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így volt: az oroszokról sapka, 
a vodkáról a tél, a bicskáról 
apám jutott eszembe, 
félkézzel kapaszkodva lógtunk 
a harm incötös ajtajában, 
menet közben leheletnyit kilengve,

félkézzel kapaszkodtunk egymásba, 
és Moszkváról beszéltünk, 
a Lomonoszov egyetem, a Kreml, 
a Tretyakov galéria, és azt hittük, 
mindenhez értünk, mert szóba került 
Lenin, Napóleon, Mária Terézia, Prága,

Mexikó, maják, aztékok, piramisok, 
ónix, krokodilus, faló, de a tudás 
szomorúsága, a sok beszéd sok 
alja rendszerint kívül maradt, 
a szivarfüstös levegőben kaparta 
kívülről torkomat, a szűrő nélküli

valóságról szó nem esett, családias 
szavak szálai közt kapartuk belülről 
a keretet, életünk normális, fegyelmezett, 
erkölcsös keretét, amikor nem volt 
Jóisten és nem volt szentbeszéd, 
csak vita, logika és világjáró tanmese,

csak fejlődés volt, haladás, senkinek 
sem volt szennyese, szerettük egymást, 
mint dalban a gyerekek, és nem, 
egyáltalán, egyikünk sem volt még 
beteg, és nem, az asztalnál senki 
sem fázott, boldog kebellel fogadtuk

magunkba a vasfüggöny mögül 
feltoluló világot, a hibátlan 
fehérségű, széles mosolyt, amit 
az ég a véreső után képünkbe tolt, 
a kék-zöld feliratú mindenséget, 
ami arcunkra égett.
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Beszélgetés a 70 éves Király Lászlóval

„Soha nem jutott eszembe, 
hogy más útra térjek”
-  Idén jelent meg legutóbbi köteted, a 

Készülődés Pazsgába. Ennek az első két 
sora így hangzik: „írtam mostanában / 
néhány régi verset”. Idén volt ötven éve, 
hogy nyomtatásban is megjelent első, ilyen 
értelemben legrégibb versed. Mekkora do
log volt ez akkoriban?

-  Az első versem megjelenése világren
gető esemény volt az életemben. Éppen 
erre a beszélgetésre készülődvén, eszem
be jutott, hogy tízéves koromban írtam 
az első versemet, még a helyre is emlék
szem, hogy hol történt. Húszévesen jelent 
meg az első versem nyomtatásban, és az
alatt a tíz év alatt igen komoly munkát 
végeztem versírási szempontból, terje
delmes anyagot írtam össze. Valamiért 
úgy éreztem: az én életemben ez nem lesz 
egészen alkalmi foglalatosság. Csak most 
mondom így, de valaminek kellett len
nie, ha attól kezdve lényegében soha nem 
hagytam abba a versírást és soha nem ju
tott eszembe, hogy más útra térjek.

-  Okokat csak lehet találni a miértre -  
úgy tudom volt már hagyománya az írás
nak, és az irodalom iránti érdeklődés nem 
veled kezdődött a családban...

-  Édesapám magyar-történelem sza
kos tanár volt. Tanítóképzőt végzett 
Nagyenyeden, a Bethlen-kollégiumban, 
és ott még annak is illendő volt írni, aki
nek egyáltalán semmi kedve nem volt 
hozzá. Neki pedig hatalmas indítta
tása volt, hogy verseket írjon és meg
örökítse mindazt, ami vele történt. 
Falutörténettől kezdve, iskolatörténeten 
át, egészen a saját családunk történetéig 
mindenfélébe belekezdett, és akad, amit 
sikerült is befejeznie. Emellett verseket 
írt, természetesen az akkori idők hangu
latának és költészeti modorainak — nem 
véletlenül mondom ezt -  a bűvöletében. 
Tulajdonképpen a két világháború közöt
ti erdélyi lírában a nemesebb vonalhoz 
kapcsolódtak volna ezek, az ő költői meg
nyilatkozási képességeihez mérten. Nem 
én vagyok az első, aki az írást valamilyen 
komoly, sőt: titokzatos, sőt: nagyon kivé
telesen érdekfeszítő kalandnak, kirándu
lásnak -  még most sem tudom, minek ne
vezzem -  tekintette a családban.

-  Egyszer, valamely ünnepi alkalommal 
elmondtad, hogy a Kárpát-medencében 
több mint 2000 költő él. Szerinted fontos, 
hogy ennyien vagyunk?

-  Soha nem ijedtem meg attól, hogy 
mennyien írnak verset. Ezt a kijelentést is 
az időhöz, a helyhez, az alkalomhoz illően 
kell kezelni, de tény az: sokan vagyunk. 
Szerb Antal azt mondta: a magyar ember 
valahogy közelebb áll a leikéhez, mint a 
környékbeliek, és ezért van annyi költője. 
Vagy igaz, vagy nem, de nagyon kellemes 
gondolat. Az ember balga dolgokra szo
kott büszke lenni, például erre, pedig az 
égvilágon semmi jelentősége nincs. Tény 
az: sok magyar költőről tudunk mi, akik 
ebben a szakmában vagyunk, vagy olyan 
helyen dolgoztunk, ahol kapcsolatba ke
rülhettünk a költészettel. Megtörténhet, 
más nemzeteknél is sokan vannak, csak 
mi nem tudunk róla, de örülök, hogy so
kan vagyunk, és meggyőződésem, hogy 
ott, ahol nincs sok költő a jelentős köl
tők környezetében, ott nehéz jelentős, ki
emelkedő költészetet létrehozni. Ebben 
természetesen ott van az, hogy mindenki 
a zsebében hordja a marsallbotot, de egy, 
kettő, három, négy lesz az, aki jelentősei 
alkot, aki tovább él annál a kornál, mint 
amiben megszületett.

-  Azt szoktad mondani, két olyan em
berrel találkoztál -  Nagy Lászlóval és 
Nichita Stánescuval akiről egyértelmű
en látszott: költő. Miben állt ez a költőiség: 
a mozdulatokban, a hanghordozásban? 
Miből látszik ennyire egyértelműen, hogy 
költő valaki?

-  Pontosítsuk a fogalmazást. Azt 
mondtam, két olyan emberrel találkoz
tam, akiről az első pillanatban, teljesen 
világos volt számomra — miközben tud
tam, kik is ők - , hogy ilyen egy költő. 
Ha ezt meg tudnám magyarázni, akkor 
sem magyaráznám. Kisugárzásuk telje
sen összhangban áll azzal, amit akkor al
kotsz róluk, amikor a műveiket olvasod. 
A leírt szöveg által felém közvetített han
gulat teljes egységben volt azzal a figurá
val és viselkedéssel, ahogyan ők néhány 
alkalommal, amikor találkoztunk, folya
matosan megnyilvánultak. Egyek voltak

azzal, amit írtak, az én számomra, lehet 
mások, másképpen érezték.

-  Köteteidben gyakorta találunk olyan 
hívószavakat -  Nyezvanov, aztékok, ma
ják, Csomolungma-bár, és folytathatnám 
a sort -, amelyek távoli dolgokra is utal
nak és a körülöttünk zajló vagy már lezaj
lott eseményekre is. Távolabb kell lépni, 
hogy közelebb kerülhessünk dolgainkhoz?

-  Valóban ad ez az írónak, jelesül ne
kem, ha aztékok meg maják kerülnek 
be a képbe -  csak mint lehetőség, mint 
szó, mint kifejezés -  egy olyan lehetősé
get, hogy olyan látásmódot teremtsek 
meg, mintha valahonnan távolról, kívül
ről, magasról nézném azt, amiben pil
lanatnyilag benne vagyok én magam. 
Mindenki tudja: minél távolabbról szem
lélünk valamit, annál inkább egységében 
látjuk azt, amire tekintünk. Amikor az
tékokat, majákat, vagy a történelemből 
távoli vidéket, figurákat idéztem meg, ez 
egyféle módja volt annak, hogy megszaba
duljak azoktól a mások által igen sanya
rúnak szánt hétköznapoktól, amelyekben 
kénytelenek voltunk élni. Utazási lehető
ségek, anyagi lehetőségek nélkül, sőt még 
a könyvhöz való hozzájutás lehetősége 
nélkül is. Az Úristen azért adta a képze
letet a költőnek, hogy ne lehessen bezár
ni akkor sem, ha fizikailag korlátozzák a 
mozgását.

-  Említetted egy alkalommal, hogy a 
két világháború közötti irodalom olvasá
sához különleges könyvtári engedélyre volt 
szükség.

-  Részletezni nem akarnám, mert az
óta hál’istennek már megszűnt ez az ál
lapot, de egy mai olvasónak igen nehéz 
volna elképzelni, hogy Dsida Jenő köte
teit rejtve kellett megszerezni és titok
ban csempészte egyik ember a másik
nak. De nem lehetett Áprily Lajost sem, 
nem beszélve azokról, akik valamilyen 
szempontból a politikai hatalom felfogá
sa szerint valamikor rossz fát tettek a 
tűzre. Azokhoz egyáltalán nem lehetett 
hozzájutni. Nem volt tanácsos még be-
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HELIKON
szélni se róluk. Ezt ma igen nehéz elkép
zelni, de amikor az ember a költészetet 
próbálja megérteni, nem lehet eltekin
teni a helyzettől, pillanattól, amelyben 
a versek létrejöttek. A walesi bár dókat 
sem lehet teljességében megérteni, ha 
nem tudod, milyen körülmények között 
született.

-  Közeli vagy nem is olyan közeli idők
nél maradva, legutóbbi kötetedben igen 
sok szó esik a kommunizmus időszakáról, 
amelyről rögtön eszembe jut a Fehér fa
lak című versed és az, hogy egy alkalom
mal huszonnégy órán át ültél fehér falak 
közt egyedül.

-  A mostani idő „magasából” visszate
kintve „a múlt kútjába”, nem volt olyan 
borzasztó dolog -  mai szemmel nézve. 
Inkább egy igen érdekes tapasztalat az, 
amikor egy épületben bezárnak egy telje
sen üres szobába és otthagynak huszon
négy órára. Azt sem kérdezik meg, hogy 
innál-e vizet vagy kimennél-e az árnyék
székre. Igen érdekes gondolatai támad
nak az embernek. De utólag: tanulságos 
és hasznos. Nem ajánlom senkinek, fő- 
leg gyengébb idegzetűeknek vagy szívbe
tegeknek, de ha már átment az 
ember egy ilyen tapasztalaton, 
akkor utóbb bizonyára hasznát 
veszi.

-  Mózes Attila írja egy esszéjé
ben rólad: „az a költő ő, aki min
den versét úgy írja, mintha az 
utolsót írná, mellyel a költészetet 
kelti új, egyre erőteljesebb életre”. 
Legutóbbi köteteidre is érvényes 
lehet ez, ám mégis sorjáznak az 
újabb könyvek. Van egy idő, amo
lyan előre meghatározott, amíg 
elkészül egy újabb kötet, vagy a 
versek egyszer csak kötetté szerve
ződnek?

-  Nem kötetekként, hanem 
tömbökként tekintenék a ver
sekre. Van egy-két kötetem, ami 
együvé tartozik, és csak a véletlen foly
tán oszlott szét ez a versmennyiség két 
kötetbe. Aztán van olyan, ami négy-öt 
éves periódus után jelent meg. Ennyi idó' 
alatt általában váltás történik a szem
léletben, a szövegek megmódolásában. 
Ahogy telik az idő, ahogy az emberi gon
dolkodás változik, a tapasztalatok gyűl
nek, ezeknek a feldolgozása bizonyos időt 
vesz igénybe, hol kevesebbet, hol többet, 
és egyszercsak, miután valami követ
keztetést levontam magamnak, azután 
úgy éreztem, hogy összeállt egy-egy kö
tet. A szövegek együvé tartozása jelenti 
számomra a kötetet. A második kötetem 
szinte semmiben sem hasonlít az elsőre. 
Annyi új tapasztalaton mentem át, holott 
egy év különbséggel jelentek meg. Nincs 
előre eltervezett képem egy kötetről, de 
amikor félig kész van, már tudom, mi kö
vetkezik a továbbiakban.

-  Manapság sok szó esik a szerző és 
az olvasó viszonyáról. Egy 1969-ben ké
szült interjúban azt nyilatkozód, Federico 
Garda Lorcát idézve, hogy a művésznek

rá kell erőszakolnia önmagát a közönség
re. Hogy érzed az évek során, ez mennyire 
sikerült? Cél volt-e bármikor?

-  A Lorca-idézet nagyon tetszetős, és 
nyilván egy fiatal költőnek ezzel a szán
dékkal tanácsos elindulni, hiszen vala
mi olyasmit hoz, ami eddig nem volt. A 
nevét, a könyveit meg kell ismertetnie, 
be kell törnie, el kell fogadtatnia magát. 
Ilyen értelemben elfogadható, hogy fris
sen jelentkező poétának rá kell erőszakol
nia magát a közönségre. Szerencsés eset
ben, hogyha az illetőből valóban olyan 
alkotó lesz, aki nem fárad el, nem hagyja 
abba, nem térül el arról az útról, amely
re gondolt, akkor a helyzet megváltozik, 
és már nincs szüksége arra, hogy ráerő
szakolja magát a közönségre. Ellenben, 
mert a kedvenc szavam a bűvölet és a bű- 
völés, egy költőnek, legalábbis az olyan 
fajtának, amilyen én vagyok, a közönség
re szüksége van. Nem azért, mintha nem 
tudna közönség nélkül verset írni. Soha 
nem írtam szűk körnek, csak a barátaim
nak, csak magamnak, csak a dugi füze
temnek, én igenis élő közönséget, élő em
bereket képzeltem magam elé, amikor 
szóltam. Csúnya dolog, de itt akár még

a prédikációt, a prédikálást is említhet
ném, mert igenis úgy látom, tizenkilence
dik századi, romantikus vétetésű költők
re gondolván: van bennem hajlam, hogy 
akár szóban is közvetítsem a közönség fe
lé a verset, vagy a gondolatomat, vagy azt 
a komplexitást, ami egy költeményé, és 
nagyon jólesik, ha van visszajelzés.

-  A költészetedben megjelenő virágmo
tívumok külön tanulmányt érdemelnének. 
Legutóbbi köteted záróversének egyik sora 
így hangzik: „köröskörül sohasemvolt vi
rágrobbanások”. A virágokhoz, az Amikor 
pipacsok voltatok című kötetedhez kapcso
lódik egy olvasói történet...

-  Kissé fura történet. Egy kedves ba
rátommal, valamikori kolléganőmmel, 
aki a képzőművészeti akadémián ta
nult Kolozsvárt, egyszer, tizenöt vagy 
talán harminc év után összefutottunk 
Kolozsvár valamelyik utcáján. Szó szót 
hozott és egyszercsak elővette feneketlen 
női táskájából az Amikor pipacsok volta
tok című kötetemet, ami gyönyörűen ösz- 
sze volt gyűrve, ahogy egy női táská

ban egy könyv összegyűrődhetik, és azt 
mondta: az a könyv nála van állandóan, 
mert ő egy olyan munkahelyen dolgozik, 
ahol az igazgatónak, mondjuk úgy, ked
venc foglalatosságai közé tartozik, hogy 
tőle kéri számon, ha valami hiányosság 
van azon a részlegen, ahol ő tervező, je
lesül textiltervező. Volt egy olyan hangu
lata a dolognak, hogy talán a hölgy nem
zetiségi hovatartozása is közrejátszott 
ebben, ráadásul nyugatra távozott férje 
volt, ami a Ceau§escu-korszakban igen 
komolyan esett latba, amikor fegyel
mezni kellett valakit. Azt mondta, ami
óta megjelent ez a kötet, a táskájában 
hordja magával, és amikor a gyárigazga
tó hívatja magához, elolvassa két-három 
versemet, és azóta nem fél. Nagyon meg
lepett a dolog és mérhetetlenül jól esett, 
hiszen erről lenne szó: örülnék, ha verse
im olvastán kevésbé félnének azok, akik 
addig féltek.

-  Ha már szerepverseket is írtál, az 
előbb pedig a prédikátori gesztusok is szó
ba kerültek, megkérdezném: volt-e, van-e 
ilyen értelemben szereptudatod, mint köl
tőnek? Vagy csak egyszerűen, ahogy egy 
amerikai költő mondta volt: „költő vagyok

és kész”?

-  Lehet, hogy Amerikában „köl
tő vagyok és kész”, minálunk Szép 
Ernő mondta, hogy „Szép Ernő 
voltam”. Lehet szellemeskedni, 
nem voltam soha amerikai költő, 
nem tudom, ott miként zajlik ez a 
dolog, de végigtekintve a magyar 
költészet fővonalán, kétségtelen, 
hogy a magyar történelemben, a 
magyar nemzettudat kialakítá
sában a költőknek merőben más 
szerepük volt, mint egy amerika
inak az amerikai nemzettudat ki
alakításában. A magyar költé
szet, azon túl, hogy művészet, a 
szó művészete, feltétlenül több en
nél. Tematikája sokkal közössé
gibb, mint néhány más nemzet 
költészete. A magyar költők gya

korta használják a többes szám első sze
mélyt és többes szám második személyt, 
tehát nem magánemberként nyilvánul
nak meg, mernek beszélni tömegek ne
vében és tömegekhez. Nagy balgaságnak 
tartanám, ha az ezeréves vagy nyolcszáz 
éves magyar költészetnek ezt a vonalát 
úgy tekintenénk, mint amire oda sem 
kell figyelni. Azonfelül én erdélyi ma
gyar költő vagyok, úgyhogy itt még job
ban afelé mutatnak a dolgok, hogy érde
mes nyitott szemmel járni, mert itt még 
mindig odafigyelnek a költői szóra. Most 
már egyre inkább oda kell vinni hozzá
juk, ők maguk a sok csábítás közepette 
ritkán jutnak el oda, hogy kinyissanak 
egy könyvet, de ha a költő maga odamegy 
és hozzájuk szól: igen-igen odafigyelnek. 
Ez a tapasztalatom.

-  Egy régi interjúban mondod: „most 
állunk ott, hogy abba kell hagynunk a 
fiatalíróskodást, nyilvánvalóan olyan mű
veket mutattunk fel, melyek megértek a ko-

> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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Egy friss Arany János-díjra
Király László köszöntése

» » >  folytatás a 3. oldalról

moly számbavételre”. A számbavétel kö
tetről kötetre ismétlődik és a Készülődés 
Pazsgába is ez lenne ismét?

-  Feltételenül. De nem csak ez, ha
nem mindenik, ha arról beszélünk, 
és én ezt el is fogadom, hogy úgy írok, 
mintha ez lenne az utolsó versem, ver
seskötetem. Ez nem azt jelenti, mintha 
valamilyen tragédiára várnék vagy ab
ba akarnám hagyni, hanem inkább azt: 
építek egy épületet, amelynek most már 
a java része megvan, mert szerencsémre 
és a munkámnak köszönhetó'en, fel tud
tam ennyire építeni, de most, amit még 
hozzáteszek (ne felejtsük el, milyen al
kalomból készíted velem ezt az inter
jút) természetesen úgy írom, hogy lehet, 
könnyen előfordulhat: még egyre nem 
lesz idő. Egyszerűen fizikailag. Ez nem 
szomorú, nem tragikus, ez egy helyzet. 
Ha az igények felől tekintjük, akkor nem 
árt, ha a harmincéves költő is úgy írja 
verseskötetét, mintha az lenne az utol
só, mert könnyen előfordulhat. Nem árt, 
akár ilyen távlatokból hozzáállni a sa
ját munkához is. Azonfelül pedig József 
Attila igazán nem öregedett bele a köl
tészetbe, de én komolyan vettem, ami
kor azt olvastam: „a mindenséggel mérd 
magad”. O is komolyan vette, mert álta
lában komolyan vette, amit leírt, csak 
az olvasó elsiklik felette. Igen, igen, mi
lyen szép, de tessék csak végiggondol
ni, mit jelent ez? Visszatérve egy előbbi 
kérdésedhez: csakis a mindenséggel kell 
mérni magunkat, és csakis olyan erő
feszítések hozhatnak eredményt, ame
lyekkel nem részeredményekre törek
szel, hanem arra, hogy ez a munkád az 
utolsó és erről fognak rád emlékezni. 
Erről fognak megítélni a gyerekeid, az 
unokáid.

-  Miközben lezárásokról többször is szó 
esett, úgy tudom, készülődik egy újabb 
kötet, ami talán regény lesz.

-  Be kell vallanom, így jár az ember, 
ha felkészületlenül belevág valamilyen 
munkába és útközben jön rá: nem élez
te ki teljesen a fegyverzetét vagy nem 
öltött megfelelő fegyverzetet magára 
ehhez a harchoz. Két regényem van fél
behagyott állapotban, és még nem jutot
tam el oda, hogy végérvényesen ki mer
jem jelenteni: valamelyiket is befejezem. 
Természetesen szeretném, de ameny- 
nyi megvan belőlük, az annyira egy len
dületből született, hogy aztán úgy érez
tem: kiürült a tarsolyom. Nem volt elég 
összegyűjtött anyagom. Be tudtam vol
na fejezni kicsi csalással, kicsi ravaszko
dással, írói fifikával, leleménnyel, és úgy 
nézett volna ki, mint egy kész könyv, de 
attól még nem lettem volna nyugodtabb 
és nem tekintettem volna úgy, hogy be
fejeztem egy eltervezett munkát. Még 
mindig reménykedem abban: az egyi
ket, nem mondom meg, melyiket, be tu
dom fejezni, illetve megtalálom a mód
ját, hogy miként kell befejezni.

KARÁCSONYI ZSOLT

„Kedves Barátom! Hosszú leszek, mint 
szentiváni ének, s unalmas, mint a bójti 
prédikáczió”.1 Elzsongított a négy és fél év
tizeddel ezelőtti hangod -  „ujjammal fonott 
szépszemű háló / vitorla vitorla tengerre 
szálló / elszálló háromszög kék égre bomló 
/ estére térülő holló” —,2 és elzsongít a mai 
is. „Álmaimban magyar városomban já
rok, / Magnóliás úton, hol menekül a tél. / 
Köröskörül sohasemvolt virágrobbanások, / 
Ahogy bűvölet s bűvölő visszatér.”3

Bűvölve bűvölsz, mintha a nyelv nem is a 
közlés, hanem a szív harangja volna. Próza? 
vers? — számodra ugyanaz a gyönyörűség. 
Az öröm fájdalma és a fájdalom öröme.

Aki kolozsvári nyarakat és teleket cipel 
a hátán, s közben Kós Károly zsörtölődését 
és Dsida Jenő angyali zenéjét hallgatja, az 
tudván tudja, hogy „a költőnek, azért, hogy 
nemzete előmenetelét eszközölje, épen nem 
szükség a politikától kölcsenzeni eszméket: 
ő énekeljen, költsön úgy, mintha végczélja 
nem egyéb volna magánál a költészetnél: 
már megtette kötelességét nemzete irányá
ban. A nemzet, kinek jeles költői vannak, 
érezni fogja önbecsét.. .**

Ha könyv-arzenálodat forgatom, a vi
lágosnál világosabban látom, hogy „író
ja teljes birtokában van a verselési techni
ka virtuositásának. Stylusa csillog, ragyog, 
rajzai nem egy helyt elevenek, új színűek. 
Gyakorlott ecsettel festi itt-ott a természet 
képeit s jeleneteit, olykor éles vonásokkal a 
fölvett alakok jellemét is.”5 „Szél haja leng, 
búzának szála hajlik. / Földem maraszta
ló s szigorú nagyon. / Hegyeim fölött riasz
tó hajnal bomlik. / Szigorú földem itt nem 
hagyhatom.”6

Tudod-e, jó barátom, Laczkó, hogyne tud
nád, hogy „egy van főleg, mi első helyen re
ánk, magyarokra néz: hazánk minden ol
dalú megismerése, s megismertetése a 
nagyvilággal. Ha majd e haza szent földén 
minden rög ismerve lesz, minden kődarab 
elmondja, honnan jött, kikkel találkozott; 
ha minden élő, mely rajta tenyész és mozog, 
általunk összegyűjtve, a közös rendszerben 
foglal helyet; ha kitanultuk ege mérsékle
tét, a nedv- és aszályhordó fuvalmak viszo
nyait; ha népei egymásra temetkezett réte
geit felbuvároltuk a legmélyebbig, de kivált 
a ma élőnek — édes nemzetünknek — nyelv 
és tettben nyilatkozó múltját, jelenét a tu
domány teljes fényébe állítottuk: ez által oly 
politikai tőkére tettünk szert, melynek ke
letét legörömestebb ismeri el a művelt kül
föld. És ím, ez a honszeretet a tudomány
ban.”7 Tehát „intlek, kérlek, és oktatlak, le 
ne rontsd valahogy magadat a patkolás- 
ban, mert nemcsak a kis menyecskéé vagy, 
hanem a hazáé is.”8„Ha te olly szívből sza
kadt és lélektól lelkezett verset tudsz írni, 
azt hiszik, hogy minden, ki már egyszer az 
ugorfafán ül, csak veszi a papirt és ollyat fog 
egy fél szivar mellett firkantani”.9 Viszont 
„Csönd, csönd, csönd”,10 ,jó költő nem min
den bokorban terem”.11 Figyelsz, Laczkó? 
„Immár jó barátom, szavaim meghalljad, / 
Azoknak értelmét másra se csavarjad, / S 
az én szívemet hamisnak ne valljad: / Tiszta 
vizét annak te fel ne zavarjad.”12 A Tisztelt

Bizottság „választva sem választhatna oly 
(életművet -  a szerk.), mely költő erejét és 
művészetét teljesebb ragyogásban és bevég- 
zettségben tüntetné fel, mint a (nem is olyan
-  a szerk.) véletlenül: éppen e körbe eső” -  
vagyis a tiéd.13 „Nem kételkedünk, hogy e 
napot örömmel üdvözlendik nem csak az 
Akadémia (és a Magyar írószövetség -  a 
szerk.) minden rendű hazai és külföldi tag
jai, hanem a rokon tudományos intézetek 
mind a Szt. István koronája által egyesült 
országokban, mind kívül is a birodalomban; 
a nemzeti műveltség előmozdításában fára
dozó testületek, társaságok és egyletek.”14

„Aranypénz, kettő, megpendül csend
ben, / Egyik a Holdon, másik szivemben. 
/ Magasra törhetek, süllyedhetek még, / 
Elnyel a kerek arany-üresség.”15 Az lehet, 
de — ami a kitüntetéseket illeti — „a ma
gas kormány előtt még nyitva volna az 
út”.16 Mondjam azt, ami szükségeltetik? 
Cselekedni kéne.

Laczkó, „te vén szamár! te!, hű pályatár
sad, A Jankó”17 (sosem akar a kerten alábal
lagó, fakó szakállát lengető Mindenható lenni, 
miként írod Öreges című versedben. Csak köl
tő! Ha nem tudod ezt elfogadni, szobormásom
— Kő Pál munkája -  mindenkor figyelmeztet
ni fog: Mindenható csak az Isten lehet, mi por
ból gyúrt nyomorultak csupán azok lehetünk, 
amik vagyunk: a toll szolgái.

„Úgy véltem, hogy e fogalmazványt, alá
írás előtt, Méltóságod helybenhagyása alá 
kell terjesztenem, annyival inkább, mert 
nem sikerült úgy mint óhajtottam, e pár 
nap alatt testi bántalmakkal lehangolva, 
azonfelül pedig ügyes bajos látogatók által 
folyvást zaklatva lévén, úgy hogy alig szed
hettem magamat össze.” 18 De nem tettem. 
Hidd el, ami írva vagyon! „Most kell a te 
lángoló lelked!”19

SZAKOLCZAY LAJOS
J e g y z e te k
'Arany János — Szilágyi Istvánnak, Szalonta, febr. 

22.1846
2Király László: Vitorlaének
3 .Király László: N yezvanou, a  bűvölő'
4 Arany János -  Tompa Mihálynak, Nagy-Kőrös, má

jus 23.1853
5Arany János: IV. jelentés a Nádasdy eposzi jutalmak

ról. Kelt Pesten, dec. 7.1865 
6Király László: A dolgok arca
’Arany János: Titoknoki jelentés az Akadémia 1864- 

65. évi munkálkodásáról, dec. 10.1865
8 Arany János -  Petőfi Sándornak. Szalonta, szept. 7.1847 
9Arany János -  Lévay Józsefnek Nagy-Kőrös, július 13. 

1852
“Király László: A dolgok arca
"Arany János -  Tompa Mihálynak. Nagy-Kőrös, jú

nius 28.1853
"Arany -  Lévay Józsefnek Nagy-Kőrös, július 13.1852 
13 Jelen tés a  N yelv- és S zép tu d o m á n y i O sztá ly  egyik  

N a g y  ju ta lm á ró l. 1868. márc. 17.
14Igazgató tagokhoz. Pesten, nov... 1865 
“Király László: Két aranypénz 
KMéltóságos Gróf, Akadémiai Elnök Úr! 1865 
"Arany János -  Tompa Mihálynak, Nagy-Kőrös, 

sept. 1.1853
leMéltóságos Gróf, A kadém iai Elnök LWPestjún. 14.1865 
“Király László: T oldalék

(Elhangzott 2013. október 23-án a Magyar 
írószövetség ünnepségén.)
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BOGDÁN LÁSZLÓ 5.

Bolyongások Rakamazon

újévi versek Király Lacinak 

1.

Most jövök egy kis állomásról, 
Rakamazon, vagy valahol máshol. 
Köröttem ködbe borul a haza, 
immár soha nem juthatok haza.
Az állomáson kire is várnék? 
Köröttem porhó. Kopár a tájék. 
Hajdanában még világítottam, 
nyilvánosan is, nemcsak titokban, 
de időközben kihunyt a lángom, 
Viola vár rám a másvilágon.
Mit csinálhatnék? Kihunyt a fényem, 
sivataggá válott az éden.

2 .

N incsen tanulság, tudom .
Futunk egy dűlőúton.
Rakamazon vesztegel 
vonatom, most veszek el.
Nem tudom, kit keresek?
Holnapra nem is leszek.
N em  tudom , m ért vagyok i t t? 
L átom ásom  bekerít.
A z t se tudom , ki vagyok?
Kókadok, hervadozok.
Vodka se, ser se, nem segít semmi. 
Valahogy immár nem kéne lenni.

3.

Síneken állok, Rakamazon.
Viola vár. A többit nem tudom.
Más nem is fontos! Álljatok sorba, 
babindákon mászunk a Holdba, 
hegedülhetünk Dávid királlyal 
és találkozhatunk Szibillával. 
Hetvenben, tegnap, még volt citerám, 
eltűnt, ellopták, emlékezz reám, 
s akkor megszólal ama citera, 
beleköltözök. Az lesz a haza.
Az lesz a hazánk! Mikor megpendül, 
a holdban Dávid is belelendül.

Jakobovits Miklós metszete

6 .

Legalább nyitva volna a kocsma, 
itt minden utca Gyorskocsi utca, 
kocsma sincsen, csupán sikátor, 
én vagyok az egyetlen vándor. 
Valaha, tegnap, ott ültünk Foton, 
orosz ruletthez nem is volt coltom. 
Lábunk előtt ott folyt a Duna. 
Unikum és sör. Nem volt sok duma. 
Szembenéztünk a felkelő nappal, 
már ha valakit ez megvigasztal.
Ott voltál Te és Fekete Vince, 
képzeletünkben a borospince, 
s a kék szakállú veszett kilincse.

Sóváradon vagy Sepsiszentgyörgyön, 
elvesztünk mi már egy régi őszön, 
azóta, nyilván ez sem titok már, 
foglyul ejtett egy tébolyodon nyár.
Ott álltam, másként nem is tehettem. 
Rakamazon várt az úristen.
Fót se volt sehol, se Király Laci, 
erről is kéne immár vallani: 
tehetünk bármit, egyedül vagyunk, 
didergünk, iszunk, várunk, barmolunk. 
Rakamazon vagy Sepsiszentgyörgyön, 
bárhol, bármikor csak 0  jön. Jöjjön!

7.

4.

Lehettünk volna óriások, 
halászok, madarászok, vadászok. 
Néztük a Dunát, az ellenfényben, 
akkor még megvolt, ránk várt az Éden. 
De elvesztettük, minden hiába, 
indulhatok a másvilágra.
Rakamazról indul a vonat, 
ezt még megírom Király Lacinak, 
bármit mond is a holdban Szibilla, 
minden elmúlik, elmúlt az év, a 
tizenkettes kurva esztendő, 
s utánam soha nem jött a mentő.

Citerám  sincsen, így R akam azon, 
magam faragta furulyám fújom. 
Hátam mögött bokáz a szellem, 
ereje sincs már, hogy megkísértsen.
A démonom is lemondott rólam, 
S zib illa  m ellett c idriz a holdban. 
Jönnek a rakam azi cigányok. 
Nagybőgő brummog, vén varjú károg. 
Látomásaim sorra kimúlnak. 
Temetetlen, döglődő holtak.
S  egyre világszép Violám  látom. 
M ióta vár rám  a m ásvilágon ?

(2013. január 4 -5.)
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MARKÓ BÉLA 
Mi történik o tt elöl?

A hetvenéves Király Lászlónak

Amióta az eszemet tudom,
ti mindig előttem jártatok
több évvel, verssel, hozzávalókkal,
és az az igazság, hogy sokáig
nem tetszett nekem ez az előttem járás,
hiszen már az iskolában is
azt szerettem, ha legelöl ülök,
a tanár egyenesen nekem magyaráz,
az én szemembe néz,
és nem kell a fiúk gombafrizurája
vagy a feltűzött hajú lányok
pihés nyakszirtje mögül kilesnem,
hogy éppen mi történik ott elöl,
most már elmondhatom,
annak sem örültem,
hogy új meg új látnivalók felé haladva,
akik előttem jártak,
időnként hátraszóltak, figyelj csak,
persze, utólag is köszönöm,
de ismétlem, leginkább azt szerettem volna,
ha senki sincs köztem és az esőfelhő,
a szélfújta erdő, a kelő nap,
a távolban izzó pipacsok
vagy a fel-feltűnő kék farkasok között,
és egyébként a moziban is milyen kellemetlen,
amikor meg kell veregetni az előttem ülő vállát,
hogy legyen szíves, húzódjék lennebb egy kicsit,
mert szinte semmit sem látok,
pedig én is ugyanúgy megfizettem a jegyet,
ezt már csak magamban mormolom,
summa summarum, nem nagyon lelkesedtem
hogy állandóan nyújtózkodnom kellett,
merre is tartunk éppen,
de mostanában kezdek arra gondolni,
hogy mégis minden a ti arcotokba:
szóval a száraz homok,
az esőcseppek, a hókristályok,
a szembevilágító reflektorok,
és azért itt hátrébb
mintha valamivel melegebb lenne,
mivel ti kifogjátok,
tudod, a szelet meg az ilyesmit,
és jobb lenne, ha a tanár, a Tanár Úr
ezután is nektek magyarázna,
miközben én a hátatok mögé bújva
alig bírom visszatartani
a nevetést vagy a sírást,
igen, azt hiszem,
kezd megváltozni a véleményem,
és nagyon szeretném, ha ez a sorrend,
ez a caplatás sárban, hóban
még sokáig így maradna,
s már az sem baj,
hogy először belétek botlik,
és csak utána áraszt el engem is
a felhők közül kibukó napfény.

Utóvéd
Ahogy még mit sem sejtve nyújtózkodik 
a macska az üres udvaron, 
és szinte közömbösen nézi, 
ha kilépsz az utcára,

talán csak rövid időre,
mint eddig már annyiszor,
mert átkozott mesterség utóvédnek lenni,
kellőképpen átérezni a felelősséget,
s lelkesen lassítani a védhetetlenül
felénk hömpölygő áradatot,
nem beszélve arról, hogy amikor
te magad is hátrább vonulsz,
hogy újabb állásból próbáld
ideig-óráig feltartóztatni,
amit végleg feltartóztatni nem lehet,
nyilván azt kockáztatod,
hogy nem szemből, hanem hátulról kapsz egy golyót,
és később, ha feledésbe merülnek a körülmények,
már senki sem fogja elhinni,
hogy nem akkor ért a halál,
amikor éppen megfutottál,
hanem igenis bátorságra vall
ez a hirtelen beléd kapaszkodó halál,
de ugye milyen nehéz, tulajdonképpen lehetetlen
lépésről lépésre megmagyarázni,
hogy a lassú visszavonulás
valójában a többiek gyors, vagy legalábbis biztos 
megmenekülését hivatott elősegíteni, 
és hogy ez stratégiai kérdés, 
mióta világ a világ,
vagyis a legrátermettebbeket bízzák meg
a cseppet sem könnyű feladattal,
hogy állítsd meg az előretörő szörnyűséget,
illetve próbáld elhitetni,
hogy meg tudod állítani,
mialatt a menekülők erőltetett menetben
haladnak nyugodtabb vidékek felé,
ahol majd megpihenhetnek,
kicsomagolhatják a sebtében
ládákba, bőröndökbe, kartondobozokba, szatyrokba 
vagy hátizsákokba gyömöszölt holmit, 
és új macskát nevezhetnek el a régi névvel, 
szóva l nem a z  életveszély,
nem az esetleg a hátunkba kerülő ellenséges felderítők,
nem az éjszakai országúton átszaladó árnyékok,
nem a több tonnányi súllyal ránk nehezedő álom,
hanem hogy azt kell megvédeni,
amit már nem lehet megvédeni,
azokat a magaslatokat kell tartani,
amelyeket már nem lehet megtartani,
és ráadásul az új macskát is
úgy fogják hívni, ahogy a régit,
pedig az még nem pusztult el,
s m ég egy ide ig  nem is fog elpusztulni.

Kádár József szitanyomata
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SIGMOND ISTVÁN

Szivárvány
Néha színes fénynyalábok ölelik körbe 

az eget, nézegetjük, csodáljuk, ismeretle
neket is figyelmeztetni szoktunk az ut
cán:

— Nézzen fel, uram, nézzen fel hamar 
az égre, ma különösen csodálatos a szi
várvány, nézni kell, amíg nézhető, leg
többször percekig gyönyörködhetünk csak 
benne, aztán belevész a Mindenségbe.

-  Szivárvány -  mondta valaki, ami
kor ez a csoda legeslegeló'ször jelent meg 
az égboltozaton, azóta is így nevezi min
denki, és magyarázzák a meteorológu
sok, csillagászok, tudósok, hogy ez a döb
benetes látvány miért és mikor szeli át 
nagy ritkán az eget, és az érveléseket 
elhisszük mindannyian, mi, zongorahan- 
golók, kéményseprők és menyasszony
ok, papok, tömeggyilkosok és földműves 
parasztok, akadémikusok, 
tak és tengerészek, de hadd 
ne soroljam tovább, egyszó
val mindenki, szinte kivétel 
nélkül, azért „szinte”, mert 
ez a szinte én magam va
gyok, merthogy én ezekben 
a magyarázatokban egyál
talán nem hiszek.

A szivárvány Isten aján
déka az embereknek. Isten 
ugyanis ünnepel. Hol rit
kábban, hol gyakrabban ün
nepli a teremtést, nem azt 
ünnepli, hogy megteremtet
te a Mindenséget, hanem 
hogy sikerült létrehoznia 
az emberiséget, akiket néha 
azzal gyönyörködtet, hogy 
színes fénynyalábot fest az 
égre, mintha színes masnit 
kötne a világ fejére, s ilyen
kor az ember, aki felfele néz

Blaszfémia, istentagadás, szentség- 
törés, kegyeletsértés. Azért sorolom ide 
a szinonimák szinte mindegyikét, mert 
az ateistákat elfogadom úgy-ahogy, de a 
gyalázkodó istentagadókat nem szívlelhe
tem. És nincs ugyan jogom hozzá, de né
hány belevaló hittársam segítségével ki
penderítjük ezt a gyalázkodó riherongyot 
a kápolnából.

— Anyám van odabent! Anyámat gyá
szolom! -  kiált be a kápolna nyitott ajta
ján ez a gyalázkodó emberi selejt, és az az 
igazság, hogy egy kicsit mintha sunyítna 
bennem a lélek, félek, hogy Isten feddően 
néz le reám, de most már csak annyit te
hetek -  gyávaságból, vagy minek nevez
zem? —, hogy becsukom a kápolna ajtaját, 
hogy ne halljam a kívülről bezuhanó is
tenkáromlást.

Rosszul csukódik a kápolna ajtaja, 
vagy a fülemben maradtak az Istent gya- 
lázó szövegek, nem tudnám megmondani, 
de egy idő után elfogyott a türelmem — a 
türelem nem játékszer az ember agyában, 
amelyet ha sokáig gyötörsz, kifogy belőprostituál-

Holló L ászló g ra fik á ja

az égre, úgy érezheti ma
gát, mint az örökérvényű vigasz tengeré
nek szülöttje, amelybó'l a rügyek színes 
virágokat hajtanak, hogy pajzsként ve
gyék körül Isten otthonát.

— S akkor én kössek fel halottam hom
lokára egy színes pántlikát? Hogy Isten 
kedvére tegyek? -  szólott a kápolna félho
mályában egy gyászoló, aki a felravatalo
zott halott mellett álldogált. — És vessek 
majd cigánykereket, amikor a koporsóra 
rádübörögnek a göröngyök? Erre vágyik 
a maga istene? Hogy ne gyászoljunk töb
bet soha senkit sem, csak örülni szabad 
mindenkinek, hogy végre valahára szí
nes pántlikák szelik át az eget, a meny- 
nyei budik is színesek, a szemétládák, a 
köpőcsészék, a szenteltvíztartók nemkü
lönben. De az utóbbiakat csak a halotta- 
ink látják, s élvezetükben már-már élőre 
röhögik magukat.

le a tartalom, s véget vet önmagának, a 
türelem köztudottan értékes tulajdon
ságaink egyike, messze felülmúlja a tü
relmetlenségben brillírozó, csökevényes 
embertársainkat, a türelem napfényben 
éli örök életét, biblikus szövegek ápolják 
benne a hitet - , és igen, mégis elfogyott 
bennem a türelem, mert ez a kápolnából 
kipenderített gyászoló az én házam kapu
ját választotta a temető helyett, szomba
ton és vasárnap reggeltől-estig ott állt a 
kapuban, s bekiabálta ugyanazt a szöve
get:

— Anyámat gyászolom! Anyámat!
Hétköznap megvárta, amíg a munká

ból hazatérek, beállt a kapuba, és bekia
bált a házba:

-  Anyámat gyászolom! Anyámat! -  S 
ezt kora délutántól késő estig ismételte 
egyfolytában.

Már-már megállította bennem az 
élniakarást, semmit sem tudtam csinál
ni, nem ettem, nem aludtam, nem olvas
tam, nem néztem tévét, a mosogatnivaló 
hegyekben állt a konyhai kagylóban és 
a konyhaasztalon, ha valaki telefonált, 
nem vettem fel a kagylót, takarítani sem 
voltam képes, s ez így ment egy héten át, 
amikor kihívtam a rendőrséget.

Bejött az udvarra? -  kérdezte az őr
mester.

Nem, nem — mondtam —, de odakintról 
ordít be a házamba.

S mindig ugyanazt mondja?
Mindig ugyanazt.
Valami előzményének csak kellett en

nek lennie.
— Istent gyalázta — mondtam —, s kény

telen voltam kidobni a kápolnából.
És még csodálkozik?
-  De hát megőrjít, ember! Naponta 

nyolc-tíz órát hallgatni ugyanazt a szöve
get. Elviselhetetlen. Hallgassa meg ma
ga is.

Az anyját gyászolja, azt mondja. Ehhez 
joga van, nem?

Itt, nálam, a kapuban?
Hát ha a kápolnából kidobta, 

hová menjen? Lehet, már a teme
tőbe sem mer bemenni.

Nem lehetne csinálni valamit? 
-  De. Lehetne. Ha bejön az ud

varra, és randalírozik, eljárunk 
ellene. Hogy Istent nem szereti, 
ezt nem lehet büntetni. Ha komo
lyabb fejlemények lesznek, hív
jon, kijövünk bármikor.

Még két hétig bírtam. Aztán 
a türelem felmondta bennem a 
szolgálatot, úgy eltűnt belőlem, 
mintha sosem büszkélkedhettem 
volna ilyenfajta erénnyel, vagy 
mintha egyszerűen kitépték vol
na belőlem, hogy kik és hova vit
ték, elképzelni sem tudom, de 
egy olyan helyre vihették, ahol a 
Semmi viseli a koronát, és Isten 

tudni sem akar róla.
A konyhaablakban álltam, s szembe

néztem vele. Aztán leakasztottam a va
dászpuskámat az agancsok közül, meg
céloztam a pasit, és egyetlenegy jól 
irányzott lövéssel agyonlőttem.

-  Az anyját gyászolta, fiam -  mondta 
Isten. -  Az édesanyját.

— Tudom, Atyám.
— Téged már rég ki kellett volna zárja

lak a családból -  mondta az Úr.
-  Ne zárj ki, Atyám, megyek magam -  

mondtam, és puskám csövét mélyen tor
komba nyomtam, és meghúztam a ra
vaszt.

Annyi időm még volt, hogy felnézzek 
az égre, hátha meglátom az Urat, de csak 
annyit láttam, hogy eltűnt az égboltozat
ról, és sötétbe borult minden.
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se küszöbe se purgatóriuma az emlékezetnek
aki pokolhoz méri téved bizonyára -
apa teózis kalipszis és krif és titok és theia
apályra ár árra apály -  algoritmikus önkény
amputált hídpillér statika szövetmása
szögletes épp nem-konkáv árny
hosszanti falain hajlandóság beomlásra
ilyen is apa -  fogadtam soha meg nem írom
mert nem ilyen apa -  csak terítve papíron
apa ma ellenáll a versnek
hajszálon
függ
csak
épüló'-bomló 
épülö-bomló maradása 
apa apadás 
apa apanázs
naplementék restaurált hártyája
anyám szeme körül azúr alázat
apa soha nem hagyott el
kitartott mint árnyak keramit szürkületben
apa sorkizárt -  feszült szóközi vákuum
apa gnosztikus -  vét hogy bűneit
vedleni bírja
arca hegesebb mint Krisztusé 
ha ennen orcáját csókolta volna 
hiába állják tekintetét 
halászok sem nyúzzák le 
tó hályogát fagyban 
megtört meniszkusz apa 
felejtés farvizén
apa teózis kalipszis és krif és titok és theia 
apa jégpáncél és damilban éhség 
fojtott vízben a beforrott kékség 
és amit elnyel: 
egek spró'd krinolinja

ne tudja senki
mi üli a zsarnok szívét
zúzamód hogy őrlik
fakadt gesztenyék
ne tudja senki
hogy elpártolt tőle
héj októberi borzadása
damilban spannolt éhség
ne tudja senki:
csak beforrott kékség
csak beforrott kékség
ne tudja senki az eltömült
szőrtüszők gerjesztette membránt
melynek falára
dobbanásonként
kimerevedik a szív

és örök és fehéren izzó 
mint jégágyán majorsághús 
ne tudja senki hány tejfehér 
éjszakát átvértez nikotinja 
csüggő havazást a külváros fölött 
csüggő havazást a külváros fölött 
ne tudja senki mily térkezelt 
Laokoón pupillája 
mily finom menettel illesztett 
fakulás kupolája
időt senki ne tudjon csukott zsebórában 
ne halld ne halld -  fonákjáról 
mily jámbor egy királydráma

halkan érkezz Leonidász 
ne lőj szarvasokra 
a villany még ég a völgyben 
végtére ezért gyűltünk össze 
az utolsó fénynél mondani:

nincs több tartalék 
se szarvas 
se áram
se pengéhez acél
oldja meg alázat
inaid gőgös íjait
ne fuss Leonidász a vad
melyet el nem ejtettél
most soronként csöpög a tűzre
de ez nem az a vad -  büszke
agyara hajszálpontosan hiába
talál tátongó sebedbe
elvétett szügyében azóta
vedlett szív dobban
kutyáid a cserjésben szétszéledtek
a koncot már megkapták
bárgyú négerektől
nem szenvedhette egyik sem
hűség rostáját
vesd hát be Spárta
mezeit e gyérbontású éjben
készülj felhúrozni csöndjét
hadd meséljen anyám
magtárad kásás monokróm daláról
melyben íztelen feküdtek el a fegyverek
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1989 júniusában születtem. Ez azt 
jelentette, hogy pontosan féléves vol
tam , amikor az országban, ahol lak
tam , k itört a rövid, de annál véresebb 
forradalom, melynek többé vagy ke
vésbé nemes céljai engem akkor telje
sen hidegen hagytak, s mely életem
ben, melyet akkor a kezemen akár 
külön-külön is mozgatható, rózsaszín, 
enyhén dagadt ujjak felfedezése töl
tö tt ki, nem hagyott volna mélyebb 
nyomot, ha nem lett volna az állandó 
utcai lövöldözés, a tompa dörrenések, 
a töltények kaparása az aszfalton, és 
az ágyúk rekedtes, vészjósló zihálása 
a város h a tá ra in  túl. És fény is volt, 
a forradalom ünnepien bevilágítot
ta  a várost, aza la tt az idő a la tt a mi 
utcánkban nem volt éjszaka. Ez volt 
az, ami az emlékezetembe vésődött, 
a dobolás az ablakon túl, a világosság 
kint, a sötét meg bent, mivel anya félt 
felkapcsolni a villanyt, nehogy belője
nek az ablakon. A karjában  ta rto tt és 
félt. Azokban a napokban az ujjakon 
kívül m egtanultam  a félelmet is. Az 
éles illatú, elemi, m indent betöltő vad 
félelmet. És azt hiszem, azok a lövés
zajok és a metsző rettegés átü thettek  
valam i titokzatos falat az akkor még, 
életemben utoljára tehetetlen emléke
zetemben, beáram lottak oda, befész
kelték m agukat a dobhártyám  mö
gé és a csontvelőmbe, és ezzel szabad 
u ta t nyitottak mindennek, ami őket 
követte.

Később kivégezték az embereket, 
ak ik  m iatt k itört a forradalom, és 
megkezdődött az új év. Azt lehetett 
volna hinni, hogy az utcai harcok és 
a vér sohasem történ tek  meg. Még 
később eljött a tavasz is, és anyának 
nem volt többé félelemillata, vagy leg
alábbis nem olyan erőteljes, m int ak
kor. Én meg csak növekedtem, m intha 
mi sem tö rtén t volna, kerek pocakot 
növesztettem oldalt feszes hurkák
kal és a combok tövében szerteágazó 
gyűrődésekkel. A hallásom  és az em
lékezetem pedig szünet nélkül dol
gozott. Megjegyeztem mindent, szó 
szerint mindent, emlékeztem az el
ső eprek pirosára, az első májusi szel
lő hűvösére és a magnólia illa tá ra  a 
botanikuskertben. Erről fényképem 
is van. Anya kidaueroltan, barátságos 
mosollyal meg egy engem tartalm azó 
piros gyermekkocsival felszerelkezve, 
és én, am int a rigófüttyöt és a szirm a
ikat bontogató tulipánok sistergését

szürcsölöm. Felettünk tömött, cukor
szín lombkorona.

Mindenre emlékeztem, de a legpon
tosabban mégis a hangokra. S mivel 
bu tának  sem voltam buta, könnyen 
m egtanultam  emberfeletti emléke
zetemet kihasználni. Az iskolában 
éltanuló voltam, a versenyeket soro
zatban nyertem. Inform atika egyete
m et végeztem, m ert rajongtam  a kom
binatorikáért. Pompás eredményekkel 
büszkélkedhettem. K itűnő hallásom 
lehetővé tette, hogy bárkit kihallgas
sak, de a vizsgákon ennek nem vet
tem  hasznát. Azt csak majd később, 
annak  is eljön majd az ideje. Az egye
tem en úgyis m indent jobban tud 
tam , m int mások. Tökéletesen emlé
keztem mindenre. Gyermekkoromtól 
ez volt számomra a legfontosabb. 
Biztosan tudni. Azt hittem , a biztos 
tudás biztonságot ad. Megváltja féle
lemmel á tita to tt testem et, és dobhár
tyám at, melybe apró szögeket ü tö tt a 
gépfegyverek kattogása. Tudni a k a r
tam  és tudtam . Az elején programo
kat írtam . Aztán kémkedni kezdtem. 
A ztán kém elhárító lettem. Bármilyen 
m unkát kaptam , könyörtelen pontos
sággal és alapossággal végeztem el. 
Néha úgy éreztem, több nem fér el 
bennem. Ilyenkor kim entem  az erdő
be. O tt hallgattam  a fák többszólamú 
csendjét. Az m egtisztított. És új erőt 
adott.

Huszonöt évesen híres voltam, sőt, 
az is lehet, hogy hírhedt. Észrevettem, 
hogy félnek tőlem, m ert azt hiszik, 
azt is hallom, am it ki sem monda
nak. A közelemben levő emberek a r
cáról lerítt, hogy igyekeznek rejteget
ni előlem a gondolataikat, amelyeket 
legtöbbször valóban kitaláltam , vagy

inkább: kikövetkeztettem. A kombi
natorika, az is egyfajta fülelés. A logi
kai rendszerek szimfóniája a leghar- 
monikusabb m uzsika a világon. Csak 
nagyon kevés dolog m aradt előttem 
titokban akkorra. Ez pedig jó volt. 
Erősödtem. Elfeledkeztem a bizonyta
lanságról.

A terv, am in októbertől dolgoz
tunk , az emberi hang erején alapult. 
Az egész a lehető legegyszerűbb fel
fedezéssel kezdődött: azzal, hogy, ha 
bár a számítógépek szemvillanásnyi 
idő a la tt képesek hatalm as számú 
betűkombinációt létrehozni, ezek
nek kizárólag az ember lélek terem tő 
ereje adhat életet. Az inform atikából 
annyit tan u ltu n k  meg, hogy egyet
len gép sem képes véglegesen helyet
tesíteni a legtökéletesebb földi lényt, 
az embert. Az isten  igazi nevének k i
kom binálására te tt  m inden kísérlet 
azért m ent füstbe, m ert hiába ren
dezték számítógépek a megfelelő be
tű k e t megfelelő sorrendbe, hiányzott 
az, aki a szóba életet leheli. Jól meg
szervezett emberi együttm űködés
re volt ehhez szükség. Mindeddig h i
ányzott a zseniális koordinátori elme. 
A ztán megjelentem én.

Reggeltől estig gyakoroltunk. Én 
m agam  választottam  ki a türelem 
ben legtehetségesebbeket, ak ik  a fi
gyelmesség adományával is rendel
keztek. Tanultunk együtt dolgozni. 
Gondoztuk m agunkban a rezonálás- 
ra  való hajlamot. Huszonhat m unká
som volt. M ár a legelején hallgatást 
fogadtak nekem mind a huszonhatan. 
A stra tég iát egyedül gondoltam ki. A 
legnagyobb gondot az jelentette, hogy 
senki nem tudta, hány betűből áll a 
szó, am it keresünk. N éhányan azt 
ta rto tták , hogy hatból, vagy kilenc
ből. Mások, hogy harm inchatból. Az 
én feladatom volt biztosan tudni. Ez 
lett volna számomra a világ utolsó 
titka.

Egy év gyakorlásra volt szükségem 
ahhoz, hogy hallásom at term észet- 
feletti erejűvé fejlesszem. A követke
ző október elején a világm indenség 
megszólított. Készen voltam a k ísér
letre. Kevés választo tt el a minden- 
hatóságtól.

Az utolsó időkben naponta kim en
tem  az erdőbe. Most, ahogy m inder
re visszagondolok, azt hiszem, m ár 
akkor is kerestem  ott valam it. Akkor 
azonban úgy ta rto ttam , hogy az erdő 
segít megőrizni lelki egyensúlyomat, 
melyet az egyre nagyobb intellektuá
lis erőfeszítések veszedelmesen billeg- 
tettek. Nehéz lenne megmondanom, 
mit vártam  a hatalomtól, amelynek
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a megszerzésére törtem. Azt hiszem, 
egyszerűen nyugalm at. Valahogy úgy 
képzeltem, hogy attól a perctől nem 
fog kelleni többet félnem.

Amikor eljött a nagy nap, és mind
annyian összegyűltünk, jobban fél
tem, m int valaha. Rettegtem , hogy 
követek el valam i m egbocsáthatat
lan  hibát, hogy csalódást okozok ne
kik és m agam nak is. De igyekeztem, 
hogy ennek semmi jelét ne adjam. 
Körém ültek, laza körben. Mindenki 
m ásm ás betűvel kezdett. Én a reak
ciókra figyeltem. M indenki addig is
mételte saját betűjét, ameddig világos 
nem lett számomra, melyik is az iga
zi. Akkor kikiálto ttam  az illető betűt, 
a többiek pedig im m áron két hangot 
ismételtek, elsőként az á ltalam  kije
löltet, m ásodikként a sajátjukat. Ha 
valaki szám ára még m indig nem len
ne világos, m iért volt ez a terv  zseni
ális, a történet m argójára mellékelek 
egy rövid m agyarázatot: figyelem
be vége, hogy 26 betűvel dolgozunk, 
a betűk akárhányszori ismétlődését 
pedig sehol nem zárhatjuk ki, a le
hetőségek szám a 26 az n-edik h a t
ványon, ahol n a nevet alkotó betűk 
száma. Feltételezzük, hogy minden 
betűkombináció kim ondására elég tíz 
másodperc, habár a reális idő valószí
nűleg sokkal több lesz ennél. A legop
tim istább feltételezések szerint n h a t
ta l egyenlő, am inek következtében a 
kombinációk száma 308915776. Ez te 
h á t legkevesebb 3089157760 másod
perc, 51485962 perc, 858099,37 óra, 
35754,140 nap, 97,956549 év folytonos 
m unkát jelentene. Az én stratégiám , 
m int az a kísérlet közben kiderült, le
hetővé te tte  az első betű k iválasztását 
63 perc a latt, a m ásodikéra 56 perc 
volt elég, a harm adikéra 54, a negye
dikére 49 és így tovább az adott séma 
szerint. A m unkám at megkönnyítet
te, hogy a reakciók egyre erősebbek 
voltak.

Megállás nélkül dolgoztunk. Hány
ingerem volt, dühödt alkotóerő fesze
getett, szédültem, a talpam  m intha a 
földhöz nőtt volna. A m unkások sze
mében is különös fény gyűlt, habár 
arcukra emberfeletti fáradtság ü lt ki.

Körülöttünk v ihar készülődött. Az 
elején azt hittem , meg kell majd sza
k ítanunk  m iatta  a kísérletet, hogy 
valam i védett helyen vészeljük át az 
égiháborút, később aztán  megsejtet
tem, hogy m indennek tulajdonképpen 
mi vagyunk az okozói. A szél egyre 
erősebben fújt, viharfelhők gyülekez
tek  felettünk, a villámok úgy szalad
ta k  szét a mészfehér égen, m int falon

a repedés. A term észet harcba szállt 
velünk. E ttő l még erősebbnek érez
tem  magam.

Estefelé eleredt az eső, a világegye
tem  válaszai egyre egyértelm űbbek 
voltak, a csillagok a fejünk fölött pö
rögni kezdtek, én pedig m egértet
tem, hogy elérkeztünk az utolsó kör
höz. Minden, a világon minden csak 
néhány perc kérdése volt már. A te 
nyeremen bizsergett a bőr. Mélyet lé
legeztem, és á tad tam  m agam  a pilla
n a t fennségének, m ielőtt megadom az 
utolsó jelet, kimondom az utolsó-előt
ti betűt. Az u tán  m ár csak egy m á
sodperc kérdése volt, hogy a m unká
saim  valam elyike kimondja az egész 
nevet. A hatalom  langyos, kellemes 
hangyái já r tá k  á t testem et. És ak
kor a v ihar k itépte a mellettem  ál
ló nyírfát a földből, én pedig életem
ben először m eghallottam , hogyan sír 
egy fa. Ez a sírás m aga volt a letisz
tu lt szépség, átható és hátborzongató, 
fájdalm asan elkeseredett, törékeny 
és mégis hömpölygő, meglepett és 
szomorú, amely mégis, m int a szép
ség mindenkor, m agában hordozta 
a kihunyófélben levő ,szeretett világ

emlékét és a rem ényt is, az új, mél
tóbb világra születés reményét. Én 
pedig akkor először kételkedni kezd
tem, és a rra  gondoltam, hogy mi len
ne, ha  én ezt a k ísérletet otthagynám . 
Mellettem egyre-m ásra zokogtak fel 
a fák, ahogy k iszakad tak  a földből, 
és mindegyik dallam  egészen más, 
de ugyanolyan letisztult volt, végig
néztem a m unkásaim on, de azok nem 
hallo tták , izgatottan, kim erültén, de 
azért türelm etlenül, v á rtak  a jelre, 
aztán  megéreztem, ahogy a dobhár
tyámból kipattognak a gyermekko
romban belevert szegek és a szerveze

temből elpárolog a félelem, és am ikor 
az első nyír sírása  elhalt, életemben 
először összegyűjtöttem minden bá
torságom at és egészen halkan  azt 
mondtam: nem tudom. A ztán, m ert 
én m agam  is hallottam , m ennyire 
nem hangzik meggyőzően, kimond- 
tam  még egyszer, most m ár h a tá ro 
zottan. A m unkásaim on láttam , hogy 
értenek, de nem hisznek a fülüknek, 
nem hisznek nekem, azt képzelik, ez 
valam i ostoba tréfa, nekem pedig vé
gig ott csengett a fülemben az utol
só előtti betű, úgyhogy én sem hittem  
el, hogy ezt mondtam, és hogy nem is 
akarok itt m ár ennél többet. Vizenyős 
fehér, gyűlölettel és csalódottsággal 
teli tek in tetek  fúródtak belém, de ak
kor rájöttem , hogy ha akarnám , se 
tudnám  m ár megmondani nekik, va
lam i lá th a ta tlan  erő kitörölte a fe
jemből a betűt, és vele együtt az elő
zőeket is, amiből m egtudtam , hogy 
egészen biztosan ők sem emlékeznek 
m ár belőlük semmire, így nincs em
ber, aki ezt a kísérletet be tudná fe
jezni. Akkor végleg megnyugodtam 
és o tthagytam  őket.

Az erdő fogadott be, m ert a városba 
m ár nem ak artam  visszamenni. Azon 
az estén megjegyeztem minden fa 
hangját. Tudnivaló, hogy a fák éneke 
ugyanúgy különböző, m int a sírásuk. 
Én pedig gyermekkoromtól szeret
tem  a kom binatorikát, h á t a rra  gon
doltam, hogy m iért is ne kombinál
nám  ezt a sok tökéletes éneket még 
tökélesebb egésszé? Úgyhogy mind
egyiktől kértem  egy ágat, vagyis iga
zából csak ágacskát, és ad tak  is, m ert 
egyet m indig szívesen adnak, én meg 
összegyűjtöttem őket és aztán  elmen
tem  m ás erdőkbe is, m ert azt a k a r
tam , hogy minél több ilyen ágacskám 
legyen, míg végül egész hegy gyűlt 
össze belőlük. Én pedig azokat a galy- 
lyakat és vesszőket elkezdtem össze
fonni, az elején azt gondoltam, kisebb 
kunyhóféle lesz belőlük, de aztán  rá 
jöttem , hogy egészen takaros házikóra 
is telik, ennek a házikónak a belseje 
pedig szüntelenül m uzsikált, fütyöré- 
szett és csengett-bongott, ez volt a leg
szebb zene, am it valaha is hallottam , 
úgyhogy még egyszer visszatértem  a 
városba és összegyűjtöttem a gyere
keket, akiknek ezt a házat építettem, 
m ert ez egy olyan ház volt, hogy egy
á lta lán  nem engedte á t a falán a lö
vészajokat. M ert aznap este, amikor 
a fák s írtak  körülöttem, a rra  gon
doltam, hogy ez a legtöbb, amit. ten
ni tudok, kikom binálni egy ilyen me
nedékházat, hogy legalább ezeknek a 
gyerekeknek ne kelljen majd az én ko
romban félniük.
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D I M E N Y  Á R P Á D  

Andromakhé búcsúja
A nyolcadik napon kávét főz. Almát 
akarja megosztani férjével: mészkőszikla 
peremén fekszik gúzsba kötve. Fontos 
lehet. Belei húrként játszanak. Nem téved.
Ritkán álmodik vele. Visszarendeződik 
az otthoni szerep sminkje és meg
teremtődnek a délelőtti tények.

Testének ívelt előnyeivel fogadja. Vess 
véget a háborúknak! -  a szép beszél. Előbb 
gondjaid pihentesd, óriásom, majd 
kezed, lábad és nemi szerved. Már 
e szótól rajta a szenvedély. Rád ereszkedem, 
mint egy meleg felhő. Mert valahány pillanat, 
meghalunk abban, mint ahogy 
minden étkezés a fogzománcot rontja.

Az asszony szeme fényén pazar másvilág 
záporoz át. Edzett tenyered tedd 
tomporomra. Ez balett. Ágyéka 
életet sző. A férfi vonagló, keresgélő, 
puha mozdulatjáték. Kisfiússá és 
zabolátlanná válik. Vérerek érzik 
a lüktető vérereket.

Az Új Tavaszig vagy ezer argoszi halálig!
A neonról apollói fény csorog lecsupaszított 
alfelére, a feleség nyakának körvonalára. Inni 
egymásból, korallszínű árvácskájából 
szent dolog. Párás bó'ség, szuszogó 
domborulatok. All, mint a Szkaiai-kapu 
előtt, csókolja nyílásról kamrára a világmindenségbe.

A kilencedik napnak még neve sincs. Az álmot 
akarja megosztani férjével. De már csak gőz 
a fürdőben. Akarata gyémánt a csend 
kupolájának feszülve. Ebédet főz. Fazékba 
folyatja a vizet. Bekapcsol háztartási gépet. 
Gyomormélyen centrifuga. A telefon élesen 
jelez. Éjszakák és nappalok míg felveszi.

apatológia
Várok. Valaki csak jön, akkor 
majd válthatok. Érme kell, azt 
fogadja el az öntvényarcú lény.
Markába kell nyomni. Szeméből 
süt, hogy megvet. Hisz él még, 
mondja, s lábával felé rúg.

Kórházak, klinikák várótermeiben 
kidolgozott koreográfiával várok. 
Papírvékony angyalok suhannak át 
az égen. Náluk sincs pénz. Lehúzná őket. 
Ez már a tudat képernyőhavazása.
A néma légben öldöklés. Vér villan.

Bőrén átsütött a koponyája, mint 
égett mackócsonk a nejlonzsákban.
Így nem vihetem haza. Zsebemben 
boríték, megszokásból, de csak 
az érme. Valaki váltson pénzt.
Valaki váltsa meg.

crucifixio
Hagyd már abba a sóhajtozást, veti oda.
Barna szeme hidegen tekint ki állapota 
csapdájából. Hagyja, hogy vergődjek.
További hallgatása vád.

A tárgyak ráérősen kiszorulnak közülünk.
Az ilyen éjszakának az anyaga is törékeny, 
fényekre, sötétre és homályra esik szét, 
darabja megvághat.

Vág az esze is. Nem küld el. Holott én arra 
várok, hogy kiváltsam magam. 0  ezt érzékeli, 
de ajkát nem fonnyasztja. A fiúk alszanak, 
adja tudtomra. Mit is?

Rákérdezhetnék, de félek. Gyűlölöm, mert 
mintha a konyhafénnyel szeretkezne. Szép.
Míg én egy elhasznált, puhán ragadós test.
A gyermekek alszanak,

nyugtázom magamban. Megbénulva téblábolok 
elegáns házunk tojáshéj-szobáiban. Bármerre lépek 
megfeszülő idegeibe ütközöm. Gesztikulálok, 
védekezem? Mindegy.

Kezem árnyéka szarvszerűen feszül a kereszt alakú 
ablakbordákon. Mintha ki akarnám birkózni 
magam a szorításból. Nem megy, vagyis nem 
megyek. S azóta is.

munkahelyi románc

A súlyos mályvaszínű égbolt 
a jeges városnak feszült.
Őszies tél volt.
Csak morajlott a sok acél, beton a ködben, 
ott sietett egy lány mögöttem.
Gépcsordák hamujától gőzölt az aszfalt.
Aztán elütötték. Valaki ölt megint.

Bukfencezett, mint repülőhalak.
Szeme idegen kékjét 
a pillanat lúgozta ki.
Rángott, mint lefejezett nyúl.
Valaki hosszat nyomott a dudán.
Szürke elemek, szürke táj, 
akár egy tűz után.
Vére is sietve folyt. Éppen 
vágyakat őrzött a szemében.
Istenem, de szép volt.
Fénylő frizuráját a vér 
összeszedte rögökbe.
Egy csík ívet rajzolt a szemöldökre, 
íriszében németalföldi festők színezte ég.

Letakarták. Meghalt a szerelem 
bevégezetlenül.
A véletlen bonyolult rendszere alatt 
lebegett, elmerült.
Vibrált a telefonom. Amúgy a vége mindig ez.
A főnök hív: csináljak pár fotót, 
mert címlap lesz.
Nyílott a blende, s rajta az összetört kabát.
Sietett. Mögöttem jött. S most ott van, odaát.
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CSEKE PÉTER

Székesegyház-építő lázban
Németh László irodalom-földrajzából
1. „Kérem Önt, mint erdélyi vezér

írót...” -  ezzel az aposztrofálással for
dult Áprilyhoz nyolcvanöt esztendővel 
ezelőtt Németh László. A kapcsolatfel
vételre az is feljogosította, hogy a buda
pesti Napkelet szerkesztőségében járva a 
költő is érdeklődött Németh László felől, 
így közvetlenebbül rátérhetett kérésé
re: legyen segítségére abban, hogy az er
délyi fiatal tehetségek is vegyenek részt 
a Napkelet irodalmi pályázatán, amely
nek ő a megbízott selejtezője. „Abban a 
tudatban szeretném lezárni ezt az áldo
zatévet -  írta 1928 márciusában - , hogy 
népem minden írófia próbálkozott ná
lam, s ha egy tehetséget elhullajtottam, 
az kritikai korlátozottságomon múlt, s 
nem restségemen vagy állhatatlanságo- 
mon.” Arra volt kíváncsi, hogy az erdélyi
ek közt van-e „sok Tamási és Bartalis”, 
akiknek észjárását, világlátását nem be
folyásolták a magyarországi klikkszem
pontok. A félreértés elkerülése végett 
hozzátette: nem tekinti magát az erdélyi 
magyar irodalom „fanatikusának”; ellen
kezőleg: nem ismer külön erdélyi irodal
mat, csak magyart. A Válasz erdélyi szer
kesztőjévé eleve Tamásit szemelte ki, de 
számított Jancsó Béla és mások közre
működésére is. Ekkor még célirányosabb 
Németh László okfejtése: „Nem sztárokat 
akarok ide-oda pörgetni, hanem feladato
kat megoldani. A magam munkája csak
nem anonim lesz, s szeretném, ha a többi 
munkatársra is ezt a székesegyház-építő 
lázat tudnám átragasztani.” (Levél Fülep 
Lajosnak 1934. február 8-án.)

A „vezéríró”-megszólítás az erdélyi tri
ász rangelső tagjának, a tehetség-gondo
zásban is számon tartott Áprilynak szólt
-  korántsem a májusban induló helikoni 
folyóirat szerkesztőjének. Költő volt, ve
zér, irán y ító  — igazolta m ásfél évvel ké
sőbb N ém eth László m inősítésé t az á t 
települő  Á prily t búcsúztató Jancsó Béla: 
„Nemcsak erdélyi költő volt, de ő volt az 
erdélyi költő. Generációjából, az először 
induló erdélyi írósorból, ő jelentette a leg
több ember számára Erdélyt.” (Aprily el
megy. B rassói Lapok, 1929. szept. 1.) A 
vesz te ség tu d a t fá jda lm ában  nyilván  túl
zott Jancsó; nemcsak a közismert szel
lempallérozó nélkülözhetetlenségét, ha
nem egy „életmentőnek” hitt eszme, a 
transzszilvanizmus értékcsökkenését ér
zékelte Aprily v á ra tla n  távozásában .

A Tavasz a házsongárdi temetőben, 
Vers vagy te is című Áprily-költemények 
a Napkeletnek köszönhetően váltak köz
kinccsé. A budapesti folyóirat egyszer
re két új, 1927-ben megjelent kötetére 
h ív ta  fel a figyelmet: a Rasmunsen hajó
jára és a  Vers vagy te is címűre. Előbbit 
a berlini Ludwig Vogenreiter Verlag ad
ta ki, utóbbi az Erdélyi Szépmíves Céh
-  Kuncz Aladár értékelésének kíséreté
ben. „Az ököl sújtásait nem halljuk lírájá
ban, de sebnek érezzük minden szavát és 
fájó harangcsengésnek minden verssza
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kát.” (Alszeghy Zsolt: Két új Aprily-kötet. 
Napkelet, 1927. 1. 59-60.)

A Protestáns Szemle 1927-es évfolya
mában közreadott írói portrésorozatá
ban Németh László többek közt Áprilyt, 
Tamásit, Reményiket hozta „közelkép
be”. A Nyugatból kiszoruló és a Protestáns 
Szemlében magának fórumot teremtő író 
1928-ban -  Áprilynak köszönhetően -  az 
Erdélyi Helikonban is szellemi otthonra 
talált. Mire a harmadik helikoni talál
kozón (Marosvécs, 1928. július 5—7.) meg
születik az egyöntetű döntés, hogy a fo
lyóirat az „élő magyar irodalom termékeit 
és életét” olyan „szélsőségektől mentes 
magyarországi kritikai íróval ismertet- 
tesse”, mint Németh László, addigra már 
Aprily közre is adta az életműsorozatban 
a Magyar irodalom 1928-ban gyűjtőcím 
alatt ismert ciklusának első darabjait. A 
műfajonkénti széttekintést -  líra, próza 
(regény), dráma, kritika -  az André Gide- 
ről, Tóth Árpádról, Szabó Dezsőről és 
Kosztolányi Dezsőről szóló tanulmányok 
követik, de nem marad ki a képből Az is
tenek halnak, az ember él Babitsa sem.

Egyszersmind arra is felhatalma
zást nyert Áprily, hogy a kiforrott esszé
íróként számon tartott Jancsó Bélától is 
olyan elemzéseket kérjen, amelyek a ma
gyar irodalom kincseinek korszerű értel
mezésével kedvet ébreszthetnek a nagy- 
közönségben a művek újraolvasásához. 
Miért éppen Németh Lászlóra és -  Berde 
Mária, Kuncz Aladár, Szentimrei Jenő 
mellett — Jancsó Bélára irányult a heliko
ni munkaközösség figyelme? Akkor még 
frissen élt a köztudatban, hogy mindket
ten a Nyugatban szereztek maguknak 
írói hírnevet, s bizonyára az sem volt ti
tok, hogy Osvát Ernő -  Illyés Gyulával 
együtt — őket tartotta nemzedékük leg
ígéretesebb tehetségeinek. (Jancsó mel
lett szólt egyébként az is, hogy nemcsak a 
Nyugatban, hanem a kilencven éve meg
jelent Tizenegyek antológiájában és a 
Pásztortűz hasábjain, illetve az Ellenzék 
irodalmi mellékletében -  bizonyíthatóan 
Áprily ösztönzésére — is klasszikusaink 
„kortársi jelenlétéért” fáradozott.)

2. Hiperintenzív mozgásigénye hihe
tetlen szellemi erőfeszítésekre sarkallta 
Németh Lászlót: nem másod- vagy har
madkézből szerezte értesüléseit az eu
rópai szellem mozgásirányairól, hanem 
a helyszínen, illetve a korszellem-alakí
tó műveket eredetiben olvasva. Hogy eu
rópaivá tágíthassa a magyar közgondol
kodást. (A második világháború utáni 
— már-már követhetetlenül gyakori hely
ség- és lakásváltoztatásai inkább a föl
dönfutásra emlékeztetnek: a sorsán akar 
változtatni, az alkotói nyugalmat ke
resi.) Jancsó Béla -  budapesti és szege
di tanulmányéveit leszámítva -  sosem 
tudott elszakadni Kolozsvártól, pedig a 
Tizenegyek világjárása idején maga is ké
szült Münchenbe. Napi útvonala rend

szerint a belváros nevezetes „kiszögellési 
pontjait” érintette az otthon, a munka
hely és (1940-ig) az Erdélyi Fiatalok szer
kesztősége között. Szellemi mozgásigénye 
viszont — életművel felérő, kiadásra vá
ró levelezése a bizonyság rá -  koncentri
kusan táguló körökben átfogta a Szeged, 
Debrecen, Budapest, Bukarest, Pozsony, 
Róma, Párizs, Berlin, München, New 
York által jelzett térséget. Mindenről tu
dott, mert mindenről tudni akart, ami a 
Kárpát-medencei magyarság sorskérdése
ivel kapcsolatos. Mégis titkok garmadáját 
vitte magával, mert élete utolsó évtizede
iben nem akadt senki, aki rákérdezhetett 
volna közérdekű magántitkaira.

Áprilynak küldött leveleiből tudjuk: 
Németh László már 1928 áprilisától tervez
te, hogy még ugyanazon év őszén — európai 
útjáról visszatérve -  ellátogat Erdélybe. A 
túlfeszített szellemi munka, az iskolaorvo
si állás elfoglalása, majd a betegségek so
rozata miatt egyre inkább kitolódik láto
gatásának időpontja, sőt arra kényszerült, 
hogy 1929 tavaszán az Erdélyi Helikonnal 
kialakított rendkívül termékeny együttmű
ködést is felmondja. Végül is csak 1935 au
gusztusában juthatott el az olyannyira vá
gyott erdélyi földre.

A kortársi visszaemlékezések sze
rint az erdélyi értelmiségi fiatalok jól is
merték a Tanút és a Választ. Az Erdélyi 
Fiatalok, az Erdélyi Helikon, a Hitel, a 
Kiáltó Szó munkatársai (Jancsó Béla, 
László Dezső, Vita Zsigmond, Makkai 
László) rokonszenveztek Németh László 
reformeszméivel. Makkai László az ak
kori húszévesek szemével úgy látta, hogy 
Németh László felismerte kora parancs
szavait, ami „a magyar szellemi meg
újulás vezéralakjává teheti” (Németh 
László és a Tanú. Erdélyi Helikon, 1934. 
6. 449—456.). Jancsó Béla pedig úgy né
zett fel a harmincévesek „egyik legszé
lesebb műveltségű vezető emberére”, 
mint a szellemi függetlenség bátor har
cosára, aki addigi munkásságával „ki
tűnő előkészítője volt” a magyarorszá
gi reformnemzedéket „csatasorba állító” 
Válasznak. Hogy melyek voltak azok a 
parancsszavak? Az Erdélyi Fiatalok spi
ritusz rektora ilyen kérdésekre keres
te a választ a reformmozgalom prog
ramját sűrítő Debreceni Káté ban: Mit 
kell tudnia minden magyarnak a korá
ról?; Mit követel a kor a magyarságtól?; 
Valószínű-e, hogy a magyarság helyt 
fog állni?; Hogy állhat helyt a magyar
ság? A magyarságnak -  olvashatták az 
erdélyi értelmiségnevelő műhely tagjai 
— „ki kell egyenesednie, és sorsa helyé
re kell szöknie. Hagyományai belső ud
varára kell húzódnia, legjobb életnedve
it kell fölszivattyúznia magába... Át kell 
építenünk társadalmunk hatalmi struk
túráját, hogy a gerinc megint a test kö
zépvonalába kerüljön...” Mert ha nem 
ez történik, akkor „tetveinktől ellepet- 
ten, elgyengülve várjuk, hogy mit kezd 
velünk a más népek sorsa. Valamelyik 
nagy nép gyarmatbirodalmába olvadunk 
be? Szomszédaink darabolnak fel, hogy 
egységüket védjék? Vagy egy internacio
nalista népközösségnek leszünk osztják- 
jai?” (Németh László „Debreceni Káté”-ja.
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Erdélyi Fiatalok, 1934. III. 97—99.) Ez a 
gondolat az 1943-as Szárszói Találkozó 
idején vált még csak igazán idó'szerűvé.

Jancsó Béla levelezéséből tudjuk, hogy 
a Válasz és az Erdélyi Fiatalok együtt
működését mindketten rendkívül fon
tosnak tartották. Németh László olvasó
ja volt a kolozsvári folyóiratnak, ennek 
szellemi irányítói pedig érzékenyen re- 
zonáltak a Tanu-tanulmányok kihívásai
ra. Ez még inkább tetten érhető' a Válasz 
megindulása után, amikor Jancsó igye
kezete arra irányult, hogy Erdélyben fel- 
eró'sítse a Németh László körül tömö
rülő' fiatal reformnemzedék hangját. A 
Székelyföldről áttelepült és a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen doktorá
ló Mester Miklóssal folytatott levelezé
séből kiderül, hogy Illyés Gyulától, Féja 
Gézától, Szabó Zoltántól, Kovács Imrétől, 
Kerék Mihálytól, Matolcsy Mátyástól, 
Pongrácz Kálmántól, Németh Imrétől 
kért tanulmányokat az Erdélyi Fiatalok 
számára. Ennél hatékonyabbnak bizo
nyult, hogy Illyés, Féja, Szabó Zoltán és 
Kovács Imre szociográfiái rendre vissz
hangra találtak a lap hasábjain — az er
délyi kérdésekkel foglalkozó fiatal ma
gyarországi történészek munkáinak 
ismertetésével egyidejűleg.

Németh László már a Válasz el
ső számába cikket várt Jancsótól „az 
utódállamokbeli magyarság szellemi 
életéről” — tudjuk meg egy 1934. már
cius 28-án kelt Jancsó-levélből, amely
nek címzettje a debreceni Ady Társaság 
elnöke, Juhász Géza volt, aki részt vett 
a folyóirat-alapításban. Fél esztendővel 
később a szerkesztésbe bevont Tamási 
sürgeti Budapestről: „Gondolkozz foko
zottabban régi s állandó tanácsomon, 
hogy térj vissza az irodalomhoz. A szer
vezkedést más is megcsinálhatja talán, 
de amit te az irodalomban tehetnél, azt 
senki.” (1934. szeptember 24.) Hogy ezt 
a baráti buzdítást Németh László igény
lése is táplálta, azt leginkább egy lap
pangó Németh-levélre írt Jancsó-válasz 
tanúsíthatja: „A szellemi és anyagi füg
getlenség alapelvein dolgozzuk fel az 
új erdélyi magyar gondolkozást, amint 
Önök ugyanazt teszik az Önök más hely
zetében. Szükséges közöttünk az együtt
működés. A román-szász cikkanyagban 
mire lenne szükségük szépirodalmon 
túl?” (1934. december 31).

Nem véletlen az sem, hogy amikor 
Németh László 1934 júliusában hozzálát 
a Magyar Rádió irodalmi osztályának át
szervezéséhez, Jancsó Bélát is igyekszik 
megnyerni célkitűzéseinek. Hiszen „a rá
dió az egyetlen ér, amely a határok szorí
tókötése alatt is kilökheti a kisebbségek 
felé a vért”. (A Magyar Rádió feladatai). 
Jancsó megtisztelőnek tartja a felkérést, 
de elfoglaltságaira (fogorvosi vizsga, stb.) 
hivatkozva László Dezsőt, Debreczeni 
Lászlót, Bíró Sándort, Balázs Ferencet és 
Kacsó Sándort ajánlja erdélyi tárgyú rá- 
dióelőadások tartására. (1934. dec. 31.) 3

3. Debrecen meghatározó szellemi híd
főnek bizonyult Németh László erdélyi 
kapcsolatainak a kiépítésében is. Itt ta
lálkozik a Sorbonne-ra visszatérő Mikó 
Imrével, illetve — már korábban — a Tisza

István Tudományegyetemen doktoráló 
Szabó T. Attilával.

Mikó előadást ta rt az első Debreceni 
Diétán (1935. március 22. és 25.). A konfe
rencia másnapján Budapestről arról tájé
koztatja Jancsó Bélát, hogy „az új magyar 
ifjúság, mely a kivezető utat a Duna- 
völgyi konföderációs államformában lát
ja, meg akarja ismerni az utódállamo
kat és az ottan élő kisebbségeket is. Egy 
ilyen élcsapat, köztük Németh Lászlóval, 
jönne július közepén Erdélybe is. A meg
hívást én ajánlottam fel, most már közös 
erővel lehetővé kellene tenni ezt az uta
zást. [...] E kirándulás biztosítását azért 
látom rendkívül fontosnak, mivel egy
részt megismernék Erdélyt igazán, mert 
ma egyáltalában nem ismerik, és ami a 
legfontosabb: megindulna a közeledés a 
kisebbségek segítségével a győző, illetve 
a legyőzött népek között. Elsősorban pe
dig a román és a magyar nép közt.” (Mikó 
Imre levele Jancsó Bélának. Budapest, 
1935. márc. 26.)

Kádár György grafikája

Németh László — aki záróbeszédében a 
konferencián elhangzottakat összegezte — 
1935. április 17-ig még a Magyar Rádiónál 
dolgozik. Alighanem ő kérte fel Mikót, 
hogy ossza meg debreceni előadásának 
alapgondolatait a rádióhallgatókkal. A ko
rabeli műsorfüzet szerint ez meg is történt 
augusztus 19-én (19.10 és 19.40 között) 
Erdély és a külföld címmel. A Párizsból 
küldött kéziratot Fazekas István olvas
ta fel. (Balázs Sándor: Mikó Imre élet- és 
pályaképe. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 
2003. 29.) Minthogy a Debreceni Diéta 
dokumentumai még feltárásra várnak, 
így csak azt valószínűsíthetjük, hogy a 
Budapesten átutazó Mikónak nem na
gyon volt ideje mikrofon elé állni. De az 
is lehet, hogy maga igényelte mondandója 
árnyaltabb újragondolását, pontosabban: 
„erdélyi fülekhez” hangolását. Ezért telt 
el a debreceni és a budapesti megszólalás 
között csaknem öt hónap.

Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés 
megjelenése óta (1932) Mikó Imrére fi
gyelő Méliusz Józsefhez 1935-ben nem jut 
el a Debreceni Diéta híre, de a Párizsból 
küldött előadás szövegére felkapja a fejét. 
Augusztus 19-én ugyanis Temesváron 
tartózkodik, ahol hallgatja a Magyar 
Rádiót. Hogy mekkora érdeklődéssel, ar
ról egy augusztus 23-án megjelent vezér
cikk tanúskodik a Brassói Lapok első ol
dalán: Erdélyi hang a budapesti rádióból. 
A Mikó-monográfia szerzőjének a figyel
mét sem kerülte el az éter hullámain ér
kezett „erdélyi hang” brassói visszhang

ja. Értelmezése szerint a cikkíró azt a fő 
mondanivalót hámozta ki a hallottakból, 
hogy „az előadó szerint az erdélyi magyar 
ifjúság akkor tölti be hivatását, ha nem
csak nemzeti feladatot vállal, hanem eu
rópait is”. A sajtóvisszhangból kitűnik az 
is, hogy Mikó az agresszív magyar revi- 
zionizmus és a román sovinizmus között 
helyezi el a második erdélyi magyar nem
zedék zömét. Érvelése szerint „sem az 
egyik, sem a másik szélsőség nem hozhat 
megoldást gondjaira.”

A monográfiaíró 2003-ban nem ismer
hette a Brassói Lapok vezércikkírójának 
kilétét. Molnár Gusztáv ugyan 1978-ban 
vette hangszalagra Beszélgetések Méliusz 
Józseffel című kötetének anyagát, de 
ez csak 2012-ben jelent meg a Komp- 
Pressnél. A beszélgetések eszmetörténe
ti hátterére érzékenyen figyelő Molnárt 
meglepte, hogy egy ilyen előadás az akko
ri politikai viszonyok közepette egyálta
lán elhangozhatott. A mai olvasót pedig 
alighanem az lepi meg a leginkább, hogy 
mennyire időszerűek ma is Méliusz 1935- 
ös észleletei: „Hogyan ismerjen meg ben
nünket a románság, amikor nem visszük 
elébe kérdéseinket, amikor nem jelennek 
meg helyzetünket felmérő számadások 
románul?” (És persze -  érvelt -  franciául, 
angolul és német nyelven is!)

Méliusz nem csodálkozott a rádiószer
kesztők kiállásán. A Brassói Lapok te
mesvári munkatársaként ugyanis úgy 
tapasztalta, hogy „a magyar rádiónál, 
akárcsak a magyar sajtóban általában 
jelen voltak a demokraták, a liberálisok, 
jelen volt a személyi kapcsolatok sajátos 
hálózata”. Németh Lászlóra gondolt vol
na, vagy az irodalmi osztályon őt követő 
Cs. Szabóra? Ennek nincsen semmi tény
alapja, hiszen akkoriban Méliusz még „a 
Németh László nyomdokaiba lépő erdé
lyi »titkos fasiszták« leleplezését sürgeti” 
(Molnár Gusztáv: I. m. 245). Amin már 
csak azért sem lehet meglepődni, mert 
még ott vibrált a levegőben az a hang, 
amelyik 1933-ban Németh Lászlót lefa- 
sisztázta a Korunk ban.

Ennyire ellentmondásos volt a harmin
cas évek derekának szellemi-politikai élete.

4. A Németh László-centenárium ren
dezvényeinek száma — beleértve az er
délyieket is -  meghaladta a nyolcvanat. 
Több mint negyven periodika és napilap 
180 közleményét regisztrálta Monostori 
Imre. 2001-ben 12 könyv jelent meg az 
írótól, illetve róla. Azóta folyamatos a 
szellemi jelenléte — újra kiadott művei
vel, korábban lappangó munkáinak meg
jelentetésével, permanens újraértékelése
ivel.

A centenárium egyik elodázhatatlan 
erdélyi feladatát a marosvásárhelyi Nagy 
Pál vállalta magára, aki a Magyarok 
Romániában korabeli fogadtatását és ké
sőbbi értékelését szerkesztette kötetté a 
marosvásárhelyi Mentor Kiadó számá
ra. Ebben az Erdélyi Fiatalok belső kö
rének (Jancsó Béla, László Dezső, Vita 
Zsigmondi állásfoglalása is méltán ka
pott helyet. Mindenik mérvadó lehet az 
akkori vita mai megítélésében.

> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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A székelykapu - és másféle kapuk III.
» » >  fo ly ta tá s  a  13. o ld a lró l

Úgy tűnik, hogy a Tanúban megjelent 
tanulmány jóval nagyobb visszhangot 
keltett, mint ami abban az időben nyil
vánosságot kapott. Ez derül ki a törté
nész Vincze János 2001-es visszaemlé
kezéséből, amelynek ugyancsak meglepő 
címe van: Németh László-Szabó T Attila 
kapcsolatának fejlődéstörténete (Népi 
Krónika, 3. 2001. 46—48.). Megtudjuk, 
hogy erdélyi hangadó értelmiségiek jó ré
sze -  ha nem is vállalta a nyilvános vé
lemény-nyilvánítást -  kiábrándultán vet
te tudomásul: a romániai útirajz szerzője 
igazságtalanul ítélkezett. Ezek közé ta r
tozott Szabó T. Attila is.

Vincze János úgy tudja, hogy Szabó T. 
Attila személyesen Debrecenben talál
kozott Németh Lászlóval először, amikor 
magyar irodalomból, nyelvészetből és tör
ténelemből szerzett doktorátust a Tisza 
István Tudományegyetemen. Ezt köve
tően Németh László — 1934. szeptember 
12-i keltezésű levelében — arra kéri Szabó 
T. Attilát, hogy a rádió részére írjon 6—7 
gépelt oldalnyit a helynévgyűjtés jelen
tőségéről. „Ha a megbízást vállalja, fel
hívom a figyelmét Proust nagy regényé
nek, az A la recherche du temps perdunek 
egyes részeire, ahol a »helynevek költé
szetéről« felejthetetlen oldalak vannak.” 
A következő találkozó 1941-re esik, „az 
elvégzendő hatalmas munka mámorá
ban”.

Miből adódott a kezdeti nézetkülönb
ség?

Abból, hogy Szabó T. Attila nem osztot
ta Németh László 1935-ös pesszimizmu
sát. Ámde Eszak-Erdély visszacsatolása 
után „váratlanul leomlik köztük a fal, és 
megtalálják a közös hangot, a felfokozott 
elvégzendő hatalmas munka mámorában 
teljes lesz az összhang köztük, és igazi 
életre szóló barátság alakul ki a két zseni 
között. Ezen összhang földrajzi értelem
ben rövid ideig tart, mert a második vi
lágháború erőteljesen szétszakítja őket, 
de disszonancia többé kettőjük viszonyá
ba nem kerül.” Szabó T. Attilát közel har
minc évig nem engedik ki Romániából. 
De: „örök barátságuk levelezési formá
ban tovább szilárdul”. A „kapcsolattartás 
lehetőségét gyakorlatilag befagyasztotta 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeit követő megtorlás periódusa.” 
Vincze János szerint a teljes nézetazo
nosságjellemezte 1973-as budapesti újra- 
találkozásukat is.

Két év múlva, Németh László halálá
nak évében, megjelent az Erdélyi Magyar 
Szótörténeti Tár első kötete. Szabó T. 
Attila már nem tudhatta meg, hogy a 
helynévgyűjtéseire is felfigyelő író mi
ként vélekedett volna az elvégzett „ha
talmas munkáról”. Annak viszont írásos 
nyoma van, hogy Németh László halálá
nak tizedik évfordulóján Szabó T. Attila 
„spontán emlékülését szervezett buda
pesti történészbarátai körében.

A Németh László-i „székesegyház-épí
tő láz” már első találkozásuk alkalmá
val átragadt a fiatal korában ugyancsak 
pesszimista Szabó T. Attilára, aki -  Ruffy 
Péter 1975-ös jellemzése szerint — erdélyi 
szavakból épített katedrálist.
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(Folytatás előző számunkból)

A Zsigmond király korabeli oklevelé
ben említett, a telek végébe, a kertbe épí
tett nagykapu petárdaként fellobbanó, 
váratlan információ, hogy az a kapu nem 
valami gyakorlatias, „célszerű” okból ma- 
gaslik éppen ott! Valami konvencióra em
lékeztet; jelképes funkciót lát el; rítusra 
utal... Egy kapu -  nagy, vagy kiskapu -  
ezt sokféleképpen teheti. Láttam olyan 
kiskaput is, valahonnan a Delta környé
kéről, amelynek fából hajlított boltíve az 
átlagos embernél sokkal alacsonyabb volt: 
a belépőnek mélyen le kellett hajolnia! 
Tisztelgés a bentieknek! A gyermekdal
okban is: nyitva van ugyan az aranyka
pu, de — csak bújjatok rajta; meghajolva!1 
A „konvenció” kívánja így!

A civilizáció maga is ott kezdődik, ahol 
megjelenik a konvenció, a hozzáfűződő 
szertartásos viselkedés, a maga fikciói
val, azaz -  a „játék”. Az ember nemcsak 
tesz valamit, hanem azt el is játssza! Re
prezentál!... Emlékszik, és emlékeztet va
lamire, ami volt, vagy lesz azon a helyen, 
vagy: éppen van\ Ha másra nem, a tulaj
donba vételre, a természettől való elbir
toklásra, a közösből, azaz a senkiéből 
való átlépésre, és az ehhez járuló tiszte
letadó és tiszteletgerjesztő szertartás
ra, és — mindennek a rendszeres meg- 
játszásával! íme, a Homo Ludens! (Lásd: 
Huizingánál!2)

Nem vesztek ki az ősi közösségi szer
tartásos, pontosabban csoportos Já té 
kok”, látható ez a televízió képernyőjén 
is: például, bevonul egy alkotmánybíró
ság: egyes sorban, feszesen lépdelve, egy
forma, mindent elfedő öltözet, maszksze
rű arckifejezés... -  Eljátsszák, megidézik 
az inkvizíció fenyegető irgalmatlanságát, 
a kannibálok révületes zsákmányéhségét 
és a gittegyletek sívó ürességét...

A megemlékezés konvenciója, a figyel
meztetés szertartásossága már a legele
mibb fokon is különbözik az állati emlé
kezettől; nemcsak jelöl, hanem felidéz, a 
tárgyi környezetet is bevonva a játékba: 
szúr egy ágat, karót a földbe s egy fűcso
móból csóvát szerkeszt rá, néhány követ 
halmoz egymásra s a tetejébe valami he
gyeset: é^-esítésül. (Lám, megint az ata- 
vizmus: pályázatnyerészkedő modern 
szobrász nem nyűgölődik arckifejezés, 
póz, arányok, fényárnyék mintázgatásá- 
val, rövidülések méricskélésével: bever 
a földbe nem is egy, hanem sok cölöpöt, 
dorongot, és nem is fából, hanem acélból 
vagy bronzból, odaírja, hogy in memóriám 
és kész; és a másik: egymás mellé rak há
rom jókora kavicsot, fehérre mázolja, fel
rakja egy kékesszürke lemezdarabra, és 
azt mondja, hogy térplasztika! — íme a fo
lyamatos kapcsolat az őskannibál falánk
ság és bizonyos mai művészet-izék közt).

Ámde ősünknek még nem volt ho
va atavizálni és beleszédülve „játszott”, 
a karóból oszlop lett, majd obeliszk (az
az vastag oszlop, kövér karó)... és azokra 
szent jeleket vésett!

(És itt még egyszer, utoljára, el kell ka
landoznom. Mint tudnivaló, Kleopátra 
híres obeliszkjét Egyiptomból Londonba, 
a Temes-, bocsánat, a Thames, azaz a 
Temze-partra szállították, és azóta is ott 
meredezik az éjszakában, minden jobb 
detektívregényben. És igen sok esetben 
a regény fordítója „Kleopátra tűje” gya
nánt említi, bizonyára oka is van rá? 
Volt azonban gyerekkoromban, a har
mincas években Marosvásárhely főterén 
két üvegtorony, a nagyobbik kb. 15 mé
ter magas, hasáb alakú, hirdetőoszlop, 
egy benzinkút kerekbódéja fölött, a ki
sebbikből, tán feleakkora se, a földgáz- 
hálózat szabályozója, egy nagy vörös hen
ger sejlett elő. Pár évvel a háború kezdete 
előtt a főépítész a mindenkori főépítészek 
émelyítő szokása szerint lebontotta. Nos, 
ezt a két tornyot Vásárhelyen a jobb em
berek úgy nevezték, hogy A nagy tű és 
A kis tű\ Sokáig azt hittem, hogy a „mű
velt” regényolvasók bölcsködése az egész. 
De rájöttem, hogy ez is törzsökös elneve
zés volt!)3.

Valami mellett ünnepélyesen elvonul
ni, szertartásosan —, nem olyan hatásos, 
mint két valami között, és valami alatt! 
Ezért is van az ereszes kapunak is két 
nagy lába, s a diadalkapunak is; annyi 
híres katedrálisnak két hatalmas hom
lokzati tornya; mint ahogy az volt már 
Salamon bibliai király híres jeruzsále- 
mi templomának bejárata előtt, az egyik 
aranyszínű, a másik meg zöld, és külön 
nevük is volt, Jákin és Boáz stb. És az 
egyiptomi szentélyek udvarára is két ha
talmas obeliszk — két tű! — között lehe
tett bevonulni, s a modern sportjátékok
ban is nagy szerepe van a két félfának! 
Emiatt volt az úgynevezett történeti stí
lusok (tkp. stílusutánzatok) között annyi
ra elterjedt a két nagy, főhomlokzathoz 
„ragasztott” oszlop, melyekről az euró
pai városok bombázásának korszakában 
ki-kiderült, hogy tulajdonképpen nem is 
tartottak semmit!

Jönnek a különféle magyarázatok; az 
antropológusoké, hogy az emberi test is 
„páros” felosztású, jobb és bal, kettős ér
zékszervek, agyféltekék, mellek, sőt, ket
tős személyiségek is... a romantikus, 
avagy a transzcendenciára hajló ilyen 
gnoszticista formulákkal felel: „a kettő 
eát, karókon szárította a medvebőrt; vé
gül még a kölni dóm két fenséges tornyát 
is képes e karókból levezetni!... Az aszt
rológus, a biológus, a fizikus jön a termé
szet, a világegyetem kettőségével, mint a 
híradós alakulat őrmestere: „elektromos
ság van kétféle, úgymint pozitív és nega
tív, a mi hadseregünknél mindkettő rend
szeresítve van.”

A legrégebbről — háromszázegyné- 
hány évről -  épen megmaradt székely ka
pu kisebb, csak két kapufélfán magas
uk: templomkapu volt, inkább hívogató, 
mint reprezentatív... És itt gondolni kell 
arra, hogy a népművészet fejlődése során 
volt kétszáz év — 1520—1720 — amikor a
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török hódítások, majd a felszabadító há
borúk és a kuruc kor miatt a Kárpát
medence nagyobb részében a népi építé
szetben a fő vezérelv: nem látszani! Minél 
kevésbé akadjon meg rajtunk a martalóc, 
a hadimunkára vivő hatóság s az adósze
dő szeme! Ha ehhez hozzávesszük, hogy 
e korszak még hosszabb is volt, mert az

Torockói kapufélfa: végsőkig leszegényített 
utolsó változat

előtte való száz évben a mindegyre is
métlődő déli beütések -  pontosan össze
hangolva az északi cseh-morva, huszita 
inváziókkal, folyamatosították a pusztí
tást; csodálatra méltó, hogy nem vesztek 
ki egyáltalán az építkezési-településszer
vezési hagyományok! És egyszer csak a 
nagykapuk visszatérnek a telek elejére 
is, a kiskapuk mellé, egyelőre; és még a 
jobbágyházak egy részénél is feltűnik a 
„fennhéjázó”, azaz magas tetőszerkezetet 
kialakító építkezés...

Nem olvastam róla, mikor ter
jedt el a kiskapukat is magába foglaló 
„székelykapu”, e nagyon eredeti, impo
záns és esztétikus megoldás, ám a külön 
kiskapu és külön nagy egymás mellett, 
még a múlt század elején is itt-ott látha
tó. (Newton kutyáit juttatják eszünkbe: A 
nagy tudósnak volt két kutyája, egy kicsi 
és egy nagy; sokat zavarták munka köz
ben, mindegyre kellett csukogatni-nyito- 
gatni az ajtót, a logika lángszerű mestere 
végülis úgy oldotta meg a kérdést, hogy 
vágott az ajtó aljára két lyukat: egy kicsit 
és egy nagyot!)

Nem is tért vissza mindenüvé a faragá- 
sos ereszes nagykapu, sokfele díszes kis
kapu mellé csak egyszerű, alacsony nagy 
kaput, „teherkaput” szerkesztenek, lásd 
pl. a kalotaszegi, torockói kiskapukat4, 
vagy a többféle, főleg háromszéki vegyes 
megoldásokat, köztük a „sárkányos” ka
put, amelyen a sárkány inkább egy óriá
si, fenyegető ebihalnak, illetve vidrának 
tűnik!5.

A világtörténelemben először leírt (és 
kiolvasott) kapu jelentésű szó egy ötezer év 
előtti város neve a mai Mezopotámiában, 
Bagdad táján, az akkori Szumér-ban: Ka- 
dingir-ra azt jelenti, hogy „Isten kapuja” s 
ebből K a - a „kapu”; és ez meggyőz arról, 
hogy a kapu szó nem képzett vagy rago
zott alak (mint „kapó” v. „kapa”), hanem 
összetett! A második szótag, a pu, pedig 
a felfele ívelő gömbölyűséget (vagy haj- 
lottságot?) kifejező púp töve! Az ezer va
lahány éve e helyen viruló város: Babilon 
neve is -  akkád, vagy káldeus (tehát ó- 
vagy ősarab) nyelven — azt jelenti, hogy 
„Isten kapuja”. Bab—Ilu.

A továbbiakban e szó, illetve az álta
la jelölt fogalom körül sok a „furcsa vélet
len”. Például a germán Tor, azaz „kapu” 
hasonlít a japánkerti, ereszes díszkapu, 
tori nevére, ami viszont madarakkal kap
csolatos (dúcféle?), viszont a Tor a magyar 
Torok szó tövét idézi, lásd pl. völgytorok, 
valami tágasabb helyre való kijutást, míg 
az oroszlán, vagy „a halál torka” valami 
szűkebb, zártabb helyre való bejutást je
lent; és nem a haladás elzárását. Persze, 
ez is csak véletlen. Mint az is, hogy a 
Mezopotámiával határos, a szumír-ral ro
kon óelámi nyelven Gyulafehérvár római 
kori neve, Apulum: „Király kapuja”... (Az 
óelámi nyelvből eredő földrajzi név még 
jó néhány van, a Kárpát-medencében és 
környékén.). Az is a kedvenc véletleneim 
közé számítható, hogy a magyar föld
rajzi nevek közül hirtelenjében legalább 
három olyan folyónév és vagy 8 helynév 
jut eszembe, amelyben Kapu van, nem 
beszélve a tucatnyi Kapósról... (nem tu
dom, ezek ide tartoznak-e?)

Végül, sajátságos véletlen gyanánt, 
Vaskapu nemcsak a Szörényi vidéken ke
rül, hanem többfele is, pl. itt a Mezőségen, 
Kolozsvár és Torda között is van egy 
Vaskapu nevű határrész6...

Végül, Csíkszeredában, a vár mö
gött egy síkon sorba felállítva hat régi 
székelykapu látható, félelmetesen szép, 
megrendítő látvány, nem tudom, kinek 
az ötlete volt?... Ám mindég az jut az 
ember eszébe róluk, hogy a Csíksomlyó 
búcsúhely felé, a főútról letérő, oda ve
zető út — mennyire ilyen-olyan, jellegte
len mellékút... hogyhogy nem jutott eszé
be a csíkiaknak sok száz év során, hogy 
itt egy székely kálváriát alakítsanak 
ki? Milyen fenséges volna, vagy 12—13 
székelykapu, egymásután!

Jegyzetek

1 Hogy a gyerekdalok mennyire archai
kus-kultúra kövületek, erró'l érdemes elolvas
ni Roheim Géza könyvét: M a g ya r n ép szo k á s
ok p sz ich o a n a litik a i m a g ya rá za ta . Máshol: 
a bú jj-bú jj zö ld  á g  kurucosan megpolitizált, 
meghódolásra utaló gúnyos változata: János 
ú r készül, Németi Bécsbe, Lovai vannak nyer
geidbe, János uram izenet, Izenetes izenet, 
H a jtsd  előre m a g a d , A z t  a  görbe n ya k a d a t... 
Nyitva van az aranykapu, Csak bújjatok raj
ta, Rajta-rajta, Leszakadt a pajta, benn ma
radt a macska. Ihajnárom, csuhajnárom stb.

2J. Huizinga, 1872-1945, híresebb mű
vei: A  középkor a lkonya  (1919), H om o lu den s  
(1938).

3Magasra tűzik a lobogót”... a győzelmi jel
vényeket... „kitűzik az irányt” e kifejezések 
jelzik, hogy nem varrótű méretű eszközről, de 
legalább is zászlórúd hosszúságú, vékony, he
gyes oszlopról van szó!

4Igen érdekes a torockói és torockó- 
szentgyörgyi kiskapu: A kapufélfán többnyire 
csak az egyiken, szemből nézve a baloldalin, 
van két érdekes díszítmény: a felső, kalap
magasságban, egy fekvő tégla alakú rácso
zat, (általában: 4x3), „kaputelefonként” szok
tam  emlegetni; az alsó a kapuláb legaljáról
kb. térdmagasságig terjedő kúp, amely ap
ró pikkelyszerű bevésésekből áll, m intha egy 
pálmafa tövét letisztogatták volna késsel. A 
háziak általában csak „dísz” néven ismerik. 
Érdekes, hogy mindkét ábra megtalálható az 
ó-mezopotámiai írások kialakulásának kez
deti korszakában is, mint írásjel! 1954-ben, 
mint legfrissebb keletkezésű, az 1934-es év
számot találtam ; később ifj. Feszt László fes
tőművész magajándékozott egy felvétellel, 
amelyen 1953 olvasható.

5A háromszéki kapukról a legtöbbet nyil
ván a H a szm a n n  család tagjai tudják, akik 
létrehozták a rendkívül értékes csernátoni 
gyűjteményt. Remélem, valamikor közlemé
nyeikhez is hozzájutok!

6Ami nyelvészeti vonatkozású megjegyzé
seimet illeti, többször is megírtam, hogy álta
lában Vörösmarty, Czuczor, Fogarasi elveiből 
indulok ki, továbbá Lugossy József H an gren d i 
p á rh u za m o k  című műve inspirált. Azon kívül 
C. Abel több mint száz évvel ezelőtt korszak- 
alkotó tanulm ánya az O s-szavak  k e ttő s  é r te l
m éről. Őrá Freudnál bukkantam: idézi, mi
kor az érzelmi ambivalenciákról ír, pl., hogy 
egy érzelmet ki lehet fejezni az ellenkezőjével 
is stb.
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ANTAL BALÁZS

Készülődés 
a visszatérésre
Az emberek kora számontartható. 

Ellenőrizhető — valahol könyvelve van. 
A versekkel, azt hinnénk, más a helyzet. 
Annak ellenére, hogy a szerző talán jegy
zi, vagy fejben tartja legalább nagyjából a 
keltezésüket, alig jut eszébe az olvasónak 
előszámlálni, hiszen kortalannak tetsze
nek. Megint más dolog a versbeszéd, a vers 
nyelve, amelyen a szöveg megszólal -  an
nak a lejegyzett szövegtől elválva, megint 
csak lehet saját „kora”. És hát hogyisne 
lenne fontos ez Király László idei könyve 
kapcsán, amikor a kötet első verse mind
járt így kezdődik: „írtam mostanában / né
hány régi verset” (Mostanában, 7.). A most 
és a (rég)múlt központi fogalmai e keskeny 
gyűjteménynek, egyik nélkül nem is lehet 
a másikról beszélni, mintegy előfeltételek
ként kapcsolódnak össze, megteremtve a 
kötet védjegyszerű királylászlós értékszer
kezetét, amelyben a kor fontossága két
féleképp is hangsúlyos — érezni a termé
szetes magatartást a versek mögött, hogy 
beszélőjük bizonyos sajátos élettapasztalat 
birtokában szól, amely korhoz kötött: tör
ténelmihez és emberihez. Ez a történelmi 
és emberi életidő egyes esetekben összeil
leszthető a szerző életrajzi adataival, más 
esetekben meg nem.

Ha, mai szokás szerint, rákeresünk az 
interneten, semmit sem találunk Pazsgáról, 
ahová e versek vagy beszélőjük készülődik. 
Azonban annak ellenére, hogy a Google 
nem tud róla, tévednénk, ha rögtön a köl
tészet képzelt világai között helyeznénk 
el. Király László ugyanis sok évvel ezelőtt 
járt az e nevet viselő kicsiny komi faluban, 
amint erről a kötet kolozsvári bemutató
ján beszélt. Ott aztán olyasmit talált, ami 
nem hogy nem hétköznapi, hanem egyene
sen mesébe illő: egy öreg ágszobrász kuny
hójában mintha saját nagyapját látta volna 
viszont. így aztán Pazsga az elődök megidé- 
zésének egyfajta szakrális helyeként téte
lezhető (bár szakralitásnak semmi nyoma 
a kötetben), s egyszerre kapcsolható saját 
közelmúltjához és „többféle” ősidőhöz: a csa
lád és szegről-végról az egész magyarság 
múltjához is a finnugor rokonság révén (de 
ez utóbbi aztán végképp távol áll a kötet vi
lágától). Ugyanakkor Pazsga felé mégis in
kább egy földrajzilag rövidebb utat választ 
a versek beszélője: a hazatérést, mindjárt a 
könyv elején.

Az első, Kerti reggel című ciklus ver
sei ajánlják legerősebben az alanyi meg
szólalásként való olvasás lehetőségét. Az 
emberi idő mint öregség olvasódik kézen
fekvőén ezekben a darabokban. Számvető 
jellegű tételek sorakoznak egymás után, s 
a versbeszéd mindenféle eltávolító alakza
tot kizár: nincsenek, vagy nem túl jelentő
sek a metaforák és más asszociációs eljá
rások. Mindez azonban nem teszi a ciklust 
hétköznapi vagy bármilyen értelemben ér- 
zelgőssé: Király beszélője kontemplativ, az 
emlékezés csapdahelyzeteivel tisztában
van. Épp ezért ez az emlékezés sosincsen 
csakis magáért. Példaképp a fontos szö
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vegnek mutatkozó Nyitott zsalura hivat
koznék: a nagyapa élettörténete egyszer
re a kint és a bent helyszínein formálódik 
meg -  ami a nyitott zsalun a szobába be
nézve, és ami bentről kinézve látható be
lőle, míg a többi láthatatlan marad. A vers 
vége nyitott, hiszen utolsó előtti szakaszát 
(„Ne cifrázzuk / a történteket, / értelmet
len kibúvót keresni”, 10.) az előtte állókra 
vagy az utána következőre épp úgy lehet 
olvasni. Márpedig utána, új szakaszban 
ez áll: „Ebben a szobában / születtem ma
gam is”. Ismétlődés, újraélés, a sors körfor
gása, az öröm és a keserűség összekapcso
lása egyetlen kicsiny tér képén keresztül 
— mind ott kavarognak a vers befejezésé
ben. Lajstromozó jellegűek a szakasz da
rabjai: a saját születéstől, az ősöktől, a 
szülőháztól az utódokig jutnak el a ver
sek. Akarva-akaratlan olvasódik a sorok 
közt a lemondás, a veszteség keserűsé
ge, de nem moralizál a költő, inkább csak 
számba vesz mindent és mindenkit, aki, 
ami valaha fontos volt. Király költészeté
ben az öregség nem annyira a saját élete 
nyűgeivel való foglalkozást jelenti, hanem 
inkább sajátos közelebb kerülést azokhoz, 
akiket öregnek ismert valaha is. A versek 
tárgyi világa öregedett meg (akkor is, ha 
a tárgyak személyek vagy történetek), s 
a közvetítésen keresztül vetül az öregség 
magára a beszélőre is: aki öreg dolgokkal 
foglalkozik, egy kicsit a dolgok mellé öreg
szik maga is.

A második szakasz, a Fennsík versei 
többnyire már a megélt történelmi idővel, 
a diktatúra tapasztalatával foglalkoznak. 
Ma már nem vibrál akkora asztalracsapó 
indulat a sorok közt, mint a korábbiakban 
(pl. A nyitott könyv verseiben), jóllehet ma
rad feszültség így is elég. Mindjárt a sza
kasz első, Megnyitó című versében például 
szintaktikailag is a befejezetlen mondatok 
formájában: „Ott lesznek a. / Eljönnek a. / 
Jelenlétükkel megtisztelnek. / Le ne kés- 
sük megint, istenem!” (47.) Mindez olvas
ható lenne akár ünnepre, ünnepélyre ké
szülődő izgatottságként is, de aztán a vers 
már egyértelműbb javaslatokkal szol
gál, mikor a jelenlevők között mindenfé
le művészeti irányzatok képviselői mel
lett a kommunistákat meg a fasisztákat 
is elősorolja, s akkor már inkább félelem- 
és reszketésszaga lesz az olyan monda
toknak, mint hogy „igyekezzünk, le nem 
késhetünk; inkább ne legyünk; könyör
göm, le ne késsünk” -  s zárásképp a be
szédes hibával: „Élyen a haza”. A rontott 
nyelvbe való menekülés látszik itt egyet
len határozott kiútnak a hatalom zsarolá
sával szemben, s ezzel a versek máshol is 
eljátszanak, mint a Nyilatkozásban, amely 
nem az első feljelentésvers Király lírikusi 
pályáján. S ha már jelentés, kettős beszéd, 
nem lehet nem észrevenni a versek párbe
szédes (kihallgatásszerű) szerkezetét, az 
olykor kettéhasadó beszélőt vagy kettős 
beszélőt, vagy az olyan párbeszédverse
ket, ahol csak az egyik beszélő szövegét ol
vassuk -  s maga a meghasonlás is közép
pontba kerül (Tizenkét pont, A „C”-korszak 
bája, Szemtől szemben, Változat).

A harmadik, záró szakasz, a C s a n g  Vej 
fén ye i nyelvileg talán a legizgalmasabb da
rabokat tartalmazza a valós és fiktív mű
vészeket és alakokat megidéző versekben.

De itt most azt is el kell mondanom, mert 
eddig úgy beszéltem, mintha lehetne, hogy 
nem lehet a ciklusokat teljesen elkülöní
teni egymástól, hiszen a történelem és a 
magánélet sok szálon összefügg -  az ősök 
is megkapták e tájon a magukét történel
mi kataklizmákból, akár közeliek, akár 
távoliak időben. „Vendégek” szerepelnek 
az előző ciklus darabjaiban is, hogy aztán 
a harmadik szakaszban már majdnem tel
jesen övék legyen a főszerep. De mellettük 
itt kapott szerepet a kötetcímadó opusz 
is, mely a gyűjtemény egyik legemlékeze
tesebb darabja. Eltöprengtem azon, hogy 
az említett könyvbemutatón elhangzott 
kulcs mennyire tesz jót a versnek, hiszen 
a kötetnek éppen egyik olyan szöveghelye 
ez, ahol a metaforikus olvasatnak komoly 
esélye lehetne (ami azonban a magyarázat 
után már nem adja magát). Mindenesetre 
itt szerepelnek a legemlékezetesebb sorok, 
mint páldául ez: „Örök erdő jön feléd, meg
elevenedve, / S egy költő, ki medvenyomo
kon ballagott.” Pazsga örök tele, lilás fé
nyű hava, kéregpohara, ágszobrásza ars 
poetica-szerűvé is avatja a verset. Méltóan 
válik a gyűjtemény egyik legfontosabb da
rabjává.

Király László nemcsak gyűjteményes 
köteteivel, hanem újabb költeményeivel 
is méltóan ünnepel idén. A Pazsga versei 
egyszerre összegzőek és kezdeményező- 
ek. Nem törik meg a Király-vers építke
zésének és olvasásának hagyományát, de 
még mindig tovább bővítik az utat, ame
lyet ez a költészet eddig is úttörő jelleggel 
tá rt fel. A míves beszéd, a magvas gondo
latiság és a versek szubjektív fontossága 
olyan alkotót mutat továbbra is, akinek 
pályáján szakaszok ugyan természetesen 
elkülöníthetők, egyenetlenségek azonban 
nem. Költészet, jelzők nélkül, a legmaga
sabb szinten.

Király László: Készülődés Pazsgába. 
Orpheusz Kiadó, Budapest, 2013.
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Tíz nap Gyergyóban
Beszámoló a Nemzetiségi Színházi Kollokviumról
Talán nincs is egyszerűbb fel

adat, m int egy kósza indokot talá ln i 
az ünneplésre, s noha a Nemzetiségi 
Színházi Kollokvium szeptember 27. 
és október 6. között tizedik állomá
sához ért, mégsem ez határozta  meg 
a gyergyószentmiklósi fesztivált. 
Sokkal szembetűnőbb volt a szervezők 
azon szándéka, hogy valamiféle ke
resztm etszetét adják a nemzetiségek 
nyelvén folyó erdélyi színjátszásnak, s 
hogy többé-kevésbé ta rta lm as beszél
getéseket generáljanak a látottakról. 
H a csak ezeket a szempontokat vesz- 
szük figyelembe, kijelenthetjük: a X. 
Kollokvium sikeresen zárult. A leg
többet mégis a gyergyói közönség és

m agát az eseményt lebonyolító intéz
mény, a F igura Stúdió Színház nyer
te, hiszen az egyébként számos szem
pontból a perifériára szorult teátrum  
m intha az ilyen alkalm ak során léle
gezne föl igazán, az övétől eltérő szín
házi energiáknak és beszédmódoknak 
köszönhetően.

V itathatatlanul jót tesz egy olyan 
viszonylag szűk szakm ai közegnek, 
m int a gyergyói színházi szféra, egy 
tíz napos fesztivál, ahol a Kolozsvári 
Állami M agyar Színház kivételével az 
összes erdélyi trupp képviselteti m a
gát egy-egy előadással, ráadásu l a két 
német nyelven játszó tá rsu la t (a tem es
vári Állami Német Színház és a nagy
szebeni Radu Stanca Nemzeti Színház 
német társu lata) m ellett a bukares
ti Állami Zsidó Színház is tiszteletét 
teszi. A sokszínűség m inden bizony
nyal serkentően h a t a kísérletezés
re amúgy is hajlamos gyergyóiakra, 
s ha kellő önreflexióval tekintenek

saját fesztiváljukra, rá tap in tha tnak  
az erdélyi színházi szakm ában lap
pangó feszültségekre is. (Mert még
iscsak beszédes, hogy bár színháza
ink többsége ellátogat egy-két napra 
Gyergyószentmiklósra, mégsem látn i 
azokat a személyeket, ak ik  m eghatá
rozói ugyanezen ku ltú ránknak . Elég 
ha csak Bocsárdi Lászlóra, Tompa 
Gáborra vagy Keresztes A ttilára  gon
dolunk, akik valam iért nem ta r to t
tá k  fontosnak, hogy ellátogassanak 
a Kollokviumra. Ez is jelzi a ki nem 
mondott problémákat, a soha fel nem 
te tt kérdéseket, melyeknek egyre in
kább ideje lenne tere t és időt szentel
ni...)

Erőszak és nyomor 
az erdélyi színpadokon
Azt gondolnánk, tíz nap elegendő 

arra , hogy m egválaszolhassuk azt az 
egyszerűnek tűnő kérdést, hogy hol is 
ta r t  ma az erdélyi színjátszás? Ennél 
azonban jóval bonyolultabb egy szín
házi fesztivál program kínálata, h i
szen nem feledkezhetünk meg azokról 
az anyagi és/vagy technikai szem
pontokról sem, melyek néha egyszerű
en nem teszik lehetővé, hogy egy adott 
színház a legjobb előadását szállítsa 
le a tőle olykor több száz kilom éter
re lévő játszóhelyre. így nem meglepő, 
hogy olykor középszerű produkciók 
kerülnek terítékre, melyek értéké
ből a nem megfelelő té r is ellophat ke
veset. Középszerből pedig -  sajnos -  
nem volt hiány az idei Kollokviumon, 
noha nem lehetne egyetlen olyan elő
adást sem megemlíteni, mely ne ta r

togatott volna legalább egy-két em
lékezetes momentumot. A kérdés 
mindössze az, megelégedünk-e eny- 
nyivel? M indenesetre furcsa hasonló
ságokra lehetett figyelmes az, aki a 
tíz nap során az összes előadásra je 
gyet váltott. A kár kultúrszociológiai 
különlegességnek is nevezhetnénk a 
tényt, m iszerint az idei program kí
nálatban  több olyan előadás is szere
pelt, mely valam ilyen módon a m a
gára hagyott vidéki létezést vagy 
az emberi kapcsolatok kiüresedését 
igyekezett tem atizálni, nem beszél
ve az alkoholizmusról m int állandó
an visszatérő motívumról. S az m ár 
csak külön érdekesség, hogy a nagy
váradi Szigligeti T ársulat A  fiú  című 
előadását leszámítva (írta és rendez
te  Forgách András), az összes e tem a
tik a  körül mozgolódó előadás székely- 
földi produktum . (Bizonyára nagy baj 
lehet ott, a Mezőségen túl...)

Az utóbbi időben igen csak szép ívet 
bejárt Székely Csaba-féle bányatri
lógia első két részét (a Bányavirágot 
és a Bányavakságot) ugyanazon a na
pon lá th a tta  a közönség (rendező: 
Sebestyén Aba), s hogy a két színpadi 
műnek (a M arosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós T ársu lata  és a 
Yorick Stúdió koprodukciójának) van 
kapcsolata a sajátos erdélyi életérzés
sel és egzisztenciális kilátástalanság- 
gal, az v itán  fölül áll. A realista  stí
lusjegyekkel átszőtt előadások fanyar 
hum orral beszélnek a transzilvanista  
létbevetettségről, a rom án-m agyar vi
szonyról vagy épp a jövőkép hiányá
ról. B ár a telt házak  egyértelm űen 
jelezték: van igény az ilyen fajta d rá
m ára és színházra, s nem is kérdé
ses, hogy a Székely Csaba által meg
alkotott v ilágnak van létjogosultsága, 
mégis időszerű feltennünk a kérdést: 
alkalm as-e ez a színpadi nyelv arra , 
hogy beindítsa a nézőben a k iútkere
sést, a jelenlegi etnikai, társadalm i 
és kultu rális helyzettel kapcsolatos 
k ritikai gondolkodást? Ilyen értelem 
ben és egyszerűbben: van-e több a bá
nyatrilógiában, m int egy jól megkom
ponált nyelv hatásos működtetése, s 
pillanatnyi helyzetünk hum orral és 
iróniával jócskán átszőtt szemlélése. 
Vagy ne akarjunk  többet, elég ennyi 
is?

A Figura Stúdió Színház és az ud
varhelyi Tomcsa Sándor Színház is 
egy-egy kortárs orosz szöveget v itt 
színpadra. Előbbiek Nyikolaj Koljada 
M uriin M urloját, míg utóbbiak Vaszilij 
Szigarjev Fekete tej című művét, m ind
kettő t Barabás Árpád rendezésében. 
Nem tudni, hogy az udvarhelyi szí
nész-rendező láthatóan  meglévő von
zalm a a kortárs orosz mikrorealizmus

> > > > >  fo lyta tása  18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

irányába abból fakad, hogy ezekkel 
a szövegekkel nem lehet tú l nagyot 
bukni akkor sem, ha az ember „csak” 
tisztességesen színpadra viszi m ind
azt, am it pap írra  vetettek, vagy va
lóban van valamiféle vágyakozás az 
erdélyi színjátszásban a rra , hogy a 
nyomorról és elesettségről beszéljen. 
M árpedig m indkét előadás ezeket a r
tikulálja, hol visszafogottabb, hol pe
dig bántóan harsány  eszközökkel. Míg 
a gyergyóiak produkciója egy feltéte
lezett világvége előtt, egy orosz k is
városban játszódik, ahol lépten-nyo- 
mon erőszakba botlani, ahol a nőket 
kihasználják, s ahol az értelm iségi jö
vevény is csakham ar züllött agresz- 
szorrá válik, addig az udvarhelyiek 
előadása egy elhagyatott pályaudvar

váróterm ében lel helyszínre. Itt a vá
ros és vidék ellentéte válik hangsú
lyossá, s az a kontraszt, mely a lecsú
szott, kisvárosi prolik és a tehetősebb, 
viszonylagos jólétből érkezett nagyvá
rosi prolik közt felfedezhető. Nem h i
ányzik ez esetben sem a verbális és fi
zikai erőszak, s itt is folyik az olcsó, 
m aszekban gyárto tt vodka. A kilátás- 
ta lanság  alapmotívum, s noha szinte 
kivétel nélkül m indenki szenved e két 
színpadi műben, az agresszió és alko
holizmus gyenge mímelése és a „mint- 
ha-színház” zavaró eszközei annyira 
távol ta rtjá k  ezeket az előadásokat a 
nézőktől, hogy a látottaktól jobb eset
ben is csak viszolyogni lehet.

A nyelv esete  
a templommal

A gyergyói Kollokviumot mégiscsak 
az határozza meg, hogy a fölvonulta
to tt előadásokon keresztül, a romániai
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nemzetiségek nyelvén szólal meg. (Az 
pedig külön örvendetes, hogy címében 
következetesen használja a „kisebbsé
gi” helyett a „nemzetiségi” megneve
zést, ezzel sem hierarchikus — alá-fölé 
rendeltségi -  viszonyt teremtve, ha
nem a párbeszédhez -  kollokváláshoz 
-  leginkább alkalm as, egyenlő s tá tu 
szokat a lak ít ki az intézmények kö
zött.) A nyelvi m eghatározottság -  gon
dolnánk -  m ár nem írja fölül az összes 
esztétikai szempontot, vagyis azt re 
mélhetnénk, hogy a nemzetiségi szín
játszás kinőtte a rendszerváltás előtti 
azon (egyébként akkor még jogos) igé
nyét, hogy bárm it is játsszon, az első 
és legfontosabb szempont nem az esz
té tika i érték, hanem  a nemzeti nyel
ven történő já ték  legyen. Talán ezért 
is volt meglepő a bukaresti Állami

Zsidó Színház produkciója, mely
nek legnagyobb értéke m aga a jiddis 
nyelv volt, noha feltételezem, hogy a 
jelenlévők túlnyomó többsége csak a 
feliratozás m iatt é rte tte  a hangzó szö
veget. A huszadik század elejét meg
idéző jelmezekbe és díszletrészletekbe 
bújtato tt Vándorcsillagok című elő
adás (rendező: Andrei M unteanu) za
varos főhajtásként ha to tt a zsidó ván
dorszínészet múltja előtt, a produkció 
azonban több kínos pillanatot is ta r 
togatott a nézők szám ára. A gyen
gécske színészi alakításokkal ta rk í
to tt előadást nézve az az érzésünk 
lehetett, hogy e teá trum  esetében va
lóban mindegy, m it és hogyan já tsza
nak, a lényeg az, hogy jiddisül tö rtén 
jen mindez. Ezen sejtésünkben pedig 
csak m egerősíthetett a m ásnapi szak
mai beszélgetéseken elhangzott vé
lemény (melyet a teá trum  egyik mű
vésznője fogalmazott meg), m iszerint 
a színház egy templom, ahol elsősor
ban a nyelvet kell szolgálni. Mindezek

u tán  üdítően hato tt a két német nyel
vű tá rsu la t produkciója, ahol lá tható 
an  nem akad tak  fenn a nyelv képzelt 
vagy valós egzotikumán, hanem  meg
próbáltak egy többé-kevésbé jól meg
fogalmazott gondolatot közvetíteni. 
A tem esváriak William Shakespeare 
Titus Andronicusá t  m uta tták  be 
B rian Michaels rendezésében, míg a 
szebeniek egy Gavriil P inte á ltal ír t 
és rendezett előadást hoztak, Örök fi
atalság és örök élet címmel.

Kísérletezés és lehetőség
Furcsa véletlen vagy tudatos dön

tés, nem tudni, m indenesetre a ti
zedik Kollokvium legelső és leg
utolsó előadása volt a fesztivál két 
csúcspontja. Ekkor m uta tták  be 
ugyanis a Bocsárdi László ren
dezte Bánk bánt (Tamási Áron 
Színház — Sepsiszentgyörgyi, majd 
a Békeidőt (Csiky Gergely Állami 
M agyar Színház — Temesvár), me
lyet még a tavalyi évadban ír t  és ren
dezett a leginkább filmjeiről ism ert 
Hajdú Szabolcs. Míg Bocsárdi szín
padi tanulm ánnyá g yú rta  át a m a
gyar k lasszikust, s ezzel közös gon
dolkodásra késztette nézőit, addig a 
tem esvári produkció sokkal inkább 
tek in thető  egy töredezett szerkezetű, 
ám mégis egy, a rendező szempontjá
ból rendkívül személyes történet köré 
felépített színpadi víziónak, m intsem  
egy komplex színpadi produkciónak. 
M indkét előadás igen jelentős k riti
kai visszajelzést kapott bem utatása 
óta, így összegzésül csak annyit kell 
elm ondanunk, hogy ebből a két pro
dukcióból lehetett a leginkább ki
érezni a Kollokvium során azt a fajta 
alkotói szabadságot, pontos vonalve
zetést és kísérletező kedvet, melyre -  
s szintén a Kollokvium program kíná
la tá t alapul véve — nagy szükség van 
az erdélyi színházi berkekben.

Kétségtelenül voltak hiányosságai 
a gyergyói fesztiválnak -  m int m in
den több napos eseménynek —, mégis 
figyelembe kell vennünk a tényt, m i
szerint az ilyen alkalm ak remek le
hetőséget biztosítanak a rra , hogy az 
egyébként saját városukban alkotó 
művészek (és főképp színészek) ta lá l
kozzanak egymással, majd formális 
és nonformális keretek között (szak
m ai beszélgetéseken és a színházbü
fében) továbbgondolják, megbeszéljék 
a láto ttakat. Ha mindössze ennyiért 
szerveznék is meg a Kollokviumot, 
m ár akkor is sokat nyerne ez a kicsi, 
valóban sok gonddal, de legalább any- 
nyi életerővel is te líte tt erdélyi szín
házi közeg.

LOVASSY CSEH TAMÁS

Temesvári Csiky Gergely Színház: Békeidők. Jelenet az előadásból
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50 művész -  50 grafika
A kolozsvári Reményik Sándor Galériában október 

15-től november 17-ig tekinthető meg az 50 művész -  50 
grafika című kiállítás, ahol 50 alkotó egy-egy grafiká
ját láthatja a közönség. Az alkotások Máté László deb
receni műgyűjtő gyűjteményéből kerültek Kolozsvárra 
és igen érdekes, sokrétű képet festenek a magyar gra- 
fikaművészetró'l a huszadik, illetve a huszonegyedik 
században. Közöttük találunk rézkarc, rézmetszet, szi
tanyomat, computer print, linómetszet, litográfia, illet
ve pasztell technikával készült grafikákat, a múlt év
század, valamint a jelen jeles művészeitől.

Az 50 művész között találunk erdélyieket és 
partiumiakat, pontosan tizenhármat, de délvidé
kit, debrecenit, budapestit, szentendreit is. Tizenegy 
Kossuth- díjas, hat Munkácsy-díj as művész is jelen 
van alkotásaival. Itt említeném Jovián Györgyöt, Holló 
Lászlót, Aknay Jánost, Zichy Mihályt, Gy. Szabó Bélát, 
illetve Deim Pált -  és folytathatnám a felsorolást. A 
sajátos stílusjegyek, az egyéni művészeti ideológiák, a 
különböző technikai eljárások ellenére a kiállítás egy
ségesen hat és tükrözi azt a magyar modernizmust 
és posztmodernizmust, amely beilleszkedik a nyuga
ti művészettörténet által megteremtett határok közé, 
mégis újraértelmezi ezeket, sajátos ízt ad nekik.

A kiállított képeken nyomon követhetőek a 20. szá
zadi magyar képzőművészet nagyobb témái, ezek kü
lönböző arculatai. Urbánus tájak, városrészletek, illet
ve műemlékek láthatóak Deim Pál (az 1960-as években 
indult magyar neoavantgárd egyik kimagasló tagja) 
Kőszeg vára c. rézkarcán, precíz, egyszerű, tiszta, re
alista vizuális plaszticitással, ugyanakkor megtekint
hető Aknay János posztgeometrikus alkotó Varos című 
computer printje, ahol a téma absztrakt, konstruktív
szürrealista kompozícióban fogalmazódik meg. A tisz
ta, elütő színek, valamint az egyszerű geometriai for
mák a szentendrei konstruktivizmushoz köthetőek.

Megjelennek a történelmi motívumok, illetve sze
mélyiségek Móré Mihály Debreceni országgyűlés című 
meglepően rajzos beütésű, hihetetlen részletességgel 
kidolgozott rézkarcán, illetve Sólyom Lajos Sanctus 
Ladislaus Rex című szitanyomatán. Bíró Lajos és 
Menyhárt József a kor hangulatát a korabeli ember, il
letve egy-egy társadalmi réteg állapotával ábrázolják. 
Stílusukra a meditativ, elmélyülő realizmus jellemző. 
Kádár György rézkarc-technikával készített csend
életére ugyanúgy tekinthetünk konstruktivista al
kotásként, mint majdnem kubistaként, ennek ellené
re egyértelműen a Cézanne-féle kompozíciókból nyerte 
ihletét.

Talán a két legjelentősebb művész Zichy Mihály, aki 
a magyar romantikus festészet kiemelkedő alakja és 
úttörője volt, illetve Gy. Szabó Béla, aki sokak szerint 
a fametszés legtehetségesebb magyar képviselője. Az 
elsőnek egy rézkarc-technikával öregemberről készí
tett, teljes alakos képét tekinthetjük meg. A romanti
ka hangulatát idéző kép egy megtört, fotelben olvasó 
öregember fájdalmait, érzéseit adja át rajzosságával, 
finom vonalaival, valamint teljes realizmusával. Gy. 
Szabó Béla alkotása a stílusára jellemző virtuozitás, 
mozgalmasság és dinamizmus jegyében készült. Az 
1946-ban alkotott, virágokat ábrázoló kép plaszticitá- 
sa szinte új dimenziókat ad.

Basilides Barna 1924-ben készített alkotásának raj
zos hangulatú, vallásos motívumot szerepeltető vilá
gától egészen Kádár József Hommage Bartóknak című, 
már teljesen absztrakt világképéig jelen van itt a sok
rétegű magyar grafika számos meghatározó alakja, és 
így a látogatónak lehetősége nyílik arra, hogy tisztább 
képet alkosson a közelmúlt, illetve a jelen magyar gra
fikaművészetéről.

KISS LÁSZLÓ ANDRÁS

S z a b o lc s i B e n c e , a m e se m o n d ó
Ha az ötvenéves jubileumát 

2012-ben „csendben megün- 
neplő” Magyar zene szerkesztői 
úgy határoztak, hogy az elmúlt 
fél évszázad folyamán a lapban 
megjelent kiemelkedő írásokból 
néhányat újraközölnek, és ezzel 
egyidejűleg úgy döntöttek, hogy 
e válogatást -  „a magyar zene- 
tudomány elmúlt 50 éve és meg
határozó képviselői” előtti tisz
telgésként — Szabolcsi Bence A 
zenei köznyelv problémái című 
tanulmányával kezdik1, akkor 
szabadjon nekünk is visszautal
nunk, ezúttal a stílus perspektí
vájából, az éppen négy évtizeddel 
ezelőtt, 1973-ban elhunyt kiváló 
zenetörténész egy korábban már 
idézett írására.

A mai olvasó A magyar zene 
évszázadai című, Bónis Ferenc 
gondozásában napvilágot látott 
gyűjtemény2 második kötetében 
bukkanhat rá A XIX. század ma
gyar romantikus zenéje című ta
nulmányra,3 amelynek mindjárt 
első, A magyar zenei romantika 
eszmevilága. Mámor és kijózano
dás címet viselő fejezete hihetet
lenül értékes, tömör, ugyanakkor 
részletgazdag Szabolcsi-emlék. 
Stílusának tömörsége elsősorban 
abból fakad, hogy Szabolcsi esz- 
szészerűen, a csúcsánál megpil
lantott jéghegyként képes érzé
keltetni és továbbadni mindazt 
az elképesztő mennyiségű isme
retanyagot, amelynek tudomá
nyos igényű feldolgozása és meg
szerkesztése a logikus érvelés és 
szövegépítkezés mintapéldáit vo
nultatja fel. A közel 25 nyomta
tott oldalnyi terjedelemhez kap
csolódó, 162 hivatkozási tételből 
álló jegyzetanyag, melynek szük
ségszerű informális közzététele 
semmivel sem csökkenti a tanul
mány irodalmi—művészi értékét, 
a részletgazdagság vonatkozásá
ban kétségkívül meggyőző erő
vel hat.

A behatóbb szövegelemzés ar
ra is fényt derít, hogy a lipcsei 
tanulmányútról hazatérő, majd 
rövidesen a Baumgarten-díjat 
(utóbb a Herder-díjat is) elnyerő 
zenetörténész -  alapvető szerke
zeti elvként -  a klasszikus német 
filozófiai gondolkodást átható, sőt 
rendszerint meghatározó dualis
ta felfogást tartja szem előtt, hi
szen esszéjét az ellentétezés reto
rikai eszköze segítségével tagolja 
két főrészre, markáns hangütés
sel indítva a második részt: „És 
mindez jórészt illúzió, mely a va
lóság első érintésére szertefosz
lik.”*

Az ellentétezés -  a főbb motí
vumok ellenkező előjellel történő 
ismételt megjelenítése -  a szö
veg különböző síkjain mindvégig 
nyomon követhető. Például a ci

gánybandák az előadóművészet 
nagy varázslatának valódi meg
testesítőiként és kisugárzóiként 
tűnnek fel az első részben, míg 
később, a második részben nyil
vánvalóvá válik, hogy ez nem 
így van: valójában zenénknek 
napról napra való elsatnyítói, 
elnemzetlenítői. Ugyanez a ket
tősség figyelhető meg a verbun
kos bemutatásakor is. Mi több, 
az asszimilált művészek szintén 
„jó” és „rossz” oldalukról mutat
koznak meg, és a tervezett 4-ik 
világhírű zeneimodrol beigazoló
dik, hogy csupán vágyálom ma
rad, hiszen „német és cseh mu
zsikusokkal nem teremtjük meg 
a magyar műzenét”5 -  figyel
meztet a Magyar Szalon. De ma
ga Bihari János is elutasításra 
talál (Kölcsey rosszalló kritiká
val kíséri), minek következtében 
a kezdeti mámort fölváltja az ál
talános közöny. Majd, a szóno
ki kérdés megfogalmazásával, a 
szerző valósággal kibeszél: „De 
egyáltalán: milyen nemzet is va
gyunk mi, milyen közösség, mi
lyen kultúra az, mely zenéjével is 
csak politikai ambícióit szolgálta 
ki, hogy aztán ezt a zenét nyom
ban cserbenhagyja, mihelyt csak 
művészetről, csak eszmékről van 
szó?”6 Megszívlelendő!

Szabolcsi Bence régi-új mesét 
mond — valójában igaz történe
tet; ám e mesének hangulata, il
lata, zamata van. A zenei nem
zetté válás történetét már régóta 
ismerjük, mondhatni a zsige- 
reinkben hordjuk. De talán — e 
„nyelvemlékkel” kapcsolatban — 
nem is a mit kérdése, hanem sok
kal inkább a hogyané tartogat
ja a legizgalmasabb válaszokat. 
Olyan ez, mintha nagyapó újra 
meg újra csak a Baradlayakról 
mesélne (lásd a bevezető képsort 
az ifjú gróf Széchenyi Istvánnal 
és társaival). És e tekintetben — 
bármilyen hihetetlennek tűnik 
is -  Szabolcsi a magyar nemzet 
történetét elbeszélő Jókai kései 
rokonává válik.

LÁSZLÓFFY ZSOLT

Jegyzetek
‘Vö.: M a g ya r  zene. L. évfolyam, 2. 

szám, 2012. május, 125-142.
2Szabolcsi B.: A magyar zene év

századai, /-//. kötet. Zeneműkiadó, 
Budapest, 1959-1961.

3A tanulm ány korábban önálló
an is megjelent. Vö.: Szabolcsi B.: A 
X IX . s z á z a d  m a g y a r  ro m a n tik u s  z e 
néje. Zeneműkiadó, Budapest, 1951.

4Uo. 14.
5Uo. 32.
6Uo. 16
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HELIKON

HOL-
Eletének 69. évében, október 7-én el

hunyt Tőzsér József könyvkiadó. Tőzsér 
Gyergyóalfaluban született 1945- 
ben, középiskolai tanulmányait Gyergyó- 
szentmiklóson, főiskolai tanulmányait Ko
lozsváron végezte. 1962-68-ig Borzonton, 
majd Gyergyóalfaluban helyettes ta
nári beosztásban tanított. 1969-tó'l 
1976-ig a Hargita megyei Fogyasztási 
Szövetkezetek Szövetségénél könyvter
jesztési szakértőként működött, falusi 
könyvesbolt- és könyvpostaszolgálat-há- 
lózatot szervezett. 1976-93-ig a Hargita 
megyei Könyvterjesztő' Vállalat keres
kedelmi részlegét vezette, majd a válla
lat kereskedelmi igazgatója lett. 1991- 
ben Domokos Gézával együtt létrehozta 
a Kriterion Alapítványt, az Alutus Rt. 
nyomdavállalatot Csíkszeredában. 1993- 
ban a budapesti Akadémiai Kiadóval 
együtt megalapította a Csíkszeredái 
Pallas-Akadémia Könyvkiadót.

A Korunk Akadémia meghívására ok
tóber 9-én a kolozsvári Minerva-házban 
lépett fel Székely Csaba, a Bányavidék 
című drámatrilógia szerzője. A házigaz
da és beszélgetőtárs Balázs Imre József, 
a Korunk főszerkesztő-helyettese volt.

Az Ófelsége pincére voltam című 
Bohumil Hrabal-előadás bemutatója ap
ropóján a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház vendége volt Vörös István 
József Attila-díjas költő, prózaíró, kri
tikus, irodalomtörténész, esszéista, aki 
David Jarab színpadi adaptációját for
dította magyar nyelvre. A premier más
napján, október 17-én a Stúdióteremben 
Vörös Istvánnal Karácsonyi Zsolt költő, 
a Helikon főszerkesztője beszélgetett.

Tizennyolcadik alkalommal ad
ták át az Erdély Magyar Irodalmáért 
Alapítvány díjait október 19-én, Szé
kelyudvarhelyen. A debütdíjat Varga 
László Edgár költő kapta, a Hídverő
díjat Fűzi László, a kecskeméti Forrás 
folyóirat főszerkesztője, az életműdí
jat Kántor Lajos irodalomtörténész, az 
EMIA-díjat pedig Király László költő ve
hette át.

Az idén hetvenesztendős Király 
László költő, író, a Helikon főmunkatár
sa kapta az Arany János-díjat a Magyar 
írószövetség Arany János Alapítványától 
Budapesten, október 23-án. A díjazottat 
Szakolczay Lajos irodalomtörténész, kri
tikus méltatta.

A  75 éves Szilágyi Istvánt köszön
tötte október 25-én a Petőfi Irodalmi

Múzeum, a Magyar Művészeti Akadé
mia és a Digitális Irodalmi Akadémia 
Budapesten. A PIM-ben tartott ren
dezvényen köszöntőt mondott Ágh 
István író, költő, E. Csorba Csilla iro
dalomtörténész, a PIM főigazgatója és 
Szentmártoni János költő, a Magyar 
írószövetség elnöke. A Helikon alapító 
főszerkesztőjével Fekete Vince költő és 
Márkus Béla irodalomtörténész beszél
getett. Közreműködött Bács Ferenc szín
művész, Kakuts Ágnes előadóművész és 
Kiss Gy. László zeneművész.

A  Miskolci Nemzeti Színház Játék
színében szervezett Találkozások soro
zat keretében október 25-én Kányádi 
Sándort és László Noémit látta vendé
gül a műsor házigazdája, Salat Lehel. A 
sorozat erdélyi költők verseit, gondolata
it hivatott a műsorban fellépő színészek 
és zenészek segítségével megismertet
ni a miskolci közönséggel. A miskolci te
átrum következő, november 4-i kiadásá
nak vendégei Kovács András Ferenc és 
Demény Péter voltak.

Horváth Előd Benjámin volt az októ
ber 28-i Bretter-kör meghívottja a ko
lozsvári Bulgakov kávézóban. A vitain
dítót Balázs Imre József tartotta.
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F ern a n d e l
VÍZSZINTES
1. F ern a n d e l (1903-1971), fra n c ia  s z ín é sz  

film je . 15. Isten ostora. 16. A rra a helyre je 
gyeztető. 17. Biztató szócska. 18. És, latinul. 
19. Ajándékoz. 20. Butító bor. 21. Autonóm 
terület, röviden. 22. Délnyugat-európai 
őslakó. 24. Pénzt költ. 26. Becézett Itala. 
28. Nemzetközi kamionjelzés. 29. Éneklő 
szócska. 30. Rács mögött ül. 32. Tavalyi ne
dű a pincében. 34. Az argon vegyjele. 35. 
Babtámasz. 37. New York-i operaház nép
szerű neve. 39. Tollforgató. 40. Szervezetet 
létrehozó. 42. Tekintetes, röviden. 44. 
Baum varázslója. 46. Hanga. 47. Vidáman 
nótázik. 49. Néma Réka! 51. Vissza: ba
ranyai település. 52. Római istennő. 54. 
Vetíthető állókép. 56. Voznyeszenszkij po
émája. 58. Becézett Nikolett. 59. Dobolni 
kezd! 61. Tüzelőanyag. 63. Tölgy, ango
lul. 65. Te és te. 66. Az egyik órahang. 67. 
Posztófajta. 69. Házbérlő. 71. San ...; olasz 
„fesztiválváros”. 72. Egyhangú tréfa! 74. 
Becézett Olivér. 76. Company, röviden. 77. 
Kiütés a bokszban. 78. Gyümölcslekvár. 
79. Szikkadás. 82. A ... partján; Ady Endre 
verse.

FÜGGŐLEGES
1.... T ikaram ; brit popénekesnő. 2. Brazil 

bányaváros. 3. Lakat két vége! 4. Állat, né
metül. 5. Tüzet megfékez. 6. A tantál vegy
jele. 7. Füstölt sonka. 8. A szélein zöld! 9. 
Vonalkódrendszer. 10. H íres karnevál jel
zője. 11. A szerelmi költészet múzsája. 12. 
A lan tán  vegyjele. 13. Porszívómárka. 14. 
Bukósisakban robogó. 19. K aik belseje! 23. 
Vékony vízfolyás. 24. Szalámit szeletelő. 
25. Dán biokémikus (Henrik Carl Peter). 
27. Becézett Ibolya. 29. Gyáván megbú
jó. 31. Állatot idomító. 33. Idegen előtag: 
hegy-. 35. ...-Bogaz; a Kaszpi-tenger öb
le. 36. Attól kezdve. 38. Afrika-utazónk 
(Samu). 41. A fordítottja is igekötő. 43. Téli 
sporteszköz, gyereknyelven. 45. Fernandel 
filmje. 47. Német szabvány. 48. Lvov hatá
rai! 50. Csónakgerinc. 53. Középkori eret
nek szekta tagja. 55. Tóth Árpád verse. 
57. Angolna, németül. 60. Következmény. 
62. Kispál és ...; m agyar popegyüttes. 64. 
Háziszárnyas. 66. Személyes névmás. 68. 
Ház alsó, stabil része. 70. Kopogni kezd! 
71. Redőny. 73. A másikat. 75. Hegy Kréta 
szigetén. 77. Méhlakás. 80. Bent ráír! 81. 
Területmérték. 82. A kálium és a szén 
vegyjele. 83. Pajta, istálló.
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A Helikon 20. számá
ban közölt Látás című rejt
vény megfejtése: A képzelet 
a lélek szeme.

Az oldalt gondozta N A G Y  M Á R IA
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