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Ha van valami, amin meglepődik a 
Szilágyi Domokosnak a családjához írt le
veleit olvasó, az az, hogy milyen varázsla
tosan könnyedek ezek a levelek. (Szilágyi 
Domokos családi levelezése. Összeállította 
Szilágyi Kálmán. Szatmár megye sorozat, 
Szatmárnémeti 2010.) Semmi értelme nem 
volna a felstilizálásnak, a „már akkor”-kezde- 
tű mondatoknak: tény, hogy a tizennégyéves 
Szilágyi Domokos talpig iróniában levelezik a 
lelkész -  erdélyi nagyaszszony szüló'i páros
sal, semmiféle számadás vagy dicsekvés vagy 
kedvükbenjárás-kényszer nem follelhető ná
la, a csupa kitűnő ellenőrzőjét képes -  korá
hoz képest hihetetlenül érett -  gúnyos poli
tikai utalásokkal ellensúlyozni: „Harcolunk 
a békéért, Sztálin elvtárs 73. születésnapja 
tiszteletére jobban tanulunk (láthatni az ötö
sökből), minden reggel újságolvasás (művelő
dünk).”

A gimnazista tehát simán kitűnő minden 
egyes tantárgyból, magántanítványa van, 
mert hiába éltanuló, származása miatt ösz
töndíjat nem kap, a nyolcgyerekes szülők is 
alig tudnak néhanapján egy-egy élelmiszer
csomagot neki küldeni, mi több, olyanokat ol
vashatunk, hogy van-e anyunak cipője, mert 
a barnát akár elküldheti neki -  és mindeb
ben az égvilágon semmi patetikum, a gimna
zista leveleit „Fröchliche Ecke”-vel, viccekkel 
zárja. Tovább: az iskolában tanított német és 
orosz mellé ő magánszorgalomból elkezdi az 
olaszt: „nagyon szép, dallamos nyelv” -  írja 
szüleinek — „amabile mio padre, mia madre, 
mié sorelle e mii fratelli”. Tovább: olvasmá
nyokat ajánl kisebb és nagyobb testvéreinek. 
Színház, mozi: „Halálra röhögtem rajta ma
gam”; „ha Láposra is megy, tessék megnéz
ni, érdemes.” Röviden és szellemesen ír, több 
regiszterben: archaikus, tudományos, népi
es, parodisztikus, regionális stb. stb. A sta
bil nyelvi fordulatokra reflektál, azt is átfor
dítja humorosba: „Újra belemelegedék a régi 
kerékvágásba, akarom mondani, belehidege- 
dék, mert az osztályban délelőtt olyan hideg 
van, hogy látszik a lehellet, az ablakok pedig 
jégvirágosak, úgyhogy V2 2-re a lábam meg
dermed a hidegtől.”

És visszaemlékszik az olvasó, hogyan is fe
ledhette volna, a jóval korábban nyilvános

ságra hozott búcsúlevél egyik mondatára: 
„Mint egy hülye gimnazista.”

Miféle hülye gimnazista?
Itt egy ragyogó, szellemes, pajkos gimna

zistával találkozunk. A levelek 1952-től 1976- 
ig tartanak, Szisz tizennégy éves korától ha
láláig. Ahhoz, hogy mekkora költő volt, elég, 
ha verseit olvassuk, ahhoz, hogy mire kény
szerítette őt is a romániai kemény diktatúra, 
ott vannak a jelentések; amiről nincs fogal
munk, az az, hogyan tudott vagy nem tudott 
ebben a skizoid helyzetben létezni. Persze, 
hogy az az egyik legalapvetőbb kérdés, hogy 
családjának 24 éven át folyamatosan írt leve
leiből vajon megtudunk-e valamit?

Megtudjuk-e, mi történt a ragyogó gimna
zistával?

Nem, nem tudjuk meg.
Nyoma sincsen annak, hogy Szilágyi 

Domokossal valami iszonyatos történt vol
na 1957 őszén. Jól és élvezettel tanul a ko
lozsvári bölcsészkaron, megjelennek a ver
sei, humoránál van továbbra is: „Az Utunk 
szilveszteri számából kinyírták a paródiá
mat, Páll Lajinak is volt egy paródiája rólam. 
Állítólag januárban lehozzák. Egy fordításom 
is van benne, németből, Adolf Meschendörfer 
Madárdal című írása. Az aláírt B.B. azt je
lenti, hogy Bla-Bla. Igen szép álnév.” (1958. 
január 3.)

A levelek elegánsak, csöppnyi feszült
ség sincs bennük, még ha a marosvásárhe
lyi ideggyógyászatról is küldi őket, vagy ar
ról ír, hogy hiába, még mindig nincs rendes 
lakásuk, nincs pénz, a gyerek sír és az egész 
család beteg, a nőnek migrénje van, depresz- 
sziós stb. stb.

Ez az alak, ha verseit olvastuk, hihetetle
nül autentikus volt (a rossz verseivel együtt) 
-  most, a leveleit is látva, még autentikusabb. 
Maximális emberi méltósággal -  távolság- 
tartással és őszinte törődéssel — írt „dilibo- 
gyókról”, lemezjátszóról, közjegyzőről.

A másik alak, aki azokat a jelentéseket ír
ta, nem bírt belőle az árulást anyagi javak
kal és hatalommal kompenzáló embert csi
nálni: megmaradt ugyanannak a ragyogó, 
jóhumorú, figyelmes és könyörtelenül igényes 
fiúnak, aki volt.
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PÁLL LAJOS 

Jékely Tószegen
„Ezen a szép elátkozott vidéken, 
hordozza meg nevüket a h ír”

Jékely Zoltán

Akár a táncoló trópusi madarak, 
olyan volt a két úr s a csokornyakkendó'k 
álluk alatt gondolatjelek. Morogtak, 
de mosolyukból semmit nem feledtek ők.

Már tengerek, városok, országok után 
csak lépkedtek a marasztaló sárban 
köröl kőre lakkcipöben s már szimultán 
indult a felismerés, ez itt „üdvtan”.

Jó eló're köszöntek mindenik lánynak, 
diadalútjukon néha megálltak 
dicsérni egy termő fát, tapasztott falat.

S  mint Attila király vonta szemöldökét 
a tékozló tanácsban, úgy most a kék ég 
egyetlen jel nélkül a nyakukra szakadt.

Éji órán
„Álmatlan holtak gyűlnek a szobában” 

Jánosházy György

„A vers órája” és jaj az igazságnak 
mint végigéled bűneid sorát, 
az ablakod vádlón verik az ágak, 
a menekült ma néma s nem kiált.

Ugye lanyha szél jöhetne mint rég 
a renyhe sorokra, hol a holtak 
dicsőségük könyvlapokra osztják szét, 
idézik, vagy mindent letagadnak.

Hogy ellenükre nem tehetsz semmit már, 
mint használt ruhát, gondjuk forgatod, 
hátha az győz, ki mindenkit kivár,

vagy az emlékezet gyérült szitája 
leáll s az ki jót mindent elrontott 
a verstelenség szennygödrébe hányja.

A
En álmodom...

„Egy homályban áll a titok”
Kandinszkij

Én álmodom, ti csak játszatok, 
álmokat férceim nálatok 
nehezebb egy talicska földnél, 
miből tudom, hogy telik födél, 
halmozva, míg meg nem unja azt,
Hogy rajta csülök s pata dagaszt 
és sima lesz, behorpadt bendő, 
mit gyomemlék burjánja benő, 
én álmodom, ti csak játszatok, 
élvén a szoborirányzatot, 
s a móka vége sem lesz véletlen, 
mit ténfergőn megúnt az elem 
a fogyó mint fogy, majd odalesz 
s a kies berekből úgy neszez 
tiltott jellel az alkalomhoz 
s a galamb csorba kupát hordoz 
hisz ébredés vizéből elég 
félni mint az élet kazla ég,

én álmodom, ti csak játszatok 
mert ezzel gyúrják meg jászlatok 
kik baromnak néznek minden nap 
s a többi csak por, szavak, szavak.

H azajáró lelkek
„Csak hullám mi tova hajtja”

Makai Emil

Emlékezz rá, ki járta át az álmod szövetét 
ha melléd települt a macskatalpú éj, 
ó, bár sosem hallottad, hogy ki miket beszél, 
de jött a néma tudatszülte elvetélt.

Ok lettek, ők a mindörökre távozottak, 
kiktől reszkettek az utcánk gyermekei, 
ha mákos kerteken holdfényben vonulni 
és zizegni kezdett egy lefejezett had.

Most rájuk ismerek fényes nappal is, 
lecsukott szemükön világít át az Írisz, 
kérgeszöld határon mosoly nélkül jönnek,

mesélve mit bejártak s megtagadtak többször 
oly pőrén lépnek ki az örvénylő körökből, 
mint nagy költőnk kit Vergilius követ.

Bölcsességek
Mert minden örök s minden változik, 
így dörög a tan, egy vád mondata.
Ha igazság ez, vajon hányadik, 
mit a bölcsünk mond oly könnyen oda.

Hogy rágódjunk tovább is a jó csonton 
s ő vállunk fölött átmosolyog, 
s ha mellette újabb kétségbe van, 
jaj feleim, hát eddig tart a jog.

Ki ád testhezálló menedéket 
meddig tart mi szavak közt megéledt, 
étekmorzsánk vigasztalásnak,

hogy változó örökét feledve 
hagyatkozzunk szépen festett térre, 
honnan minden csillogást kiloptak.

Sóhegyek fölött
Tompa László emlékére

Lépkedj tovább a parázsló szavak között 
Dániel rokona, mert rajtad nem foghat a tűz 
Hisz a nagy kos szarva is beletörött 
Mivel a vízparton merkelt, s te ki jóslatot betűz,

égforgást tudók közt maradtál áldott, 
tébolyult szív érve, vád ki barmokat idéz 
lépj tovább, mert itt csak Babilont hívhatod, 
a mérhetőt mérni kevesli az együgyű ész.

Már sikoltott az első hajnali madár, 
a hegy szörnyeteg, völgyágyból kiszáll, 
ma az ígéretek bolondja mindent megold,

hisz nem kopott el a lábad a bejárt úttól, 
kik tartoznak hozzád, ma érnek utói,
„S a parajdi sóhegyre fényt szitál a hold.”
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BORSOS J. GYÖNGYI

„...a Mindenséget dünnyögi.,.”
-  Bajor Andor h a lá lán ak  huszadik  évfordulójára -
Az irodalmi visszaemlékezés sajátos 

jelenség: a megidézett szellem fejére ko
szorúnak babérlevél örökzöldjét növeszti, 
de töve a Léthé vizében ázik. A sötét fo
lyó nemcsak az emlékezés tárgyát köve
teli magának, hanem magát a műfajt is: 
mérge alattomosan kúszik felfelé a mon
datok hajszálerecskéin, s az imigyen el- 
hervasztott írás nem sokkal a végső pont 
után feledésbe merül. Elfelejti, aki olvas
ta, néha még az is, aki írta. Ez voltakép
pen még nem nagy baj, hiszen az efféle 
mű rendeltetése nem az, hogy rá emlékez
zenek, hanem az, hogy valaki másra em
lékeztessen. Az irodalmi visszaemlékezés 
akkor tölti be igazán rendeltetését -  leg
alábbis szerintem -, ha a hatására az ol
vasó lelkesülten indul, hogy megszerez- 
ze/kölcsönkérje/fölfedezze/újraolvassa az 
illető szerzőt, esetünkben Bajor Andort. 
Meggyőződésem, hogy egy Bajor-mű elol
vasására leginkább egy másik Bajor-mű 
veheti rá az embert, ezért arra buzdítok 
mindenkit, hogy akár ezen a ponton nyu
godtan felejtsen el tovább olvasni, helyet
te loholjon Bajor Andort szerezni/kölcsön- 
kérni/fölfedezni/újraolvasni.

Bajor Andort olvasni jó. Jómagam gye
rekkoromban tapasztaltam meg ezt elő
ször. Az illetékesek akkortájt azon fára
doztak, hogy elhitessék velünk: a könyv 
a legjobb barátunk. E célból fel lettünk 
szólítva, hogy kötelező módon szerezzünk 
ilyesfajta új barátokat. Cincogó Felícián 
nem volt előírva, mégis mindmáig a le- 
gigazabb barátom abból az időből, talán 
mert velem együtt nőtt. O volt az, aki ka
landmeseregényből paródiává cseperedve 
rávett, hogy szerzőnktől elolvassak egye
bet is. Szatírát, paródiát, humoreszket, 
mesét, novellát, karcolatot, krokit, publi
cisztikát, kritikát, esszét -  mindent, ami 
fellelhető. Eleinte a humor kedvéért, mert 
az olyan jópofa dolog, később már a humo
rista és humorosítási megoldásai miatt, 
mert azok még jópofábbak, mint gondol
nánk. Kezén bármilyen téma, műfaj ösz- 
szetéveszthetetlenül bajoros ízt és formát 
kap, majdhogynem saját műfajjá alakul. 
A kiindulási pont lehet teljesen hétköz
napi, teszem azt, egy fejessaláta. A gon
dolat azután sisteregve ágazik, bogadzik, 
hogy a végén ki is levelezzen, megénekel
ve a zöldségeskert poétikáját, és biztos
ra vehetjük, hogy a paprika mellé a szel
lem csípőssége és a kozmosz is alaposan 
bele lesz keverve. Máskor chaplini derű
vel és ártatlansággal hitetlenkedik, cset- 
lik-botlik a bosszúságok, hibák, visszás
ságok között, és ezzel az egyszerű, ámde 
hatásos és felettébb mulatságosnak bi
zonyuló botladozó módszerrel alakítja ki 
jellegzetes nyelvi világát is. Mi, olvasók 
többnyire csak közönyösen csörtetnénk 
előre, de ő, látszólagos szórakozottság
gal -  valójában nagyon is tudatosan -  ne
kiütközik minden megcsontosodott szó
képnek és fordulatnak, kiugrasztva a mi 
riogatásunkra a konvenciók bokrában la

puló nyulat. Ha mindezekért humoristá
nak hívjuk, a cím legalábbis nagy H be
tűvel írandó.

Ne tévesszen meg azonban sen
kit a jelző, a könnyedség, a nyelvi játé
kok görögtüze. Minden írófélének -  de 
a Humoristának biztosan -  ég és föld a 
tápláléka, valószínűleg emiatt munkál 
benne egyfajta kettősség. Eljön az a pilla
nat, amikor a karcolat mélyebben karcol, 
és az olvasó rájön, hogy a Humorista nem 
jókedvében írogatja, amit írogat, vagy 
legalábbis csak féljókedvében, ugyan
is a Humorista egyszerre jókedvű és szo
morú, szelíd és mérges, egyszerre látja a 
tragikumban a komikumot, a szépben a 
rútat és fordítva. Csak így lehet annyifé
le árnyalata a humorának, csak így lehet 
annyiféle hangja a játékosan vidámtól a 
zordig, a líraitól a zaklatottig. Vannak 
önfeledt, csöndes kis mosolyok, selyemcu
korkák töltve gondosan csurgatott nap
fénnyel, de van olyan is, ami szíven üt; 
vannak borongós, szomorú tréfák, de van 
kegyetlen, fanyar, keserű, hóvirágméz
re csöppentett epe, aminek semmiféle li
monádé nem tudja elvenni az ízét. Van, 
hogy az olvasó maga sem tudja eldönte
ni, nevessen vagy sírjon az egyszerre ne
vetni- és sírnivaló szituáción, és van, 
hogy egyértelműen a sírás környékezi, 
mert nem létezik olyan tréfa, amiben fel 
lehetne oldani a keserű pirulát. A szán
dékolt ügyefogyottság, amivel a kisem
ber bukdácsol a kisebb-nagyobb abszur
ditások között, csak addig komikus, amíg 
át nem fordul a tragikus felismerésbe, de 
legalábbis riadalomba, hogy a világ va
lójában ilyen (is), nyílnak benne feneket
len mélységek, működnek sötét erők, az 
ember pedig velük szemben és alapvető
en is kiszolgáltatott, esetlen és szánandó. 
Nincs miért kertelni: a nevetséges, néhol 
tragikomikus figurában magunkra is
merünk. Mi vagyunk azok, akik folyton 
lehetetlen helyzetekbe keveredünk, ben
nünket küldözgetnek különféle hivata
lok ide-oda afféle április bolondjaként, mi 
állunk döbbenten és értetlenül a gonosz
ság és ostobaság előtt. Ha mindez még 
nem volna elég, a Humorista nem átall 
koldus képében is kiülni az utcasarokra, 
hogy eltúlzott nyomorékságával naponta 
szembesítsen a ragyaverte világ tökélet
lenségével és saját fogyatékosságainkkal. 
Rettentő púpot ölt magára, csonkaságot, 
vakságot, megmutatja a törött szellemet, 
hogy miután jól kiszörnyülködtük ma
gunkat, örülhessünk mindannak, ami 
ép, kerek és egészséges, legyen az dinnye, 
dalocska vagy gondolat.

Szerencsénkre a Humorista küldeté
se is kettős: nemcsak nyugtalanításunk- 
ra, de vigasztalásunkra is rendeltetett. 
Önkéntes jóhiszeműséggel ugrik be foly
ton az élet apróbb-gonoszabb tréfáinak, 
már csak humanista megfontolásból is: 
sorsközösséget vállal azokkal, akik ha
sonló kelepcékben ülnek, hogy ne érezzék

magukat olyan egyedül. Az ugráló kedv 
és optimizmus azonban leginkább abból 
a meggyőződésből fakad, hogy hittel kell 
elébe menni minden képtelen szépségnek 
és csodának, mert sosem lehet tudni, mi
kor fordul komolyra a tréfa. Kezdjünk el 
hinni az április elsején vonuló nemléte
ző aranycsőrű madarakban és a hársfák 
sosemvolt felelősében, és egy kis gyakor
lással hinni tudunk majd abban is, hogy 
a világ soha nincs teljesen kész, így ta
lán elrontva sincs visszavonhatatlanul. 
Van még remény, de rajtunk áll minden, 
még ha azt is gondolnánk, hogy vajmi ke
veset tehetünk. A világban minden min
dennel rokon, ezért sokszor az is elég, ha 
nem közömbös a gyerekkori pöttyös tejes
csupor, a macska, madár és a többi test
véri létforma, megazaerdeicsendbenaszív, 
dudorássza a Humorista derűs rezignált
sággal a fürdőkádban, és fülel énekére a 
víz és a tűz, rajtuk keresztül a csillagpo
ros galaktika -  mert a Humorista olyan 
humorista, aki az egyszerű dalocskában 
is a Mindenséget dünnyögi.

Az irodalmi visszaemlékezés a szám- 
misztikában hisz. Megjelenése csak bi
zonyos időközönként, úgynevezett ke
rek évfordulókon figyelhető meg — talán 
ilyenkor a teljességet idéző gömbölyded 
forma mellett élesebben kiütközik az el
tűnt szellem után keletkezett űr. Húsz 
éve annak, hogy Bajor Andor lerázott 
magáról minden önként és helyettünk 
vállalt nyavalyát, púpot, kancsalságot, 
hogy ezentúl görnyedjünk, pislogjunk 
magunk. Talán a Tejútra ment szita
kötőnek, ahogy azt korábban felvetet
te; de azt is el tudom képzelni, hogy a 
Mindenség egészen másfajta szempon
tokból számít rá, és már át is irányítot
ta egy újabb bolygó felderítő holdjának. 
Ott ül valahol lila karmantyúban, szíve 
fölött egy szétfröccsenő tintapecsétnek 
álcázott dobogó csillaggal, és egy másik 
világ szeplőit és szépségeit fösti, penná
ját a naplemente színeibe mártogatva. 
Jó lenne elolvasni, de, sajnos, nem tehet
jük meg, ezért az utolsó szó jogán ismét 
csak arra biztatnék mindenkit, hogy ol
vassuk azt, amit hátrahagyott -  és lehe
tőleg ne csak kerek évfordulókon.
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POMOGÁTS BÉLA

A Forrás m ásodik  költőnem zedéke  
-  A szülőföld és a közösség élményei -
(befejező rész)

C síki László
Sokoldalú író volt, számos irodalmi 

műfajban: a költészet mellett az elbe
szélésben, a színi irodalomban, az esz- 
széírásban és a műfordításban m utat
ta  meg tehetségét. Sepsiszentgyörgyön 
született 1944. október 5-én, szülővá
rosában, majd a kolozsvári egyetemen 
tanult, magyar-román szakos tan á
ri oklevelet szerzett. 1968 és 1971 kö
zött a Megyei Tükör című lap riportere, 
majd Bukarestben a Kriterion kiadó 
lektora, Kolozsváron a Forrás címen 
megjelenő könyvsorozat szerkesztője, 
1980-tól az Utunk rovatvezetője volt. 
1984-ben, minthogy a bukaresti ható
ságok folyamatosan zaklatták, elhagy
ta  szülőföldjét, Budapesten telepedett 
le, 1989-ig a Magvető könyvkiadó szer
kesztője, 1991-ig a Magyar Napló cí
mű folyóirat versrovatának vezetője, 
ezután szabadfoglalkozású író, illet
ve a Budapest Filmstúdió dram aturg
ja  volt. Számos irodalmi díjat kapott.
2008. október 2-án, hosszabb beteges
kedés u tán hunyt el. Igen termékeny 
író volt, több mint két tucat műve jelent 
meg, ezek mellett Mihai Sadoveanu, 
Fánu§ Neagu, Paul Drum aru, Mircea 
Dinescu és más román írók m unkáit 
tolmácsolta magyarul.

Első verseskönyve, az Esőt kaszáló 
1968-ban (Szőcs István bevezetőjével), 
a Forrás-kötetek között látott nap
világot, ezt követték Kellékek (1972), 
Szombat. A  búvár hazamegy (1977), 
Kísértethajók (1986), Elhallgatások 
(1989), A keresztelő (1993) és Lépések, 
kopogások (1996) című kötetei. Költői 
pályája inkább az intellektuális ví
vódásokat jelző nyugtalanság, mint 
nemzedéktársaihoz hasonlóan a lelki 
biztonságra valló szemlélet jegyében 
indult. Eleve meg akart küzdeni azok
kal a szellemi kihívásokkal, amelyek 
a huszadik század második felét zak- 
lato ttá  tették. Érdeklődése, olvas
mányélményei nyomán nyitottá vált 
az eszmélkedés kalandjai előtt, min
denekelőtt saját szellemi szuverenitá
sának megőrzésére, kinyilvánítására 
törekedett. Gálfalvi Györgynek nyilat
kozva a következőket jelentette ki: „Az 
elveimnek nem feltétlenül, de az élet
rajzomnak merő ellentéte a gyökeres- 
ség. [...] Nekem semmi okom a nosztal
giára. H am ar elszakadtam a családtól, 
és a szokásosnál jóval élesebb kispol
gárpukkasztó kitörésekben harcoltam 
társadalm i eredetem ellen. Meg ak ar
tam  valamiben kapaszkodni, de a vá
ros /t.i. Sepsiszentgyörty P.B./ nem 
kínált fogódzót, inkább taszított kö
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zömbösségével és tunyaságával; ezért 
gyűlöltem meg, ahogy a kamasz gyű
löli az apját, mert úgy érzi, gátakat 
emelt eléje.” A sors és a pálya nem nél
külözte a fordulatokat, és az író vala
miképpen mindig a megtelepedéssel, a 
megállapodással szemben választotta 
életstratégiáját, így ak arta  betölteni a 
maga „belülről vezérelt” függetlensé
gének törvényeit.

Számtalan tapasztalat fűzte saját 
nemzedékéhez, ennek élményeihez, 
mindazonáltal m intha elkülönülési vá
gyában, irodalmi vonzódásaiban (pél
dául Méliusz József nagyvárosi jelle
gű avantgárdja iránt) inkább az „első” 
Forrás-generáció útját já rta  volna, 
mint a „másodikét”. Imént idézett nyi
latkozatában ő maga is nézet- és ízlés
különbségekről beszélt: „életrajzomból 
eredően irodalmi kérdésekben is eltért 
a véleményem a fiúkétól. Nagyon iri
gyeltem őket, mert pontosan tudták, 
melyik élményrétegüket akarják ki
aknázni. Már akkor határozott arcélű, 
népi gyökerű, erős falusi élményvilá
got őrző emberek voltak, s ezt tudato
san akarták  íróként képviselni. Ezzel 
szemben én az irodalomban is éppen 
úgy tengtem-lengtem, mint a világ
ban, s bár nagyon jól éreztem magam 
közöttük, sok kérdésben nem tudtam  
egyetérteni velük. [...] Az, hogy ösz- 
szekerültünk, véletlen volt -  az, hogy 
szétugrottunk, törvényszerű.” Csiki 
László a maga útját já rta , általában 
egyedül próbált megküzdeni a kisebb
ségi tapasztalatok és az irodalmi élet 
kihívásaival, az alkotó munka mindig 
előre lendítő próbatételeivel, követke
zetesen őrizte szellemi függetlenségét: 
jogát ahhoz, hogy a gondolat és az írás 
mindig új kalandjaiban tegye próbá
ra megújulási készségét, egyszersmind 
makacsul védett személyes identitását. 
Ahogy Ars poetica licencia című vers
ében mondta: „ha magamra voltam, 
mint az alvó, / csak védtelen, mint a 
gondolat - I  az igazságnak boldog for
mát: / kitaláltam  magamat.”

A személyes függetlenség és elköte- 
lezetlenség valójában az igazság felku
tatásában kapta meg igazi értelmét, 
abban, hogy a költő sohasem érte be 
a látszatokkal, sőt igyekezett leleplez
ni ezeket a látszatokat, s mindig a mö
göttük rejtőzködő valóságot, a lénye
ges dolgokat, a tapasztalatok lényegi 
értelmét kereste. A korlátokat nem is
merő függetlenség híve volt, azt azon
ban pontosan tudta, hogy ennek a füg
getlenségnek, a szellemi kalandozás 
szép szabadságának mi minden szab 
határt: nemcsak a történelmi és politi
kai adottságok, hanem egyszerűen az, 
hogy a merészen előretörő képzelet és 
vágyakozás szüntelenül a rideg való

ságba ütközik. A szavak: az ismeretlen 
sebei című versében iróniával vegyes 
nosztalgikus érzéssel beszélt azokról a 
képzelet- vagy álombéli lehetőségekről, 
amelyek kényszerűen csak szellemi já
tékok m aradnak, ahelyett, hogy való
ságosan megsokszorozzák az egyetlen 
és véges emberi élet tartam át: „Hány 
életem lehet, melyet mások élnek? / Az 
ütközőkön utazik egy hobó, égő me
zők fölött. / Valaki szánt az éjszaká
ban. Egy másik elolvassa. / Ez az eső 
Rabindranath Tagore nyári szakálla 
az aszályban.” A parttalanul csapon
gó szellemi kalandozás ezért nem is 
tölthette be az alkotó személyiség tel
jes életterét, éppen a tartósabb önmeg
valósítás érdekében szükség volt kötő
désre is, persze olyan módon, hogy ez 
a kötődés valódi emberi és erkölcsi ér
tékekkel gazdagítsa a külső és belső 
küzdelmekben kibontakozó személyi
séget.

Csiki László költészete -  ennek po
étikai rendje és formavilága is -  kö
vetkezésképpen úgy is leírható, mint 
a függetlenségi hajlam és a kötődési 
szándék, a szellem birodalmában ka
landozó érdeklődés és a biztosabb ér
tékek megszerzésére, illetve kialakí
tására  irányuló törekvés küzdelme és 
végső egyensúlya, az egyensúly kiala
kulásának lelki története. Mindez moz
galmassá és dinam ikussá te tte  a sze
mélyiség benső világát, egyszersmind 
izgalmas költői kísérletekhez vezetett. 
Beszéltünk ennek a személyiségének 
a szabadságküzdelmeiről, független
ségi hajlamáról, szóljunk kötődéseiről
is. A költő először a szerelemben ke
resett nyugalmat és biztonságot, egy
m ást követték a vallomások erről a 
sóvárgott és m egtalált érzelmi bizo
nyosságról: „Kit így szeretnek, annak 
nem szabad / rossz bőrbe búni, sem bá
natokba -  / az egyenes legyen s mintha 
csak / táncolva szememből kiforogna” 
-  hangzik például a Kit így szeretnek... 
című költemény. A kötődés lehetőségét 
ígérte a szülőföld is, amely nemcsak a 
vándorlás, az állandó költözködés al
kalm ait k ínálta fel, az otthonosság 
forrása is volt, a költő találó szóössze
tétele szerint: „anyaföld” Ahogy az 
Újraszülőföld záró szakasza mondja: 
„Kit messze lökött a szerelem magából, 
/ a sikoltó szájból kifordult falat, / a k i
ejtett szó hangokra törten / verődik 
faltól kapuig, s az égre szökik, / tor
nyos felhőben él ezután, néha hazape
reg. / Elissza a föld. Az anyaföld, igen. 
/ Es le a szívéig meghasad.” A szülőföld 
múltja, az anyaföld pusztulást és újjá
születést hozó történelme ugyancsak 
tanulságokkal szolgált, hadd idézzem 
A végtelen mondatot: „Szavakat járok 
a tájra. /  Mögöttem valahol a mesz- 
sze történelemben / megkezdett mon
dat. Lándzsás / latin, szláv, gót betűk 
a vérző hóban. / Hazajáró sereg. A ro
vásírás jelei kerek, / tavaszba fordu
ló tájon egyre visszatérnek. / Megyek: 
betűzöm / a történelmet a sűrűtől er-
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refelé. / Értelme azonos a tájjal. / 
Kimondhatatlan, de ismerős. / Akár az 
otthoni, a gyermekkori erdő.” Végül pe
dig maga a költészet, a nemzeti hagyo
mány, az anyanyelv is biztos értéket 
jelentett. Erről a Balassi Bálint, Petőfi 
Sándor és Szilágyi Domokos emlékét 
idéző versek vagy a Méliusz Józsefhez, 
Székely Jánoshoz intézett személyes 
értelmű költői levelek tanúskodtak.

Csíki László mindig „kereső” költő 
volt, emberi sorsának drámai feszült
ségeit a költészetben próbálta felolda
ni. Ezek a feszültségek jelentek meg, 
talán a korábbiaknál is teljesebb lel
ki drám ák során azokban a verseiben, 
amelyeket szülőföldjének kényszerű el
hagyása után írt. Az elveszített szülő
föld nemcsak közvetlen szólítások vagy 
emlékek formájában van jelen költé
szetében, hanem utalásokban, szóké
pekben, a költészet, mondhatnám így: 
„mélyrétegeiben”. A Crow Creek-i indi
ánrezervátum 1884-ben és azután című 
szerepversében, amely az észak-ameri
kai indiánok szomorú históriájának egy 
különösen végzetes pillanatát, tudni
illik a múltszázadvégi nagy éhínséget, 
a rezervátumokba szorított indiánok 
tömeges pusztulását idézte fel, szinte 
himnikus szavakat szentelt a szülőföld 
iránt érzett ragaszkodásnak, és harag
gal beszélt azokról, akik éppen ettől a 
szülőföldtől akarták  megfosztani: „rád 
építettem szülőföld morzsaléka pattin
tott láva / szikladarab te messzi szik
ra házamat / szemembe rejtettelek és 
nincs több istenem [..] hegyek közé pré
selve mint kihaló növények díszes albu
mokba / nem halálukat akarom mégsem 
hanem az életemet / szívemben nincs 
harag és nincsen bocsánat.” (Érdekes, 
a rezervátumba kényszerített indián, 
mint az erdélyi magyar sors metaforá
ja, később Szőcs Gézánál is megjelent: 
tragikus értelmű metafora ez, hiszen a 
teljes tehetetlenségre, a történelmi ki- 
látástalanságra utalt.)

Otthonra talált Budapesten, a sze
mélyes erdélyi múlt és a közösségi er
délyi jelen ennek ellenére felerősítette 
a szorongásos érzéseket, és persze az 
a közöny is meggyötörte, amelyet nem 
egyszer kellett tapasztalnia új környe
zetében az Erdélyből érkező hírek nyo
mán. Valójában egészen a nyolcvanas 
évek végéig a magyarországi közélet 
(néhány kisebb értelmiségi, irodalmi 
csoportosulás kivételével) alig vette tu 
domásul azokat a közösségi tragédiá
kat, amelyek Erdélyben tapasztalhatók 
voltak, és ez a szolidaritáshiány tovább 
növelte a szülőföld kényszerű elhagyá
sának lelki terheit. Valójában ezekről a 
lelki terhekről te tt vallomást Az énekes 
halott című költemény:

Az állna jól nekem, a bevert száj, 
a beesett arc,

a bezúzott homlok, a begyöpösödött
agy.

Ha nyelvemet nyújtanám ki
alamizsna után.

Atkozódnom, rimánkodnom is kellene,

mellhúsomból tépni véres
vitézkötéseket, 

lenyúzott bőrömet lengetni
zászló gyanánt, 

legalább háromszín véraláfutással: 
hogy hol van a hol-nem-volt hazám. 
S ha semmim nincsen, akkor

most mi bánt?
Csíki László álm aiban és káprázata- 

iban mindegyre az elhagyott szülőföld 
dolgai sejlettek fel, persze nemcsak az 
emlékek szőtték át a verssorokat, ha
nem az erdélyi magyarság szüntelenül 
romló helyzete m iatt érzett aggodalom 
és fájdalom is. A Magyarországon írott 
versek nagy része Erdélyhez szólt, az 
erdélyi magyarság sorsélményei nyo
mán született. Csíki László költői po
zícióját valami sajátos „ottlét” szabta 
meg: Budapesten és vidéki otthoná
ban is szüntelenül Erdély, az ott élő 
és gyötrődő emberek sorsa foglalkoz
ta tta . Nyomkereső című versében így 
beszélt ennek az „ottlétnek” a szemé
lyiség mélyebb szerkezetét m eghatáro
zó élményéről: „Feltámadásra várnak 
itt, / nem születésre -  nem / beszélnek, 
csak üvöltenek. / Hová kell eltalálnom? 
/ Hiszen ott vagyok.” Verseinek egy ré
sze ezért üzenet a szülőföldre vagy 
pontosabban párbeszéd a szülőfölddel,

Veress Pál: Csendélet

azokkal, akik odahaza szenvedtek és 
küzdöttek, csalódtak és reménykedtek. 
A gyávaság dicsérete című költemény 
a megmaradás és a csendes helytál
lás tak tikai követelményeivel vetett 
számot. „A bölcs trükköt én is bőrö
mön tanultam : / összeesni, még tisz
ta  öntudattal, / a végső csapás előtt.” 
A Jelképek című vers ezzel szemben ép
pen a rra  m utatott rá, hogy az a maga
ta rtás , amelyet Sütő András Anyám  
könnyű álmot ígér című könyve a „le
hajtó fű” híressé vált példázatával írt

le, az idők változatával m ár aligha cél
ravezető: „A hajtó füvet is bizony levág
ják  -  / nem áll vissza a múlt, ha él se, / 
a puszta fölött ragyog majd egy jelkép, 
/ és nincsen ember, aki értse.” Azok 
az üzenetek, amelyeket az otthon ma
radottaknak, így Sütő Andrásnak és 
Farkas Árpádnak küldött, és azok az 
emlékeztető versek, amelyeket Erdély 
nagy halottainak, például Jékely 
Zoltán, majd az öngyilkossá nyilvání
to tt (minden bizonnyal meggyilkolt) 
brassói színész: Visky Árpád emléké
nek szentelt, arról beszéltek, hogy a 
megmaradásért folytatott küzdelem 
szinte reménytelen, ezért azok, akik 
eleget tesznek a helytállás erkölcsi pa
rancsának, mind tragikus áldozatok 
(Második félig nyílt levél)

Szólottunk az imént arról, hogy a 
kötetlenségnek és a kötődésnek poéti
ka-alakító szerepe van Csíki László vi
lágképében és költészetében, ennek a 
kettősségnek lehet példája a költő von
zódása Kassák Lajos, illetve József 
Attila költészetéhez. Az első vonzalom
ról a szabad formálás, a kötetlen vers
beszéd, a minden szabályt és tradíciót 
elvető kísérletezés, a másodikról a for
mai művesség, a pontosan kidolgozott 
képek rendje, a hagyományos verssze
rűség újjáteremtése tanúskodik. Csíki 
László rapszodikusan burjánzó hosz- 
szabb versei, groteszk képalkotása, 
nyitott gram m atikai szerkezetei a for
mák „oldásának”, tömör és zárt vers
kompozíciói, fájdalmasan „groteszk 
dalai” (mint amilyenek az írás vagy a 
Koszorú Hervay körül) ellenkezőleg, a 
formák „megkötésének” igényét m utat
ják. A két szándék és a kétféle -  egy
mással is vitába szálló — poétika izgal
mas, egyéni versvilágot hozott létre, 
jelezve Csíki költészetének eredendően 
drám ai karakterét. A merész szabad
ság és a fegyelmező értelem nyomán 
születtek láttató  és erőteljes metafo
rái is, érdemes idézni némelyiket. „Ez 
az a félelmetes pillanat / a készülődés 
a képzelgésre a villanásra / amikor a 
tükör lapja síkban meghasad / képe le- 
mállik sistereg” (A káprázat előérzete), 
„Kimetszett nyelveként dobált város
szerte / téged is véresen a régi lendü
let” (Második félig nyílt levél), „mellka
sába temetve oszladozik az elhagyott 
szerető”, „Átkozódnom, rimánkodnom 
is kellene, / mellhúsomból tépni vé
res vitézkötéseket, / lenyúzott bőrö
met lengetni zászló gyanánt” (Az éne
kes halott), „Ország a hóban: a sánta 
/ történelem lábnyoma” (Nyomkeresój, 
„közben a szél meglengeti az alkonyi 
várost, / akár egy lepedőt” (Az avoká
dókörte). Ezek a szemléletes, egyszer
smind drám ai erejű szóképek is tanú
sítják, hogy a költő a történelmi és a 
személyes sors gyötrelmes „tényei” fö
lé mindig oda tudta varázsolni a költé
szet „káprázatait”.

Csíki László költészete erősen sze
mélyes világképet és poétikát fejezett
> > > > >  folytatás a 6. oldalon

5



HELIKON

> » »  folytatás a 5. oldalról 
ki, elbeszélőként, dráma- és esszéíró
ként is egyéni u ta t követett. Első el
beszélései Cirkusz, avagy búcsú az if
júságtól (1971) címmel jelentek meg, 
szülőföldjének jellegzetes emberi alak
jait, magánéleti konfliktusait, ifjúsá
gának jellegzetes színtereit -  tájéko
zódásának lelki konfliktusait m utatta 
meg bennük. Hasonló tapasztalatok
kal vetettek számot Az idegen város 
(1972) és Az eladott nagyapó (1977) cí
mű köteteinek elbeszélései is. Az elbe
szélések hősei nem egyszer az iroda
lom vagy az újságírás világából valók, 
olykor, miként a Bevezetés az irodalom
ba című írásban, fanyar iróniával áb
rázolták az ifjú novellista tapasztala
tait. Az irónia ugyanakkor, miként ezt 
a szóbanforgó elbeszélés is mutatja, 
elégikus hangba vált, Csiki László ez
zel a hanggal vett búcsút az ifjúság il
lúzióitól: „Az én fanyar és szerelmetes 
emlékeim hősei is bizonyára roppant 
derék emberek (voltak): dolgoztak, és 
mindegyre megpróbáltak beleillesz
kedni a változó világba. Igaz, annyi
ra  beleilleszkedtek, hogy nem is tűn t 
változásnak semmi. Emberek voltak: 
megszülettek, iskolába já rtak , és sé
tá ltak  a temetőkertekben, nagy sze
relmi tragédiákat éltek át, boldog vagy 
boldogtalan házasságokat, felnevelték 
vagy eltemették a gyermekeiket, eset
leg csak a halálh írük  ju to tt el hozzá
juk; később megöregedtek és olvastak 
is. Legtöbbjük meghalt. Kegyetlen do
log az emlékezés.”

Elbeszélő m unkásságát Kirakat 
(1981) című (már Budapesten megje
lentetett) kötete m utatta be az összeg
zés igényével, ez a kötet egyértelmű
en tanúsította, hogy az írót az emberi 
személyiség titkosabb világának ábrá
zolása, elemzése foglalkoztatja, ahogy 
B ertha Zoltán megállapította: „A no
vellák eseményvilága szűk térre kor
látozódik. Nem a cselekmény, hanem 
a személyiség szituációja, belső han
gulatai és önelemzései vagy önjellemző 
külső viselkedésmozzanatai hordozzák 
itt a jelentést. A színhelyek jól ismer
tek a modern prózából: városi életke
retek, névtelen utcák, kocsmák, szo
bák. Az egyéniség lélektani vívódásai, 
önvizsgálatai és önkeresései zajlanak 
itt, mások szám ára furcsa, különös 
és érthetetlen, vagy éppen túlságosan 
is hétköznapi, banális gesztusokban 
megnyilvánulva. [...] Az apró, s rejté
lyesen jelentéktelennek látszó mozdu
latok felszíne mögött lényegként ál
talában alapvető lélektani törvények 
feszülnek. S ha sejtelmesek is, kive
hetők az elidegenedés, az elhidegü- 
lés, a kommunikációhiány jelenségei.” 
Ennek az írói világnak nem egyszer az 
álom, az emlékezet a közege, az író szí
vesen élt a belső monológ lehetőségei
vel, ugyanakkor, ugyancsak Bertha 
Zoltán megállapítása szerint: „Csiki 
elbeszélő stílusa mindvégig higgadtan 
tényszerű, tárgyilagos, szinte szenvte
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len. Nemcsak a környezetleírásokat, az 
epikai helyzetet gyakran jelentő pár
beszédeket vagy az olykor összetettebb 
lelki okok nélküli cselekvések, gesz
tusok megjelenítését fogja kiegyensú
lyozott, visszafogott hangnemű, rövid, 
pontos, egyszerű mondatokba, hanem 
a poétikusabb, természetfestő, képies 
ábrázolásokat, látomásokat vagy a lí
rai, esszéisztikus gondolatfutamokat 
is.”

A szülőföld elhagyása, akárcsak ver
seiben, Csiki László elbeszéléseiben is 
nyomot hagyott: Magánháború (1986), 
Kutya a holdban (1994), A  pusztulás 
gyönyöre -  négy történet (1997) című no- 
velláskötetei, illetve Titkos fegyverek, 
A céda nyúl, Adam Adam  (1990) című 
regényei többnyire az otthonról hozott 
élményeket idézik fel, az ott kialakí
to tt írói eszköztárat használják, te r
mészetesen engedve a későbbi szellemi

Veress Pál: Csendélet

hatásoknak is, mindig belülről: az em
beri lélek és tudat felől, ezeket vizsgál
va beszélik el a nem egyszer meglepő 
történeteket. Ezekben is nagy szerepet 
kap az álom, a képzelgés, ahogy Olasz 
Sándor megállapította: „A groteszk, 
fantasztikus elemek meghökkentenek, 
meglepetést, félelmet, kíváncsiságot 
keltenek. Az olvasóban a bizonytalan
ság érzése tudatosodik, az a fölisme
rés, hogy nincs racionális m agyará
zat. Ily módon olyan képzelt világba 
csöppenünk, amely csak a nyelvben lé
tezik, azon kívül nem. Ez a nyelvben 
létező vagy lehetséges világ azonban -  
ha nem is egyezik a szó szerintivel -  
valamiképpen mégis a nyelven kívüli
nek a lényege, rejtett törvényei szerint 
mutatkozik meg.” Olasz Sándor imént 
idézett elemzése azt a helyet is meg
jelölte, amelyet Csiki László elbeszé
lő munkássága a „szövegköziség” iro
dalomelméleti fogalma értelmében az 
új magyar elbeszélő művészetben be

tölt: „a szövegköziséghez szolgáltatna 
izgalmas adalékot, ha Kafka fegyenc- 
gyarm atát, Krasznahorkai esőáztat
ta  telepét, Bodor Ádám borzongatóan 
irracionális körzetét Csiki zónájával 
összehasonlítanánk. Pusztulásvízió 
Csiki >története< is. [...] Műveiben föl
fedezhető valami kazuális rend, hiszen 
az eseményt megszakító váratlan, szo
katlan mozzanat később (úgy-ahogy) 
értelm et kap. Értelmezettség és titok 
között ingázó epikai világára jellem
ző e mondat: >Lehet, hogy két fél udva
ra  van a világnak, mint a holdnak, az 
egyik fele számunkra mindig sötét.c” 

Szó volt arról, hogy Csiki László 
munkássága nagy változatosságot mu
tat: regényei és elbeszélései mellett 
több drám akötetet is megjelentetett: 
Ártatlanok (1981), Álkulcsok (1986) és 
A hely szellemei (1998) címmel jelentek 
meg színpadi művei, illetve filmnovel
lái (ezeket az erdélyi magyar dráma- 
irodalom ismertetése során m utatjuk 
be). Mint a román irodalom kitűnő 
tolmácsa, Alexandru Ivasiuc, Paul 
Drum aru, Mihai Sadoveanu, Fánu§ 
Neagu és mások műveit fordította ma
gyarra. Esszéíró m unkásságát Idegen 
tolláim -  vélekedések és vallomások 
(1990), Adalék-vélekedések, vallomá
sok, tárcák (1992), A kellemes bandita 
(1998) és Visszaút (2000) című kötete
iben jelentette meg. Ezek az esszék és 
jegyzetek is gyakran idézik fel a szü
lőföldön szerzett emlékeket, vagy ép
pen küzdenek meg az ott szerzett ta 
pasztalatokkal. Csiki László abban a 
meggyőződésben vetett számot szülő
földjének változékony sorsával, hogy 
gondolatai a m agyarság szellemi útke
resését fogják megkönnyíteni. „Erdély 
-  olvashatjuk az Adalék című kötet írá
sai között -  a magyarság egységének 
más kézen ta rto tt záloga -  mondoga
tom; s most magyarázom is. Ha létezik 
eszme, amiben e kusza nemzet tagjai 
egyetértenek: ez a föld az. Ezért is a 
m agyarságtudat egyik állandója a sok 
kétséges között. Baj volna azonban, ha 
ez a bizonyosság is legenda volna csak. 
Hiszen tudásunk és érzelmeink igen
csak változatosak, változók az örökegy 
Erdély dolgában is, és gyakran zava
rosak. Nem az erdélyi más népek ku- 
szálják össze, hanem legalább annyi
ra azok és önmagunk nem-ismerése. A 
nemzettudat zavarainak tünete, jele is 
tehát Erdély. Már csak azért is, mert 
vele a magyarság nem csak önmaga 
egy részét, hanem a biztonságérzetét, 
sérthetetlenségének tudatát veszítet
te el, és ez újabb zavarok forrása lett, 
az emlékezetkieséstől a szándékos fe
lejtésen át a bódító imádatig. Erdély a 
tudat és a vágyakozás világába került. 
Mesévé változott. Erdély eszerint egy 
ősmítosz tárgyiasult formája, amely
nek legenda-mivolta gyakran előbbre- 
való a tárgyszerűségénél. Keserves do
log, hogy ez a legenda politikai kérdés 
is ugyanakkor.”
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T örékeny a lak , zen g ő  orgán u m
D sida Jenő  utolsó  előadói szerep lése
A két világháború közötti iroda

lom ifjú mecénása, Kemény János 
1926. június 17-én szétküldött meg
hívó levelével megalapította az er
délyi Helikon szabad írói munka- 
közösségét. Kezdeményezésével 
olyannyira ism ertté vált, hogy 1928 
tavaszán előbb a marosvásárhelyi 
Kemény Zsigmond Társaság, utóbb 
pedig, 1937 tavaszán, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság is elnökévé vá
lasztotta. A helikoni találkozók ven
déglátójaként és az írói szervezetek 
elnökeként egyaránt a rra  töreke
dett, hogy ezeknek az intézmények
nek a m unkájába a legígéretesebb 
toliforgatókat vonja be.

Korántsem véletlen, hogy az 
1928-ban megjelent és megérdemelt 
sikert arató Leselkedő magány című 
verseskönyv szerzője, Dsida Jenő 
m ár 1929 m árciusában székfog
laló előadást ta rth a to tt a Kemény 
Zsigmond Társaságban, m int 
ahogy az sem véletlen, hogy még 
ugyanabban az évben a Helikon 
marosvécsi találkozóján is részt ve
hetett. M arosvásárhelyen Bánffy 
Miklóssal és Szentimrei Jenővel 
szerepelt együtt, Marosvécsen pe
dig a többi közt Áprily Lajosnak, 
Kuncz A ladárnak, M arkovits Rodi- 
onnak és Tam ási Áronnak a ta 
nácskozó tá rsa  volt.

1936 júliusában, a tizenegyedik 
marosvécsi találkozón ejtettek szót 
az írók az Erdélyi Irodalmi Társaság 
megújításának szükségességéről. A 
következő találkozón, 1937 szeptem
berében, az időközben elnökké vá
lasztott Kemény János ebben a szel
lemben jelezte, hogy a követendő cél 
„a Társaság felfrissítése”.

A szervezőmunka nem lehe
te tt mentes a nehézségektől. Erről 
árulkodik Kemény János nemrég 
előkerült, 1938. február 4-i keltezé
sű, Dsida Jenőhöz intézett kézírá
sos levele:

Kedves Barátom!
A z engedélyek m iatt az Érd. írod. 

Társaság felolvasóülésének időpont
ja  némi változást szenved, amennyi
ben tizediké helyett február 18-án 
du. 6 órára tűztük ki, a református 
theologia dísztermébe. Remélem, ez 
az időpont neked is megfelel.

Ismételve köszönetemet, hogy fel
kérésünket elfogadni szíveskedtél,

őszinte barátsággal üdvözöl híved 
Kemény János

A levélben em lített felolvasóülés 
m űsorát a többi közt a Keleti Újság 
1938. február 16-i száma részlete
zi: Kemény János elnöki megnyitó
ja  u tán  „Kós Károly felolvas Erdély 
művészetéről, Dsida Jenő költemé
nyeiből ad elő, Ligeti Ernő elbeszé
lését olvassa fel”. Az elnöki meg
nyitót az Ellenzék 1938. február 
20-i szám a közli, egyértelművé té 
ve, hogy a megnyitó valójában elnö
ki székfoglaló. K itűnik ebből, hogy 
az Erdélyi Irodalmi Társaság „fel- 
frissítésének” első m ozzanatára 
elég sokáig kellett várni.

1938. m árcius legelején Dsida 
Jenőt végzetes betegség döntöt
te ágynak. Február 18-i felolvasá
sát így utolsó nyilvános előadói sze
replésének tekinthetjük. Talán erre 
a szereplésre emlékezett Lőrinczi 
László, az egykori kolozsvári diák, 
aki a bukaresti Előre 1970. február 
1-jei szám ában közölt cikke beveze
tésében megjegyezte: „Dsida Jenő 
szeretett és tudott felolvasni, töré
keny alakjához csodálatosképpen 
zengő orgánum társu lt.”

Kemény János Dsida Jenőhöz in
tézett fenti levelét nemcsak azért 
tek in thetjük  fontosnak, m ert ismé
telten ráirányítja  a figyelmet írójá
nak  és címzettjének az erdélyi iro
dalmi-művelődési életben betöltött 
szerepére, hanem  azért is, m ert 
megnevezi az önazonosság-tudat 
erdélyi ápolásának egyik központi 
helyszínét is: a kolozsvári reformá
tus teológia díszterm ét.

Póka Zsombori Erzsébet tusrajza

OLÁH ANDRÁS 
ablakok

í.
ablakrácsok foglyaiként 
panelszobák négyszögébe zárva 
préselődünk a piszkos üveglaphoz 

lessük az utca túloldalán 
egymást körbeszimatoló kutyákat 

s a ronggyá ázott plakátokat 
a megváltás át- meg átragasztott ígéretét

2 .

párkányunkon szél fújta 
szavak könyökölnek 

mögötte
befalazott

árnyékunk
magunk vagyunk 
eső verte éjszakán 
s tudjuk: magányunknak is ára van

nem mindegy
(franyo aatothnak)

...semmi mozgás:
csak a gerinctelenek kasztja
növekszik napról napra —
valahol már gyártják a szögesdrótokat
dagad az erszény a bankszámla
a szögesdrót jó üzlet újra
„nem elválaszt hanem összeköt” -
s hogy ki kit fojtana meg egy kancd vízben
valójában lényegtelen
-  csak az nem mindegy hogy bárányaid
maradunk-e Uram vagy birkákká leszünk

az utolsó  vacsora
bevallom meglepett Jézus kijelentése 
miszerint utolszor ülünk itt együtt 
hisz semmi jel nem mutatott arra 
hogy utazni készülne 
magyarázatát sem igen hallottam 
mert közben Péter ráncigálta a köntösömet 
valamit mondani akart

(ráadásul csámcsogott is 
hiába pisszegtem rá keményen) 
annyi mindenesetre világossá vált 
hogy a Tanító csak három nap múlva

tér vissza
Péter tiszteletlen viselkedése 
persze szemet szúrt Jézusnak 
s nyomban rá is pirított 
szelíden mentegetőzött volna amaz 
de tele szájjal nemigen jutott szóhoz

Jézus mellett 
ám a názáreti máris fordított fegyverén 
ezúttal Júdás lett a célpont 
(nem értettem a Mestert 
miért bántja hisz jóravaló fiú)
Jézus máskor meleg tekintete

most mintha 
elborult volna: hűvösen siklott végig

a szobán
s amikor a serleget az ajkához emelte 
jeges borzongás futott végig rajtam 
úgy éreztem mintha holtak ölelnének 
el is határoztam hogy reggel majd 
megkérem a názáretit 
adja magyarázatát eme érzetnek 
amitől a bor íze is megkeserült a számban
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ORCSIK ROLAND

Újraindítom a lemezt
„és mégsem válik semmivé a test” 
(Gergely Ágnes: Rondo capriccioso)

Újraindítom a lemezt: 
az állomás gazos, belépni tilos. 
Kilóg a tokból az ablakkeret. 
Dohos múltú szobákba nyitok.

Újraindítom a lemezt: 
zakatol az agyban a vonat, 
fekete hó esik, a test levert, 
átgázolt rajta egy gondolat.

Újraindítom a lemezt: 
az álom exponál, megáll a hó; 
combodra csusszan a kezem, 
levedlik rólunk az ágytakaró.

Újraindítom a lemezt: 
az ágyék fékez, visszatolat, 
a forrongó anyag a húsodba vezet, 
tagjaimba löki ritmusodat.

A sámli árnyéka
Ezen a ponton 
porzik a világ, 
billen a kint, a bent, 
veled az ellened, 
fantomok voltak mind, 
csupa bukott agyszülemény.

Itt nyugodtan mondhatod: 
szabad vagyok.
Ugye érted, 
mire gondolok.

Persze, testem 
továbbra is felnyög 
a gumibot ütéseire, 
a különbség csak annyi, 
többé nem ijeszt a harag, 
vagyok, ahogy, 
s ez így van jól.

Ezen a ponton 
ne kövessen senki, 
foglalkozzon ki-ki

a maga piszkával, 
hisz minden vándor 
leghűségesebb kutyája: 
saját árnyéka.

Istenem,
búcsút intek itten 
mindannak, amitől 
örökké féltem:
Isten, párt, pokol 
vagy más agyoncsépelt 
hullamasinéria.

Jelentem,
csodálom a mestert, 
aki létrehozta a kis sámlit, 
amin ülök, s jegyzetelek, 
árnyékot vetve a papírra, 
árnyékot a görbedó' múltra.

Wenn mein Schatz 
Hochzeit macht (4'01")
Arra gondoltam ma séta közben, 
milyen jó, hogy Te nem vagy 
Alma, s én sem Gustav, úgy elhagy 
a jövő, torzulna arcunk a tükörben.

Ne tartsunk velük, ne legyünk többen, 
úgy senki sem az, aki, mert megfagy 
a csók, ha hűlni hagyják; hát megvagy, 
meg én is, szíven csípett Ámor, s ledöbbent:

Saját hatalma őt is fejbe kólintotta, 
felajzott nyílvesszővel vígan döfköd, 
bele is pirult, átváltott harsány pirosra.

Sötét bátyja, a Halál is itt van rögtön, 
hulla részegen várja Gustávot és Almát.
S mert nincsenek sehol: egymagában dörmög.

Tizenegyedik parancsolat
Vérvörös villám csattan, 
korbácsolja az álmot.
Percről-percre görnyed 
a test a csattogó csöndben.

Villámzene rázza az eget, 
fénytörések a sötét szurokban.
Vérvörös jóslat a menny, 
tátva a kapuja: be ne menj.
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DIMENY LORANT

l i
(részletek)

Az utóbbi időben szívesen mentem fel 
a gombatelepre. Valami feloldódott, kien
gedett bennem. Olyan eltérni a domoko- 
si eltérőnél abba az irányba, amerre a no- 
vák indái nőnek, mintha az idő kezdetei 
felé ereszkednék alá, holott mindig emel
kedem, kezdetben finoman, alig észreve
hetően, aztán a csorgó után meredeken, 
egyre határozottabban, durván, ellent
mondást nem tűrően.

Azóta nehéz szívvel járok fel, bár az 
utóbbi időben talán könnyebb lélek
kel. Úgy vitte el a medve, mintha csak 
arra lett volna útja. Elindult lentről, 
Szentmárton határából, és felfelé tartott 
a völgyben, vállán egy zöld műanyagtás
kával, olyannal amiben gázmaszkot ta r
tottak, amilyet mindenki kapott atom
támadás ellen. Vidáman jöhetett felfelé, 
Frinkulyék látták a temető mellett elha
ladni fütyörészve, aztán az istálló mellett 
a lövétei eltérő után még mozgott a sötét 
folt. Már éjfél volt, amikor nagyanyám el
indult a Majlát legényekkel, hogy megke
ressék a völgyben. A Leányerdeje alatt 
találták meg a zöld műanyagtáskát a 
sáncban. Aztán másnap a testet az erdőn 
túl.

Akkor elegem lett az erdőből. 
Menekülni próbáltam bármitől, amiben 
élő nedű csörgedez, aminek az ég felé nő
nek a karjai, gyümölcsöt hoz, vagy rot
had, ha kiszáll belőle a lélek. Gyűlöltem 
mindent, amit ha földbe ülteted, szár
ba szökken és leveleket hajt. Vásároltam 
egy lakást az épülő lakóparkban, az egy
kori boszorkánytemető helyén. Úgy érez
tem, elszáll minden misztika, az éjszaká
val megszűnik minden látható, a világok 
közti térben kihűl a műszálas pamut. 
Tulajdonképpen ilyen fájdalmakkal teli 
testben kezdtem a csapat toborzását. Egy 
ideig a gombatelepre sem mentem, aztán 
az utóbbi időben valami miatt könnyebb 
lett.

Amikor a lakást vettem, eszembe ju
tott Cálinescu és a halgyűjtés láza. A 
magunk és a szüléink összes pénzére 
díszhalakat vettünk. Ezek a dolgok úgy 
terjedtek a Grundon, mint a pestis. Elég 
volt szóbaállni valakivel, és már meg is 
fertőződött vele, mert a Grundon minden
ki éppen akkor ugyanazért rajongott, ak
kor éppen a halakért. Volt egy ipse, talán 
Cálinescunak hívták, na ennek a pasá
nak volt egy háromszobás lakása, amely
ben inkább akváriumok voltak, mint 
bútorok, és amikor a láz végigsöpört a 
Grundon, a halakból vásárolt egy pöfögő 
kismotort. Amikor a lakást vásároltam, 
hónapokkal ezelőtt, hetek óta esett az eső, 
és az esőkkel bemerészkedett a völgybe a 
köd. Elmentem egy lakást megnézni a vá
góhíd mellett. A csatorna szélén álltam, 
habzott a víz a gát alatt. Kis ember köze

ledett a ködből, fekete micisapkával, há
tul Nike, teste mellett kószáló karja véz
na bó'rtáskát tartott. Cálinescu volt. Mint 
egy mazsola, olyan volt. Lakásügynök. 
Nem vettem tőle lakást. Vajon, vesznek 
ma még tőle halat?

Kapáék minden évben vágtak disznót. 
Volt egy megbízható pofa, akitől mindig 
vették az állatot. Aztán élve hozták el 
egy dülöngélő kisteherautóban, léceken 
leterelték a fagyos betonra. Szaglászott 
az állat, szimatolta a fáradtolajfoltokat, 
aztán ráfeküdt a Kapa apja, derék kokár- 
dás ember, aki rendszerint nagyobb volt, 
mint a disznó, fújtatva hozzábújt a disznó 
korpás hátához, lassan ráengedte magát, 
megölelte a tokáját, közben szólongat- 
ta, és a zománcos nyelű bajonett finoman 
sliszszant át a zsírkásán, megbökte a 
porcokat, és végül félcentis vágást ejtett 
a dobogó szív bal alsó csücskén. A kokár- 
dás tokás ember mindig ugyanúgy szúr
ta le, amin senki nem is csodálkozott, hi
szen a kétmázsás Székely mészáros volt 
a konzervgyárban. Ilyenkor rendsze
rint arra ébredtem, hogy üvöltött a disz
nó, és amire a szánkóval leértem a blokk 
elé, már darabolva feküdt a húsváz a le
fektetett garázsajtón. Volt olyan év, hogy 
Kapát délután átküldték egy szál májas
sal és egy fél szál kolbásszal. A húgyhó
lyagot pedig kötelező volt felfújni, az idős 
Székely arra esküdött, hogy befőttek
re nincs annál jobb. Németezés közben 
a disznó helye még késő tavasszal is lát
szott a betonon. Ott hevert, fehéren, egy 
fekete kontúr által behatárolva, és kelle
metlen volt rálépni.

Gyakran álmodom, hogy rohanok 
egy faszánkóval a domboldalon lefelé. 
Vágtatok ezerrel, mögöttem Kapa kupo
rog mindig, ugyanolyan hevesen szorít
ja a derekamat. Csúszunk lefelé, és nem 
bírjuk fékezni a szánkót, a szánkó fa
talista módra rohan a főút felé. Amikor 
már rácsúsznánk a száraz betonra, egy 
ugratóra szaladnak a pléhtalpak, és fel
hajít minket a város fölé. így repülünk a 
tömbházak fölött, a Grund fölött, Kapa a 
derekamat szorítja, én meg elől a léceket, 
és torkunkszakadtából üvöltünk, a szán
kó pedig csendben suhan a ködfoszlá
nyok fölött, mint egy lélek. Amiután fel
ébredek, még sokáig rángatózik a vesém 
Kapa hideg kezeitől.

(...)

A kezdeti listára nem fért fel. Valami 
miatt hűvösen távoltartotta magát az 
írásban végződő gondolatoktól. Mintha ta
szította volna magától a betűket. Annak 
idején többször meg is bukott azokból a 
tárgyakból, ahol írni kellett. A színek, fé
nyek és hangok világa volt a Muri világa. 
Úgy gondolta, hogy nem lehet az elmét 
néhány ólomkeretes szimbólumba zár
ni, nem lehet szavakat találni mindarra, 
amit a gondolat nyelvén leírunk. Pedig 
elégszer mondtuk neki a pádon ülve, mi
közben magoztunk, hogy amit nem lehet 
leírni, az olyan, mintha nem is létezne. 
Persze, úgy gondolom, hogy Murinak volt 
igaza.

Aztán, amikor a listát összeállítottam, 
ott ólálkodott a fejemben Muri is a töb
biekkel együtt, persze egy kicsit visz- 
szafogottabban, valahol a második sor
ban üldögélve a lila gumilabdáján. És 
ugyanúgy, mint mindig, Muri a cserepad
ra került.

Nagy kerek fej, rajta két barna szem
mel, szelíden, mint egy esőt kémlelő bor
jú, ilyen volt Muri. Olyan állandóan kér
déseket feltevő, kis okostojás fajta volt ez 
a gyerek, és mégis, mindig bukdácsolt 
egyik évből a másikba, küzdött-kínlódott 
állandóan az élettel. Ha akadt bármilyen 
más elfoglaltsága, nem szállt be a fociba. 
Nehezen lehetett meggyőzni, ezért csak 
akkor próbálkoztunk, amikor feltétle
nül szükségünk volt még valakire. Aztán 
mindig a munkán járt az esze. Már ak
kor forgatta a fejében, hogy elmegy épít
kezésben dolgozni Magyarországra, 
amikor kibővítettem a műanyag kato
na gyűjteményemet még néhány indián
nal, amit az ikrektől kaptam. Aztán ki
mentek a testvérei dolgozni, az anyja is 
folyton koslatott, belevetette magát a tö- 
rökárú-bizniszbe. Kéthetente ment busz- 
szal Isztambulba, és nyolc darab több vé
kás rafiaszatyorral érkezett haza, főként 
ruhákkal, de volt benne mosópor, húsda
ráló, ruhacsipesz, vagy éppen horgászbot. 
Akkor még szabad volt a piac, nem jöttek 
az oroszok. A mostani piac helyén akkor 
még poligon volt, autóvezetői oktatópá
lya. De a legfontosabb árú, amit rendsze
resen hozott Murinak az anyja, az a török 
rágó volt. Gyümölcs ízű indenik, és a rá
gó mellett volt egy kis kép a csomagban: 
harci járművek, vagy autók, vagy rajz
filmfigurák, mindezek nem érdekeltek 
egyáltalán minket, hanem a focis rágós 
papíroknak annál nagyobb becs jutott. 
VB-re, csapatra, történelemre, vagy sem
mire sem kiélezett gyűjtemény, és párhu
zamosan sokféle rágóspapír márka kerin
gett a Grund forgalmában. Sok mindent 
megtanultunk róluk, de legfőképpen az 
országneveket ejteni törökül. A gyűjte
ményeimet a minap kerestem elő, és fan
tasztikus állapotban találtam meg a pin
cében. A papír semmit sem sárgult, a 
festék színei ugyanolyan élénkek, de ami 
a legmeglepőbb, hogy az egyedi gyümöl
csillata a fehér húsos masszának, amit 
a focisták körülöleltek, húsz év után is 
ugyanolyan átható, mintha tegnap hozta 
volna Muri anyja törökből.

Több napja ismertük egymást, vol
tunk már együtt a csörgőn vízért, hu- 
nyóztunk, rengeteget ültünk a pádon és 
magoztunk, néha valóban úgy éreztem, 
hogy Muri bizonytalanul mozog a beton
lapok közti térben, de azt nem gondoltam 
volna, hogy vak. Mert ugyanis Muri ba
rátom alig két éves korában megvakult. 
Ennyi. Nem éppen egyik napról a másik
ra, de húsvétkor még elvitte az apja a to
tyogó vöröshajú fiúcskát a rokonságbe
li nénikhez locsolni, és amire a pünkösdi 
szentlélek leszállt volna a Mure§an csa
ládra, előbb a franckarika szállt le, és el
vitte magával a kis Peti szeme világát.

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról

Nem volt a Grundnak egyetlen olyan 
sarka sem, amit ne látott volna Muri a 
lelki szemeivel legalább olyan élesen, 
mint bármelyikünk. Egyszer egy nyári 
kora reggelen a pádon üldögéltünk, ami
kor Muri unott arccal nézett a Bánat ut
ca irányába, a semmibe, mondhatnánk, 
és ennyit dünnyögött a sercenő baju
sza alatt: valaki beszart a lépcsőház- 
ba. Akkor meg sem hallottam, de percek 
múlva hívott anyám, és amikor beléptem 
a reggeli napsütésben úszó lépcsó'házba, 
a postaládák előtt ott párolgóit a kis, de 
azért szemrevaló meleg kupac, ami fél
reismerhetetlenül volt emberi. Csak úgy, 
ott volt. Azóta félek szarni bárhol a sza
badban, nehogy Muri valahonnan rám
pillantson lelki szemeivel, amikor a leg
kiszolgáltatottabb vagyok.

Továbbá abban volt rendkívüli Muri, 
hogy úgy hitt a testi feltámadásban, 
ahogy abban hinni kell: egyik pilla
natban, valamiben, csendben, minden
ki besétál egy ajtón, leporolja magáról a 
port, egyesek ruhát cserélnek, lezuhany- 
zik, aki teheti, helyet foglalnak a kávé
zó asztalainál, és arcukat gyűrik dohog
va, hogy egyre rosszabb az adórendszer, 
csökken az életszínvonal, hogy itt ebben 
az országban, hol is?, élni nem, nem ér
demes, menni kell valamerre, jó messzi
re, mintha éppen csak abbamaradt volna 
a csevegés, langyosan úszik kifelé a hab 
a kávén. Szóval nem is annyira a vallásos 
nevelés volt a lényeg ebben a kérdésben, 
sokkal inkább az, hogy szerintem Murit 
nagyon érdekelte annak a lehetősége, 
hogy egy napon majd visszatér a látá
sa. De nem voltak jó előérzetei a feltáma
dással kapcsolatban sem. Minden megy 
majd ugyanúgy tovább. Tudod, a végte
lenségig, mintha semmi sem történt vol
na, minden megáll, mintha semmi sem 
akarna történni.

Rajzfilmet egyszer néztünk naponta, 
rendszerint este 7 körül. Olyankor nem 
volt meccs. Kivétel nélkül japán rajzfil
meket emésztettünk. De tudod mi az ér
dekes, hogy fogalmunk nem volt arról, 
hogy az milyen rajzfilm, honnan jön, és 
miért, és biztosan azért, mert olcsó volt, 
szóval ilyenek nem jártak  a fejünkben, 
minthogy az sem érdekelt, hogy a focis rá
góspapírokon Arjantin volt Argentína, és 
azért nem volt snassz CinCin rágót ven
ni, mert a törököknél csinálták. Tömény 
volt minden, mint a szilvalekvár. Petit 
pedig soha nem lehetett átverni a rágós 
papírokkal.

Aztán kapcsolatba került az egyház
zal. Jöttek a hollandok a segélyekkel a 
templomhoz. Jó kapcsolatokat ápoltak a 
reformátusokkal, hozták a segélycsoma
gokat rendszeresen, ha kimaradt, gya
nakodni kezdtünk, megmozdult valami. 
Persze volt némi szabadsági foka az ak
ciónak, a teherautókban ömlesztve vol
tak a cuccok, aztán a parókián osztották 
szét. Ügyes kis nejlonzacskóban minden
kinek, aki szerepelt a karácsonyi mű
sorban. Egyszer pedig a holland kami
on megállt a Grund mellett. Valamelyik

megismerte, odacsődültünk az ajtóhoz. 
De már akkor mintha úgy, izé, visszakoz
tam volna, olyan szar érzés volt, álltam 
is ott meg nem is. Aztán valami cukorkát 
kaptunk, lógó orral visszakullogtunk a 
padra. A karácsonyi műsort nem lehetett 
kikerülni. Pedig egy jó bó'rlabda milyen 
jól fogott volna. Karácsonykor Muri volt 
mindig Heródes. Nem tudom miért, de a 
mindenkori rendező ezt látta a legmegfe
lelőbb szerepnek számára, pedig én úgy 
gondolom, hogy Jézust sokkal jobban ala
kította volna, bár igaz, hogy nem a cse
csemőt.

Azóta is rendszeresen látok kamiono
kat segélyekkel. A bannerek hirdetik, 
hogy itt pont erről van szó. Rendszerint 
angliai rendszámú autók, olyan fényben, 
mintha szafarira jöttek volna. Kicsit per
sze olyan is. De még mindig eljut hozzám 
családi vonalon egy-két müzli, zöldpa- 
szuly konzerv, grízgaluska. Ha szeren
cséje van az embernek, nem jár le, amíg 
a fazékba kerül. Persze a hála a ráció ár
nyékában magáért beszél, egyszer remé
lem személyesen is meg fogom köszönni, 
talán hálálni a hollandoknak meg az an
goloknak. Lehet, egyszer majd játszani 
fogunk ellenük. Jó becsületesen megcsat
togtatjuk a halójukat. Erre a kis hun
cut gondolatra Muri is lázba jött, és mint 
mindig ilyenkor aprókat szökellt egy hely
ben állva, és tapsolt. Micsoda jóság tudott 
összegyűlni ebbe az emberbe...

Egy történet lüktet még elevenen 
a fejemben Murival kapcsolatban. 
Amikor megkerestem otthon, egy kopott 
fotelen üldögélt, üres szemei a legelőket 
nézték az ablakon keresztül, ölében egy 
keresztrejvény-újságot tartott. Az egyik 
rejtvény félig meg volt oldva. Halkan 
beszélt, óvatosan, nehogy kárt ejtsen 
bennem. Meglepett, mennyire elegáns 
volt az egész ember. Finoman fogott kezet, 
elmosolyodott, tudta, hogy ki vagyok. 
Emlékszel még a rókákra? így kezdte, és 
persze, emlékeztem.

A rókák invázióját már előre sejttette, 
hogy az egyik októberi reggelen, amikor a 
kombinát sárgás füstje napok óta a blok
kok között kavargóit, Muri, útban az is
kola felé, éppen a bár előtt találkozott egy 
vörös prémes, vézna lábú állattal. Ott ül
dögélt a járdaszegélyen, rögtön a letakart 
műanyagszékek mellett, lelógatta a lába
it az útszéli porba, és egy emberi kézfejet 
nyalogatott. Szünetben, amikor kiözönlöt- 
tünk az iskola udvarára, amely abban az

időben nem volt még bekerítve, az egyik 
szabadrúgásnál a labda átszállt a hátsó 
gödör fölötti bozóton, és berepült az egy
kori építőtelep rakásban hagyott állvá
nyai alá. Azt hiszem Szőke Ernő állt a ka
puban. Neki nem igazán volt ellenfele az 
osztályban. 0  rohant a labda után, és mi
közben a bozót széléről őrjöngtünk, hogy 
most be kell másznia a maiteres fém
monstrumok alá, Ernő arcán ugyanazt a 
félelmet láttam, mint évekkel később an
nak a munkásunknak az arcán, aki a 
fent a gombatelep fölötti oldalban bemá
szott a sziklabarlangba, hogy megkeres
se a Juhász Rózsika ablakon kifújt lepe
dőjét. Tíz perc után, amikor még mindig 
nem bújt elő Ernő, némán fürkésztük a 
sötétséget. Közben becsengettek, és érez
tem, hogy a mai tanítási napnak annyi, 
mert nemcsak a mi osztályunk állt a fe
jünk fölé nőtt katángkórók mellett, ha
nem közben más osztályokból is odacső- 
dültek néhányan. Kezdett nyomasztó 
lenni a csend, csak a távoli bőrgyár satu
gépeinek a morrogása hallatszott. Újból 
csengettek, hátha nem hallottuk volna. 
Összerezzentem. A csengő éktelen kapalá- 
lását még a Fortunánál is lehetett hallani. 
Mellettem Murinak, lehet a hidegtől, de 
kocogni kezdtek a fogai. Olyan szagot fújt 
az arcunkba a raktárok felől fújó fagyos 
szél, mint amilyent az álltakertben az em
lősök ólja körül lehet érezni. Ketrecek, 
szőrcsomók, hideg csontkupac, savany- 
kás bűz. Tudod, érzed a szagot, gyomrod
ban a vad izgalom, és nem látod az állatot. 
Összetéveszted egy tuskóval, félve kere
sed, arcod a zsíros ablakhoz ér, itt már na
gyon erős a szag, vastagok a fémrudak. 
Vártuk, hogy jöjjön elő Ernő, és akkor elő
bújt egy vézna róka. Ernő helyébe egy sze
lídarcú gyerek jött az osztályba. Gájner 
gyerek volt, jól kijöttünk vele, Ernőről ha
mar megfeledkeztünk. Szeretnék majd be
szélni a munkásokkal, akik tavasszal jöt
tek az építőtelepi raktár felszámolására...

Azon a télen nem szabadott ködben 
kimenni, és ha rókát láttunk, értesíte
ni kellett rögtön a blokkfelelőst. Este ki- 
lopóztunk, és előkészítettük a csicsonkát 
másnapra, kihordtunk egy csomó vizet. 
Kószáltak a rókák, berohantunk a lép
csőházba, a plexi lemezek között figyeltük 
ahogy kotorásznak a szemétben. A sinté
rek egy fehér IMZ-vel jöttek. Aztán a ku
tyákat is kezdték elhordani. Csak néhány 
maradt meg, például Fuxi. De ezért Gicu 
be kellett verje az egyik sintér fejét. Aztán 
visszaadták Fuxit, de sokáig le volt kopva 
a nyakán a szőr, mint arcunkon azoknak 
az időknek a nyomai.

Amikor mondtam neki, hogy miről len
ne szó a csapattal, szégyellősen lehajtotta 
a fejét. Világosan látta mindig, hogy mire 
képes ő. Én úgy gondolom, hogy ma sem 
könnyű elfutni mellettem! Megöleltem, és 
megveregettem a vállát: Peti, még az idő' 
sem tudott kicselezni, vazeg! Röhögtünk.
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Hogyan éljük túl 
a külföldi főnököt
Nemzetek feletti korporációban sze

retnél dolgozni? Akkor rögvest óva kell 
intselek, mivel minden nemzet másképp 
áll a munkához, és minden főnök a ma
ga módján fenyegetőzik. Olvass el inkább 
néhány nemzetmegfigyelést, amit a mul- 
tikulti gyakorlatomból szűrtem le — hogy 
tudd, mibe vágsz bele.

Amerikaiak
Valamennyi amerikai, amióta meglát

ta a napvilágot, a világ urának érzi ma
gát -  még ha mondjuk az iskolában sosem 
mondták meg neki pontosan, hol is fek
szik valójában az a világ. A tengerentú
li főnökök fokozott öntudatát tiszteletben 
kell tartanod, tehát bármilyen ötletük
re wow rácsodálkozó vonítással reagálj, 
vagy egy elhúzott greaaat-tel. Az ameri
kai cégben felettébb hisznek a zászlócs
kákkal való integetésben, a cég színeiben 
pompázó rövid tréningalsók viselésében, 
a korporációs himnusz éneklésében és az 
ún. cégkultúra további megnyilvánulása
iban. Az amerikai menedzserek folyton 
mosolyognak, amit mi, csehek, tévesen 
úgy értelmezünk, hogy szeretnek minket 
és egyetértenek velünk. Ne hagyd ma
gad félrevezetni. Ezek a nagymenők any- 
nyit ruháztak a fogsorukba, amennyit te 
a házadba -  és persze valahogyan csak 
meg kell villantaniuk.

Külön fejezet a vysocani amerikai. A 
tipikus Johnny Reznicek vagy Fitzgerald 
Utrinos brutális individuum, aki 1988- 
ban a vonatvécében lépte át a jugoszláv 
határt, hogy két évvel később minden 
hájjal megkent, nyugati vágású mene
dzser képében térjen vissza. A vysocani 
amerikai egyesíti magában a tengerentú
li arroganciát a cseh dörzsöltséggel, ami 
a legveszélyesebb főnöktípust kreálja be
lőle.

Franciák
Ha már túl vagy egy gutaütésen és az 

orvosok azt tanácsolják, hogy kerüld a 
stresszt, akkor francia cég meg ne fordul
jon a fejedben. A franciák arról ismertek, 
hogy a vezetési rendszerük egykor pol
gárháborúba kergette a gyarmatokat és 
ma a cseh alkalmazottakat kergeti a kos- 
monosyi szanatóriumba (Csehország má
sodik legnagyobb pszichiátriai klinikája
-  ford. megj.). A francia menedzser imád
ja a káoszt, és legeslegjóbban annak örül, 
ha naponta kétszer megváltoztathatja 
kulcsfontosságú döntését. Ez nyilvánva
lóan megfojtja az elkezdett projektedet
-  de ha megpróbáljátok rá figyelmeztet
ni, olyan malheur lesz belőle, hogy hama
rabb értek haza, mintha TGV-re szállná- 
tok. A francia főnök legnagyobb előnye,

hogy mindennap elmegy egy alapos há
rom-négyórás ebédre. Persze nektek ilyen 
hosszú déli szünetet nem engedélyez -  de 
az irodában legalább egy ideig tiszta a le
vegő és tudtok tevékenykedni.

Különös ismertetőjegyük: Óriási par
fümfelhő. A kis liftben a gall piperkőcök 
csoportjával való utazás kifejezetten tisz
títótűz. Na és ha a köztes emeleten még 
két olasz konzultáns is benyomul, akkor 
fogadhatsz, hogy lent eszméletlenül visz
nek ki.

Hollandok
Amit a skót eldob, a holland felveszi. 

Ez a közkeletű mondás pontosan kieme
li a holland cégek fő problémáját, vagy
is hatalmas fukarságukat. Mit is várhat
nánk egy olyan nemzettől, amely inkább 
utánfutóban bolyongja keresztül-kasul 
Európát, mintsem harminc eurót kifizet
ne egy szállodáért? Megéltem egy olyan 
németalföldi vezetőséget, amely arra 
kényszerítette az alkalmazottait, hogy a 
nyomtatóba használt papírokat rakjanak, 
és mindkét oldalról nyomtassanak. Talán 
már csak a koreaiak sóherebbek, akik a 
nyomtatott papírokat magukkal viszik a 
toalettre, hogy vécépapírt spóroljanak.

Különös ismertetőjegyük: a hollandok 
fogékonyak és hamar felszednek pár cseh 
szót. Vigyázz hát a szádra, amikor majd 
a barátokkal nem formálisan véleménye
zitek, mit vett fel megint az a tökfilkó és 
hogyan vert át titeket a prémiummal. Az 
amerikaiaknál például nem botlunk ebbe 
a problémába -  ők azon, hogy a-choj, so
sem jutnak tovább.

Németek
A német nemzet közel áll hozzánk, 

annyira közel, hogy a határ menti terü
leteken sok dámát jobban ismer, mint mi 
magunk. Ezzel azonban az intimitás vé
get is ér, mivel a német senkit nem en
ged közel magához. Mindenre folyama
tot vezet be, ülésezés ülésezést vált, és a 
nap végén az ember úgy érzi magát, mint 
egy végtelen talkshow-ban az RTL-en, 
ahol Uwe és Uschi folyton azt fejtegeti a 
világnak, hogyan pisiltek be gyermek
korukban. A cégben kemény centralizá
ció uralkodik, és mire a projektünk jóvá
hagyás végett elvándorol a Birodalomba 
(kötelező megállóval Dubíben) {Az E55- 
ös autópálya mentén, a cseh-német határ
nál Dubíben a legnagyobb koncentrációjú 
a prostitúció, többségében német lakossá
gát a Benes-dekrétumok után kiköltöztet
ték -  ford, megj.), már nem fogsz emlékez
ni, miről is szólt.

Különös ismertetőjegyük: a német fő
nökön az a szép, hogy még ha bele is sza
kadna, akkor is rosszabb lesz az angol ki
ejtése, mint neked.

Japánok
A japánok különös emberek. Egyrészt 

nagyon illedelmesek és annyira hajlong
nak folyton, hogy homlokukat majdnem 
beleverik a filcszőnyegbe. Másrészt kife
jezésre tudják juttatni, hogy minket és 
más idegeneket férgeknek tartanak, és 
amikor mi még a fán másztunk, nekik 
már kiművelt teaszertartásuk volt és tu
dósaik összeírták a Zsvejzsuzsu dinasz
tia hőstetteit. A japán cégben való munka 
szubmisszív típusok számára alkalmas, 
és egy csomó olyan élményt nyújt, amiért 
a szadomazo szalonban fizetned kéne.

Különös ismertetőjegyük: a japán fő
nökök reménytelen kolerikusok, és ha 
alaposan megdühödnek, idegességükben 
egészen a válladig ugrálnak, és ugrása
ik elérhetik akár a fél méter magasságot. 
Óvakodj ebben a szituációban attól, hogy 
elnevesd magad -  akkor már akár hara
kirit is elkövethetnél.

PÉNZES TÍMEA
fo r d ítá s a

Részlet a Hogyan csináljunk karri
ert? Egy irodapatkány praktikus ké
zikönyve című kötetből. Computer 
Press, a.s., 2010.
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TÓTH MÁRIA

Fahalász
(befejező rész)

Nevelőanyám tudta, hogy a megszer
zett, kiharcolt szenvedésre lehet építkez
ni, s abból Matúz Böskének volt bőven. 
Ahogyan Márai Sándor kurta verssora 
szól: nyertél, Uram, matt! S ugyanó' fi
gyelmeztet: nem elég szeretni, nagyon 
kell szeretni. Csak annyi, hogy ez az öre
gedő, látványosan leromlott Matúz Böske 
már elfeledkezhetett az érzelem-nyilvání
tásról, a mutogatós szeretetró'l.

Hétvégére dirib-darabokból összeállt a 
toalett. Meggyszínű volt, egyáltalán nem 
hivalkodó, inkább szomorúságos. Matúz 
Böske bármit magára ölthetett volna, az 
pillanatok alatt gyűrött rongy lett rajta. 
De ez a látvány csöppet se aggasztotta 
nevelőanyámat, így legalább a fahalász 
majd megszánja. De mindent elsöprően. 
A szánalom jó alaptőke minden leendő 
érzelemhez, segít a kibontakozásában.

Még misekezdés előtt, a kis templom 
előterében, nevelőanyám a fahalász mellé 
sodródott és suttogva, de eléggé hallható
an a lelkére kötötte:

-  Andor úr, aztán nézze meg jól a mel
lettem ülő nőt, azt én direkt magának 
hoztam... Ez az én meglepetésem — s ez
zel a képeslapjára utalt.

Major Andor kurtán rábólintott, ami
vel azt fejezte ki: aha, értem én...

Nevelőanyám azt a türkizkék kiskosz
tümöt viselte, amit az esküvőjén is hor
dott, selyemzsorzsetből valót, és mel
lette Matúz Büske szánandóan festett. 
Matúz Böske fejét teménytelen haj díszí
tette. Egy nő, akinek ennyi haja van, az 
makkegészséges lehet és hosszú élet vár 
rá. Ezek a nők bírják aztán a durva há
zimunkát.

Major Andor, az oltár mellett, oldalt ült 
egy faragott támlásszékben, amelyben a 
báró ült egykoron, amíg még megvolt, az
tán már nem ült senki. A fahalász szá
mára ez egy égi jelkép volt, ami kijárt ne
ki, hiszen Isten tud valamit, amit ő nem 
tud, még csak nem is sejt. 0  a mise alatt 
üldögél és meditál. Számára kérdés volt, 
hol van az az egykedvű nyugalom, ahol a 
beletörődő bánat kezdődik. Ez a fajta bá
nat elzsongítja a lelket. És jöjjön, aminek 
jönnie kell! Az Atyaistent a szegényeknek 
és a szenvedőknek kell adni, mert nekik 
úgysincs egyebük. Az ember, ha Istenhez 
szól, reménykedik.

A fahalász szinte szoborrá forrt össze 
faragott székével, tudta, hogy ő nem mű
vész, még csak nem is színész, ő csak a 
lelkét pengette a vasárnapi misén, a hí
vők közszemléjének kitéve. Rivaldafény 
nem volt, csak a tabernákulum fénye vi
lágított, s ettől lett istenes a szent vagy, 
uram, szent vagy, szenteknél szentebb 
vagy kezdetű templomi ének. S a Nap fé
nye belebotlott a templomkert fáinak ko
ronájába, elidőzött ott, mintha a balalaj- 
ka-pengetés idejére gördülésében leállt 
volna... Major Andornak ezen a vasárna
pon eszébe jutott: ha te beszélsz Istenhez,

akkor hívő vagy, ha ő szól hozzád, akkor 
őrült.

Nevelőanyám megszorította Matúz 
Böske karját.

— Énekeljél te is, így szokás...
Matúz Böske botfülű volt, borzalmas 

kornyikálást produkált, csak úgy kiere
gette a torkán. Ezért aztán sietve el is 
hallgatott. 0  inkább elnézegette a bala- 
lajkát pengető Major Andort, a fahalászt, 
és felmérte, hogy neki személy szerint 
nem is fontos tudnia, hogy mi a hasonló
ság és a különbség szeretet és szerelem 
között, a természetes okosság és az intel
ligencia között. Egy kispolgári családban 
a szerelem kötelesség, ezt így fogadták 
el az ősanyáink is, mert a férfi birtokol
ja a nőt, de nem teszi a magáévá, kiskö- 
römnyi nagyságig se gondol a nő örömé
re, élvezetére, ami azért kijárt volna neki 
is. Este a férfi emigyen szólt az ágyban: 
gyere ide, és ráborult, illetve ráfordult a 
nőre, majd az aktus után lefordult róla... 
Aktus volt, de közös öröm nem. Matúz 
Böskének pont ilyen volt az első házassá
ga egy Matúz nevű lámpakereskedővel, 
örömtelen, de azért nem undorító. Ilyen 
volt a XX. században az erkölcs és a világ 
rendje. Matúz Böske ima helyett körül
belül ezt tisztázta magában a vasárnapi 
misén. A múlt században a házasság az 
asztalhoz és az ágyhoz hívó szavakból te
vődött össze. Fő, hogy a nő tűrőképes le
gyen.

A templom mellett ott állt a kis kami
on, s a vén nők azt suttogták egymás fü
lébe: nevelőanyám jó partit ütött nyélbe 
Aradon, lám, az urának autója is van.

És mise után nevelőanyám belekarolt 
a fahalászba.

-  Na, mit szól hozzá, milyen nőt hoz
tam magának... Ha maga Matúz Böskét 
elveszi, magának nem fog öregkorára fáj
ni a feje. Jöjjön maga is velünk, mi most 
Zámra megyünk...

És mentek. A kamionra főleg soborsini 
nyanyák kuporodtak fel.

A Simone Weil-féle felfogásban egyet
len módon szerethető a haza: szánako
zással. Innen ered az aradi nők vissza
térő zarándoklata Zámra. Mindenki 
tudta, hogy valamikor ott ért véget a 
nagy Magyarország határa... És útköz
ben a nők a régi, szép időkről beszél
gettek, szóval diskuráltak. A fahalász 
Matúz Böske mellett ült, és arra gon
dolt, hogy az ő filozófiája egyszerű: hátra 
Platón, előre Lacan. Lacan magyarázata 
szerint a freudi teóriában a lélek egyenlő 
a nyelvvel. Miért, Freud talán nem min
dig beszélgetett, bolyongott a Mina nevű 
sógornőjével a sűrű, aljnövényzet-borítot
ta erdőben. Az erdő volt az érzelmek átfé- 
sülhetetlen rengetege. Freud analízisei, 
amint később kiderült róluk, rendsze
rint nem sok sikerrel jártak, ez egy ilyen 
gyógymód volt. Beszélni viszont vég nél
kül lehetett róla. Ez divatszámba ment.

Matúz Böske leülepedetten hallgatott, 
ám nevelőanyám formában volt, szinte ön
kívületbe esett. Miután kiértünk Zámra, 
a magyar zarándokok nehézkesen leká
szálódtak az autóról. Nevelőanyám kivált 
az emberek karéjából, előrefutott és le
térdepelt, megcsókolta a földet. Aztán ott 
helyben az emberek felé fordult, és karját

az égre emelte, belebökött vele a világ
mindenségbe.

-  És most énekeljük el a himnuszt...
Mindenki számára világos volt, hogy

milyen himnuszra célzott. A jelenet nép
színműbe illő tablóhoz hasonlított. Kissé 
megmosolyognivaló is volt.

A fahalász, miután Soborsinban az 
öreg nők leszálltak az autóról, nevelő
anyámhoz fordult:

-  Kérem, térjenek be hozzám egy kis 
ribizliborra, van a pincében sült halam 
is...

A ház amúgy tiszta volt, kissé elavult 
bútorokkal berendezett. Nevelőanyám és 
Matúz Böske tojásos savanyú levest és 
krumplipürét készített.

Ebéd vége felé, a ribizlibor hörpintge- 
tése közben, nevelőanyám kitálalta a kér
dést:

-  És egészen konkrétan, mi a véle
ménye, Andor úr, elveszi feleségül ezt a 
Matúz Böskét?

A fahalász anélkül, hogy a leendő ará
ra pillantott volna, kijelentette:

-  Hajlandó lennék rá ... -  pontosan így 
mondta, s ez egy Dickens-regénybe illő 
mondat volt.

És Matúz Böske abban a pillanatban 
meglátta a fahalász anyjának a régi var
rógépét, sóhaj szakadt fel a melléből:

-  Atyaisten, az ott egy valódi Singer 
varrógép... -  és abban a pillanatban be
leszeretett a varrógépbe. Ebben a frigy
ben neki is szüksége volt érzelmi motivá
cióra.

Búcsúzkodás közben nevelőanyám be
rendelte következő vasárnapra a faha
lászt Aradra.

Másnap, a korzón, nevelőanyám egy 
jobb üzletben fél méter finom batisztot 
vásárolt. Ebből zsebkendő készül majd 
Andor úrnak. Ez itt, Arad környékén így 
volt szokásban. Matúz Böske elnézte a fi
nom anyagot, ami látszatra is piheköny- 
nyű volt, majd tekintete eldurvult kezé
re siklott le.

-  Mariska kedves, én ezzel az én ke
zemmel képtelen vagyok azsúrozni, azo
kat a finom verőszálakat kihúzgálni az 
anyagból...

Nevelőanyám főzte a rántott levest és 
legyintett.

-  Ki kért tetőled ilyesmit? Majd a lá
nyom, Magdika kiazsúrozza neked, ő szé
pen kézimunkázik.

Ezzel nevelőanyám engemet is becitált 
a színtérre és a történésbe. Akkoriban 
még nem pislákolt benne semmiféle érzés 
irányomban, de arra mindig pedáns volt, 
hogy a lányának tituláljon. És ettől kezd
ve nevelőanyám napról napra szebb lett. 
Kivirult, mert teljesen beleélte magát az 
idegen szerelem közeledtébe, s ez testi, 
lelki élményt nyújtott számára. Sok min
dent elképzelt, ami a fahalász és Matúz 
Böske között sose történt meg, de az ő 
belső meséjébe igenis belefért, helye volt, 
például a kezek szerelmes, összefonódó 
játékának, ami belépés az első csókhoz. 
Nevelőanyám két bánit se adott a sze
xuális aktusra, de mindentől izgalomba 
jött, ami azt megelőzte. Szerinte az előjá
ték volt a szépséges út a lelkek egyesülé
séhez. S mivel neki ebből sose volt része, 
kiszínezte magának az éppen soron lévő
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frigy kivirágzásában. Ilyesmi az életben 
ritkán fordul elő. Ilyesmiről szerelmes
regényekben lehet olvasni.

Még a hangja is megváltozott, suttogón 
selymes lett, mintha Matúz Böske egye
nest a fahalász kissé nagyot halló fülébe 
duruzsolná a szavakat.

Estefelé nevelőanyám ült a zöld burájú 
asztalilámpa fénysávjában és olyan hal
kan buktatta ki ajkán a szavakat, hogy 
a hangja is megszűnt létezni, elvégre a 
szerelmesek nem ordítozva értekeznek 
egymással, s ő most Matúz Böske altere- 
gójaként olyan szerelmet érzett, hogy a 
batiszting szinte lángot fogott a mellén; 
nem látott és nem hallott. Én egy sámlin 
kuporogtam a lábánál és nekilendültén 
azsúroztam a vőlegénynek szánt jegyken
dőket.

Matúz Böske súlyos tenyere a válla
mon pihent, majdnem simogatott:

-  0, ezek a kis angyalkezek, csak ezek 
képesek így öltögetni... -  s aztán hirte
len összerezzent: -  Te, Mariska kedves, 
te aztat megbeszélted Andor úrral, a fa
halásszal, hogy külön ágyban háljunk... 
A mi korunkban ez így lenne illendő...

Nevelőanyám hangja élesen vágott, 
akár a kés.

-  Hogy is gondolsz ilyesmire, elvég
re vannak házastársi kötelességek... Es 
Isten tudja, hogy milyen férfi a fahalász, 
háthajó lesz vele. Ezek a magányos, vidé
ki férfiak sokat képzelegnek, kiszínezik 
magukban a szerelmet.

Matúz Böske felsírt:

Finta Edit: Várakozás

-  Jaj nekem, jajaj... Nekem végem van.
Nevelőanyám hangja ismét ellanyhult:
-  Te csak bízzad rá magadat, elvégre 

ő is tud valamit... -  gőgös függetlenség 
vert fészket benn.

Félszavak, félmondatok, de én vala
mi szépet és jót képzeltem befejező aktus
ként. Az apácák a zárdában megtanítot
tak kacifántos, francia kézimunkákra, mi 
hímeztük, azsúroztuk a zárda kis kápol
nájának oltárára a miseterítőt. S amíg a 
lányok kézimunkáznak, addig szép képek 
vetülnek elébük. így voltam én is az öltö- 
getéssel. Az apácák a lelkünkre kötötték: 
vigyázzatok, óra et labora, de ez főleg rá
juk, a nővérekre vonatkozhatott. Később, 
már felnőttkoromban kiderítettem, hogy
ha mások boldogságába álmodjuk magun
kat, az csábítás a szentimentalizmusra.

Nevelőanyám udvara még csak most 
hullámzott a barátnéktól, ugyanis Matúz 
Böskének dirdliruhát kellett varrni- 
uk. Az Arad környéki, jobb sváb házak
nál készült ilyesmi a menyasszonynak. 
Nyilván ez a ruha a fiatalabb nőkre il
lett rá, Matúz Böskén sután csüngött az 
apróvirágos, húzott szoknya, előtte bor
dó selyemből kötény és puffos ujjú, fehér 
batisztblúz. Amíg nevelőanyám férjhez 
készült, én már nála laktam, de min
dennek nyomát se láttam az ő házában. 
Minden elhamarkodottan történt, fő
leg a templomi ceremóniára összpontosí
tottak. A fahalász (ez majd az eljegyzés 
után derült ki) csak az aradi városházán 
akart házasságot kötni, elveszni a tömeg
ben. Tótváradon, az ismerősöknek emi- 
gyen nyilatkozott: „Ó, azt mi elintézzük 
Aradon...” A látványosságról a hívők le
maradtak, de idős emberekről lévén szó, 
ez esetben a pórnép nem remélt semmi
lyen ceremóniát. A fahalász életében so
ha, semmilyen látványosság nem ment 
végbe.

Az udvarban a szomszéd férfiak ész
revették, hogy nevelőanyám alaposan 
megváltozott, ő volt az, de azért már egy 
másik nő, aki a kisujjáig vibráló nővé vál
tozott át. Szombaton délután végre rá
szólt Matúz Böskére:

-  Aztán, ha vasárnap itt lesz Andor úr 
ebédre, még közeledjél te is hozzá, úgy gon
dolom, simogassad meg a kezét, egyszerű
en ráhelyezed a tenyeredet az ő keze fejére 
s ott tartogatod... Finoman, diszkréten.

Matúz Böske szinte lehelte a kérdést:
-  De hát ez illendő, ez a tapogatás?
Nevelőanyám hangot változtatott, irri

tált lett:
-  Mit hülyéskedsz, gondolom, a jegy

kendőt valahogy át kell majd adnod.
Matúz Böske lehajtott fejjel hallgatott, 

a végén kurtán, beleegyezően rábólintott. 
Minden bizonnyal át fogja adni a jegy
kendőket.

A fahalász ribizliborral és frissen fo
gott hallal futott be. Nevelőanyám úgy 
döntött, hogy amíg ő a halászlevet elkészí
ti, addig a jegyesek sétáljanak a folyópar
ton. Az áll jól nekik. Apám, aki harcsá
ból készült halászlevet akart enni, mert 
egész életében erre fájt a foga, most ott ült 
a konyhában és leste a csodaleves készül
tét. Matúz Böske elővette a három azsúro-

zott zsebkendőt, Andor úr a szüleitől rá
maradt jegygyűrűket. Ezzel az eljegyzés 
megtörtént... Miután a jegyesek, úgy dél
felé, megjöttek a folyópartról, apám, aki 
már falta volna a levest, felkiáltott:

-  Hát akkor, Mariska, hozzad már azt 
a levest. Tedd már az asztalra!

A fahalász társalgásként megérdek- 
ló'dte Matúz Böskétől, az arától, hogy ő 
képes-e ehhez hasonló levest főzni?

Az ara vállat vont.
-  Nem nagy ügy... -  s ebből a válaszból 

kiderült, hogy ő egy tartózkodó teremtés.
Ahogyan az se volt nagy ügy, hogy 

Matúz Böske szépen beköltözött a tótvá- 
radi házba... Annyi volt a teendő, hogy 
a nyugdíjat át kellett íratni az új címre. 
Matúz Böske nevet se cserélt. A fahalász 
felhívta a postás figyelmét, hogy ezután 
két nyugdíjat fog kihozni erre a címre. 
Matúz Böske lakását albérletbe adta, 
Böske kéthetenként vonatra ült és beuta
zott Aradra. Ellenőriznie kellett lakását 
a szegényes bútorokkal. Csak tudja a bér
lő, hogy ő ott liheg a hátában.

Nevelőanyám trónolt továbbra is a 
támlásszéken.

-  Na, nem mesélsz semmi intimet? -  e 
kérdéssel tanulmányozta a barátnéja ké
pes felét.

Matúz Böske nem volt idióta, pontosan 
tudta, hogy nevelőanyám most mire cé
lozgat. 0  viszont nem dicsekedett és nem 
panaszkodott. Viselte a férjes asszony 
sorsát.

Nevelőanyám, aki sose használt mocs
kos szavakat, egyik nap csak kibökte:

-  És a fahalász erős férfi?
A prolinők az utcában azzal henceg

tek, hogy bezzeg az ő uruk erős ember, s 
ezzel a férfi péniszének a méretére céloz
tak, no meg a nemi kapacitására.

Matúz Böske erre a pimaszkodó kér
désre mélyen elpirult, ő az a nő volt, aki 
élete végéig pirulós maradt.

-  Jézus Mária, hogy tégedet mi izgat! -  
s ezzel egy gyönyörű, fekete selyem eser
nyőt nyújtott át a barátnéjának, csak úgy 
előhúzta a táskájából. A múlt században 
a házasságközvetítők egy esernyőt kap
tak ajándékba, annyit és nem egyebet.

-  Tedd csak le az asztalra — szólott ne
velőanyám, semmi köszönöm, hálálko- 
dás, tudomásul vette, hogy rendesen meg 
lett fizetve. Néhány nap múlva én kivit
tem az esernyőt a piacra és eladtam a 
paprikasoron a kofáknak. Azoknak min
dig volt bőven pénzük, és féltették a fű
szert az esőtől.

És nevelőanyámban hirtelen halt meg 
a szerelmes asszony. Este még szerelme
sen bújt ágyba és reggel már apám fád, 
fáradt, kiégett feleségeként bújt ki on
nan. Szemmel látható volt rajta a válto
zás. Pillanatnyilag nem volt kit férjhez 
adnia. A holdudvara, az változatlanul 
megmaradt, de ez per pillanat minden 
érzelem híján volt. Okos kislány voltam, 
Matúz Böske frigyének konzumálásával 
felfedeztem nevelőanyám titkát, szépü
léseinek, kivirágzásainak, rondaságai- 
nak változásait, évszakait. Ezt sose tet
tem szóvá előtte, de ettől kezdve többé 
már nem féltem tőle, megtanultam, hogy 
mások szerelmét átélve mi is szerelembe 
esünk.
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Sziránó 
és A Halál 
Nagy Albuma

„Soha már” 
(Mór, a holló)

Sziránó oly mértékig idegenkedett 
a véletlenszerűség minden formájától, 
hogy már óvodás kora óta egyik legfőbb 
foglalatoskodása a tervezgetés volt. Két 
dolgot kell eltervezni, állapította meg 
egyik alkalommal, mikor szokása sze
rint még épp ki nem csorduló, de már 
a nemes harci feladathoz felsorakozott 
könnyei játszi függönyén kibámulva, bús 
szemekkel nézte a falat két csendespihe- 
nó' közt (mindezt egészen a napi felszaba
dulást jelentó' nagymama érkeztéig), két 
dolgot tehát: az életet és a halált. Ebben 
a némiképp egzisztencialista felosztás
ban az élet nemcsak kronologikusan kö
vetkezett eló'bb, de — könnyebb feladat 
lévén — ildomosabb is volt ezzel kezde
ni. Az élet alakulhat jól, illetve szarul, a 
jól viszont kit érdekel, azon nincs mit fi
lézni, ha valami jól van alakulva, azt on
nan tudjuk (azaz nem tudjuk), hogy nem 
vesszük észre, 1/a probléma tehát kipi
pálva. Ellenben ha szarul alakul, amire 
Sziránó eleve több esélyt is látott, akkor 
sem túl változatos a lehetó'ségek palet
tája, minden szar élethelyzet eredője 
ugyanis a magány (minden más csak kö
rülmény és nyafi, ahogy megállapította). 
Tehát ő magányos lesz.

Erre, ahogy rezignált szemléló'dését 
egy pillanatra felfüggesztve, tekintetét 
körbejáratván a szobában, ahol a többi 
gyerek legózott, rajzolt, gyurmázott és 
zsibongott (óvónénistül, ahogy azt kell) 
már életének e korai pontján is reális 
esélyt látott. Most aztán, hogy ezek azért 
nem játszanak vele, mert nem akarnak, 
vagy mert ő lenne alkalmatlan a játék
ra (legalábbis ezekre a hülye dedós dol
gokra, úgymint a kisautók és plüssálla
tok, amiket otthoni körülmények között 
egyébként ű sem vetett meg, sőt), tekint
ve, hogy számára ez, maga a bús, ma
gányos, merengő élet volt az igazi játék, 
végső soron mindegy is volt, a végered
mény számít; tehát, hogy ő itt és most 
tök egyedül áll, és mindjárt sír, mert 
haza akar menni. íme, kipipálta az 1/b 
problémát is, pedig még uzsonnaidő sem 
volt.

Már kezdett is aggódni, hogyha ilyen 
tempóban halad, mihez fog kezdeni a 
második csendespihenőig, ameddig (az 
órával még nem lévén teljesen tisztá
ban), bár nem tudta, konkrétan meny
nyi, de még bizonyára sok idő lehet visz- 
sza. Na de nincs más hátra, mint előre, 
maradt az osztatlan, 2-es számú prob
léma, a halál. Mikor évek múltán, filo
zófiai fejlődésének eme kezdeti pontjá
ra visszagondolt, elnéző, atyai mosollyal 
mulatott egykori (második csendespihe
nő előtti) aggodalmán, tapasztalva, hogy
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a 2-est végiggondolni bizony (a sors apró 
iróniája) egy egész élet sem elég, nemhogy 
a csendespihenő előtti, amúgy is rövid 
játékidő.

Sziránó innentől kezdve tehát egész 
életében halálváltozatokat gyártott, má
niákus buzgalommal. Millió és millió le
hetőséget gondolt el, falta ismerősei min
den olyan sztoriját, továbbá azokat a 
filmeket és könyveket, amelyekben va
laki úgy hal meg, ahogy ő arra koráb
ban még nem gondolt -  persze többnyire 
azért akkor is továbbment az olvasásban 
(nézésben, hallgatásban), ha már előző
leg kipipált halálnemekről esett szó, de 
őszintén szólva, már megtört lelkesedés
sel. Újra és újra felmerült benne a gondo
lat, hogy ebből az egészből könyvet kéne 
csinálni, ha egyszer összegyűlik az ösz- 
szes, A Halál Nagy Albumát, vaskos, ke
ménybekötött, rekordvastag kiadványt, 
aminél már egyetlen példány megjelente
tési költségei is felemésztenének egy ki
sebb vagyont. Hogy aztán még neki se 
látott megalkotni eme örök fiókrabság
ra ítélt főművét, nemcsak kóros lustasá
gának volt köszönhető, hanem annak is, 
hogy tudta, A Halál Nagy Albuma csak 
a második kötet lehet az 1/b után (az 1/ 
a esetében ismét oda lyukadt ki, ahol a 
gondolatmenet kezdődött, a boldogság
ról nem lehet írni, ha mégis sikerül va
lamicskét, az már megint az 1/b eset). 
Ahhoz azonban, hogy ő egyáltalán fonto
lóra vehesse a titkos, nagy főmű megírá
sát, előbb még valakinek össze kéne dob
ni az 1/b-t, ha esetlenül és vázlatosan, 
hézagosán és összecsapva is, de legalább 
valamilyen formában. Ehhez meg ugye 
hol talál az ember bárkit is (Id. később -  
lábjegyzetelte magának ez utóbbi gondo
latát).

Mivel ezek a sorok is végesek, meg 
hát nem is lehet céljuk Sziránó Nagy 
Albumának maradéktalan rekonstruá
lása, most is csak a személyes kedvencek 
közül lehet felidézni párat.

Sziránó  
és a ridegen  
tovahaladás
Na gyárá ide, megjósollak, mondta a 

már-már valószínűtlen mérettartomá
nyokig, minden irányban kiterjedt ci
gányasszony. Sziránó ilyen helyzetekben 
(és ilyen helyzetek alatt érthetünk bát
ran mezei koldusokat, képeslapáruso
kat és egyéb karitatív adomány- és alá
írásgyűjtőket, cigihez tüzet, vagy akár 
egyenesen cigit kérőket, pontos időt kér
dezőket és mindenki mást is, aki az ut
cán megállította, többnyire nagyjából eb
ben a sorrendben, fél percenként, újra 
és újra), ezekben az emberi, túlságosan 
is emberi szituációkban mindig zavar
ba jött. Ezúttal is ingatta a fejét, indig- 
nálódott, kissé erőltetett mosollyal, hogy 
köszöni, de ő most nem. Ná, gyere mán, 
adod a tenyered, oszt má két perc és túl 
es vagyunk rajt'. De Sziránó hajthatat
lan volt, sietett haza, már mikor indult, 
vizelnie kellett, de nem volt ideje kimen

ni, egy telefont várt háromkor, nem le
hetett szarozni (azaz...). Köszönöm, most 
nem, nincs időm. Na há de legalább va
lami pénzét azt aggyá' há megjósollak én, 
mint a franc. Sziránó, vesztére egy pilla
natig habozott. No, nem az ajánlat csá
berejének okán, egyszerűen csak felme
rült benne a lehetőség, hogy megáll, és 
mint egyik ember a másiknak, elmagya
rázza az asszonynak, akin csak most vet
te észre a melltájékon fektetett kisbabát, 
hogy ő, Sziránó ugyan nagyon köszöni az 
ajánlatot, eleve megtisztelő, hogy a hölgy, 
vagy hát izé, Ön, nem, az nem jó, Maga, 
sőt, kis betűvel (mégsem őriztek együtt, 
mit is, nem emlékszik, mindegy), szóval 
maga pont őt volt szíves megkínálni, fel
kérni, azaz megörvendeztetni a jóslás le
hetőségével, de sajnos, és valóban mily 
nagy kár, az igen szoros időbeosztás
ba ez most nem férne be, továbbá, és itt 
a lényeg, pénz sincs nála, legalábbis erre 
fordítható, a legszükségesebb kiadások
ra eltetten túlmenő összeg. Mire belátta, 
hogy ezen körmondatának becsült idő
tartam a (pláne a várható közbevágások
kal együtt) szinte még több idejét rabol
ná el, mint maga a jóslás, már késő volt 
visszagyorsítania lépteit a kellő, ahogy ő 
nevezte, ridegen tovahaladó sebességre. 
Mindezt persze a nő is észlelte, majd, mi
vel Sziránó, menekülőre fogván a dolgot, 
mégis visszagyorsított a ridegen tovaha- 
ladóra, sőt, picivel még annál is gyor
sabbra, immáron végleg begurult és ezzel 
konkludálta kereskedelmi (reklám jelle
gű) párbeszédüket: há akkor dögőjj meg, 
mér rajtad rontás van, meglásd, főmész 
a járdára, oszt elüt az autó. Sziránó el- 
haladtában még gyors replikát fogalma
zott meg azt illetően, hogy az az úttest, 
amire gondolni tetszett, de oda meg, ha 
akarna se tudna felmenni az aluljáróból, 
azonban mire összeillesztette a kívánt, 
kellően szarkasztikus stiláris elemeket, 
csalódva konstatálta, hogy már hallótá
volságon kívülre ért, a lépcső tetején van, 
ahonnan visszanézve már nem is látja az 
asszonyt. Még ezen járt az esze, mikor a 
távolból vad brummogást sejtett és mi
re a hang irányába nézett, már csak pár 
méter volt közte és az irányíthatatlanul 
elszabadult, működésképtelen fékkel szá
guldó személygépkocsi között. Legyen szí
ves, ne üssön el, motyogta alig hallhatóan.

Sziránó
és az öntudatlan  
tüdő
A halálnak mindenképp csendesnek 

kell lennie. Fő értelme, hogy megsza
kítja, mit megszakítja, észrevétlenül le
keveri ezt az állandó, idegesítő, elvi
selhetetlen belső narrációt. Ezt, hogy 
folyton-folyvást, kötelező jellegű beszéd
kényszerrel le kell követni mindent. 
Hogy nincs egy perc nyugta. Mint példá
ul most is, azaz se, narrálta magát befe
lé, egy fárasztó, bevásárlás, buszozós, esős 
nap után Sziránó. És valóban kibírhatat- 
lannak érezte már ezen idegesítő szokását. 
Egy ideje például arra ébredt, hogy épp
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mondat közben van. Mindig épp mondat 
közben volt. ...legalábbis, ha úgy fogjuk 
fel. Ha úgy. Legalábbis olyan értelemben 
is felfoghatjuk. Ha. Legalábbis. Ilyen, el
szabadult, kontrollálatlan tiszteletkörö
ket járt az agya minden áldott éjszaka, 
mikor valahára leválhatott a tudatról, 
mikor levetette a napközbeni béklyókat, 
hogy másra is kell figyelni, úgy is mint 
jobb láb, bal láb, hogy betű után másik 
betű, hogy azt nézd, de jó segge van, meg 
hogy megvakarni az orrot, de á, itt a hát 
közepe is eléggé viszket. Almában azon
ban szabadon garázdálkodhatott. így 
Sziránó, amint sejtette is már egy ideje, 
nemhogy nem pihentetó'en és nyugtató
an aludt, hanem a legfárasztóbb módon. 
És nem is volt véletlen, hogy reggelen
te mindig úgy ébredt, mint akin átment 
egy traktor, aztán vissza is tolatott (tud 
tolatni egy traktor?. Elvben..., merengett 
el egy pillanatra), elvégre is ő nappal, az 
iskolában, később gimnáziumban, egyete
men stb. pihente ki magát, akkor aludt a 
szó klasszikus értelmében, mikor az élel
miszerboltban, a sorban állva különbö
ző öregasszonyok lökdösték harckocsiként 
funkcionáló kerekes, kosártartó járókeret- 
cekkereikkel, akkor aludt, mikor a buszon 
nyomorogva azt mantrálta egyre csak be
felé, hogy testvér lészen minden ember, 
testvér lészen minden ember, nehogy 
fintorai vagy gesztusai elárulják, hogy 
ezekkel az izzadt, piaszagú akárkikkel ő 
amúgy nem kívánna ily szoros testi kon
taktot, mint muszáj, vagy mikor épp elő
adást tartott valamilyen rendkívül fontos 
tudományos problémából, ami csak lát
szólag részletkérdés, de valójában alapja
iban rengeti meg a teljes össztudományos 
gondolkodást, legalábbis, ha nem ilyen 
fejjel adta volna elő, meglátszott volna az 
indexében, ebben biztos volt.

A halálnak ezt kell kikapcsolnia. 
Mint az általános iskolai úszásoktatás. 
A langy víz, a visszhangzó gyerekzsivaly 
monoton zümmögése. Mi a legnagyobb 
megaláztatás, ami az embert érheti? A 
nyilvános megelégedés, mondhatni ki
elégülés. Valamely fizikai, avagy szel
lemi állapot tökéletessége. Ugyanis 
nincs annál kiszolgáltatottabb hely
zet, mint amikor az ember leplezni sem 
tudja, hogy milyen jó. Mint amikor me
dencehőmérsékletű vízbe ereszkedik és 
a kis H20 atomok egyenként veszik át 
testének megfáradt súlyát az anyaföld- 
től. Lebegés, visszhang. Ilyenek. Legyen 
ilyen a halál is.

De ami még fontosabb, gondolta to
vább, hogy ne vegye észre. Ne tűnjön fel, 
hogy ő, Sziránó most ténylegesen abba
hagyta az élete kommentálását (s melles
leg éppenséggel magát az életét is), ne le
gyen éles átmenet lét és nemlét közt, csak 
amint a folyadék ellep egy már eszmélet
len, öntudatlan tüdőt, folyjon be, belé ez 
a semleges közeg, ami belülről kitölti, s 
gyengéden kiszorítja belőle ezt a valamit, 
ami mindig mondat közben van. így ér
jen véget a belső szöveg is, mondat köz
ben, egyik pillanatról a

(glugy)

Sziránó
és a legbizonyosabb  
alkalom
Na, ez is rendben. Meglátta a nőt, pont, 

mikor már zavart okozott volna a forga
tókönyvben, hogy nem találja. Sziránó, 
bár nagy rajongója volt a blazírt helyze
teknek és prózai okoknak, bizonyos al
kalmakkor nem vágyott ilyenekre. Ez a 
mostani pedig még ezek között is a legbi
zonyosabb volt.

Intett a fejével, kicsit a jobb válla felé 
rántva, hogy húzódjanak félre egy perc
re, mondani szeretne valamit. Két perc
cel ezelőtt már jól eltervezte a jelenetet, 
szelíd lesz és nyugodt, valami angyali 
harmónia szállja majd meg, s ő a legne
mesebb, legelegánsabb intimitással bo
nyolítja az ügyet.

Minden angyali harmónia dacára az 
intés valahogy mégis kissé erőltetett-ide- 
gesre sikerült. A nő összeráncolta a szem
öldökét és mintha a szája széle is megrán
dult volna. Összes jelenlévő barátnőit és 
egyéb udvartartását kelletlenül odahagy
va (fél perc, mindjárt jövök) hajlandó volt 
két méterrel arrébb húzódva végül is be
szélni vele. Te meg mit integetsz nekem, 
nem vagyok én a kutyád, mégis mit kép
zelsz magadról. Sziránó azonban a mel
lettük álldogáló és bambán, leplezetlenül 
figyelő nőtársaságig kényelmesen elhal
latszó ordibálás dacára sem hagyta ma
gát kizökkenteni angyali harmóniájából. 
Halk, határozott, mély, kicsit reszelős 
legszebb férfihangján így szólt: szeretnék 
elbúcsúzni. Miért, kérdezte a nő, eluta
zol? Úgy is mondhatjuk, sejtelmeskedett 
hősünk. Igyekezett ehhez illően nézni is, 
de a nő nem vette észre. Hova? Az most 
nem számít, felelte hősünk, de nagy bosz- 
szúságára már kevésbé átszellemült bari
tonnal.

Jó, hát biztos..., nézte a cipőjét a nő, 
majd a kis hatásszünet elteltével újabb 
ordibálásba kezdett arról, hogy már meg
beszélték Sziránóval, hogy hagyja őt bé
kén és végképp ne integessen neki a fe
jével, kikéri magának és egyébként is. 
Sziránó alig bírva kivárni a folyosózen- 
gető monológ végét, immáron meg-meg- 
remegő tónusán még annyit tett hozzá 
mindenhez: többé nem foglak zavarni. 
Most ez meg már megint mi a franc, csat
tant föl a nő, de Sziránó egy alig hallha
tó szia kíséretében megindult lefelé a lép
csőn. Végtelennek tűnő útján, egészen a 
földszintig elkísérte a nő barátnői és ud
vartartás jellegű csoportjának udvari
as érdeklődésére válaszul szolgáló, vissz
hangzó panaszkodása.

Bár a szíve erősebben vert, minden 
nyugodt volt és csendes. Susogtak cipő
je alatt az alvó falevelek, tompán moraj- 
lott az utca. Elvben még be akart menni 
aznapi egyetlen előadására, de meggon
dolta magát, elvégre is most már minek. 
Amire helyette készült, úgyis jobb opció
nak tűnt.

Feküdt az ágyon. Bal kezében össze
gyűrt papír Ne haragudjatok felirat
tal, a jobbot lelógatta a padlóig. Várt. 
Kicsit fájt a csuklója, de semmi elvisel
hetetlen. Némi vér csöpögött, de nem ér
demleges mennyiség. Ez így nem lesz jó, 
morgolódott, és föltápászkodott élőholt 
pózából, hogy az eddig használt elvásott 
svájcibicska és életlen papírvágó olló he
lyett hozzon egy rendes kést a konyhából. 
Kislattyogtában eszébe jutott, hogy teg
nap nem mosogatott el, így nem lesz al
kalmas tiszta eszköz. Beletúrt a mosoga
tóban álló óriási kupacba, és kihúzott egy 
kést. Nyomott némi mosogatószert a szi
vacsra, engedett egy kis langyosvizet és 
nekiállt elmosni a gyilkos fegyvert. Ha 
már ott volt, néhány más edényt is.

Ami a halált illeti, kicsit kiábrándító 
volt. Mert hogy Sziránó ugyanúgy érez
te a csípő fájdalmat az immáron felvá
gott, de előtte még életlenebb eszközök
kel alaposan meg is gyötört csuklón. És 
bár a vér már rendesebben folydogált, az 
egész kezdett unalmassá válni. Mindezek 
mellett pedig már émelygett is. Angyali 
harmóniájában, megnyugvó békéjében 
ez a nem várt zavaró tényező nem hagy
ta maradéktalanul átszellemülni. Nem 
akart úgy meghalni, hogy utoljára még 
önnön egykori gyomortartalmának ma
radványait ízlelje, persze nem mintha ez 
igazán számítana, ha az ember amúgy is 
meghal, mégis, ez nem rendjén való. Meg 
hát így találjanak majd rá? Mert vérbe
fagyva még oké, de ugyanez hányással? 
Mily megalázó.

És eszébe jutottak különböző dolgok az 
életéből. De legfőképpen ez a mai nap járt 
a fejében. Elnézte az életlen kést és tom
pa papírvágó ollót, amikkel eddig próbál
kozott. Erre az egész öngyilkosságra gon
dolt, főleg a mosogatásra.

És egyszerre, számára is érthetetlen 
okokból, kisebb-nagyobb hümmögések 
közepette kuncogni kezdett. Ez azonban 
aggodalommal töltötte el, tekintve, hogy 
minden egyes kuncantással közelebb ke
rült a hányáshoz. Vigyázni kell, gondolta, 
majd, mintha a csontvelőjéből törne föl, 
vagy egyenesen az őssejtjeiből, hirtelen, 
velőtrázó, vadállati röhögés kezdte rázni, 
mely bár inkább mintha hörgésre emlé
keztetett. És jött, egyre csak jött valami 
legmélyről a minden, ahogy szinte réte
genként gurgulázta fel magából az egész 
életét, annak összes banalitását és ügye- 
fogyott keservét, míg aztán fokozatosan 
elhalkult és megnyugodott. Már csak föl- 
fölvihogott párat, majd az is abbamaradt. 
Csak az já rt az eszében, hogy valahogy 
még vissza kéne rendeznie rakoncátlan 
arcvonásait az előre eltervezett angyali 
harmónia üdvözült, megbékélt mosolyá
ba, de ezen megint visszafojthatatlanul 
röhögnie kellett.

Ez a mérhetetlen röhöghetnék, gonosz, 
ferde, kaján vigyor maradt Sziránó utolsó 
arckifejezése.

Egészen angyali volt.
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SZŐCS ISTVÁN

Ismeret, tulajdonjog, közkincs
Ami az embert nagyon izgatja, azt ki- 

énekli. Ha nem lehet, kizümmögi, vagy 
kilallalázza. Jó másfélszáz évvel ezelőtt, 
komoly, nagyon is komoly emberek elfá- 
tyolosodott szemmel, sóhajtásokkal szag
gatva, dúdoltak egy sejtelmes, hullámzó 
dallamot erre a nevetséges, mégis kísér
teties szövegre, hogy:

Müller Gyula nagynaptára
Szerkesztette Fribaisz István
Emich Gusztáv betűivel
Ezernyolcszáz ötvennégyben.
Igen, mert Debrecenben kidobolták, 

hogy a Dungót ne dalolják... Ám csaka- 
zértis dalolták, rejtjelezve... A rejtjeles 
szövegek különösen elszaporodtak, el
szaporodni voltak kénytelenek a szocia
lizmus építésének korszakában, s mint 
közismert, nemcsak ideológiai, szocioló
giai, művészet- és irodalomelméleti mű
vekben, hanem különösen gazdagon a 
történetírásban, vagy történetírásnak 
szánt művecskékben, eljutva odáig, hogy 
— mivel a szerzők káderlapja fontosabb 
volt, mint a műve — bizonyos nevek már 
le sem írattak, legfennebb csak egy ész
re alig vehető hunyorítás jelezte, hogy 
itt megszólal valaki. Mintegy a költő
re hivatkozva, hogy -  „Nem érdekelnek 
a nevek, engem csak maga a szellem ér
dekel.”

A történetírás pedig különöskép
pen népes versenypályája volt -  minden 
időkben! -  a sok álcázásnak, átfestés
nek, titokzatoskodásnak, erről bizony
kodni sem kell, hiszen a „tudományta
lan” életben is nap mint nap tapasztalni, 
hogy valaki, bárki, akárki, úgy ad elő 
özönvíz előtti anekdotát, élcet, adomát, 
mintha csak minap esett volna meg, és 
éppen vele. Vannak szerzők, művek, me
lyek elé az utókor odabiggyeszti az előta
got: Pszeudo-...

A XX. századi magyar etnológia, kul- 
túrantropológia, virtuális történetírás 
és még sok minden efféle egyik legér
dekesebb alakja volt Magyar Adorján. 
Talán senkit annyian nem hallgattak 
el azok, akik ihletődtek, vagy egyszerű
en csak csórtak belőle, és azok is, akik 
hadakoztak a történelmi látomásai el
len, sokszor a nevét sem merték kiejte
ni. Éppen ezért örvendeztem Csontos 
Péter budapesti történész napokban ér
kezett levelének, amely e témakörben 
szokatlan direktséggel és kompromisz- 
szumkészség-hiánnyal törekszik belete- 
nyerelni a Magyar Adorján-komplexus- 
ba: Követők? Épigonok? Plagizátorok? 
Bemaszatolók?

„A magyar őstörténeti kutatások kö
zül napjainkban a legnépszerűbb a kár
pát-medencei őshonosságunk elmélete. 
Az egyre sűrűbben megjelenő ilyen tá r
gyú művek láttán az olvasó azt hinné, 
hogy egy új elmélet diadaláról van szó, 
amelyet most, hirtelenében, változatos 
tekintélyű irománygyártók szajkóznak 
egymás kontárkodásaiból, a fő vezérfo
nal mentén. Az igazság ezzel szemben

az, hogy a kárpát-medencei őshonosság 
elmélete nagyjából száz éves! Egyetlen 
ember alkotta meg, hozzá fogható, mód
szeresen kidolgozott, rendszerbe foglalt, 
részletes bizonyítási eljárásokkal alátá
masztott alapelméletet e témában belőt
te senki nem alkotott, és e szerző neve: 
Magyar Adorján.”

„A minden orientalisták atyjaként 
tisztelt Ligeti Lajos mondotta volt, hogy 
jó, ha száz évente születik egy-egy nagy- 
formátumú és kiváló képességű tudós 
egyéniség, aki meghatározza néhány 
generációra a helyes kutatási irányvo
nalat... Hát ilyen volt a XX. század szá
mára az 1887-ben Budapesten született 
Magyar Adorján is, aki hosszú és válto
zatos élet után 1978 őszén hunyt el, az 
egykori osztrák-magyar monarchia leg
délibb csücskében lévő Cattarói öböl mel
lett, Zelenika községben. E vidékre már 
kisiskolásként elkerül, atyja -  jogász- 
doktor és nyugalmazott huszárszázados 
-  itt alapított szállodát, mely majd meg
élhetésül szolgált az államosításig.”

„Mire alapiskoláit négy helyen és négy 
nyelven elvégezte, anyanyelvén kívül 
anyanyelvi szinten beszélt olaszul, néme
tül, szerbül is; később itáliai művészeti 
tanulmányai során -  festészet, grafika -  
más nyelveket is megismert (latinul is jól 
tudott); otthonos volt a megtanult nyel
vek tájszólásaiban is, albánul is folyéko
nyan beszélt. Katonai idejét Brassó kör
nyékén töltötte, önkéntes huszárként, s 
közben tanulmányozhatta a székely fal
vak népművészetét. Ekkoriban készített 
temérdek rajza, fényképe, jegyzete kiin
dulópontként szolgált későbbi kutatásai
hoz s megalapozta saját, szecessziós jel
legű művészeti irányvonalát is.”

„Fiatalabb korában a magyarságot 
ő is nomád, ázsiai eredetű népnek hit
te, hiszen így tanulta. Ám egyre szé- 
leskörűbb nyelvészeti, néprajzi és em
bertani kutatásainak eredményei már 
1918 körül mintegy kényszerítették ar
ra, hogy a magyarság földmíves elemét, 
zömét, őseurópai, árjaelőtti „ősnép” gya
nánt tekintse, az általa teljesen belakott 
Kárpát-medencében, miszerint Árpád 
seregei csak államunkat és nem honun
kat hozták létre; innen az idők során 
sok-sok hullám kirajzott, ez a magyará
zata megannyi feltételezett őshazának; 
északi és keleti rokonnépeink ősei is in
nét vándoroltak ki, beláthatatlanul távo
li időpontokban.”

„Kutatásai eredményeit igyekezett is
meretterjesztő' szinten a nagyközönség 
tudomására hozni, 1928-tól gyakorlati
lag haláláig, több mint félszáz kiadvány
ban. Szinte minden jelentősebb emig
ráns magyar műhellyel, főszerkesztővel, 
őstörténet-kutatóval levelezett. Tanait 
és eredményeit úgy hintette szét a nagy
világba, mint egy gazdag örökös, kinek 
egyetlen célja vagyonának szétosztá
sa. Első kötete nyomtatásban 1930-ban 
jelent meg: Kérdések. Ázsiából jöttünk-

e vagy európai ősnép vagyunk? címmel. 
Bár ebben már teljesen kiforrott az ál
láspontja őshazánk és eredetünk dolgá
ban, a részletesebb bizonyítékokkal alá
támasztott nagy műveit csak később 
fogalmazta meg és illusztrálta saját raj
zaival. A Magyar Ősműveltség című kb. 
1300 oldalas műve kézirata a II. világ
háború forgatagában itt Budapesten ve
szett el, miközben ő Róma közelében egy 
olasz internáló táborba volt bezárva. Ezt 
később újraírta kb. 1400 oldalon, 1958 
és 1966 között, de csak halála után je
lent meg; ugyanígy a kisebb terjedelmű 
Csodaszarvas és a Magyar Építőízlés. 
Csak a Lelkiismeret Aranytűkre című et
nológiai tanulmány jelent meg önálló kö
tetben Svájcban, a család költségén.”

„Ha kiadója nem is akadt az emig
rációból, levelezője annál több, látoga
tói is érkeztek, szinte az egész világ
ról. így keveredett le hozzá a déldalmát 
tengerpartra Tomoryné is Amerikából, 
aki elvitte tőle az Ősműveltség kézira
tának másolatát, szigorúan kiadási cél
ból, a tengeren túlra. Sajnos, ez nem 
történt meg soha, viszont a szerző ha
lála után a hatalmas kézirathalmazt 
lemásolta egyik budapesti kedvencé
nek, Grandpierre K. Endrének (ezt ma
ga Tomoryné mondta el nekem), aki e 
kiadatlan adathalmaztól ugyancsak 
megihletve óriási irodalmi munkássá
got fejtett ki kárpát-medencei őshonos
ságunkról -  de még véletlenül sem írta 
le Magyar Adorján nevét! A kölcsönzött 
alapelvhez igazította további kutatása
it és éppen ezáltal gyakorolt nagy hatást 
a későbben beérő epigonokra. Ákik már 
oly sokan vannak, hogy szinte lehetetlen 
számontartani őket.”

„László Gyula kiváló régészünk 
»Kettős honfoglalás« elmélete nagyjából 
a hatvanas-hetvenes évekre érett be, de 
úgy, hogy a késő avarkor régészeti iga
zolásán túl, visszafele az időben nem 
merészkedett; ám még ezt is nehezen 
nyelték le tőle, holott irodalmi elődként 
éppen azokra hivatkozott (Nagy Gézán 
kívül), akik legnagyobb ellenfelei voltak, 
mint pl. Györffy György. László Gyula 
minden emigráns fércművet megkapott, 
és el is olvasott; Őstörténetünk c. 1981- 
ben megjelent kis kötetében meg is emlé
kezik róluk. És itt ír Magyar Adorján ős
történeti látomásáról is. Tetszik neki az 
alapötlet, hogy a magyar földmíves nép 
zöme nem Árpádékkal költözhetett be, 
hanem már itt élt akkoron is (hivatkozik 
erre vonatkozólag a Tarih i üngürüsz- 
re is) és ugyanazt a nyelvet beszélte; és 
hogy nagy tömbökben kiegészítette egy
mást avar és honfoglaló; de ennél többet 
feltételezni, mondotta, a szigorú tudo
mányosság elvei mellett csak álmodozás 
lehet.”

„László Gyula levele Magyar Ador
jánhoz 1978 októberében már csak a 
friss sírhanthoz juthatott el.” „Az Ön írá
sainak hitelét az a tündéri mitosz adja, 
amit nem boncolgatni kell, hanem amire 
az ember azt mondja: bizonyos, hogy lé
nyegében valahogy ilyennek kellett len
nie a régmúlt idők sámánjai által taní-
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tottaknak is. Teljes tisztelettel hajlok 
meg az Ön kora előtt, hiszen ősvallásunk 
Matuzsáleme... A csillagos ég káprázni 
kezd az Ön csendes szavú tanítása nyo
mán és a füvek, fák, állatok és emberek 
is mint megtestesült mítosz vesznek kö
rül. Eszembe se jut kérdezni, hogy mind
ez honnan tudható? -  oly szép. Ilyenkor 
a krónikás hallgat bennem és az ember 
elandalodik... Ennek a levélnek egyetlen 
oka, hogy lerójam tiszteletemet az ősz 
táltos előtt... szétválaszthatatlanul ötvö
ződik benne a képzelőerő szépsége és a 
mítosz sorsszerűsége, Vörösmarty vilá
ga ébred újra könyveiben.”

„A Svájcban nemrég elhunyt tör
ténelemtudós, Vajai Szabolcs Magyar 
Adorján legkisebb fiához írt leveléből 
egy részlet, abból az alkalomból, hogy 
az Ősműveltség kiadására készülődött.” 
„Magyar Adorján életműve valóban nem
csak figyelemre méltó és nemcsak a fiúi 
kegyelet, de általános érdek is indokolja 
közzétételét. Teljesen igazad van, hogy 
ezeket az ihletett írásokat nem engeded 
a talmi tudományosság olcsó címkéinek 
áldozatául. László Gyula barátom helye
sen sorolja azokat a tündérmese irodalmi 
kategóriájába. Ez messze nem lebecsü
lés, hanem sokkal inkább felértékelés: 
a mese és kiváltképp a tündérmese -  a 
mítosz ifjabb nővére, az egyed és uni
verzum összhangjának tudatosuló ha
tármezsgyéjén. S mivé lett volna Dante, 
vagy Vörösmarty e tudatosítás híján? 
Atyád, ha talán nem is szándékkal -  és 
így jobb -  az ethnoszociológia egyedi rög
zítésével alkotott nagyot. Hiszen nem lé
nyegbe vágó a tündérmese való volta? S 
mindezt tükrözik Atyád rajzai is a miti
kus vízió aktualizált grafikája.”

Éppen e ponton azonban átmenetileg 
félbe kell szakítanom Csontos Péter le
velét. Magyar Adorjánban nem volt sem
mi révézetesség, semmi sem állt tőle 
messzebb, mint az önkívület keresése lá
tomások felidézése végett. A XX. század 
első harmada óta a „sámánkodás” ép
pen olyan divatossá lett, mint a sámán
kodás vádja; ha valaki a népi hiedelem- 
világgal akart foglalkozni. (Hamvas Béla 
Karneváljának egyik fejezetében pokoli 
szatírát ír az effajta ,,-kodás” mindkét ol
daláról, pro is, és kontra is; például a „kí
sérteties hasonlóságok” és analógiák haj
szolásáról, a ceremoniális viselkedés és 
a bohóckodás egymást fenyegető csap
dáiról; ám, érdekes, sohasem idézik!?) 
Magyar Adorjánból hiányzott minden 
hajlam a miszticizmusra és az irracio
nalitásra. Mint kortársa, Leo Frobenius 
(1873-1938), ő is úgy hitte, hogy a haj- 
dankor emberének legnagyobb élménye 
az égitestek mozgásának színjátéka volt, 
ennek értelmezésére születtek a míto
szok, ennek dramaturgiáját követte min
den földi szertartása a hatalomról és a 
termékenységről; ennek alapján elemez
te, értelmezte a népi tündérmeséket (e 
műfajra sok folklorista inkább a varázs
mese elnevezést használja). Amikor 1972- 
ben először írtam róla, szemléletének jel
lemzésére a Csaba királyfi -  mondakörről 
adott magyarázatát említettem: ez a csil

lagászati üstökös-jelenségből indul ki (pl. 
a visszatérés motívuma a csillagvilág
ból), s ez annyira materialistának tűnt, 
hogy egyes, akadémikus-tempók szerint 
krákogó köztörténészek és nekivadult if
jonc költők azzal vádoltak, hogy én talá
lom ki az egészet (akárcsak a Kibédi tál
tosasszony bronz szobrocskáját).

Igazán élvezetes, sőt izgalmas követni 
fejtegetéseit, amikor a mesealakokra tö
rekszik ésszerű magyarázatot adni. Pl.: 
a tűzokádó sárkány. Ezek a hatalmas 
testű ősállatok irdatlan mennyiségű 
zöldnövényt voltak képesek bekebelezni. 
Ezeknek erjedéséből bendőjükben me
tángáz keletkezett, és mikor kiböfögték, 
az lángra lobbanhatott. így volt-e vagy 
sem, de a miszticizmus hiányzik belőle! 
Különben másik kortársa, Edgar Dacqué 
nyomán, ő is azt vallotta, hogy az ember 
nem a gerincesek fejlődési sorának vé
gén jelent meg, hanem legkésőbb már 
az őshüllők világkorszakában. Vagyis 
hogy a homo sapiens elődjeként létezett 
már a homo monstruozus és homo ma- 
gicus is. (Lásd erről Várkonyi Nándort 
a Szíriát oszlopaiban, különösen az el
ső kiadásban.) Az utóbbi állítólagos leg-

Kisalföldi faragott székhát

szembetűnőbb jellegzetességéről, a har
madik szemró'l (homlokszemről) Magyar 
úgy vélte, hogy a rendkívül párás, tehát 
homályos geológiai korszakok idején, a 
föld mágneses hullámok vagy az infra
vörös sugárzás által történő tájékozódás 
szerve volt.

Magánemberi megjelenéséből is hi
ányzott minden ceremoniális beállított
ság vagy patetikus hajlam. Mikor meg
ismertem, már 85 éves volt, háta-válla 
görnyedt, haja sárgás-fehér, de szellemi
leg nagyon éber, „schlagfertig”, sőt csip
kelődő természetű volt. Kertjében kis 
campinget működtetett nyugati turisták 
számára; s környezetében híres volt ar
ról, hogy egy-két percnyi csevegés után 
már képes volt eltalálni, hogy vendé

ge római vagy firenzei, hamburgi vagy 
frankfurti, netán kitelepített prágai; be
mutatkozásom után néhány perccel még
is idegesen meredt rám: Születésileg ho
vá való? Mondom, hogy marosvásárhelyi. 
Szörnyű, felelte, hiszen maga úgy beszél 
magyarul, mint egy New York-i zsidó!... 
És majd’ két napon át mindég csúfondá- 
rosan megismételte mondathangsúlyom 
végének a lebegtetését, amíg leszoktam 
róla. (Megjegyzem, annak idején buka
resti román kollégáim is így gúnyolták 
román kiejtésem: „Mister Twister”, pedig 
nem is beszélek angolul.)

Magánemberi habitusa sem vala
mi vajákos különcé volt, hanem a ré
gi, jó békeidők társaságbeli úriemberé
nek hangulatát árasztotta. Ebéd után 
kikapcsolódásul nem rénszarvasbőrből 
feszített sámándobott vett elő, hanem 
leült a zongorához és Verdi-operák zon
gora-kivonataiból játszott parafráziso
kat és fantáziákat, meglehetősen fülbe
mászó modorban.

Ahogy idegen nyelvű környezetben él
vén, nem érintette meg eléggé a XX. szá
zad elejének nyelvi forradalma, s korai 
Jókai-regények stílusában fogalmazott 
legalább háromféle múltidőt s kétféle jö
vőidőt is használt (amikor Raguzába vol
tam menendő), s energia helyett erönyt 
mondott, úgy magánéletének a légkö
rében is volt valami a régi dzsentri-re
gényekből. Amikor levelezni kezdtünk, 
küldött egy fényképet, egy ötéves forma 
szöszke kislányt tartott rajta az ölében. 
Egyszer az asztalnál megkérdeztem, hol 
van a lánya? „Adorján néni” a háttérből 
ijedten kezdett hadonászni, ujjával ajkait 
ütögette, ő meg úgy tett, mintha nem hal
lotta volna a kérdést. Délután aztán a né
ni megsúgta, hogy lányuk egy, a család
dal és általában a magyarokkal szemben 
nagyon távolságtartó szerb férfihoz ment 
feleségül és követte őt valahova Szerbia 
mélyébe; -  azóta a nevét sem volt szabad 
a házban kiejteni. Máskor, miközben ha
talmas sültes tálra felpúpozott citrom
fagylaltot eszegettünk -  azt hittem, az 
egész campingnek lesz, de csak mi hár
man fogyasztottuk el - , elandalodva ar
ról mesélt, hogy fiatal korában egy ízben 
milyen kellemes kéthetet töltött vitorlás 
csónakon, végighajózva az egész dalmát 
part mentén... Egyedül tetszett? ...kezd
tem, de gyorsan, nyomatékosan rávágta: 
Egyedül! ...Később, amikor a néni vala
miért kilibbent a konyhába, rám mordult: 
Te is, fiam, pont az asszony előtt kérdezel 
ilyen marhaságokat!

Amikor 1941 tavaszán az olaszok 
megszállták azt a vidéket, mivel nem 
járult hozzá, hogy vendéglőjében tisz
ti étkezdét rendezzenek be, elhurcolták; 
előbb egy közeli sziget erődjének börtö
nébe (képzeld el, mindenféle kommunis
ta alakokkal voltam együvé bezárva!), 
majd egy Róma környéki gyűjtőtábor
ba internálták. De legalább nyugodt le
hettem, hogy odahaza a Fekete Hegység 
partizánjai a családomat megkímélik... 
így is történt.

(folytatás következő számunkban)
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N yom olvasás k ezd ők n ek  és  h a lad ók n ak
Miklós Ágnes Kata könyve beveze

tést ígér a detektívtörténetek világába, 
és többszörösen be is váltja ezt az ígére
tét. Ösvényt tapos egy olyan szövegkor
puszban, amely egyszerre hozza zavarba 
az olvasót sokféleségével és darabjainak 
szembeötlő hasonlóságaival. Mi a közös 
Miss Marple történeteiben és Philip K. 
Dick Különvéleményé ben? Mi az alapve
tő' különbség Hercule Poirot és Sherlock 
Holmes nyomozásai között?

Az elsó' kérdés a laikusoké: azok, akik 
nem ismerik ki magukat igazán a de
tektívtörténetek szövevényeben, találó
nak láthatják azt a problémát feszegetni, 
hogy miben állhat a műfaj lényege, ponto
san mire is ragasztjuk rá a „krimi” cím
két. A külsó's érdekló'dó'k — akik közé ma
gam is tartozom -  számára Miklós Ágnes 
Kata könyve világos, pontos válaszokkal 
szolgál, miközben emelt szintű detektív- 
regény-műveltség kialakítására ajánl fo
gódzókat.

A második kérdés a nyomozástörténet- 
rajongóké és -szakértőké. Akik számára 
nyilvánvalóak a műfaj karakterisziku- 
mai, és a finomításokra, az árnyalás
ra kíváncsiak. Sejtésem szerint a Bűnös 
szövegek számukra is tartogat újdonsá
gokat. A könyv narrátora — igazi mesé
lő, aki a teoretikus részekbe is bele tud 
vinni egy kis feszültséget, fordulópontot, 
megoldásra váró problematizálást -  ott
honosan mozog a krimik szövegvilágá
ban, és könnyedén meg tudja valósítani 
az egyes detektívtörténet-szerzó'k műve
inek precíz összevetését. A rutinos kri
miolvasókat Miklós Ágnes Kata köny
ve a történetek újraolvasásába vezeti be, 
okos és szellemes asszociációkat kínál 
számukra.

A Bevezetés a detektívtörténetekbe te
hát (minimum) kettős funkciót tölt be: 
egyszerre szól a szakavatottakhoz és a 
kevésbé tájékozott közönséghez. Nem 
egyszerű feladat, hiszen ami az egyik 
számára érdekes lehet, az untathat
ja a másikat: túlságosan kézenfekvő
nek vagy szőrszálhasogatónak tűnik. A 
szerző tematizálja is ezt a kétirányú tö
rekvését, egy részprobléma kapcsán. A 
detektívtörténetek rejtélyeinek megoldá
sáról van szó, amelyet a szerző még egy 
ilyen, irodalomértelmező kontextusban 
sem árulhat el. A krimirajongók ugyan
is kifejezetten idegenkednek attól, hogy 
idő előtt, vagyis a történet személyes el
olvasása előtt megtudják a végkifejletet, 
a talány kulcsát. A szerző tehát, miköz
ben látványosan igyekszik a külsősök
kel is megkedveltetni a műfajt, nagyban 
számít azok érdeklődésére, akiket a kri
miolvasás már hatalmába kerített. Ezt a 
dilemmát aztán bravúrosan oldja meg: 
a detektívtörténetek értelmezése során 
maga is rejtélyeket teremt, amelyeknek 
megoldása kizárólag a személyes olvas
mányélmény által érhető el.
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Csalafinta eljárás ez, mert általa a 
szerző fokozott kíváncsiságot kelt olva
sójában, nemcsak saját szövegének foly
tatása, hanem a szóban forgó irodalmi 
korpusz iránt is. És ez a kíváncsiság nem 
marad meg az „érdeklődjünk-művelőd
jünk” attitűd szintjén, hanem olyansze
rű tudásvágy, mint amit egy jó pletyka 
kezdete kelt bennünk, gyarló emberek
ben. Elemi szinten tudni akarjuk a foly
tatást, és kész. Ritka az olyan iroda
lomértelmező, irodalomtörténeti vagy 
teoretikus szöveg, amely ezt a hétközna
pi kíváncsiságunkat keltené fel. A Bűnös 
szövegek éppen ezért -  oldott nyelvezetén 
túlmenően is -  élvezetes olvasmánynak 
bizonyul.

A könyv könnyedségéhez nagyban 
hozzájárul a kronologikus szemlélet- 
mód, mivel kézenfekvő modellt ajánl ol
vasóinak, amelyen belül szabadon cikáz
hatnak az életművek és szövegek között, 
anélkül, hogy irodalomtörténeti ponto
sításokkal bajlódna. Miklós Ágnes Kata 
detektívtörténetekről szóló, talányok
kal teleszórt elbeszélése 1841-ben kezdő
dik, amikor megjelent Edgar Allan Poe 
A Morgue utcai kettős gyilkosság című 
novellája. A szerző olvasatában ugyan 
már Oidipusz király rejtélye is a detek- 
tívtörténet felé mutat, nem is beszélve a
11. századi kínai nyomozástörténetek
ről vagy J. F. Cooper nyomkereső indi
ánjairól, akik időben egy picit szintén 
megelőzték a krimit. Poe azonban olyan 
konstrukciót hozott létre, amelynek leg
főbb összetevője a bűneset körülményei
nek kiderítése és a tettes beazonosítása. 
Ugyanakkor Poe-nak sikerült a klasszi
kus krimi összes konvencióját meghatá
rozni: megteremtette a különc detektív 
alakját, akinek felismeréseit a narrátor 
csak egy kis lemaradással tudja követ
ni, használta a pszichológiai okfejtést, a 
zárt teret, az ártatlan gyanúsított figu
ráját, valamint a legkevésbé valószínű
nek látszó tettes toposzát.

És a Bevezetés a detektívtörténetekbe 
innen kezdi szépen, sorjában, de izgal
masan bemutogatni a krimi nagyjait, a 
többé vagy kevésbé kanonizálódott szer
zőket. Arthur Conan Doyle és Agatha 
Christie írásai természetesen kiemelt fi
gyelmet kapnak, hiszen a szerző szerint 
(is) a műfaj kvintesszenciáját hordoz
zák. Aztán következik Dashiel Hammett, 
Raymond Chandler, Georges Simenon -  
de értelmetlen lenne itt részletesen felso
rolni akár csak a terjedelmesebben tá r
gyalt szerzőket is, anynyira bőséges a 
kínálat. Lényeg, hogy Miklós Ágnes Kata 
pontosan megrajzolja a 19. század köze
pétől induló műfaj -  egyik lehetséges -  
útvonalát. A klasszikus angol krimitől a 
„keményöklű” (hard boiled) nyomozótör
téneteken és a rendőrelbeszéléseken (ro
man policier) át a bűnözőt mint főhőst 
szerepeltető posztmodern változatig és a 
metafizikus krimiig. Útközben természe-

BEVEZETÉS A DETEKTÍVTÖRTÉNETEKBE

MIKLÓS
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tesen más megállói is akadtak: a társa
dalmi krimi és a thriller, meg olyan ki
térőket is tett, mint a horror vagy a 
kémtörténet. A Bűnös szövegek főként a 
detektívtörténet változataira koncentrál, 
de minden itt említett műfajt bevon vizs
gálódásának hálójába.

Az értelmezett szövegkorpusz így ha
talmasra duzzad, és több populáris mű
faj beavatottjai számára kínál átjárást. 
Az egyes fejezetek asszociációs techniká
val íródtak, ugyanakkor a kronologikus 
szemlélet, a könyv tagoltsága és a visz- 
sza-visszatérő utalások biztosítják az in
formációk rendszerezettségét. Ez utóbbi
ra főleg a laikusoknak van szükségük, 
akik például egy szereplő elejtett nevé
ről nemigen tudják megállapítani, mi
lyen szerző melyik történetére is kell pon
tosan gondolni. Szerencsére a kötet egy 
Könyvespolcnak nevezett listával ér vé
get, amely fejezetekre bontva közli a be
idézett, megemlített vagy részletesen tá r
gyalt írások adatait.

És végül: a kötet nemcsak a krimiol
vasók, hanem a kriminézők számára is 
megmutatja azokat a bizonyos értelme
zői csapásokat, ezúttal a detektívfilmek 
szövevényei között. A tévéadók tele van
nak klasszikus, illetve „keménylegényes” 
és zsarus krimikkel, na meg minden le
hetséges nyomozós-bűnesetes hibrid el
beszéléssel, s az évente megjelenő nagy
játékfilmes termés jelentős hányadát is 
ezek teszik ki. Miklós Ágnes Kata úgy ír
ta meg könyvét, hogy a tudás, amit 246 
oldal átböngészése során szerzünk, erre a 
világra is kitűnően alkalmazható. És ki 
ne akarná Columbo hadnagyot mélyeb
ben megérteni?

Miklós Ágnes Kata: Bűnös szöve
gek. Bevezetés a detektívtörténetekbe. 
Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2009.
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[...] Tekintve, hogy nem mindenki kerül Lord 
Byron helyébe, a körülményei által meghatározott, 
nyomorult halandó számára bizony elég bonyolult köl- 
tó'ien lakozni. Ám ettől függetlenül vannak pillana
tok, napok, akár hetek is, amikor mintha űrutazásra 
mehetne az ember, amikor tágulhat az idő és a tér, 
és ennek köszönhetően előtérbe kerülhetnek olyan 
képek, élmények, vonatkozások, amelyek a hétköz
napok sodrásában egyébként elvesznek, és amelyek 
a költőien-lakozás tartozékai. Igaz, hajlamos vagyok 
végletekben gondolkodni, de még ennek tudatában is 
azt mondom, hogy a költőien lakozás, illetve a szociá
lisan integrált lakozás kizárja egymást. így, aki köl
tőien lakozik, azt kockáztatja, hogy mint Hölderlint, 
fölküldik — esetleg joggal — valami elhagyott torony
ba. Bár ez is biztosan divatjamúlt gondolatnak tűnik 
most, amikor a költőien lakozás is mintha darabjai
ra hullt volna szét. Talán ez is eurokonform, de min
denképpen konform lett, mert mintha oly nevetsége
sen kevés múlna már egy költeményen -  értem ezen 
azt, hogy ha például Petőfi most állna ki a Nemzeti 
Múzeum lépcsőjére, könnyen elképzelhető, hogy ki
nevetnék. Esetleg beszállítanák. A vers képtelen tag
jait lefürészelni és fölgyújtani sem tudja magát, úgy
hogy manapság elég távol esik a szenzációstól. Pedig 
a költőien lakozás fantasztikus dolog. És hogyan la
kozhatna költőien valaki, amikor a folyóirat, amely a 
verseit közli, elvárja, hogy a költő értük számlát ad
jon? De minimum adózzon és nyugdíjjárulékot fizes
sen. Egy ügybuzgó, alkalmazkodó költőnek elég ne
héz szárnyalnia. [...]

Úgy gondolom, minden korban megvoltak a köl
tői lét negatív és pozitív hozadékai, és ha a külön
böző korokat összehasonlítjuk, akkor ezek eredője 
nagyjából ugyanakkora. Azt hiszem, költőnek lenni 
-  legalábbis az európai társadalomban -  úgy, hogy 
az embernek közben nincs valamiféle más, szociá
lisan elismert státusza -  például nem arisztokrata, 
nem egyetemi tanár, nem orvos, nem jegyző, nem fő- 
szerkesztő -, szinte majdnem minden történelmi kor
ban egyrészt regényes dolog, másrészt istencsapása. 
És bár van az egésznek egyfajta romantikus aurá
ja, talán még valamiféle homályosan felfogott sztár
jellege, népszerűsége is, ezt egyre inkább csak a ma
gukat költőnek nevezők érzik igazán. Nem lehet az 
ember csak úgy szimplán költő. A költészet csak va
lamiféle hobbi, műveltségünk mutatója, szépérzé
künk fokmérője, érzékenységünk bizonyítéka vagy 
hasonló. Hiszen sokszor, sok helyen volt szokás kü
lönféle érzelmeket versben elzengeni, foglalkozástól 
függetlenül -  ám az az igazság, hogy a „költészet”, 
úgy értem: az idea nem valami mellékes kacskarin
gó, nem szemet gyönyörködtető dísz az ember por
köpenyén, hanem valami elevenbe vágó. Igazi költő 
csak az, aki arra áldozza mindenét -  és nem azért, 
mert úgy akarja, hanem azért, mert nem tehet mást 
- , hogy az életéből és a nyelvből a lehető legtöbbet 
kihozza. Persze vannak káprázatos tehetségek, akik 
komolyabb elfoglaltság mellett félkézzel ontják a 
jobbnál jobb verseket, ez azonban még nem költészet. 
Úgy gondolom, a költő életműve nem csupán verse
inek gyűjteménye, hanem az is, ahogyan az életét 
éli. Nem választanám el a teremtményt a teremtő
től. [...]

Erős Kinga: Hányféle lehet a vers? Beszélgetés 
László Noémivel. MAGYAR NAPLÓ, XXII. évfo
lyam, 2010. december
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Zene és Hit 
Hittől a zene felé

Kezdetben vala a HIT

Az ember legalapvetőbb él
ménye a Hit. Sokan úgy tartják, 
hogy a félelem érzése még a hit
nél is mélyebben gyökerezik az 
emberben. Egyesek a reményt is 
ebből a mélységből származtat
ják, és vele együtt a szeretetet is. 
Hirtelen felpillantok a falon füg
gő, szép, színes tányérunkra -  
Korondról kaptam ajándékba —, 
csupa nagybetűvel írt házi áldás 
díszíti a közepét: HOL HIT, OTT 
SZERETET, / HOL SZERETET, 
OTT BÉKE, / HOL BÉKE, 
OTT ÁLDÁS, / HOL ÁLDÁS, 
OTT ISTEN, / HOL ISTEN, 
OTT SZÜKSÉG NINCSEN! 
Felkiáltójel áll az áldás vé
gén. Fontos jelzés: KIÁLTUNK 
ISTENHEZ! József Attila ver
sének soraival: „Lágy a mi érző 
meleg bőrünk, / mert megnyúz
tak bennünket, / a fájdalomtól 
már semmit sem látunk, / és hi
ába, hiába tapogatózunk, / nem 
érezzük meg a dolgokat, / csak 
azt, hogy irtózatosan fájnak.”

A Világ Hit után tapogatózik.
Karácsony van, és ilyen

kor belénk áramlik ismét a Hit. 
Hit az Istenben, a Világban, az 
Emberekben és a Dolgokban (a 
legegyszerűbb dolgokban is!).

Bach Karácsonyi oratóriu
mát hallgatom. Hatalmas hit 
sugárzik belőle. A hit biztonsá
ga az, ami az első hangoktól be
lénk áramlik az újongó zenéből. 
Bach teljes életművéből hiány
zik a KÉTKEDÉS. Előttem van 
Bach kéziratának egy kis rész
lete. A Bach-lexikont díszítő fe
dőlap hatalmas felnagyítás
ban vetíti elénk az öt vonalra 
írt pontok, hangjegyszárak, kö
tőívek fennkölt nyugalmát. Ez 
a kép maga a BIZTONSÁG, a 
BÉKE. Rendíthetetlen HIT su
gárzik belőle. Szinte kihallani 
belőle Dante szavait a Paradiso 
XXIV. fejezetéből: „a hit a remélt 
dolog, mint valóság”, „a hit a lát
hatatlan bizonyosság”. Beatrice 
rákérdez: „Helyesen bogozzák / 
ajkaid a szót, hogyha jól megér
ted, mért mondja: valóság, és bi
zonyosság?” És Dante felel rá: „A 
magas miértek / bár tékozolják 
fényeiket itt fenn, / míg a földi 
szemekbe el nem értek: / s azért 
egyetlen lényegünk a hit lenn, 
/ amelybe égi remények fogóz
nak: és így van lényeg s valóság 
a hitben.”

Bach karácsonyi zenéje betölti 
az egész teret, hiszen úgy érzem, 
hogy hirtelen kitágulnak a szo
bám falai, és a zene kiáramlik a 
messze távolba. Szinte sugallja, 
hogy Dante mondatában a HIT 
szót a ZENÉVEL helyettesítsem: 
A ZENE a remélt dolog, mint va
lóság, a ZENE a láthatatlan bi
zonyosság.

Sokat foglalkoztatta az utókort 
Bach vallásossága. A vita a „val
lásos vagy világi Bach” kérdése 
körül lobbant fel. Hihetetlen, de 
mindez a 20. század közepén fog
lalkoztatta a muzsikus világot. 
Felmerült az a probléma, hogy 
„Bachot teljességgel felfoghatja-e 
az ateista, vagy csupán a keresz
tyén hallgató?” Elképesztőnek 
tűnik, hogy egyáltalán felme
rülhetett ilyen kérdésfeltevés. 
Világos, hogy Bach számára ilyen 
kettősség nem létezett, mint aho
gyan Vivaldi vagy Haendel szá
mára sem. A legmodernebb kor
szakra is vonatkoztatva, például 
Penderecki egyházi és „világi” 
zenéje közé sem ékelődik vala
milyen „titokzatos” választóvo
nal. A Stabat Mater gregorián 
dallamidézeteket felvillantó egy
házi muzsikája lényegében nem 
különbözik a Hirosima áldozata
inak emlékére írt vonószenekari 
Sirató zenéjétől.

Mindkettőt ugyanaz a HIT 
hatja át. A Hit zene, a Zene hit.

Bartók Harmadik zongoraver
senyének és Mélyhegedű koncert
jének Adagio tételéhez a közre
adók hozzátették a „religioso” 
jelzőt is. Úgy érezték, hogy ez 
a két hátrahagyott mű rendkí
vül elmélyedő, lassú középtéte
le vallásos hitet áraszt magából. 
Alban Berg Hegedűversenyé nek 
Bach-korál idézete is zenei fo
hászként illeszkedik a műbe.

Stravinsky Zsoltárszimfóniája 
és élete végén írt számos kom
pozíciója is egyfajta canticum 
sacrum zenevilágba illeszke
dik. Ezekben a művekben a sac- 
rális jelleg kozmikus kitárulko
zást jelent, PÁRBESZÉDET A 
VILÁGMINDENSÉGGEL. Ez 
Debussy Tengerének szimfoni
kus képeire éppúgy vonatkozik, 
mint Stockhausen vagy Xenakis 
elektronikus zenéjére. Bármilyen 
modern zenei kísérlet, még a leg
furcsább is Hitből, a zenébe ve
te tt hitből keletkezik: HOL HIT, 
OTT ZENE.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Februári évfordulók
1 -  135 éve született Octavian Täsläuanu román irodalomtörténész
2 -  220 éve halt meg Besziki grúz költő

140 éve halt meg Eötvös József író
565 éve halt meg Vittorino da Feltre olasz humanista

3 -  510 éve halt meg Nizmuddin Navai török költő
130 éve halt meg Tóth Kálmán költő

4 — 100 éve született Püski Sándor könyvkiadó
100 született Takáts Gyula költő

5 -  130 éve halt meg Thomas Carlyle skót történész
160 éve halt meg Petrichevich Horváth Lázár író

6 -  550 éve született Dzora Drzic horvát költő
120 éve született Adrian Maniu román költő 
385 éve született Madame de Sévigné francia írónő 

7 -2 7 0  éve született Johann Heinrich Füssli svájci költő
8 -  140 éve született Andrievs Niedra lett író
9 -  130 éve halt meg Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író 
10-110 éve született Anton Hóiban román író
11 -  120 éve született Romját Aladár költő

100 éve született Periele Martinescu román költő 
200 éve született Teleki László író

12 -  110 éve halt meg Louis Ménard francia költő
85 éve halt meg Radu Rosetti román író

13 -  70 éve halt meg Csűry Bálint nyelvész
120 éve született Faustas Kirsa litván író

14 -  190 éve halt meg Petru Maior román tudós
15 -  90 éve született Emil Galan román író

230 éve halt meg Gotthold Ephraim Lessing német író
16 -  680 éve született Coluccio Salutati olasz humanista

17 -  135 éve született Révész Béla író
18 — 100 éve született Galina Jevgenyevna Nyikolajeva orosz írónő

385 éve született Francesco Redi olasz költő 
200 éve született Jules Sandeau francia író

19 -  60 éve halt meg André Gide francia író
120 éve született Ligeti Ernő író 
90 éve született Sipos Gyula költő

20 -  50 éve halt meg Beczássy Judit írónő
110 éve született Radu Cioculescu román író 
150 éve halt meg Eugene Seribe francia drámaíró

21 -  130 éve született Waldemar Bonsels német író
440 éve halt meg Lodovico Castelvetro olasz humanista 
110 éve született Kacsó Sándor erdélyi író

22 — 150 éve született Ambrus Zoltán író
75 éve született Bodor Adám író

23 -  160 éve halt meg Joanna Baillie skót írónő
24 -  200 éve halt meg Bessenyei György író

90 éve született Mocsár Gábor író
25 -  130 éve halt meg August Treboniu Laurian román filológus

420 éve született Friedrich von Spee német költő 
75 éve született Veress Zoltán svédországi magyar író

26 -  85 éve született Darázs Endre költő
450 éve halt meg Jorge de Montemayor spanyol költő 
400 éve halt meg Antonio Possevino olasz író 
150 éve halt meg Tarasz Grigoijevics Sevcsenko ukrán költő 
135 éve halt meg Tóth Ede drámaíró

27 — 190 éve halt meg John Keats angol költő
28 -  130 éve született Jósé Vasconcelos mexikói filozófus 
2 9 -1 0  éve halt meg Dr. Kós Károly néprajzkutató

P atk ó
Amikor Niels Bohrt meglátogatta egy 

tisztelője, észrevett a tudós ajtaja felett egy 
lópatkót. Meglepetten kérdezte:

-  Bohr professzor, ön hisz ebben a babo
nában? A válasz: -  Természetesen nem hi
szek, de azt mondják, hogy annak...

B ohr szava inak fo ly ta tásá t a fősorok 
rejtik.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 13. Éles han

gon kiáltozik. 14. Orosz folyam. 15. 
Gyümölcslekvár. 16. Kisebb telepü
lés. 17. ... right!; Minden rendben! (an
gol). 18. ... ovo; eleve (latin). 19. Piaci ko
fa. 21. Mely ideig. 22. Magyarország, 
röviden. 23. Szag, illat. 25. Van sütni- 
valója. 27. Már kezdődik! 28. Pajta. 29. 
Kikötőváros Tanzániában. 31. Ha, an
golul. 33. Duzzad. 36. Ritka női név. 37. 
Japán város. 39. Ott, a magasban (né
pies). 41. Rendelkezés, parancs. 43. Ady 
Endre egyik írói álneve. 44. Számítógépes 
memória fajtája. 46. Párosán foltoz! 47. 
Rangjelző előtag. 48. Egykori fuvaros. 51. 
Az egyik pincér. 54. Árnyalat. 55. Néha 
verskellék. 57. Csizmalakó! 58. Gyakori 
igevégződés. 59. Valahogy szerez. 61. 
Long play, röviden. 62. A tantál vegyjele. 
64. Maros-parti város. 66. Mitikus mon
da. 68. Költői mutatószó. 69. így is becé

zik Ilonát. 71. ... a gyümölcs; Steinbeck 
regénye. 72. Állóvíz. 73. Három, olaszul. 
74. Husáng, bot. 76. A szomszédba. 77. 
Citrom nedve. 78. Divatcég. 79. A folyta
tás második, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Nagy lendülettel futni kezdő. 2. 

Takarmánytároló épület. 3. Nap, lati
nul. 4. A szélein zúg! 5. Konyhagép. 6. 
Házőrző állat. 7. Simogató. 8. Nőstény 
kutya. 9. Egyhangú tofu! 10. Sonka, an
golul. 11. Egykor, valaha (latin). 12. 
Feketekereskedő. 18. Jószívű igéje. 20. 
Ételízesítő. 23. Skandináv férfinév. 24. 
... Ráby; Jókai regénye. 26. Börtön, argó
ban. 28. Száraz etióp vidékről szárma
zó. 30. Új, németül. 32. Deszkából készült 
szobortartó. 34. Illetéket fizető. 35. Őszes 
(hajú). 37. Számtani alapműveletet végző. 
38. Titkon felé pillant. 40. Római istenség. 
42. Ámításistennő. 45. Angol író (George). 
48. Egyensúlytan. 49. Szemétláda. 50. 
Hull a könnye. 52. Francia magazin. 
53. Csereháti község. 56. Béke, oroszul. 
59. Körülkerített legelőhely. 60. Bajt fo
koz. 63. Regény, dráma szereplője. 65. 
Egyiptomi isten. 67. Keleti táblajáték. 68. 
Ceruza, régies szóval. 70. Aranka becene
ve. 73. Rin-tin-...; filmsztár eb. 75. Puha 
fém. 77. Lens határai! 78. Ellentétes kö
tőszó. , „

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 1. számá
ban közölt Picasso című 
rejtvény megfejtése: Az 
öreg festő és modellje; Az 
avignoni kisasszonyok.

9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 0 5

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap

nka
Nemzeti Kulturális Alap

Co
COMMUNITAS
ALAPÍTVÁNY
Alapftoaia ai RMOSZ á f

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Miniszterelnöki Hivatal 
Communitas Alapítvány

'•#áÖ&faisiÉéfc SSHlÁCaii-tóTVÁN Főmunkatár»: Szerkesztőség: PAPP ATTILA ZSOLTi tórsművészetek
ft«WH-kc«-hvlu.}.st.rilW KARÁCSONYT ZSOLT KIRÁLY LÁSZLÓ DEMETER ZSUZSA kriüka NAGY MÁRIA: olvasó* zerkesztó'
Fdelős titkár. SíGMOND ISTVÁN SZŐCS ISTVÁN MÓZES ATTILA: próza RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépe* tördekjs NAGY MARIA: nyomtatja a Misztótfalusi Kis Miklós református sajtóközpont 
A szerkoaztósóg címe: 4ÖÖSÖ7 Cfoj-Napoea.str. CSmpeni 13. t’ostuíiók 245. telefon: (0041Ö264 431690, teWoiVf:«: (604) GgAMTi 577, viltómposta: kvnri.helikonáígmaitcom 

A HELIKON alapítványi tómt^atóasaljclenik meg-^ kiadja a RÖMAV1AI ÍKÓK SZOVETvSÉGE ISSN. t22fc#á.88 Honlap; www.beIikon.ro


	2011-01-25 / 2. szám (568.)����������������������������������

