot 
oly keservessé teszi.

Dolga mind egyenlő, szerelemmel egy ő, 
csak erkölcse kulömbüz:

Kegyes a szerelem s Julia kegyetlen, 
engem halálra üldöz,

Szerelem mely3 édes, Julia oly mérges 
mert engem csak ver földhöz.

1 véli, gondolja; 2 k ín iá t; 3 mily
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H O G Y  J U L I  A R A  T A L A L A ,  
Í G Y  K O S  Z O N E  N É K I :

Ez világ som kell m ár nekem  nálad  nélkül, szép
szerelmem,

Ki állasz moist én m ellettem , egészséggel, édes lelkem.

En bús szivem vidám sága, lelkem  édes kévánsága.
Te vagy m inden boldogsága, veled Isten  áldom ása.

Én dragalátos palotám , jo illa tú  piros rózsám,
Gyönyerö szép kis violám , élj sokáig, szép Júliám !

F eltám ada napom  fénye, szem üldek fekete iszéne1.
K ét szemem világos fénye, élj, élj, életem  reménye!

Szerelm edben m eggyűlt szivem csak tégedet őhajt
lelkem.

Én szivem, lelkem , szerelm em , idvez légy én
fejedelm em!

Jú liám ra  hogy találék, öröm em ben így köszönök,
T érdet feje t neki hajtők, kin ö csak clmosolyodék.

1 színe

S Z É L L E L 1 T Ü N D Ö K L E N I

E G Y
K A T O N A É N E K

Vitézek mi lehet 
ez széles föld felett 
szebb dolog az végeknél? 
Holott kikeletkor 
az sok szép madár szol, 

j kivel ember ugyan él;
| Me/ö jö illatot, 
j az ég szép harmatot 

ád, ki kedves mindennél.

n é v é r t -----
s az szép tisztességért 
ők mindent hátra hadnak, 
Emberségről példát,

Széllel tündökleni nem  ládd-é ez földet gyönyörű virágokkal? 
Mezők illatoznak jószága rózsákkal, sokszínű violákkal,
Berkek, hegyek, völgyek m indenütt zöngenek sokféle m adárszókkal.

Üj rózsakoszorukbán kegyesek, szüzek ifiakkal táncolnak.
Jószavú gyerm ekek vígan énekelnek, m indenek vígan laknak.
M ind m eny föld és vizek ládd-é, úgy tetszenek, m intha

m egújulnának?

Sőt még Cupi ló is m ostan feltörlö tte hom lokán szőke hajá t,
Gyenge szárnyacskáján  tétova, m in t angyal, röpül, víg kedvet m utat, 
Szerelm es táncokban kinek-kinek adván kezére szép m átkájá t.

Azért ne bánkódjál én jó vitéz társam , ü rü lj m inden gondaktul,
Eléggé hordoztuk heában  az sok bút, legyen m ár tőlünk távul.
M ostan igyunk, lak junk , v igadjunk, táncoljunk, távozzunk

bánat unktu

Nem de valak iért aggasztaniuk2 volt mi inkább ifjú éltünket, 
K iből azt isem tud juk , hol és m e’y órában  kiszálltnak bennünket? 
K ivel m it gondoljunk? Ha isten jó urunk, ő m indennel jól tehet.

Aggasztaló bánat, búszerző szerelem távol legyen m itűlünk. 
Jó borokkal tö lteti aranyos pohárok já rjan ak  m iközöttünk, 
M ert m  napot Isten örvendetességre serkengeti föl nekünk.

Ellenség hírére 
vitézeknek szíve 
gyakorta ott felbuzdul. 
Sőt azon kívül is, 
csak jó kedvéből is 
vitéz próbálni indul, 
Holott sebesedik, 
öl, fog, vitézkedik, 
homlokán vér lecsordul.i

i . . .  „
* eres zászlók alatt
Iobogós kópiát 
vitézek ott viselik, 
Roppant sereg előtt 
távol az sík mezőt 
széllel nyargalják, nézik, 
Az párduckapákkal, 
fényes sisakokkal, 
forgókkal szép mindenik.

M arullus poéta azt deákul írta , ím én pedig m agyarul,
Jó lovam  m elle tt való füven létem ben fordítám  meg deákbúi, 
M ikor vígan laknám  vitéz szolgáimmal, távozván bánatim túl.

Balctssi B álint arcképe

I

Jó szerecsen lovak 
alattok ugrálnak, 
hogyha trombita riadt, 
Köztük ki strázsát áll, 
ki lováról leszáll, 
nyugszik reggel, hol virradt, 
Midőn éjien éjjel 
csata viseléssel 
mindenik lankadt s fáradt.

iszéjjel, szerteszét, m indenü tt; 2 öregítjük

A DIÁKOK KEVÉS HASZNÁT FOGJÁK
LÁTNI SZÓCIKKEINKNEK 

ÉS SZEMELVÉNYEINKNEK, AMÍG —
LEGALÁBBIS NAGY

VONALAKBAN — MEG NEM ISMERIK
A MAGYAR TÖRTÉNELMET.

a j á n l j u k  e z t  a  t a n ü g y i
KORMÁNYZAT FIGYELMÉBE.

I D Ő V E L  P A L O T Á K

idővel paloták, házak, erős várak, 
városok elrom olnak,

Nagy erő, vastagság, sok kincs, nagy gazdagság 
idővel m ind elm úlnak,

Tavaszi szép rózsák, liliom, violák 
idővel m ind elhullnak;

K iráli méltóság, tisztesség, nagy jószág 
idővel m ind elvesznek,

C S U D A L V A N  e g y  f e r d ö t

vitézségről formát 
mindeneknek ők adnak,
Midőn mint jő sólymok 
mezon széllel járnak, 
vagdalkoznak, futtatnak. i

Csudálván egy ferdőt, ki felette nagy gőzt
m agában eresztene,

Ecrdös okát m ondja; Ez, úgymond, nem csuda.
m ert Coelia ül benne.

K inek m ezítelen testére szerelem 
gerjedvén füsti menne.

M int az kevély páva verőfényen hogyha 
kiterjeszti sá torát.

M int égen szivárván sok sziliben borgadván
jelent c-ssőre órát,

Ellenséget látván, 
örömmel kiáltván 
ők kópiákat törnek,
S ha súlyosan vagyon 
az dolog harcokon, 
Szólítatlan megtérnek. 
Sok vérben fertezvón 
arcul reá térvén 
űzőt sokszor megvernek.

D A R V A K N A K  S Z O L Nagy kövek ham uá s ham u kősziklává 
nagy idővel lehetnek;

Coelia oly frissen, ú j form a sok színben 
megyen táncban szaporát.

Az nagy sz les mező, 
az szép liget, erdő

M indennap jó reggel ezen repültök el 
szóldogálván, darvaim !
Reátok néztem ben hu llnak  keservem ben 

szemeimből könyveim 1, •
Hogy szép szerelm esem  ju t eszem ben nekem, 

m egújulnak kín jaim .

Jő hírnév, dicsőség, angyali r.agy szépség 
idővel porrá lesznek;

Még az föld is elagg, hegyek fogyatkoznak, 
idővel tenger apad,

Az ég is béborul, fényes nap setétűl, 
m indennek vége szfikad,

Mint nap szép hom ályval fe jé r felhőn által 
Verőfényét terjeszti.

Oly gyenge világgal vékony fátyol által 
haja  szénét ereszti

Coelia befedvén s m ellyen tündökölvén 
drága gyém ántkereszti.

sétáló palotájok.
Az utaknak lese. 
kem ény harcok helye 
tanuló oskolájok, 
Csatán való éhség, 
szomjúság, nagy hévség 
s fáradság mutatások.

Látom, u tatokot igazíto ttátok 
a rra  az ország felé.

Az holott az lakik, víg szivem et aki 
ő m agánál rekeszté;

V alaha én rólam  ki híven szolgáltam 
valljon2 s em lékczik-é?

Bujdosom m int árva, idegen országba 
veszettül m int szarándok.

R uhám ban sötét színt, szivem ben szörnyű kínt
viselek én. úgy gyászolok,

Szárnyam  nincs m in t neked, k in  m ehetnék veled
ahoz, az kit óhajtok.

Szárnyad vagyon, repülsz, szintén o tt szállsz le, 
földében hol akarod

Te szonijuságodot, szép forrásból csörgött 
tiszta vizével oltod.

Öröm em környékét, az ö lakóhelyét: 
paradicsom ot látod.

M árvánkóbe m etszett írás kopik, veszhet, 
egy helyibe más táinad;

Meglágyul kem énség, m egszűnik irigység, 
jóra fordul gyűlölség,

Isten tű i m indenben adato tt idővel 
változás s bizonyos vég.

Csak én szerelm em nek m int pokol tüzének 
nincs vége. m ert égten ég.

V eghetetlen voltát, semmi változását 
szerelm em nek hogy látnám , 

ülsz K iben Jú liá tó l m in t L ázár u jjá tú l 
könnyebfiégemet várnám ,

Ezeket így iráni ős az többi után 
Jú liának  ajánlám .

Tám ndtakor napnak, m ind holdnak csillagnak
hogy enyészik világa,

Ügy m enyek-szüzeknek, m in t az szép füveknek 
vesz szépséges virága,

M ihent közikben kél Coelia, az kinél 
égnek nincs szebb csillaga.

Az éles szablyákban 
örvendeznek méltán, 
m ert ők fejeket szednek, 
V iadalhelyeken 
véressen, sebekben 
halva sokan feküsznek, 
Sok vad s m adár gyomra 
gyakran koporsója 
vitézül holt testeknek.

Ó végbelieknek, 
ifjú  vitézeknek 
dicséretes serege!
K iknek ez világon 
szerte-szerént vagyon 
m indeneknél jó neve, 
M int sok fát gyümölccsel 
sok jó szerencsékkel 
áld jon Isten  mezőkbe!

De ne siess kérlek, tőled hadd  üzenjek 
neki rövid beszéddel.

Vagy ha az nem  lehet, csak írjam  nevem et 
m ellvédre fel vérem m el,

Kin m egesm érhetsze, hogy csak ö érette 
tű rök  m indent jó kedvvel.

A djon az jó Isten neki egészséget, 
víg és hosszú életet,

M int mezők virággal, tündököljék  sok jókkal, 
áld ja  m indennel ötét;

Nyomán is tavasszal terem jen  rózsaszál 
s keserűljön engem et3.

Sok háborúim ban, bujdosó voltom ban, 
midőn darvakot látnék

Szép rendben repülni s az felé halanni, 
hol szép Ju lia  laknák,

El-felfoliászkodván s u tánok kiáltván 
tő lük én így izenék.

1 könnyeim ; 2 vajon; 3 keseregjen m iattam

Innen puskázz!
periódus: sorkapcsolat, két vagy több verssor szoros m etrikai 
és m ondattan i kapcsolata; a verssornál nagyobb, a versszaknál 
kisebb egység. A párvers (verspár) a legegyszerűbb K ülö
nösen nagy a ~  jelentősége a két vagy több m etrum ból szer
kesztett nyugat-európai versform ákban. A rany János A walesi 
bárdok c. balladá jában  m indegyik ~  egy jam busi nyolcas és 
hatos kapcsolata, s a versszakot 2—2 ~  alkotja. A ~  lehet e l
térő lejtésű  sorok kapcsolata is. Csokonai Uj esztendei gondo
latok c. versében trocheusi hetesből és jam busi tizenegyesből 
áll.
verssor: olyan ritm ikai egység, m elyet a költő m ind a kötött, 
m ind a szabad versekben önm agában zá rtnak  érez, s ezért a 
szöveg többi részétől valam ely  módon (jellegzetes sorzárlattal, 
rím m el, külön sorba írással) elválaszt. Ö nállóságát fokozza, ha 
egy-egy ~  önálló m ondatnak  vagy élesen elkülönülő m ondat
résznek felel meg. Hosszabb soroknak belső rím ekkel való tö r
delése esetén a ~  esetleg a periódussal válhat azonossá (pl. a 
Balassi-versszakban).
versszak, strófa: verssorok, illetve periódusok állandó vagy 
változó jellegű csoportosítása révén keletkező verstani egység. 
E lsősorban a benne előforduló verssorok ritm usa határozza 
meg, ehhez já ru lh a t a rím ek elhelyezése bizonyos rím képlet

szerint. A m agyaros verselésben főleg 2 és 4 soros ~ o k  gyako
riak ; ritkább  a 6 soros. A ~  képletét a refrén  is módosíthatja. 
A görög—róm ai versform ák javarészt 2 vagy 4 sorosak. A nyu
gat-európai versform ák strófaalkotása rendkívül változatos; a 
legtöbb régebbi ~  típus azonban éppen úgy, m in t maguk a 
versm értékek, idegen eredetű. Egy-egy nagy költőnk (pl. Ady) 
rengeteg új ~  képletet is alkotott. A m agyar költészetben a 
~ o k  sorszám a 2-től 16-ig váltakozhat; sajátos eredeti strófa
típusunk  a Balassi-versszak és a Himfy-versszak. 
rím képlet; je lrendszer, m ely egy versszak vagy vers rímszer
kezetét, a verssorok egym ásutánjában megszabott helyen álló • 
rím eket rögzíti. E je lrendszerben az egym ásra rím elő sorokat 
az ábécé ugyanazon betűi, a rím telen  sorokat pedig az x betű 
jelöli hagyom ányosan.
rím pár; két összecsengő sorvég vagy sorrész. Első rím e a hívó, 
a m ásodik pedig a válaszoló rím . K eresztrím et alkot József 
A ttila M ondd, m it é r le l . . .  c. versében a két ~  (sorsa — mor
zsa; kapanyél — henyél):

Mondd, m it érlel annak  a sorsa, 
akinek nem  ju t kapanyél; 
kinek bajszán nem billeg morzsa, 
ki setét gondok közt henyél

rímszó: az a szó. mely a verssor végén (ritkábban a sor belse
jében, m in t belső rím , középrím ) rím et alkot, s ezáltal az ösz- 
szecsengő szó logikai ta rta lm á t is kiemeli.



Egyáltalán—minek?
Egyáltalán  — ez a határo 

za tla n  ta rta lm ú  szó nagyon 
nyom atékossá válik  a leg
u tóbb i levelekben — egyál
ta lá n  m inek a tö rténelem  ta
n ítása , sőt m aga a történe
lem  i s . . . ?  K inek mi hasz
na belőle. hogyha tudom, 
hogy az a vár, am inek  nem rég 
még állingáló rom os torony
fa la it nehány éve a nagy e- 
sözések alám osták és végleg 
összeomlott, hányban épült 
és hányban  fog lalták  el; m ert 
hiszen a v á rak a t m in tha csak 
azé rt építenék, hogy végül 
is elfoglalja őket valaki; ki
nek  m ilyen napi feladatvég
zését fogja ez befolyásolni? 
Én úgy látom, hogy a leg
több  em bernek  fogalm a sincs 
a  tö rténelem  esem ényeiről, és 
mégis éli v ilágát; aki pedig 
foglalkozik m agánszorgalom 
ból a történelem m el, azt időn
k én t az a m eglepetés éri, hogy 
közlik  vele; m indazt, am it tu 
dott, rosszul tud ta , a dolgok 
éppen  ellenkezőleg m entek 
végbe, vagy — sehogy . . .  És 
végül is, az em berek mohón 
o lvasnak  olyan regényeket 
— többet, összehasonlíthatat
lan u l többet, m in t tanköny

veket a történelem ről — a- 
m elyek nem  valódi időben és 
helyen, nem valóban meg
esett dolgokról szólanak? Ak
kor meg — m inek? Mi lenne, 
ha egyáltalán nem  adnának 
ki történelm i m unkákat? Ha 
nincs tö rténetírás, hazudni 
sem lehet általa , nem ?

Az ilyen „történetietienül 
elképzelt társadalm i tu d a t“ 
nem  lev é l.i rónőnket kísérti 
meg először; többek közt u- 
tópista szerzők is foglalkoz
tak  vele; például Szathm ári 
Sándor a Kazohiniában. Ott 
nem létezik tö rténetírás, leg- 
fennebb az egyes gépek és 
szerszámok története. És va
lójában az is igaz, hogy az 
em berek igen nagy többsége 
szám ára valóban nem  is 
létezik a tö rténelem  sem 
gondolatm enetekben. sem 
adatokban, legfeljebb egy
két érzelgős m ondatban ; 
viszont feltűnő, hogy van
nak felnőttem  berek, még
ha ta lán  kissebb szám ban is, 
m int a labdarúgás szakértői, 
akik szenvedélyesen érdek
lődnek  a tö rténetírás iránt, 
m ert úgy érzik mindég, hogy 
,,kicsi nekik M akedónra“ és

példát, ösztönzést szeretnének 
m eríteni valahonnét, hogy 
igenis, m indég voltak nagy 
dolgok, és bátrak , akik m er
tek, és akkor előttük is nyit
va áll az út a nagyság felé, 
sic itur. -ad Astra, így ju tunk  
az Astrához, ami ez esetben 
nem  gépgyárat, vagy unal
mas vidéki folyóiratocskát je 
lent, hanem  a magasság és 
a dicsőség cs illag a it. . .  még 
akkor is, ha a  dologból vé
gül mégis csak egy rész vény- 
társaság vagy sápadt irodal
mi vállalkozás lesz.

Szóval, vannak em beri lé
nyek, ak ik  történelm i m ére
tű ekn ek  képzelik m agukat, és 
akiknek  a szám ára egy külön 
tö rténelem -fa jtá t im ák.
Nietzsche ezt nevezi m onu
m entális  történetírásnak. A- 
zonnal lá tjuk , hogy akkor 6 
még nem  is tapasztalhatta, 
hogy sajnos, m ennyire igaza 
volt:

„M indaddig, am íg a tö rté
netírás lelke azokban a nagy 
ösztönzésekben lakozik, me
lyeket egy hatalm as em ber 
m erit belőle, míg a m últat 
m in t u tánzásra  m éltót, u tá- 
nozhatót és m int másodszor 
is lehetségest kell leírnia,

mindig abban  a veszélyben 
forog, hogy valam it elferdít, 
a szépség irányába értelm ez 
át, s ezzel a  szabad költészet 
felé közelit, sőt, vannak  ko
rok, m elyek egy m onum en
tá lis m últ és egy m iukus fik
ció között nem  is képesek 
különbségeket te n n i . . (Mo--; 
nyilván sok olvasó nyújtja  
az u jjá t, és közeli példákat 
szeretne em líteni. de csak 
ennyit m ondhatunk nekik: 
jó-jó, de most nem  erről lesz
szó ).......... H a tehá t a m últ
m onum entális szem lélete u ra l
kodik . . .  a m últ maga szen
ved kárt: egész roppant ré
szei m erülnek feledésbe, sú jt
ja őket megvetés, s folynak 
tova, m int valam i szürke, vé
ge nincs áradat, melyből csak 
egyes, feiékesitett faktum ok 
em elkednek ki szigetek gya
nánt, azokon a ritka  szemé
lyiségeken, akiken egyáltalán 
lá thatók  lesznek, valam i te r
m észetellenes és csodaszerű 
ö tük  az em ber e szé b e . . .  A 
m onum entális tö rténetírás az 
analógiáival téveszt meg: a 
csábító hasonlatossággal a 
b á trak a t vakm erőségre, a 
lelkesülteket fanatizm usra in 
dítja, s képzeljük el c>-ak ezt 
a fa jta  tö rténelm et tehetsé
ges egoisták és rajongó go
nosztevők kezébe és elm éjé
be; nyom ban birodalm ak 
pusztu lnak  el, fejedelm eket 
gyilkolnak meg, háborúkat 
és fo rrada lm akat robbantanak  
ki, s így gyarap ítják  ism ét a

„m agánvaló“ történeti „effek
tusok“, azaz az elegendő o- 
kot nélkülöző okozatok szá
m át ..

Jó-jó, látom, m egint nyú jt
ja  az olvasó az u jjá t s je 
lenteni akar, lehet, hogy nem 
is a Nagy K özelm últról, ha
nem  a Közel- és Középkelet- 
r ó l . . .  de mégsem az iraki 
válság szemlélhetőségének 
akarok itten  új nézőponto
kat adni, szó sincs róla; csak 
a tö rténetírásnál m aradok 
. . . m ert van ugyanis olyan 
történetírás, am ely roppant 
hasonlít ehhez a m onum en
tálishoz, csakhogy az ellen
kezője: nem a dics. hanem  
a gyász, nem a diadal, h a 
nem  a vereség em lékm űveit 
építi: Augsburg, Muhi, Mohács, 
N agym ajtény, Világos , . .  is
merős ugye?

S vajon, ha az előbbi fa j
ta  káros, akkor ez — esetle
ges hasznos lehet? (Minden 
hasznos, persze, csak az a 
kérdés: kinek?) Hogy vajon 
a gyász inkább ellenállásra 
vagy tom paságra alkalm asit? 
Szerintem  a dolgokra nem 
érvényes az abszolút megfor- 
díthatóság, az egyetemes rc- 
verzibilitás: ha a rosszat meg
fo rd ítjuk . nem  jó, hanem  
csak fordíto tt rossz vá lik  be
lőle!

Inkább azt kell felism er
nünk, hogy a tö rténetírás n a 
gyon hasonlít a szexhez: m in
dég vannak  benne szadiszti- 
kus és mazochisztikus mozza

natok is, eszerint más és m áv 
a színezetük. Ezt a színeze
tet kell tisztázni!

Azt olvastam például a> 
m últkor valahol, hogy a b a r
na: ilyen vagy olyan meleg,, 
bizalmas szín stb. Pedig, aki 
komolyabban is foglalkozott, 
lélektannal, az tudja, hogy 
a barna: a szadizmus színe: 
a besározásé, a megalázásé, a- 
hátbatámadásé . . .  vajon vé
letlen-e, hogy a közhivata
lokban az ajtók, ablakok, bú 
torok színe barna? Vajore 
nem azt akarják közölni, 
hogy az ügyfél m indenekelőtt 
érezze magát le — szavazva?'

A történetírás csapdai el
len azonban nem történelem - 
tagadással, nem közönnyel 
lehet érvényesülni, hanem : 
csakis még több történelem 
mel. Nemcsak a fellengzős
pózait, hanem a célszerű, f é l-  
szájjal te tt kijelentéseket is 
jó  számontartani. Például a
nagy Wellington herceg, a
rendíthetetlen hadvezér, egy
szer milyen meglepő módom 
foglalta össze dicsőségének, 
titkát: Mindég, ahol csak a l
kalm am  van rá, vizelek. M ert 
sohasem tudhatom, hogy leg
közelebb lesz-e rá, s m ikor, 
hol s milyen alkalom? Jo b b  
azért az ilyen dolgokat m in
dég előre elintézni, amíg mó
dunk van rá . . .

S ha már csak ennyit m eg
tanulunk a történelem ből, 
Klió nem zengett hiév '> . .

CSŐSZ

SZABÓ GYÖRGY

A Székelyföld büszkesége
(250 éve született Benkő József)

1778. m ájus 28-át írták , am ikor nagytiszte
le tű  Benkő József az erdővidéki K özépajtán, 
am ely  „Erdély iskolai kollégium ainak könyv
tá ra itó l távol esik és ezért a hazai történelem  
m egírására nem  elég alkalm as“, befejezte nagy 
m űvét, a nyom tatásban  1200 oldalnál is hosz- 
szabb Transsilvaniá t. A cím lapon m aga a tu 
dós szerző „első vagy általános rész“-nek ne
vezte könyvét, s ekkor m ár készen állo tt a 
m ásodik vagy részletes rész is, nagyjából azo
nos terjedelem ben, ez azonban sohasem  láto tt 
nyom dafestéket, viszont az eredeti kézirat el
tűnése e lő tt számos m ásolat készült róla. B en
kő ugyanis roppan t érdekes anyaggal kivánta 
kiegészíteni a szintén sokrétű, változatos fe
jezeteket felölelő első részt.

M üve két irányba m utat: a term észetet 
éppúgy felöleli, m in t a társadalm at, s ezáltal 
csatlakozik az é len járó  európai tudom ányos
sághoz, m ely a XVIII. századtól feladatának
á rto tta  m inél több és színvonalasabb forrás- 

k iadvánnyal gazdagítani a szakirodalm at. Mint 
aki könyvekből is, tapasztalatból is jól ism er
te  hazáját, töm érdek fontos, színes adatot kö
zöl E rdély  legtöbb helységéről. Ilyen vonat
kozásban azt m ondhatjuk, hogy O rbán Balázs 
e lő fu tára  volt, azzal az eltéréssel, hogy Benkő 
összehasonlíthata tlanul nehezebb körülm ények 
között, néha hősies erőfeszítések á rán  alkotta 
meg m üvét, mely nem  szorítkozik a  Székely
földre, m in t O rbán  Balázs könyve, hanem  
felöleli az egész tö rténeti Erdélyt.

Míg a botan ikában  az akkor élen járónak 
szám ító L inné-rendszert követi, történelm i 
eszm efu ttatásai az állam ism ereti iskolához 
csatlakoznak, s a lakosság bem utatása kap
csán m agától értetődő módon felm erül a Ben- 
kötől jóval nagyobb szám únak elism ert ro
m án nép, és a magyarok, székelyek, szászok 
együttélése. A m ikor errő l a  kérdésről ír, 
B enkőt a legnem esebb szándék vezeti, nincs 
benne elfogultság, és tudja, hogy a más-m ás 
nyelvet beszélő népek egym ásra vannak  u ta l
va, m ert közös a m últjuk . Ezt a m últa t vál
la ln i — felemelő p illanataival, nyomasztó év
tizedeivel, tiszta hőseivel és visszataszító ka
landora ival együtt — több, m int kötelesség, 
m ert mai lé tünk  messzeágazó gyökereinek ki
ásása az önism eret, és azon keresztül a jövp 
lehetőségeinek fe ltá rásá t segíti elő. Ilyen ér
te lem ben  válla ljuk  Benkő nem esközpontú 
tab ló já t szűkebb hazánkról, Erdélyről.

A főm ű előzetes bem utatása u tán  vessünk 
egy p illan tá st az em berre.

Benkő József 1740. decem ber 20-án született 
Bardócon. Székely nem es családból szárm a
zott, am elyben a papi pálya hagyom ányosnak 
szám ított: Benkő három  fivére közül kettő  ezt 
választo tta , a lányok pedig, szám szerint ha
tan, egytől egyig reform átus lelkészekhez 
m entek  feleségül. Nyilván itt  nem csak hagyo
m ányról van szó, hanem  a tanulási kedvez
m ényekről is, am elyekben a papság része
sült, nem különben az egyazon rétegen belüli 
házasodás term észetességéről és a lelkészi á l
lás tekintélyéről.

Szárm azásának futó bem utatása sem volna 
teljes, ha nem em lítenők meg anyai nagy
bátyját, H erm ányi Dienes Józsefet, akiről 
m aga Benkő írta , hogy „lábonjáró könyv tár“.

Benkő József tanu lm ányait Nagybaconban, 
Székelyudvarhelyt és Nagyenyeden végezte. 
M ár fiatalon elkezdett írni, történelem m el, 
botanikával foglalkozni. Az erre való öröklött 
hajlam  m ellett kétségkívül ösztönző hatással 
volt rá  a nagyenyedi légkör is, a kiváló elő
dök példája. A diákéveket követően Benkő 
1767. áp rilis 24-től ap ja  utódaként K özépajta 
lelkésze lett. Egy év m últán házasságot kötött 
Fülei Csók M áriával. Házasságukból nyolc 
élő gyerm ek szárm azott; ez a nem zedék nem 
a pap i ta lár, hanem  a katonai uniform is mel
le tt kö tö tt ki: lányai közül bárom  katonához 
m ent nőül, fiai közül egyik altisz tkén t elesett 
a lengyel had jára tban , egy m ásik megszökött 
a katonaság elől és elbujdosott. Valószínűleg 
ez azzal is összefügg, hogy K özépajtán szállá
solták  el a m ásodik székely gyalogos h a tá r

őrezred egyik alegységét.

Életének egyik érdekes eseménye 1769. de
cem ber 22-re esik. E napon, a Nagybaconban 
ta rto tt zsinaton Benkő a rfTvatalos vádló sze
repé t tö ltö tte be Simon István bodosi lelkész
szel szemben, aki állítólag részegeskedett, i t 
tasan  Szolgáltatta ki az Ú rvacsorát, s család
jával sem törődött. Nem kell csodálkozni, 
hogy m egem lítünk egy látszólag jelentéktelen  
epizódot: a sors irón iá ja  ugyanis úgy hozta 
m agával, hogy évek m úlva Benkő is rab ja  lett 
ennek a szenvedélynek — az ita lnak  — , am e
lyet 29 évesen oly hévvel elitéit. M indig is 
volt benne hajlam  a v irtuskodásra. Nem egy 
é le tra jz író ja  m egem líti azt az esetet, hogy ba
rá ta i beültek hozzá s péntektől vasárnap  reg
gelig nem  hagytak neki percnyi nyugtot sem, 
hogy felkészüljön a prédikációra; vasárnap 
Benkő m egkérte egyik pap társát, hogy prédi
káljon helyette, s m iután senki sem vállalko
zott, csak annyit kért, hogy válasszanak neki 
alapigét a Bibliából, m ert m ásként azt h ihet
nék, hogy előre felkészült a beszédre: amíg 
harangoztak, s a hivek egybegyűltek, Benkő 
elm élkedett az alapigén, aztán  olyan beszédet 
vágott ki, hogy a jelenlevők egyik ám ulatból 
a m ásikba estek.

M indenesetre általánosan elism ert tehetsé
gét, valam in t ékesszólását m uta tja  az is, hogy 
1773-ban az Erdővidéken is átutazó II. József
nek, a későbbi császárnak ö tolm ácsolta a 
m iklósvári egyházközség panaszát: azt, hogy 
az o ttani tem plom ot és paplakot gr. Káinok! 
Adam még 1717-ben önkényesen elfoglalta a 
katolikusok számára.

1774-ben készült el első olyan műve. mely 
külföldön is megbecsülést szerzett neki: E r
dély barlang jait bem utató értekezése alap ján  
a haarlem i (Hollandia) Tudós Társaság 1781. 
m ájus 21-én tagjává választotta.

Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk , hogy 
a barlangku tatás csak m ellékterm éke volt a 
botanizálásnak M ert Benkőnek ekkor m ár 
szenvedélyes növénygyüjtö h íre volt, kertjé
ben 600 növényféle tenyészett, s p ár év m úl
va tengeren tú li kapcsolatait is felhasználja 
virágm agvak beszerzésére.

Ezek u tán  nem meglepő, hogy am ikor 1773- 
bnn a Főkorm ányszék lépéseket te tt a ter- 
term észetes gyógyítószerek szám bavételére, az 
illetékesek Benkőre gondoltak, 1775. január 
22-én felkérték: tartson  népszerűsítő előadá
sokat a gyógyfüvekröl. Hónapokig ta rtó  hu
zavona u tán  az ügy m egfeneklett az ügyin
tézés lassúsága s a Benkőnek nyú jto tt elég
telen buzdítás m iatt, am ihez pefsze hozzájá
ru lt Benkő tétovázása is: az, hogy nem m erte 
kockáztatni K özépajtát K olozsvárért — am int 
egyik m éltatója, Écier Zoltán megjegyezte —,

pedig akkor m ár országos h írű  botanikusnak 
szám ított.

A továbbiakban is egym ás u tán  írja , teszi 
közzé ú jabb  könyveit, s szinte évente bejárja  
E rdélyt növénygyüjtés végett, e ku ta tóu iakat 
mindig összekapcsolva történelm i dokum en
tum ok keresésével. K önyveket hozat, ellátja  
székelyföldi hírekkel a pozsonyi M agyar H ír
mondót, nagy arányú  történelm i ad a ttá r ki
adósát tervezi, ném et nyelvű cikkeket közöl 
a török hódoltságról. M ondhatni, a gyűjtő- és 
ku ta tóm unka m egszállottja, ugyanakkor ren 
geteget publikál, ievelez és — am i lényeges — 
példásán  e llá tja  lelkészi teendőit is.

De közben bajok is tám ad tak  életében. 
Br. Orczy Lőrinc, a költő, kedvező feltételek 
m ellett el akarta  vinni papnak  egyik fa lu já 
ba, de a m agyarországiak ellenezték más egy
házkerület pap jának  behozatalát. 1784. szep
tem ber 4-én javai nagy részét tűzvész pusztí
to tta  el. 1785 nyarán  a bécsi udvar elu tasíto tt 
ta kérését, m elyben növénytani m unkája k i
adásához k ért tám ogatást.

A ztán jö tt az 1787. év: az Egyházi Főtanács 
kinevezte Benkőt tan árn ak  a székelyudvar
helyi kollégiumba. Benkő sokáig töprengett, 
elfogadja-e az állást, de a kollégium  főgond
noka, br. Daniel István  tám ogatása megvo
násával fenyegette, ha elu tasítja . Új állásában 
Benkőre h á ru lt a szónoklattan, teológia, tö r
ténelem , földrajz, term észetism eret és néhány 
nyelv tanítása, ami roppan t sokoldalú felké
szültségére és m unkabírására vet fényt. Ám 
a fögondnok pártfogoltját a helyiek nem  néz
ték jó szemmel. Tudom ányos m unkássága 
m ár Európa-szerte ism ert volt, am i fe lke lthe t
te tan ártá rsa i irigységét. Á llítólag egyik kol
légája ellene uszította a diákokat, m ert bár 
ömaga külföldön tanult, mégis Benkőnek 
volt nagyobb a hire. Egyszer tűz ü tö tt ki a 
kollégium ban; Benkő épp D ályára k irándult, 
de a tűzesetet mégis az ő nyakába varrták . 
Tetézte az egészet az, hogy az új főgondnok
nak, gr. Bethlen Jánosnak  Benkő nem  volt 
rokonszenves. M indez „kedvetlenséggel tö ltö t
te  el, . . .  feledékennyé tette. Még csak egy lé
pés s azon pontra ért, hol az em ber m agával 
meghasonlik, s a m eghasonlott kedély magán 
kívüli okokban keresi boldogtalansága okát, 
szerencsét és szerencsétlenséget szám ításából 
k ifelejt, az okok és okozatok term észetes egy- 
befüggését vagy nem  keresi, vagy nem  ta lá lja  
fel, s a súlyegyenét elvesztett lélek m ám or
ban és szenvedélyben keresi vigaszát".

Benkő jeles életrajzíró ja , Mikó Im re együtt
érzéssel elemzi a szánandó sorsot, mai szem
mel nézve viszont m ódosításra szorulnak Mikó 
sorai. Az nyilvánvaló, hogy a környezetnek 
nagy szerepe van az em beri sors alaku lásá
ban, de a rra  is gondolni kell, hogy legalább 
anny ira  Benkő is hozzájáru lt helyzete ked
vezőtlen változásához azzal, hogy szívesen csil
log ta tta  m ásokénál gazdagabb tudását, csípős 
nyelvével maga ellen hangolta társait, s á l
ta lában  nehezen illeszkedett be az új viszo
nyokba.

Ez az életszakasz azzal zárult, hogy 1789 ta 
vaszán az Egyházi Főtanács Jem ondatta. A 
tudós ta d a r  először K özépajtán, m ajd Köpe- 
cen húzódott meg. Ekkori levelei, beadványai

Csomafáy Ferenc felvétele

tele vannak  bűntudattal, önváddal, egyben 
könyörgésekkel is, hisz népes családját el 
kellett tartan ia . H ivatkozik kész vagy készü>- 
lő m unkáira, amelyek, úgymond, jobb színben, 
fogják feltüntetn i, m int irigyei akarják.

Valóban, m intha c>ak be akarta volna bi
zonyítani, hogy téves véleményt alkottak ró 
la. vagy ta lán  a m unkában keresett m enedé
ket a sok csalódás után: tény azr 
hogy 1789 és 1793 között kiadta B eth len  
F arkas m űvének kiadatlan részét, m egjelent 
az erdélyi országgyűlésekről szóló könyvecs
kéje, közzétette a nemes székely nem zet le 
írását, m ajd (nem számítva apróbb műveit> 
folytatta nagyszabású kezdeményezését régi e r 
délyi naplóirók, történészek műveinek ki
nyom tatására. 1792 és 1796 közt semmit sem  
p íblikált, viszont kb. 150 ív terjedelemben, 
m ásolatokat készített a kiadásra szánt anyag*- 
ról.

Közben m egint kezdtek gyülekezni a vi
harfelhők. 1792-ben gr. Batthyány Ignác püs
pök panaszt te tt a Főkormányszéknél azon a  
címen, hogy Benkő összeesketett egy reform áh 
tus férfit egy katolikus nővel. 1796-ban némi 
elism erésben volt ugyan része, am ikor a ha
tóságok figyelm ét felhívta arra, hogy az ecet
fának  (más nevén szkumpia) m egvannak azok 
a tulajdonságai, m in t egy másik, Törökország
ból im portált, a  tím ároktól használt növény
nek (ezzel évi 10 000 ta llé rt takaríto tt meg az: 
állam nak), ám  ugyanakkor Aranka György., 
az Erdélyi M agyar Nyelvmívelő Társaság tit
kára  anyagilag m egkárosította őt. Mikó Im re  
nem  ta lá l elég súlyos szavakat A ranka meg
bélyegzésére. 1796-ban Benkő részegeskedés. 
m iatt többször az egyházi zsinat elé került; 
az ügy, am elynek sok homályos pontja van , 
1798-ban azzal zárult, hogy a köpeciek új pa
pot kaptak, Benkő pedig visszaköltözött K ö
zépajtára.

Még tizenöt év volt hátra  életéből, te le  
szenvedéssel, megaláztatással. Hiba volna m en
tegetni: az igazság az, hogy ekkoriban m ár 
alkoholista volt, s ez annál súlyosabban esett 
a latba, mivel hivatása együtt já rt a nyilvá
nos szerepléssel. Tovább folytatta törvényte
len esketéseit, am elyek m iatt Miklósvárszékr 
törvényszéke 1803. feb ruár 3-án kétévi bör
tönre ítélte. A K irályi Tábla, ahova m ind
két fél folyam odott, m eghallgatta Kovács Mik
lós védöbeszédét, am elyben többek között ki
fejtette : „ . . .  tudgyák érdem eit az idegen Né
m etek is, és ha az alperes nem szégyenlette- 
volna, Indiakrul, Spanyol, Olasz, Német or— 
szágokbul, A ngliábul és Hollandiábul küldö
zött sok ó lján leveleit adhatta volna be,, 
am elyekbül m egtetczenék mind füvészi tudo
m ányára, m ind egyebekre nézve mennyire be
csülik más országok“. A bíróság az ítéletet 
pénzbírságra és szigorú dorgálásra változtat
ta; végül a bírságot a b írák  — egymással 
vetélkedve — m aguk fizették meg.

Még jóform án meg sem száradt a tinta az: 
ügy iratain , am ikor új panaszok érkeztek,, 
m egint törvénytelen  esketések miatt. Az egy
ház erre m egvonta szerény nyugdíját, am elyért 
Benkő ism ételten kérvényeket adott be, h ivat
kozva régi érdem eire, szegénységére és egye
bekre: „ . . . közel vannak azok a napok, me
lyeken nem csak a magyar, hanem  a külső* 
nem zetek elő tt is megbizonyittatik, . . .  hogy’ 
Nemes H azám nak ú jabban  is használni igye
keztem “. Végül is az egyház 1806-ban vissza
menőleg is k iadatta  nyugdíját.

Közben 1805. június 8-án felesége is el
hunyt: ekkor Benkő fiainál húzta meg m agát. 
1805 és 1814 között idejét főleg gyógynövé
nyek  gyűjtésével töltötte, m áskor irt vagy ol
vasgatott. B ár erkölcsi és testi romlása fo
kozódott, még így is készségesen vállalkozott 
mások megsegítésére, például Paul Róth ré
szére adatokat ír t ki gyűjteményéből.

Aztán 1812-ben újrakezdődött minden, me
gint törvénytelen esketések miatt. Mivel Ben
kő m ár nem  viselt egyházi tisztséget, ügyé
vel a világi hatóságok foglalkoztak. Június. 
30-án az ügyész örökös rabságot javasolt. 
Benkő egy beadványban védekezett, a moderrr 
em bert is meglepő érveléssel: 1) Látta, hogy 
a szóban forgó személyek amúgy is együtt él
tek, akkor m ár inkább éljenek törvényes há
zasságban. 2) Sok nő, a botrány elkerülése- 
végett, m egfojtotta ú jszülöttjét. 3) Olyanok rs 
akadtak, akik külföldre szöktek a házasság ti- 
lalm azása m iatt. 4) Nem esketett annyit- 
ahannval vádolják, m ert több lelkész az ő 
neve a la tt á llíto tt ki esketési bizonyítványt.

(Folytatjuk)
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V Í Z C S E P P ,  K I M E R E V l T V E

Ez itt a remeték terme.
Ez itt a próféták terme.
Ez itt a forradalmároké.
Mintha valam i egzotikum,
Csepp, csepp, csepp, csepp, cise|p.
Mintha cseppkőbarlang figura-alakzata.
A népség jön csendesen, s ámulva végigvonul.
S aztán haza mindenki, mint 
aki álmot látott.
„Holnaptól beállók én is remetének!“
„Holnaptól beállók én is prófétának!“ 
„Holnaptól beállók én is forradalmárnak“!
Nem lehet hirtelen beállni a vízcsepp alá! 
Hirtelen, hogy most már engem  
építsen tovább az idő.
Akit az idő építgetett, ahelyett 
már nem lehet odaállni.
Se remetének, se prófétának, se forradalmárnak. 
A dolgok és látványok törvényszerűbbek. 
Pusztítás s alakítás egyszerre történik.
S aki csak csodálkozik, semmit meg nem értett.

Nem lehet odaállni, hogy engem építsen tovább

Ha nem voltál ott, már az első 
vízcsepp alatt.
Nem lehetsz, csak felfele 6zabad.
All mindenki a saját vízcseppje alatt,
Csepp, csepp, csepp, csepp, csepp.
Ez itt a remeték terme.
Ez itt a próféták terme.
Ez itt a forradalmároké.
A népség áll s csodálja őket.
Csak ne kéne élni is. S látni: 
mikrofont fényeznek a remetének, 
fotelt kárpitoznak a prófétának, 
időnként a népkonyháról 
lopják a combot a forradalmárnak.

V É G Ü L  I S  M I É R T ?  
V É G Ü L  I S  M I É R T  N E ?

Végül is miért? Végül is miért ne? 
A „között“-et koronázgatni, 
tovább, még mindig és mindörökre? 
A beilleszthetetlent?

az idő.
A sehova-neni-illőt?
A kiszakadottat?
Merre forduljak, ha arccal szemben 
akarom fogadni a jövőt?
Mondjátok meg: itt, innen 
merre forduljak, ha arccal szemben 
akarom fogadni a jövőt?
Jobbról jön a jövő? Vagy balról? 
Leselkedjek a sarok mögött, 
hogy merről közeleg?
Értettem, jó hallgatni és felfele 

tovább. Fennebb és még fennebb. 
tovább. De meddig?
Odáig, ahol már nincsen levegő? 
Csak úgy a saját mellkasunkkal?

! ■*
E N N Y I  M A R A D T

Ennyi maradt.
Ülünk a jéghegy körül.
Ennyi a birodalmunk.
Volt, amit elvesztettünk.
Volt, amit elvettek tőlünk.
Ennyi a mienk. Ennyi maradt.
Ez a hétnyolcad rész 
a víz alatt.

CSERES FERENC 1

A bogárdi legendárium
így  hát m egérkeztek Hodákra, ahol 

sóval és kenyérrel akarták  őket fogad
ni. De m ert elfogyott a protokoll-kenyér, 
csak a só m aradt, a pásztora azt ajánlta, 
tegyék zsákostól a buszra, kóstolgassák 
hazafelé — akár díjnak is felfogható.

In  m em óriám  Vásárhelyi Géza

Nincs túlságosan messze a mi falunk, 
egy jó járásra  a községközponttól, de a 
h a t k ilom éternyi ú t elég ahhoz, hogy itt  
teljesen m ás világ legyen, m int Mozes- 
falván. M ózesfalván aszfalt fu t keresz
tül, gázfűtése van, ott van a tőlünk 
elkö ltöztete tt néptanács, ott van az or
vosi rendelőnk, de még az iskolánk
ból se hagyott — hiába ez a biblikus 
neve .— egyebet óvodánál. A fu tball- 
pályánkat nem  v itték  ugyan el, de 
a  néptanács vezére úgy vélte, fölös
leges egy községnek két pálya; ha m ár 
nem  lehet egym ásra költöztetni, a m ién
ket szántsák fel, m ert pár év m úlva be
indul egy hatalm as lósóskafarm  Bogár- 
don. A felszabaduló kapukat — aján lta  — 
használják ruhaszártóként, m ert tú l sok 
a  szennyes,'a  kulák, alja népség. A kugli
terem  ideiglenesen érin tetlen  m aradt, 
csupán a kugligolyók tűn tek  el néhanap, 
m a is csak sejthető  körülm ények köze
pette . M aradt még a dalárda, ami igen 
gyakran, tem etések alkalm ával gyűlt 
egybe. M inek állandóan ezek a szomo
rú  nóták, te tte  fel a kérdést Varanics, a 
néptanács vezére. Egy kórus arra  való, 
énekelje meg a m ajd épülő lósóskakombi- 
náto t, v idítsa az em bereket! Méghogy 
nem  tudnak  ilyen nótákat? Nosza, e j t 
senek  meg egy autóbuszos k irándulást a 
NEOKULT együttes falujában. Az o tta
ni nótáskönyvben olyan számok vannak, 
m elyek m ár kom ponációjuk pillanatában 
hagyom ányként és dinam ikusan hatnak.

Fűhöz-fához fu tkároztak  a bogárdi em
berek, először a mózesfalvi tanács elnö
kéhez. Elpanaszolták, hogy az iskola még 
a m últ században épü lt közadakozásból, 
m egérdem elné a fenn tartást bárm i áron.

— Derék, igen derék em berek m aguk 
— m orzsolgatta a kezeit Varanics — , 
ilyenekre van szükségünk. — A küldött
ség felderü lt: van igazság az égben? Még 
azt híresztelik  Varanicsról, hogy két perc, 
m axim um , s k ipenderíti az em bert, hogv 
képes a disznót e lhajtan i az udvarról. 
Ilyen a nép szája. Aztán így szólt ne
kik:

— Derék, nagyon derék . . . Ilyen em
berekre van szükségünk. A m ózesfalviak 
a megm ondhatói. A m aguk adakozó ked
v é t M ózesfalvára is k iterjesztjük, m ert 
nagyon szép dolog hozzájárulni a mózes- 
városi iskola építéséhez.

A bekötőúton hazafelé ballagó küldött
ség úgy határozott: nincs m it tenni, a 
megyéhez kell fordulni, m ert hiába pa
naszolták el a fu tballkapu  esetét is. Előbb 
a falugyűlésen te tték  szóvá a m ár-m ár 
ö lre menő vitában. Hogy nem kezdték 
egym ást agyalni, csak annak köszönhe
tő, hogy megegyeztek: az é jje liőrt ki kell 
kötni, vagy eldöngeti három  markos 
legény. Ha ezek vállalkozó híján  nem 
tö rténnek  meg, fizetéslevonás m ellett 
bírsággal sújtják . A ruhaszárító, am in a 
falu  szennyesét kellett volna zászlóként 
lóbálja szél, egy ideig csupaszon á llt a 
cseperedő lósóskák között, de a kugligo
lyók eltűnésekor m egjelent ra jta  egy-egy 
szennyes. Ekkor Varanicshoz tódult a 
küldöttség a falu panaszával. A panasz 
oktalan sirám nak talá lta to tt. Sőt! V ara
nics vizsgálatot rendelt el a község te
rületén . A háborgók lecsillapítására ösz- 
szeszedette a község m inden to lvaját és 
hazugját. K ihúzatta  a hazugok nyelvét, 
hogy csak az igazat m ondhassák; a tol
vajokat úgy m egbotoztatta, hogy azok a 
tyúkot, nyulat, de még a sóskalevest is

kirókázták, s ráadásul a fogukat is ki
köpték. A tyúkokon, nyulakon, de még 
a sóskalevesen se látszott, hogy azokat 
lopták volna. A szennyesek aggatósáról 
egy m ukk se esett. Varanics a küldött
ségre rivallt:

— H iányzott ez nektek?! A gyonveret
ni egy csomó árta tlan  em bert, m ert Bo
gárának  becsülete van? Ha m aguk olyan 
becsületesek, ahogy állítják, m ar kez
detben kérik, eresszem el az árta tlano
kat. Méghogy mások aggatják a szeny- 
nyest?! Bogárdi az aggató, a szennyes is, 
keressék meg a tettest!

Az autóbuszos k irándulás is balul 
ü tö tt ki. Körlevél erkezett a parókiára, 
am elyben a bogárdi dalárdát m eghívtak 
a gyeróm onostori kórustalálkozóra, a  kó
rustalálkozót a rég halo tt jobbágyok em- 
iekcnek szentelik — tudatta  f a körlevél. 
K apóra jö tt a dalárdának, csak egyesek 
okvetedenkediek, hogy ok mindig csak 
ism erősöket búcsúztattak. Vajon tud 
nak-e koporsó nélkül énekelni. Varanics 
luxus autóbuszt rendelt, s em lékeztetett 
a tanácsára.

AZ autóbuszon úgy ültek, m int vala
mi kirándulók, csak tú l ünnepélyesen és 
egyform án voltak öltözve: fekete posztó
kabát, fehér ing, csizma. Csendesen, 
gondterhelten beszélgettek. A sofőr egy 
m eztelenre öltözött poszter társaságá
ban fütyörészett, s néha kibám ult a fü l
ke ablakán.

M ár jó ideje ú ton voltak, am ikor a 
tiszteletes a sofőrhöz lépdelt. Csendesen, 
kétkedőn súgott valam it neki, m ire az 
bosszúsan nézett vissza rá. Aztán m in
denki szám ára hallhatóan kifejtette: ne
ki a papok nem parancsolnak, ü  egy dol
got biztosan tud: kilom éterre fizetik.
Ezért az ú tért vagy ötszáz kilom étert 
kap, k iu taltak  hat veder m otorinát, s 
van — ha szükséges — egy negyedóra 
várakozási idő.

— Nem hiszem, hogy ebből az irány
ból m egközelíthető Gyerőmonostor. A 
tizenöt perc elfogadhatatlanul kevés idő 
még az előadásra is.

— Ügy kell csinálni, hogy legyen 
elég — különben p rivát ügy! Az út 
az én dolgom, nem kell kontárkodni — 
szögezte le a sofőr.

Az eset u tán  a bogárdiak még egyszer 
el akartak  m enni panaszra a néptanács
hoz, de jó ösztönük azt súgta, nem  ér
demes. A m egyénél úgyis m indent ki
tálalnak, szóba hozzák a bekötőutat is.

Úgy nézett ki a küldöttség a renge
teg m álhával, m intha a sivatagot készül
nének átutazni, csak nem  volt velük te
ve. A kecskebőr töm lőt bidonok és de- 
mizsonok helyettesítettek , a benne levő 
vizet pálinka és bor. A kétszersüit he
lyett egy frissen letaglózott fél borjú.

A minázsikon ham ar túladtak, m ert 
az osztogatás a kapunál kezdődött.

Nos, a bekötőút. Mivel a befolyt adó 
önkéntes, a község belátása szerint gaz
dálkodik "a pénzből. Egy ígérettel távo
zott a küldöttség: telefonálnak a község
központba, javítsa meg a belátását.

A tajdag m enet nem  m aradt titokban, 
s a környékbeliek jót röhögtek a m ar
kukba. Amikor Bogárdon nagyvásár lett, 
bizonyos Jakabos Pál azt fejtegette egy 
szegről-végről rokon m ózesfalvinak: el
m ennek Bukarestbe.

— Ej, te, sógor, te, sógor . . .  Miféle 
tökkelütött falu vagytok? Ennek a Va- 
ranicsnak az a m ásik a m egyénél bátyja. 
Bukarestben ott az unokatestvére.

e

M egcsendesedtek a bogárdiak, hogy 
így töltsék be sorsukat a katlanban, a 
dombok lábainál. A ház körül némi zöld
séget term esztettek, bivalyt tarto ttak . 
Kaszálgattak, nyaran ta  meg szénát hord
tak. Különösen a szilvásokat ügyelték, a 
dom bháti szőlőt, ha kellett, nyolcszor is 
m egperm etezték egy nyáron, m intha 
csak érezték volna, ezek az ő m entsé
geik. Az em berek elszótalanodtak, m a
gukba zárkóztak, am inek az udvar is 
kedvezett. Az utca felől deszkakerítés 
védte a kíváncsi szemektől. A szomszéd 
se ólálkodhatott: ha ablakán átnézhetett 
volna, tyúkketrec vagy fásszín á llt előt
te — bám ulja m indenki a maga portá
ját.

A fiatalság a szélrózsa ú tja ira  lépett, 
hogy m ajd OTT. Előbb iskolába, aztán

Szabó Tamás felvétele

m unkahelyre. Induláskor a maradó öre
gek hasztalan útravalóval látták el őket 
nem re való tek in tet nélkül: „Ügyelj ma
gadra“ .

Telt a katlanban rekedt idő. Egyszer 
olyasmi h írlett, elveszik a szőlőt, m ert 
ha az is m indenkié, nem kell megdolgoz
ni. Nem le tt belőle semmi. Nem bolygat
ta  őket a néptanács, még telefonon se, 
m ert az is m ár rég elromlott az egyetlen 
orvosi rendelőben. Elfelejtődött régi büsz
keségük, m egbocsáttatott az izgágaságuk. 
Am ikor az orvos kezeit tárogatva elment, 
tudom ásul vették. A hajdani köszönések, 
az adjisten  jónapot meg a többiek tar
talm ukat vesztették. Most is elhangzot
tak, de a találkozók tekintete azt kér
dezte: „Te még élsz, még te is itt vagy?“ 
Valahogy m indenki utolsó m ohikánnak 
képzelte m agát a faluban.

K erítést jav íto tt egy-egy öregember, 
nehogy az udvara kiszivárogjon az u t
cára, onnan elillanjon valamelyik város
ba. Az öregem bereknek állandó foglala
tossága le tt a kerítés javítás: az udvar s 
a kert végében ott volt a sírhely. Azt 
lehetne m ondani: ez a hajdan agyagos 
földet gyötrő öregembersereg kerítésja
vító kézművessé lett. De ettől egy-egy 
ház eresztéke nyikorgás nélkül megad
ta  magát. Ezért írta  az arra kószáló poé
ta: „ha cölöpjét földbe/eső döngölte/el 
kell m ennem  / abba a földbe“. Á feke- 
tekendős öregasszonyok elvénült társai
kéhoz hasonló, szöszmötölő foglalatossá
got kerestek — pogácsát sütöttek. Ez 
nem  a mesebeli útravaló, egyszerű ke- 
nyérpotló, s azért kellett, hogy a híg lé 
ne szaladjon le egyszerre a torkokon. 
Amikor m egsütötték a pogácsát, köté
nyük jobb sarkát a szemükhöz emelték, 
hogy ne pottyanjon az áldozat a tapa- 
szos földön olyan nagyot. Aztán csak 
úgy, m inden ok nélkül kiültek a kapu 
elé, le- s felkém leltek az utcán. Ha egy 
m ásik anyóka botorkált arra, köszöntöt
ték, hellyel kínálták, de az tovább bo- 
tozgatott. Az öregasszony bement az ud
varra, h ív ta az öregét, hónaljazzák meg 
a paradicsom ot a kertben. Ez csak ürügy: 
ha m ár a kománé elballagott szó nélkül, 
elbeszélik az öregével az UGYANAZT. 
Az anyóka embere, m int máskor, im itt- 
am ott kifogásolt valam it, vagy ellent
mondott. E rre haragjában az öregasz- 
szony a két tő rozmaringhoz ment, utá
na a m uskátlikat öntözte. Megbüntette 
a vénem bert: hónai jazzon egyedül, ha 
ellentm ond neki s m ár nem ura — a vi
rágok bárm iként őt illetik.

Teljesen más világ volt a kőtáblákat 
felm utató, Mózesről elnevezett faluban 
az élet —- valahogy fiatalok maradtak 
az emberek. A mózesfalvi ember öreg
korában is a játékos csikóhoz hasonlított. 
Ha például anyó elhívta apót hónai jaz
ni, akkor a vénem ber hátram aradt. Lát
ta, hogy az asszony most is megelőzi őt, 
még m indig fürge, így méltatlankodott:

— Vehettél volna valami hosszabb 
pendelyt magadra, me’ kilátszik a lábad 
szára. — A. vénasszony erre huncutul 
hátranézett, s olyasm iket mondott, hogy 
m egjöhetne az esze, járjon a keze gyor
sabban. A vénem ber felegyenesedett, ka
cagott. Az öregasszony elmosolyodott: 
az ura most is úgy kacag, m int fiatal ko
rában. Amikor a háztető le akart eresz
kedni, Mózes kiálto tt Mihálynak, Mihály 
szólott M arcinak, Marci beszélt Mátyás
sal. Közben m egérkeztek a fiúk hét vé
gére, m ert Mózesfalván aszfalt futott —- 
— ki téglával, ki betonvassal, egy zsák 
cementtel. Volt olyan, aki egy teljesen 
kiásott alapot hozott az építőtelepről. 
M unka előtt koccintottak, s így élcelőd- 
tek:

— Ha m á’ Mózesfalva vagyunk, meg
érdem eljük tőle, hogy a hetedik paran-

Folytatása a 10. oldalon
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csolatot ne vonatkoztassa ránk. A vén 
Mózes, M átyás, M ihály kacagott: micso
da eszes, élelmes fiatalság! Mózsi bá’ tó- 
d ítja:

' —  M egerdemelnők a tizediket is. Az 
nagyobb — többet ér!

— Azt m á’ nem  — kiáltják  az áll
ványról. — A kkor nem  lesz vége a pa
rancsolatoknak.

Így tö rténhete tt, hogy a bogárdi em
ber, akit egy bekötőút választott el az 
aszfalttól, ha a m ózesfalvira gondolt, 
ilyesm iket m orm olt m agában: lókötők, 
tolvajok, útonállók! Füstölgött m agában: 
„M itévők legyünk?“

Nem tettek  ők semmit, még az igen 
ritkán  hazalátogató fiaik sem. Olyan 
ritkán  vetődtek haza egy-egy demizson- 
nal, hogy tőlük a porcfű benőhette vol
na a Bogárd és Mózesfalva közti utat. 
M inek jöjjenek ebbe az Ebolinak is ne
vezhető faluba? Ha m egérkeztek, s nem 
esett az eső, nyakukba akasztották a ka- 
zettofont s a  táskarádiót, m in t valami 
kolompot. Hogyisne, m ikor rangot je 
len tettek . Nem a hangerő, az ára  jelen
tette , hány pénzt ér, ki fia-borja vala
ki. Ezeken a napokon rendszerin t lever
ték  diszkózás céljából a ku ltú rház pók
hálós laka tjá t — felvonulásos díszün
nepség tom bolt Bogárdon. Az öregasszo
nyok, az öregem berek a palánk előtti 
lócán üldögéltek és ugyancsak ámuldoz
hattak : az egyiknek akkora zeneláda ló
go tt a nyakában, hogy a gom bja meg
számlálásához nem  elég az em bernek a 
tíz u jja. Félszegen mosolyogtak: hiába, 
nagyot fejlődött a világ. A zenebona a 
községháza tájékára  gyűlt, a központ- 

< ba, m ert a  vállalkozó szellemű kocsmá- 
ros erősítőt á ru lt. Nem hagyta őket cser
ben. Az egym ásnak ugrókat egy-egy po
hárra l választotta el. Szolidárisán k ita r
to tt velük a hajnali indulásig. Akkor 
visszatette a lakato t az ajtóra, a pókhá
lóval együtt.

Nem ezek az ünnepi tévelygők vertek 
ösvényt Bogárd és Mózesfalva között — a 
szilvafák s a mózesfalvi legények. A ha
tóság nem volt hajlandó tudom ásul ven
ni Mózes engedm ényét a hetedik paran
csolatra vonatkozóan. E lőállították még 
azt is, aki a k iásott alapot hozta az épí
tőtelepről. Zöldséggel foglalkoztak — Bo
gáráró l kelle tt fegyverkezni. G yatra do
log volt ez, k ivált esős időben. A csúszós 
ú ton  leszakadt a demizson füle, odakoc
cant. Ha m indezek nem  történtek, m ire 
hazaértek, félig volt a demizson az ú t 
m iatt. A bogárdiak ráb írták  az utászo
kat, hozzanak egy csík aszfaltot B or 
és Mózesfalva közé. Azoknak se kellett 
egyéb pálinkánál, hazafias m unkával egy 
vasárnap délelőtt k ihúzták azt a csík asz
faltot.

Ez a ha t kilom éternyi ú t  m u ta tja  csak 
igazán, m ennyire kicsi a világ: a széle, 
ami Bogárd volt, alig van ha t kilom é
te rre  a közepétől, ami Bogárd lett.

•
Zaj verte  fel a katlan  ködében vesz

teglő falut. Az ok? A nagyforgalm i gu- 
gyikból m ajdnem  teljességgel hiányzott 
a bódító elem, am i nélkül a gugyi csak 
egy cím kével e lrondíto tt málnaszörp. 
Nem is annyira  a gugyira haragudtak — 
úgyis csak m egitták  —, hanem  a pimasz 
cím kékre: Királygyöngye, Mézganedű. 
Közben m indenik hasonlított az elrontott 
szörpre. A bogárdinak semmi címkéje 
nem  volt, s ez m ár önm agában is erény. 
A dicséret azért illette  különösen, ha az 
első korty u tán  a  gugyis levegő u tán  
kapkodott, m ajd kiadósán köhécselt. Ha 
Valaki m egrázta a félig ü ríte tt vagy töl
tö tt üveget, gyöngybuborékok sorjáztak 
benne. Ezekért a gyöngyökért verte  fel 
a sok magánkocsi a m ár betonozott u t- 
cájú falucska csöndjét. A bogárdi fiúk  el
kezdték kiépíteni. Nagy vállalatok kép
viselői jelentkeztek. A jánltak  a bogár- 
diaknak vízierőm űvet, holdkompot, ve
gyi- és fém ipari kom binátot, m odern me
zőgazdasági technológiát — árucsere 
alapon. A bogárdi megelégedve hallgatta 
az ajánlatokat: lám , lám, m it meg nem 
ér a valódi szilvórium?

A Bogárd kezdett m árka lenni, s nem 
sokára a nyom da védi az üveg tarta lm át 
a címkével. Egyelőre még csak ott füs

tölög a két üst a kátránypapiros kis bó
déban. Szabad ilyent? H íre kelt, hogy 
nem is a cefre minősége ad ja  az igazi bo- 
gárdiságot, hanem  az üst anyagából szár
mazik. Aki csak tehette, aki csak adott 
magára, igyekezett Bogárdon csepegtetni- 
Á ldatlan állapot: a világ végéről jö tt 
cefrés ott heteit a kis bódénál, m íg rá 
kerü lt a sor. Éppen ezért az utolsó köz
ségházi falugyűlésen elhatározták, hogy 
vásárolnak még három  üstöt. Kombi
náttá  ü tik  a kócerájt, ami m ajd adót fi
zet a falunak.

A kom bináttá ütésből nem  le tt sem 
mi, pedig a mózesfalvi legények, a  szál
lítási vállalat s az Építkezési Tröszt seb
tében tető alá hozták a fél libalegelőt 
— hatalm as csarnokot r itty en te ttek  a 
kulipintyó helyére. A cefrét se kellett 
kézzel kavargatni — villanym otor vé
gezte azt. A csarnokban egyazon időben 
parkolhatott és m egfordulhatott több te 
herautó. A nyugati sarkában táncpar
ke tt fungált, am it színpaddá alakítha
to tt az oda tévedő együttes. Még a ki
sebb ünnepeken is tu lok forgott a n y á r 
son, hétköznapokon egy-egy ü rü  is meg
tette. Hogy m iért nem  le tt belőle kom 
binát? Hallgassuk meg Varanicsot.

— Most, am ikor észlelhetően csökken 
a term elés m indenhol és m indenből, nem 
találom  helyénvalónak az új besorolást. 
A jelenlegi besorolás biztosíték arra, 
hogy az állam nak minimális, önöknek 
m axim ális haszna legyen. K alap a la tt 
m egtapsolták, s azért a két m ondatért 
egy hordócska pálinkával k ívántak neki 
hosszú életet. Közben azt susmogták: e’ 
biza nem  hiába elnök!

•
A falubeliek közül a tejbegyűjtő  szer

zett állandó tartózkodási jogot. Orvos
pótló, életm entő a jelenléte, ha kigyúl 
a pálinka valakiben. K ell ennél világo
sabb érvelés? Az m ár csak term észetes, 
hogy ezután is jö tt a posta. A posta 
üzem anyag-takarékosságra hivatkozva a 
tejeskocsival küldte az újságokat, a le
veleket. Aki elhozta a te je t a csarnokba, 
eltotyogott megkóstolni az új üstökben 
főtt pálinkát. Az étvágygerjesztő u tán  
belekanyarította a kacrot az ürücombba. 
Aztán következett a sör. A vénasszony 
m ár nem győzte várni, u tána küldte az 
unokát, aki elfelejtette, m iért küldték. 
Pénzt kunyerált, hogy felülhessen a hul
lám vasútra. Estére a vénasszony se ma
radhatott, m ert a villanypóznák és a kis
bíró h irdette  a nagy előadást, ami a falu 
rosszáról szólt. Hogyne lenne kíváncsi?

Tőzsde és börze le tt az alig köhécselő 
főzde helyén. Rotyogott a répacefre, szil
vapálinka fő tt belőle a nyom da jóvoltá
ból. A Nyomda fela ján lt egy címkesok
szorosítót a suttyom ban kom bináttá elő
lép te te tt főzdének. Először egy kiszupe- 
rá lt sokszorosítót ajánlt, ami elől a Kom
binát teljesen elzárkózott. Ne, ne . . .  A 
Kom binát rosszul tetszett érteni: a mos
tan i sokszorosítót kiveszik a leltárból, 
m ikor az ú ja t bejáratják , elcserélik. Itt 
nem  dolgozhatnak holmi ócskavassal!

I tt  látogatta meg a tiszteletes eltéve- 
lyedett nyáját. Nem volt m it kérdeznie 
tőlük, ettől a bárgyún danászó néptől. 
M áskor m inden apró-cseprő dolgaikkal 
hozzá szaladtak, de m ár nem voltak 
m egoldatlan dolgaik. Ferde, félrészeg 
mosollyal néztek rá: őt okolták a dalár
da csúfos esetéért, ha ezt nem  is te t
ték  szóvá.

A központi látogatókról nincs m it ír 
nom, m indenki lá tha to tt belőlük. Az er
dész m egkutyálta magát, nem  tágított. 
Feljelenti a K om binátot a  rengeteg, bé
rencek á lta l lopatott fáért. Az em berek 
közben derültek, vihorásztak: a hátizsák
jából kilátszott a tízliteres, nyilván, üres 
kaniszter.

— Értsék meg — té rt a tárgy ra  né
hány pohár u tán  — , nem  m agam  m iatt 
jöttem . — Botladozó nyelvvel fejteget
te: m ennél több pálinkát iszik az er
dész, annál több lesz a faszesz. Mi m ásért 
lenne az erdő, ha nem  a  szeszért. Azt 
ajánlta, vágják ki a szilvafákat, m ert a 
répából jő az igazi szilvórium.

•

Nem tudom, mi lehettem  Bogárdon, 
orvos, éjjeliőr, tanító , pap? Tény, hogy 
jóval p irkadat előtt eltűntem . Egyesek 
a tettem  gyávaságnak, mások kényelem 
szeretetnek vélik az új környezetem ben. 
Olyanok is akadnak, akik árulónak bé
lyegeznek. Van, aki pajkosan megvigasz
tal: „Benned van az őseid vándorló ösz
töne“. Egyszerűbb a m agyarázat: ha az 
em ber belátja VALAHOL, teljes m ély
ségében, hogy m ennyire tehetetlen , AK
KOR rádöbben, nincs m iért OTT ma
radnia — fölösleges.

1990 május

i elfelejtett színházi évad?
ii .

Az 1945. év első évharm a
da ugyanolyan lázas és meg
feszített m unkát hozott, m in t 
az előbbi utolsó év két hó
napja. Különösen a jan u ár 
volt. akárhogy is vesszük, n a
gyon mozgalmas, ha t felú jí
tást v ittek  színpadra a  H u
nyadi té ri színházban. A sort 
Indig Ottó 3 felvonásos szín
műve, az Em ber a híd alatt 
cím ű darab ja  ny ito tta  meg. 
A rendező. Fekete M ihály e- 
gyúttal a darab  egyik nagyon 
fontos szereplője, de m egje
lenik. nem lehet tudni hon
nan. a jólism ert és nagy nép
szerűségnek Örvendő Szabó 
Duci is.

A következő színm ű a ko
lozsvári m unkásíró. Nagy Ist
ván darab ja  az Özönvíz, ja 
nu ár hónapban összesen ha t 
előadást é r t  meg. U tána el
tű n t a színpadról, annak  el
lenére. hogy Fekete M ihály 
(rendező is), F lóra Jenő, Jan - 
csó Adrienne, P app  Nusi és a 
fiatal B ara M argit sok szint 
hozott az előadásba. A hó
nap közepén, parádés szerep- 
osztásban, m űsorra tűzik, új 
felú jításban a Csárdáskirály
nőt. Rónai A ntal vezényelte, 
nagy sikerrel, a kordokum en
tum ok m éltatása szerint: (Csó
ka József. Székács Elemér, 
Bokor Ilona. S tefanidesz Ili: 
M orawszky Rom án a bale tt
mester). A Csárdáskirálynó  
10 előadásból álló sorozat u- 
tán  az egész évharm adban, 
sőt az egész évadban „végső 
ta rta lék k én t“ továbbra is szín
padon m aradt.

A hónap utolsó nap jaiban  
Lengyel M enyhért T á jfu n  cí
mű d rám ája három  alkalom 
m al szerepelt az előadások 
rendjében, és á tad ta  a stafé tá t 
egy újabb  operettnek, a Csó- 
kos asszonynak. (Zenéjét Zer- 
kovitz Béla szerzetté. Szilá
gyi László szövegére). Fekete 
M ihály rendező m unkatársai 
Stefanidesz József m in t k a r
nagy, M orawszky Román b a
lettm ester; az opere ttm űfaj
nak kiváló interpretáüói Csó
ka József, Sugár Jenő, Szé
kács Elemér, B erlányi Jenő, 
S^efánidesz Ili prim adonna, 
Vojtieczky E lvira szubre tt és 
sokan mások, köztük egyesek 
a Rom án Opera és Színház 
kollektívájából, m int például 
Ria M ária és Cserminszky 
Kurt.

F ebruár elején a Román
Színház ko llek tívájának  erő
feszítései és céltudatos szín
padi m unkája nyom án jele
nik meg az előadások p laká t
ján  a Nápasta (Megtorlás) 
című drám a. (I. L. Caragia-
le), rendezője dr. B retán  Ju 
dit. Szereposztásában m ajd 
nem  a teljes B retán  család 
m egjelenik, úgym int B retán  
Endre, Pop M ihály. B retán
Miklós. B retán  Judit.

Ezt az előadást kétheten
ként program álták.

Három  napra  rá  a Francia 
szobalány  foglalja el a desz
kákat, Jacques Daval francia 
szerző darab ja ; a rendező
Kőműves Nagy Lajos, a főbb 
szerepekben Csóka József. 
Beness Ilona és a nem rég
visszatért Borovszky Oszkár. 
K ét fiatal, nagyon tehetséges 
színésznő igazi debu tjának  is 
szám ít az alkalom , s e kettő: 
Dorián Ilona és Bara M ar
git!

P illanatny i időt sem hagy 
a színház vezetősége, m ár p ró 
bá lják  K álm án Im re újabb 
operettjét, a Bajádért-, a be
m utató feb ruár 15-ére volt 
kitűzve. Fekete M ihály ren 
dezésében és Stefanidesz Jó
zsef karnagy zenei vezetésé
vel. Ezúttal. R adjam i lahorei 
herceg szerepében Kallós Jó
zsef, a  kolozsvári Rom án O- 
pera  fiatal teno ristá ja  m u
tatkozik be! Az előadás na
gyon jól futott, egy sorozat
ban  10 te ltháza t vonzott. Volt 
idő ezalatt előkészíteni a kö
vetkező felú jítást: L ehár: Ci
gányszerelem. G róf László 
m eghívott várad i rendezővel 
karöltve. Rónai A ntal válla l
ja  a zenei betan ítás és ve
zetés oroszlánrészét. Ez a 
m ű u ra lja  nagyrészt az egész 
m árcius hónapot, persze a re
pertoár sike rdarab ja inak  vál
togatásával. Em lítésre méltó 
esem ény azonban az a m ár
cius 15-én m egtarto tt Petöfi- 
ünnepéiy, am ely alkalom ra a 
rendezők úgy h ív ják  meg a 
város közönségét: „M unkás
testvérek! Földésztestvérek! 
Polgártársak! Kolozsvár ifjú 
sága! Legyetek o tt m indyájan  
ezen az ünnepen és hódolja
tok  a világszabadság nagy 
költőjének, Petőfi Sándor
nak!“

Az ünnepi m űsor rendező
je Kőm űves Nagy Lajos. Zon
gorán k ísért Pongrácz Ádám.

A Petőfi Est m űsora: 1. 
E rkel: H unyadi László, Nyi
tány. Vezényel S tefanidesz 
József. 2. Jo rdáky  Lajos: M ár
cius 15. 3. Petőfi-Lavotta: a) 
Reszket a bokor b) Petöfi-Ho- 
dula: Oda nézzetek, c) Petőfi- 
L avotta: Valahogy. Előadja. 
Jakobi A ntal. 4. Petőfi a) 
Szülőföldem b) A XIX . szá
zad költőihez e) M inek nevez
zelek d) 1848. Te csillag. Elő
ad ja  Jancsó Adrienne. 5. Nagy 
István író beszéde. 6. Pető- 
fi-H uszka: Szeptem ber végén. 
Z enekari kísérettel előadja. 
Kallós József 7. Petőfi: a) 
1848 M árcius 11. Dicsőséges 
nagy urak. hát hol vagytok?
b) Forradalom . E lőadja Bo
rovszky Oszkár. 8. Erkel Fe
renc: La G range ária  a Hu
nyadi László operából. Elő
ad ja  Takáts Paula.
1. Berlioz: M agyar induló, a 
Faust elkárhozása  cím ű m ű
ből. Vezényel Rónai Antal.
2. Szabédi László előadása. 
K orunk cs Petőfi. 3) a) Pe- 
töfi-Szendy: Szeretném  itt
hagyni, b) Kodály: H allgassá
tok meg magyarim . E lőadja: 
K allós József. 4. a) Petőfi- 
Lányi: Füstbe m ent terv. b) 
Petőfi-M ihalovics: Ereszkedik 
le a felhő. Előadja P. Erdős- 
sy Ilona. 5. Petőfi: a) A köl
tészet, b) Egy gondolat bánt 
. . .  E lőadja F lóra Jenő. fi 
Kodály: Interm ezzo a Háry 
János c. dalm űből. 7. Petőfi 
a) A nép. b) Föltám adott a 
tenger, c) A nép nevében. E- 
löadja László Kató. 8. Ko- 
dály-Berzsenyi Forr a világ. 
Előadja a Kath. Gimnázium, 
a M ariánum  és a Tanítókép
ző ifjúsági énnekkara. (A p la
ká t ma is m egvan a Rónai
kollekcióban!)

Egy m ásik rendhagyó m ű
sorra az alábbi falragasz moz
gósította Kolozsvár közönsé
gét: „Északerdélynek Rom á
niához való közigazgatási 
kapcsolása alkalm ából, a Ko
lozsvári városi színház 1945 
m árcius 13-án du. 5 órakor, 
Ü nnepi díszelőadást rendez. 
M űsor: Enescu: Rom án Rap
szódia. 2. Ü nnepi beszéd. T art
ja : V ilcu Timoteiu. 3. Román 
néptáncok. E lőadja az 
A C T R együttese. 4. Ro
m án népi énekek. E lőadja a 
Szam osfalvi Rom án Földész 
Énekkar. 5. A vörös m enyasz- 
szony  D rám a 1 felvonásban. 
Ir ta : Eftim iu Victor. Rende
ző: dr. B retán Judith . 6. Pa
rasztbecsület. Rendező B re
tán Miklós. Vezényel Rónai 
Antal.

Érdem es felfigyelni a Pa
rasztbecsület szereplőire, é- 
nekeseire. Santuzza szerepé
ben T. Takáts P au la  m utat
kozik be m egérdem elt, nagy 
sikerrel. T uriduuként Kallós 
József tűn ik  ki. A többi sze
repekben Peris Ilona, Iván 
Kornél, Stefanidesz Ili és Me
legít K lára.

Ilyen volt ebben az idő
ben a Kolozsváron m egalakí
to tt Rom án O pera: a szerep
lők am in t látjuk, hol a M agyar 
Színház színeiben jelennek 
meg. hol m int a Rom án Ope
ra  művészei; egyarán t a kö
zönség lelkes tapsai közben.

M árcius 16-án a Színház a 
JAliomot m u ta tta  be. (Molnár 
Ferenc-K acsóh Pongrácz). Kő
m űves Nagy Lajos rendező 
F lóra Jenőt ug ratta  ki a da
rab  főszereplőjének. Hogy 
m ennyire lehete tt kifizetődő 
művészileg és pénzügyileg ez 
a befektetés, ezt ma m ár csak 
abból lá thatjuk , hogy a tú l
ságosan nagy szereplőgárda 
(30 személy kisebb-nagyobb 
szöveggel) két hónap lefor
gása a la tt összesen ha t elő
adást tarto tt. Ez pedig ennél 
a tá rsu latná l „közepes“ ered
m énynek szám ítható. A M é
zeskalács című daljá ték  sok
kal sikeresebben futott, nem 
csak azért, m ert Szirm ai Al
b ert zenéjét nagyobb lelkese
déssel fogadta a  kolozsvári 
közönség, hanem  azért is. 
m ert a rendező, Gróf László 
olvan vásári forgatagot és k i
rályi burgot varázsolt a szín
padra , nagyszám ú statiszté
riájával, hogy sok nézőnek 
kedve tám ad t többször is 
megnézni az előadást.

E lm ondhatjuk, hogy az el
ső évnegyedet a kolozsvári 
M agyar Színház 108 előadás
sal zárta: ugyanazon a szín
padon a Román O pera és Szín
ház tá rsu la ta  18 előadással 
gazdagította a város műsorát. 
A következő évnegyed — a 
tavasz — további intenzív 
tem pót d ik tá lt a város m ű
vészeinek és a szinházkedve- 
lő közönségnek. Jó llehet az 
árak . köztük iegyek ára i is, 
izgalm asan felfelé tendálnak, 
de jóform án a színház az e- 
gyedüli ta rta lm as szórakozás 
ebben az időben.

Hősi periódusa vo lt ez a 
színháznak. Ahogy például

Rónai Antal elm ondta a  
„Scinteia“ országos politikai 
napilapnak adott in te rjú jáb a n  
(1945 év április 28-án meg
je len t számában): „A m ikor
megkezdtük a színházi m un
kát, nem volt zenei anyagunk, 
se a zenekarnak, se a szólisták
nak, se a kórusnak; egyszó
val majdnem sem m ink sem 
volt, semmi sem á llt rendel
kezésünkre. Télen egy Hitet
len .színházban dolgoztunk 
nap m int nap, azért. hogy 
egy ú j demokratikus alapo
kon nyugvó színházat hoz
zunk iétre. Február hónapban  
például bem utattuk a Paraszt
becsület című operát, rom án 
nyelven. A művészek, szólis
ták, zenekari tagok segítsé
gével, emlékezetből írtam  le 
az opera librettóját. A kórus 
és általában a zenekari a- 
nyagot, az összes stim m eket 
legtöbbször mind kézzel ir tu k  
le, vagyis sokszorosítottuk. A 
Rom án Rapszódia bizonyos 
részét, mely egy ünnepélyre 
volt beiktatva a m űsorba és 
am elynek a lejátszása kb. 10 
percet vesz igénybe, 3 heti 
m unkával írtuk le puszta kéz
zel, 350 oldal zenekari stim 
met. Igv sikerült az illető ze
nekari anyagot pótolni, hely
reállítani.“

P. Giosanu, a „Scinteia“ ri- 
roptere azt kérdezi többek 
között a jelenlevő m űvészek
től: „Kolozsváron, az önök 
városában két nem zetiség él, 
rom ánok és magyarok, szeret
ném megismerni az önök vé
leményét, álláspontját ezzel 
kapcsolatban, hogy a m űvé
szetben hogyan segítik egy
mást kölcsönösen az együtt
lakó nemzetiségek?“

„Mi őszinte barátságot aka
runk  teremteni az együttla
kó, együttélő népek között, 
megteszünk minden lehetőt 
e célnak a megvalósítása é r
dekében“ válaszol Kallós Jó 
zsef, a helyi román opera te 
noristája. Én pl. a Román 
Opera Parasztbecsület című 
operájában együtt énekelek 
Ivan  Kornél, román nem zeti
ségű baritonistával, rom án 
nyelven, aztán m agyarul éne
kelünk a Bajadér című ope
rettben. Jó  barátok vagyunk 
és jó kollégák“.

„A helybeli művészek ro
m ánul és magyar nyelven is 
tudnak énekelni — veszi át 
a  szót Rónai Antal —, a ro
m án és magyar művészek 
nagyon jól megértik egymást, 
m inálunk, a színházban n in 
csen sovinizmus.“

Így festettek akkor a dol
gok; és még sokáig ilyen 
szempontból tek in te ttünk  a 
jövőbe.

SZABÖ LÄSZLÖ
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Mózes Erzsébet és Győrffy András az ŰRI MURIban

Mi célja lehet annak, ha 
egy színház négy évtized múl
tán, alapvetően megváltozott 
körülmények között és telje
sen új szereplőgárdával ismét 
műsorra tűzi azt a darabot, 
am elynek előadásával hajdan 
mindmáig visszhangzó szen
zációt keltett és színjátszá
sunk országos élvonalába 
tört? (S teszi ezt olyan hely
zetben, amelyben nem kötik 
többé elavult engedélyek és 
tilalmak, s a drámairodalom  
egész kincstárából válogatha't.)

A közönség becsalogatása 
az egykori hatalmas siker em
lékével, a Mítosz varázsával 
{hogy Kincses Elemér szavá
val éljek), vagy egyszerűen 
ama sokat em legetett maros
vásárhelyi fénykor nosztalgi
kus felidézése, vagy művészi 
megméretkezés egy elismerten 
nagyszerű produkció mércé
jével? (Még sok idősebb em 
berben élénken él a hajdani 
■előadás emléke: mert aki azt 
látta, holtbiztosán jól em lék
szik rá.) Vagy netalán egy új, 
eredeti koncepció: az írói „ü- 
zenet“ másfajta m egvilágí
tásának vágya?

Ez a nagyigényű szándék 
volna a legmegyözőbb érv a 
dolog m ellett — de ilyesm i ne
hezen képzelhető: az Űri muri  
olyan, egyetlen kihegyezett 
gondolatra hangolt alkotás, 
amelyet aligha lehetne más
képpen értelmezni, mint aho
gyan a köztudatban is él: n 
megkövesedett magyar dzsent
riréteg szédült haláltáncának. 
Rendező és néző nem kívánhat 
mást és többet, mint ennek a 
gondolatnak a m inél erőtelje
sebb érvényesítését: ma u- 
gyanúgy ez határozza meg 
elsősorban az előadás művé
szi értékét, mint negyven esz
tendővel ezelőtt — ami éppen 
a  legfontosabb vonatkozásban 
igazolhatja a régi és az ói 
produkció egyébként mél
tánytalan összemérését is.

Marad tehát az a lehetőség, 
hogy a színház végre igazi jó 
szerepekhez akarta juttatni 
művészeit: hadd mutatkozza
nak meg tehetségük teljessé
gében, hadd mutassák meg, 
hogy a mai társulat éppúgy 
alkalm as nagy színészi 
feladatok kiváló megoldá
sára, mint az a hírneves ré
gi. Végre, mondom, hiszen a 
vásárhelyi magyar színházi 
műsor legfőbb fogyatékossága 
mondhatni évtizedek óta az, 
hogy (ritka kivételekkel) nem  
a mindenkori együttes „testé
re“ szabták, hanem — az 
„ideológiai“ és egyéb művé
szeten kívüli szempontok 
mélybe húzó hatásáról most 
nem beszélve — egyéni sze
szélyeknek és túlfűtött ambí
cióknak rendelték alá; így hát 
csak tapsolhatnánk olyan 
műsorpolitikai elképzelésnek, 
am ely a művészi képességek 
szabad kibontakozásának nyit 
utat.

Ámde éppen itt van a bök
kenő. A vásárhelyi színház 
az évek során elszenvedett 
veszteségek ellenére ma is jó 
néhány rangos színészegyéni
séggel büszkélkedhet, akikkel 
körültekintő darabválasztás e- 
setén magas színvonalú elő
adást .produkálhat — de az 
érzékeny pontokon foghíjassá 
vált együttes az Űri m uri  leg
fontosabb szerepeit nem tud
ja megfelelő módon lefedezni. 
Tarr László elsőrangú mű
vész, egész romániai magyar

színjátszásunk egyik legszíne
sebb és legmarkánsabb egyé
nisége, akinek tehetsége kivé
teles feladatokra, a dráma- 
irodalom legigényesebb jel
lemszerepeinek egész so
rára méltó. Sajnos, keveset 
játszhatott el ezek közül. 
Hosszú éveken át Willy Lo- 
mant ígérgették neki „vég- 
kielégítésül“ — ebből sem lett 
semmi. Miller ügynöke he
lyett, akinek alakjában a Tí
már Józsefével vetekedő mű
vészi tejesítményt nyújthatott 
volna — most Csörgheő Csu- 
lit kapta. Ama kevés karak
terszerep egyikét, amely hi
ányzik e sokoldalú művé
szünk skálájából. A vérmes 
kun földesúr féktelen tempe
ramentuma idegen maradt 
számára —- márpedig Csör
gheő Csuli a darab kulcsfi
gurája, annak a történelmi 
halálra ítélt rétegnek legjel
legzetesebb exponense, a- 
melynek maradi és távlat 
nélküli gondolkodásmódjából, 
duhajkodásba fúló életvitelé
ből oly kétségbeesett elszánt
sággal igyekszik (hasztalanul) 
kitörni Szakhmáry Zoltán. 
Csörgheő Csuli a kezdemé
nyezője, lelke annak a címbe 
is kiemelt, veszett tombolás- 
nak. amelynek motívuma vé
gigkísért a darabon: a dráma 
alapeszméje csúcsosodik eb
ben a muriban s az azt ko
ronázó „szent tűzben“, amely 
minden rosszat megemészt“ — 
de elpusztítja Szakhmáryt is, 
környezetén túlnövő, meg 
nem értett álmaival.

Jól emlékszünk még a haj
dani vásárhelyi muri magá
val ragadó, tébolyult sodrá
sára, amely döbbenetes tem
póval, ritmussal, hangerővel, 
feszültséggel, a tűzvész fényei
nek félelm etes játékával tette 
érzékletessé ezt az eszmét. 
Kincses Elemér rendező a- 
zonban meglepő módon mint
egy „hangfogóval“ kezelte ezt 
a szertelen mulatozást, mint
ha afféle idejétmúlt népszín
mű-elemet látna benne, ami
ből legfeljebb szerény han
gulati hátteret lehet építeni az 
„igazi cselekmény“ mögé — 
holott fordítva áll a dolog: 
a muri az utolsó kép drámai 
veleje, amelybe szinte csak 
annak végzetes kiteljesedését 
siettető, lendületét fokozó 
indulati színfoltokként olvad
nak be az egyes párbeszédek, 
személyi összecsapások.

Ez a zaboláltan, vaksi, ön
maga körül forgó magyar úri- 
ság az egyik erő, amely 
Szakhmáry Zolánt Rozika 
és a pusztulás felé hajtja. A 
másik: felesége éppoly értet- 
len és önző, gőgös arisztokra
tikus ridegsége. De az a 
Csörgheő Csuli. akinek aszta
lánál a Borbiró vágású tehe
tős parasztféle neve „hall
gass“, itt maga is mulatós 
kedvű, módos parasztgazdává 
egyszerűsödik: Rhédev Eszter 
(Mózes Erzsébet) alig több 
rátarti és kedélytelen vidéki 
polgárasszonynál. Hozzájárul 
ehhez Kemény Árpád díszle
te is: az az építmény, amely 
vedlett, varas falaival talá
lóan érzékelteti a kisvárosi 
vendéglő sivár légkörét, sem
miképpen sem felelhet meg 
Rhédey Eszter szalonjának: 
enyhén szólva valószínűtlen 
képet nyújt ennek a rétegnek 
az életmódjáról, és igazolni 
látszik az asszony idegenke-

Morfondírozás ökörnyál-finom 
vonalak elölt

dúsét attól, hogy aláírja férje 
váltóit. De: egyáltalán elkep- 
zelhetö-e, hogy akad bank, 
amely haljandó kölcsönt adni 
egy ily szembeötlően tönkre
ment ember álmainak valóra 
váltásához?

Szakhmáry: álmodó, aki
egy eldugott porfészekben ha
ladásról, európaiságról szó 
merész terveket. Nem alfele 
ember ő, aki summáslányoK- 
kal akarja elűzni a tespedt 
vidékiség unalmát: reményte
lenné vált helyzete kergeti 
Rozika felé, akiben hamar 
felismeri a majdani kis rin- 
gyót: mintegy férfiasságában 
keres kárpótlást válságba ju
tott álmaiért; ettől az utolsó 
kapaszkodótól fosztja meg a 
lány szökése a könyvügynök
kel. Ahhoz, hogy tisztán lát
hassuk a Rozika-kaland iga
zi természetét és tragikumát, 
élesebb körvonalakkal kellene 
kirajzolni Szakhmáryban
(Győrffy András) a környe
zetéből fejjel kimagasló ál
modét, s a sorsára ható vek
torokat: a taszító (Rhédey 
Eszter — Csörgheő Csuli) és 
a vonzó (Rozika) erőt. Amint 
Rozika külön drámájának elő
revetítéséhez (amely befeje- 
zetlenségében sem jelenték
telen eleme Móricz társada
lomképének) egyértelművé 
kellene tenni a néző számá
ra azt, am /re a vidéki urak 
iS azonnal rájönnek: hogy a 
könyvügynökké „lecsúszott“ 
Lekenczey (Ferenczy István) 
valójában csak jóképű (!) és 
nagydumás szélhámos. De a 
Rozika szerepére kiosztott 
Gajzágó Zsuzsi (főiskolai 
hallgató) sem az a pesti zül
lésre termett kis parasztko- 
kott, akin óhatatlanul meg
akad minden férfiszem; szen
de bájával aligha ébresztheti 
fel első pillantásra Rhédey 
Eszter féltékeny gyanakvását.

A dráma életképekké sze
lídült. Az olajozott, túlságo
san is kiegyensúlyozott eőadás 
inkább csak a szereplőgárda 
zömének biztos színészi rutin
ját dicséri, nem követel he
lyet magának a vásárhelyi 
színház emlékeztes produk
cióinak és Kincses Elemér 
legjobb rendezéseinek sorá
ban.

JÄNOSHÄZY GYÖRGY

Én ezt a marosvásárhelyi 
műteremházat — szemben a 
Bolyaival — egy hajóhoz szok
tam hasonlítani, valahány
szor elmegyek mellette, ame
lyen csak addig tartózkodnak, 
ameddig úticéljuk végére 
nem érnek. Akkor leszállnak 
a festészethez nélkülözhetetlen 
gönceikkel, úgy, hogy csak a 
hűlt helyük marad és egy
ném ely képük morbid, avagy 
vidor hangulata. Akad újab
ban, aki itthagyja a dolgait 
foglalónak, s elindul szaglász
ni, rághatod az öklöd érte, 
mert aki egyszer kiszállt, azt 
nem, de tán még a nációját 
sem fogadják vissza.

Ó, nem afféle luxuscirkáló 
ez, fenét! De tágas. Soha ilyen  
műtermem nem lesz, tudom. 
Tudja, de itthagyja. „A krisz
tusa sem látott ilyet.“ Ez, 
nagyanyám szóhasználatában 
felmenőt jelent. Stimmel. És 
közönsége sem.

Barátunk, a kritikus, aki
nek minden mondatán érző
dik a múzsa homlokcsókja, 
felm ent egyszer Haller József 
műtermébe. Tetszett neki, 
mégsem lett fáradozásából 
cikk.

És most hogyan?
Mert Haller József ökör- 

nyál-finom tusvonalait in
kább érzékelni lehet, mint va
lami mennyei hegedűszóla
mot, mondjuk, Paganinitől, 
semmint „elbeszélni“, érte
kezni róla. (Persze mindenre 
akad vállalkozó). Nagyon 
szimpatikusán mondotta a 
művész: nem is tudná két
szer ugyanazt a kompozíciót 
megcsinálni, sokszor ő maga 
is csodálkozik, hogyan volt 
erre képes, meg hogy vajon 
sikerül-e legközelebb? Ezért 
a tökölődés, amíg valahogy 
nekiül. Akkor aztán más nem 
érdekli — most ez a legjobb 
dolog, rajzolni —, és oly ke
vés az idő az ember életé
ben.

Ezeket az ökörnyál-finom  
vonalakat gabalyítja bravúr
ral mégnem a szenvedő, imád
kozó, menekülő, halálraítélt, 
házát hátán vivő krisztusi a- 
lak, vagy éppenséggel maga 
Krisztus nem kel életre.

Pedig — folytatja magát 
megmosolyogva — a legegy
szerűbben dolgozom, a leg
rosszabb szerszámmal. Hol ki
szárad, hol meg túl sűrű a 
tus; az ecset rossz. De muszáj 
rögtön befejezni a kompozí
ciót, míg a hangulat tart. 
Még ha ki is fogy a tus. Nem  
bírja meg, hogy megjárja az 
üzletet. Hát ezért a fehér fol
tok.

Beszédesek. mint Moore 
szobrain a lyukak.

Farkasszemet nézek az egyik 
önarcképpel. Ugyanaz az át
ható tekintet, mint a főisko
lás önarcképé. (Fajszobrász
nak indult ugyanis. Az egész 
azóta eltelt idő egy nagy és 
hosszas áthangolás lenne? 
Kezdetben azok a szoborváz- 
lat-szerű, telt idomú, vaskos 
női alakok — ezeket még a 
másodszülött fiát a nyakában 
hordozva rajzolta — aztán a 
tömör, egészen leegyszerűsí
tett férfi és a női fejek (olaj) 
mintha félhold alakú elefánt- 
csont lapocskákból lennének 
összerakva'. . . Csak az em 
beri test érdekelte továbbra 
is. Ezeket a zúzmara-háttér

előtt gombolyödő női háta
kat és farokat akár ki is le
hetne faragni márványból.. 
Kényelmes műfajt agyait ki 
magának, azt állítja: csak 
törli, maszatolja meg tűvel 
karcolja a papírt, éppenséggel 
játszadozik. Gyakran; amikor 
csak teheti.

Fátyolos női szem. Az első 
csalódás után. Haller hango
san felkacag: még szép, hogy 
ismerem az emberi arcot! 
Kamasz koromban fénykép
nagyítással kerestem zseb
pénzt. Bélyegnagyságúból kép
nagyságút kellett csinálni. 
Elképzelhető, mennyi szemet, 
szájat satíroztam Szatmáron.

Idén az olajgrafikához ér
zett inkább — türelmet; a tus
rajzhoz nem volt elég nyu

godt. Hát csoda? Ebből a ha
jóból a térre látni, ahol a 
márciusi események zajlottak. 
Hajó? — értetlen pillantás — 
Vár. — Azokban a napokban 
azért izgultunk, nehogy a 
szeku felfedezze, hogy milyen 
jó megfigyelő-leső helyek van
nak itt, és milyen vastag fa
lak. Éjjelre bereteszeltük a 
nagykaput.

Reszkető kézzel nem lehet 
azokat az ökörnyái-vékony 
tusvonalakat meghúzni. Az
tán mégis, sok nekikészülödés 
után: „Csak amíg elkezdem, 
van baj.“ (Az alkotói lám pa
láz) „Izgalmas, ahogy alakul.“ 
(Ragyog)

SZÉPRÉTI LILLA

Haller József grafikái (részletek)
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A tanulás alázata
Pálfjy Zoltán. Ősszel, ami

kor a versenyvizsgára jelent
kezőket jellemezték, azt hal
lottam, van ugyan egy rend
kívül értelmes, széles körű 
irodalmi műveltséggel rendel
kező Csíkszeredái tanár . . . ,  
de fiatal, kezdő. . .  Végül a 
26 éves, angol-román szakos 
fiatalembert mégis alkalmaz
ta a nagyváradi színház.

— Hogyan határoznád meg 
a munkakörödet, miért kapod 
a fizetést?

— Tisztázzuk: én ezt nem 
pénzért csinálom. Szeredában 
otthon voltam, mindenem  
megvolt, ősztől középiskolai 
tanár lehettem volna. A szín
ház iránti érdeklődésem meg
koronázásának tekintem ezt 
a feladatot, amely, be kell 
vallanom: készületlenül ért. 
Nem ismerem a közönséget, a 
színészek képességeit. Az

anyagi-adminisztratív lehető
ségek függvényében azt a 
darabot kell megtalálnom, 
ami itt és most érdekli az 
embereket, van, aki megren
dezze és eljátssza. Olvasó, 
irodalmár, közéleti ember, 
közvéleménykutató vagyok egy 
személyben.

— Konkrét feladataid van
nak. A kísérletezés adott 
pillanatban, helyzetben veszé
lyessé válhat.

— Ügy kell tanulnom, hogy 
ne ártsak a színháznak. Is
merkedem a várossal, a kö
zönséggel, a lehetőségekkel. 
Az elhamarkodott vélem ény
nyilvánítást elkerülöm. De az 
integritásomat nemcsak meg
őrizni, bővíteni is akarom. 
Számomra a színházban nem  
az „intézmény“ a fontos, ha
nem a kultúra. Nem jó, ha 
a színház arra kényszerül,

hogy lényegétől idegen fela
datokat vállaljon magára.

—■ Mennyiben hoz új színt 
egy társulat munkájába, ha 
meghívott rendező viszi szín
re a darabot?

— A vendégredező többé- 
kevésbé ismerve a társulatot, 
azt rendezi meg, amit ő sze
retne. vagy amit máshol nem 
csinálhat meg. így pillanat
nyilag megoldódik a színház 
gondja is, hiszen adva van a 
rendező és a darab.

— Viszont azt is jelenti, 
hogy az állandó rendező hiá
nya kizárja annak a lehető
ségét, hogy beleszólj a műsor
tervbe?

— Egyelőre nem tudom ér
vényesíteni az ötleteimet. 
Keserűséggel tapasztalom, 
hogy az 50—60-as korosztály- 
lyal meg kell harcolnom. 
Évtizedekig ránkkényszerített 
passzív rezisztencia után szin
te lehetetlen egyik napról a 
másikra az anyagit a szelle
mivel az utóbbi érdekében 
párosító vállalkozássá  alakí
tani. Ha például a könnyű

műfajt profi módon művel
jük. három legyet ütünk egy 
csapásra. A színész szakmai 
elégtételt kap, „bejön“ a né
ző, és a kasszasiker adta a- 
nyagi lehetőségeket olyan 
művészi vállalkozások finan
szírozására használjuk, melyek 
már a holnap színházát elő
legezik, felfogásban, minőség
ben az európai kitekintés igé
nyével. _

— Fogalmazhatok úgy, hogy 
gyakornoki idődet töltőd? Ide
gen környezetben hogyan 
tudsz alkalmazkodni a körül
ményekhez?

—■ Nem könnyű. Albérlet
ben lakom. Hiányzik a csa
lád, a lakás, az otthon, a szo
kások. Baráti körről nem be
szélhetek. De érdekel, vonz 
az újdonság, szeretem a szín
házat. Autodidakta beállított
ságú vagyok, és van bennem  
annyi alázat, ami ennyi ta
nuláshoz elengedhetetlenül 
szükséges . . .

BARTOS CSILLA
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Egységei:

— Kávézd — a Győzelem úton
— Súgás vendéglő — a Központban
— Caffé bár — a Szabadság téren
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munkahelyet biztosít most végzett
közgazdászoknak és építészmérnököknek a Csík
szeredái, gyergydszentmikldsi, székelyudvarhe
lyi, székelykeresztúri, valamint az izraeli és 
németországi munkatelepein.

Érdeklődni: Csíkszereda 
Petőfi Sándor utca 37. szám 
Telefon: 958/1 49 38
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TERMÉKEIT!

Cím: Csíkszeredái K ötöttárugyár 
Szentlélek ú t 64. 
4100 Csíkszereda 

Hargita m egye 
Tel. 958/112-50
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•  A  H ét 51. szám ának első oldalán  
Sütő A ndrás Ü nnepi é jszakák  cím ű írá 
sa. A  tém a tovább írja magát cím a la tt 
Kovács A ndrás tanu lm ánya olvasható a 
székely szom batosságról, Csíky A ndrás szín
m űvésszel Kötő József készít in te rjú t. Cik
ket. kisesszét jegyez továbbá Oláh T ibor 
(Időgépen a régmúltba), H orváth  A ndor 
(Látni és láttatni), A ndrei Ple§u (Egy 
mondat), Balogh József (Kortárs m agyar 
képzőm űvészek). Láng Zsolt (Akarod-e  
látni az angyalt?), Bogdán László (Hét
köznapi abszurditások. Sinlcó Ervin: Egy 
regény regénye) és Lászlóffy A ladár 
(Erasmus ernyője). A  szám költője K o
vács A ndrás Ferenc és F arkas Á rpád.

•  A bánffyhunyadi Kos K ároly M űve
lődési K ör  színjátszói ősbem utató kereté
ben ad ják  elő ja n u á r 6-án Kós K ároly 
V arjú nem zetség  cím ű családdrám áját. 
Rendező: Vasas Samu. Szereplők: Bokor 
István, P éter János, Jak ab  Tam ás, P én tek  
Á rpád, Balázs A ttila. Miklós Ferenc, Sza
bó János, Szabóné K ism ihály Anna, B a

logh Zsolt, Buzásné Fekete M ária, Dé- 
zsiné Kozma M ária, K elem en Pál, Rigó 
András, Gáli István, Bokor Ferenc, Dézsi 
Tiham ér, Betlendi A ndrás, Búzás Zoltán, 
Bokorné K ukk Erzsébet, Betlendi A ttila, 
Borosné Tököli Éva, B etlendiné P éntek  
Éva, Rigóné Vincze Sári M agdolna, Bokor 
István, Böndi András, Bokorné Betlendi 
M árta, G állné V alkai Erzsébet, Szalui 
István, Búzás András.

®»A Cimbora 11. szám a változatos iro
dalm i és művészeti anyaggal örvendezteti 
meg a tizenéves olvasót. A szám költője 
Anavi Adám, karcolatot Csire G abriella 
közöl. A képregény Schiller A  kesztyű  cí
mű középkori ihletésű balladá já t dolgoz
za fel. Az irodalom - és zenetudom ányban 
elm élyedni kívánók az ódáról és a biei- 
nium ról olvashatnak szakszerű, ám  köz
érthető m űfajelm életi ism ertetőt. A m ű
em lék-sorozat ezúttal a gyulafehérvári 
székesegyházat m u ta tja  be. A term észet
barátok látványos képanyaggal szemlél
te te tt érdekes cikkeket o lvashatnak  a 
Csukás-hegység csiszolt szikláiról, a m a- 
jom kenyérfáról, sőt a szam ár füléről. A 
halak etológiájával foglalkozó Kriterion- 
k iadványról, W ilhelm S ándor M int hal 
a vízben  című m üvéről Ferenczes István

n yú jt átfogó ism ertetőt. M eglepetés a 
gerincesek állattörzsét — harm inc á lla
tot — egységbe foglaló rajzos táblázat. 
M int m inden Cimbora- szám ban, ezúttal 
is sok gyerm ekírás és -ra jz  szerepel. Az 
induló irodalm i verseny jeligéje: „Amit 
ma m egtehetsz, ne halaszd ho lnap ra“.

«  A Népszabadság  decem ber 15-i szá
m ában Beke György Folytatás és szakí
tás cím a la tt beszélget G álfalv i Zsolttal.

•  A Rom ániai M agyar Szó  decem ber 
15—IG-i szám ának költője Rem ényik 
Sándor, K irály  László és Szász János. 
A lapban  Fekvő v a d ra . . .  cím m el Vári 
A ttila közöl írást.

© A Fiatal Fórum  50. szám ában cikket, 
riporto t közöl M irk László (Egy abból a 
bizonyos 7000-ből), S án tha A ttila  (Kroko
d ilkönny és piu-piu-ság). Székely Ervin  
(Ima), Kisgyörgy Réka (Nézőpontok); Bo
dor Gy. Tam ás M iért nem  lett Bölöni 
Laci a szövetségi kapitány?  cím  a la tt be
szélget a  labdarúgóval, „N ekem  A m erika  
itt  kell" címmel Fekete Vince készít 
in te rjú t Földes Lászlóval, a Hobo Blues 
Band  énekesével.

9  Verm esy P éte r halálának egyéves év
fordulóján, 1990. december 17-én a Ro- 
m ániai M agyar Zenetársaság a kolozsvári 
zeneakadém ia dísztermében em lékestet 
rendezett. Jagam as János em lékezett meg 
a zeneszerzőről, közös munkájuk, b a rá t
ságuk m ozzanatait idézte fel. Búzás P ál 
zongoraművész és a Pro Camera vonós
négyes Verm esy-m űveket adott elő. M ajó 
Jú lia  iskoláscsoportja a Pimpimpáré cí
m ű kötetből énekelt, Lászlóffy Zsolt De- 
m ény A ttila  In  memóriám V. P. című 
alkotását zongorázta.

•  N ovem ber folyam án Varga Vilmos 
nagyváradi színművész németországi elő
adókörúton v e tt részt Ady-műsorával. 
K őrú tjának  főbb állomásai: S tu ttgart, 
M ünchen, Ulm. Kastl.

•  December 6—7-én a szlovéniai Lend- 
ván és környékén adta elő Kiss-Törék 
Ildikó Á rva  B eth len  Kata című műsorát, 
V arga Vilmos pedig 180. alkalom mal m u
ta tta  be Ady-estjét.

Tűnődés csillagok a la tt
K ányádi Sándor versének utolsó szakaszát idézzük a víz

szintes 2., 35., függőleges 1. és 66. szám ú sorban.

VÍZSZINTES: 2. A versidézet első sora (zárt betűk : A, Á). 
16. A légkörnek kb. 80 km  m agasságban kezdődő rétege. 17. 
,,Lelkem  kibontom  a szabad roham nak, /  szél tép i össze k u r
j a n t ó . . . “ — Á prily: Ism ét v iharban . 18. Az ism eretlen  betű
jele. 19. Laguna közepe! 20. Azonos betűk. 22. Nyakleves, né
m et eredetű  szóval. 23. Ősrégi időm utató eszköz. 26. Rom án női 
név. 28. . . .  Césaire: m artin ique-i költő és politikus. 29. Inn i
való. 30. A peru i autók nem zetközi betű jele. 32. N yíltan hely
telenít, fedd. 34. E rbium  vegyjele. 35. A versidézet m ásodik 
sora (zárt betűk: S, O). 39. EEE. 41. K ényszeríti, hogy bekapja 
és lenyelje. 42. Európai nép. 43. Tűznyelv (ék. h.). 45. Görög 
filozófus, a sztoikus gondolkodók isko lájának  megalapozója. 
46. Szilárd meggyőződés. 47. Falusi bácsi. 48. A m erikai film 
kom ikus (Harold, 1893—1971). 50. Rövid időre lefekszik. 52. 
Nyílvesszőt ta rtó  tok. 54. . . . . . .  .-szán: Pillangókisasszony. 55.
H ónap rövidítése. 56. K ína autonóm  területe . 58. P artner. 59. 
Az újságközlem ény. 61. Tavaszi. 63. Néma Géza! 66. Növény. 
67. Pihenés. 68. Időszám ításunk előtt. 69. K efe nyersanyaga. 
71. Vissza: székely nem esi cím . 74. Borókánál inka. 76. Szám 
tan i alapm űveletet végző. 78. V alam inek a sú lyá t m egállapítja. 
80. M agyar film esztéta (Lajos, 1901—43). 82. összes M unkája 
(rövidítés). 83. K étjegyű m ássalhangzó. 84. K ényszeríti vala
m ely m űvelet elvégzésére. 86. Az elm élet kiegészítésére szol
gáló időszak.

FÜGGŐLEGES: 1. A versidézet harm adik  sora (zárt betűk: 
H, K, K). 2. V asúti szerelvény. 3. Magam. 4. K iváló orosz író,

a  k ritika i realizm us m estere. 5. D élutáni társas összejövetel. 
6. A közeli. 7. M illió fo rin t rövidítése. 8. Régi labdajáték . 
9. Pusztít. 10. T antál vegyjele. 11. Az ábécé utolsó betűje. 
12. IZF. 13. Éneke. 14. Derékszorítói. 15. C inkbányászatáról 
ism ert helység a Harz-hegységben. 21. All . . . ! :  rendben van! 
helyes! — az angoloknál. 24. Lengyel hírügynökség. 25. ZoLa- 
regény. 26. Ügy, hogy éppen készül lenyugodni. 27. M enyasz- 
szony. 31. Táplálkozz. 32. Dallamos. 33. H ibáztatott. 35. Róm ai 
számok, összegük ötvenöt. 36. B eethovenre m ondták. 37. E l
hajítja . 38. A  törzshangsor hatodik  hangja. 40. Bács-K iskún 
megyei város irányába. 41. Bem ondás a  röm ijátékban. 44. Eny
he intés. 49. P rágai labdarúgócsapat. 51. Pszichikai. 53. L iba
hang. 57. Hazai folyó és megye. 60. Sziklás sziget és erőd ít
mény a M arseille-i öbölben. 61. Bagoly, népi elnevezése: h a 
lálm adár. 62. Tudnüllik . 64. Je lige egynem ű hangzói. 65. K a
tonai rang  rövidítése. 66. A versidézet utolsó sora (zárt be
tűk: F, C). 69. K ossuth-díjas színész, kiváló m űvész (István). 
70. R itka női név. 72. A rab  szultánság, fővárosa: M asqat (Masz
kát). 73. Lucien ...-B ru h l: francia  polgári szociológus, a  te r
mészeti népek gondolkodásának ku ta tó ja  (1857—1939). 75. H a
ta lm ában  ta rt. 77. „Mezők jönnek, erdőségek /  jó  vidékek, 
rossz v idékek /  szép hazák, /  zöld hazák: /  já r  a szél és . . .  az 
ág.“ — B abits: Cigánydal. 79. Írországi tó. 80. Lóbiztató szó. 
81. D iplomás rövidítés. 85. Régi kétjegyű betű. 86. G ram m súly. 
87. Róka egynem ű hangzói. 88. Előzmény.

(Rámay Tibor)

A  HÉAIKON 52. szám ában közölt, A l k a l m i  v e r s  cí
mű re jtvény  m egfejtése: K ívül belül m arad jon  /  Békében az 
ország; /  A vásárra  m enőket /  Sehol k i ne fosszák. /  Béke le 
gyen a háznál, /  És a szívredőben. /  Adjon Isten  a  mi nincs, /
Ez új esztendőben.
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