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Igéző idézetek
Többen m ondták m ár: a világegyetem  egyet

len könyv, idézetek vagyunk csak az isten i 
könyvtáros asztalán . Tetszetó'sek a mondatok, 
könnyen m egtörténhet, hogy az a tú li fény, am i 
belőlük sugároz, valóban igazi, jelentős és jelen
téssel teljes.

(„Elég egy nap, s a világ helyrezökken”, írja 
Salvatore Quasimodo, egyik versének utolsó so
rában. Elég egy idézet a vers elejére, hogy aztán 
egészen másként olvassunk tovább.)

Minden lehetséges jelentések ellenére, egy
valamit mindenképpen jeleznek az idézetek: lé
teznek olyan szférák, területek az emberi kul
túrában, amelyek meglétéről tudunk ugyan, de 
helyüket nem kívánjuk pontosan meghatároz
ni. Talán azért, mert érezzük ennek nehézsége
it, vagy akár lehetetlen voltát.

Az idézetek világa is ilyen, mert nem önálló 
művekről van itt szó, csak amolyan segédeszkö
zökről, amelyek továbblendítik a gondolatme
netet, kiegészítik, bár az is megtörténhet, hogy 
idézőjelbe helyezik, felülírják azt.

Az irodalmi játékok egyik formája éppen az 
idézetekre épülő kollázs, amelyben az idézetek 
önálló, mégis egymásba fonódó életet kezdenek 
élni.

A magyar költészet egyes versszakai, ha egy
más mellé kerülnek, annyira természetes egy
séget hoznak létre, mintha egyazon időben 
születtek volna -  egyetlen szerzőtől. Például 
egy-egy versszak Arany János, József Attila és 
Radnóti Miklós verseiből. Az Emlények első sza
kasza („Ki nékem álmaimban gyakorta megje
lensz...), a Kései sirató egyik szakasza („Utoljára 
Szabadszállásra mentem, a hadak vége volt...”) 
és a Hetedik ecloga utolsó sorai („Csak én ülök 
ébren...”)

Hiába, hogy három, egymástól igencsak kü
lönböző lírikus hagyta az utókorra e verseket, 
teljesen különböző élethelyzetben, e három vers
rész mégis összefügg, mert olyan idézetek, me
lyek a távolit, az elérhetetlent idézik meg.

Éppen az ilyen idézetek egymásmellettiségé- 
nek igéző, felidéző, tereken és időkön túli hatá
sa jelzi, hogy a költészet, az irodalom, és a ma
gyar irodalom is jóval egységesebb, mint ahogy 
azt első ránézésre, hétköznapokba merült tekin
tettel gondolnánk.
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Aki beépült az életünkbe
(Cs. Gyimesi Éváról, temetése másnapján)
Egy közeli ember váratlan -  vagy 

nem is egészen váratlan -  halálakor 
aligha tudjuk összegezni, akár megpró
bálni összegezni a hátrahagyott élet
művet. Sokkal inkább a személyes emlé
kek tolulnak fel. Legfeljebb arra tudunk 
koncentrálni, ami ebből az életmű
ből valamiképpen összefonódott a saját 
munkánkkal, életünkkel.

Gyimesi Éváról először alighanem 
Láng Gusztávtól hallottam; az ő egye
temi tanítványa volt, sőt irodalomtörté
nész barátomtól tudom, hogy valamilyen 
(tehetségkutató?) korábbi iskolás verse
nyen felfigyelt Éva versére. Költó'i útja 
nem folytatódott, annál erőteljesebben, 
meggyőzően előbb a nyelvészeti, majd az 
irodalomelméleti-irodalomtörténeti tevé
kenysége, egyetemi tanári munkája. Már 
túl volt első kötetein, amikor a Korunk 
1980 elején nemzedéki számot szerkesz
tett, és abba (Aradi József hathatós szer
kesztői közreműködésével) A szóértés 
előfeltételeiről cím alatt idősek, közép
korúak és fiatalok kerekasztal-beszélge- 
tésének a szövege is bekerült. A meghí
vottak között volt — Tóth Sándor, Balogh 
Edgár, Szőcs István, Domokos Géza, az 
ifjú Molnár Gusztáv, Egyed Péter mel
lett -  Cs. Gyimesi Éva is, aki a minő
ségről beszélt. így: „Azon a címen, hogy 
valaki divatozó nyelvet használ, nem fo
gadhatunk el sem az idősebbek a fiata
loktól, sem fordítva semmiféle szöveget. 
A közös nevező, amiről beszélnünk kell 
az idősek és fiatalok között, hogy milyen 
minőséget termelünk szellemiekben, ér
telmiségiek képzésében egyáltalán.” És 
a Bolyai Egyetem emblematikus taná
ra, Szabédi László meg Láng Gusztáv 
után Gyimesi Éva lett az, aki (már) a 
Babe§-Bolyai magyar tanszékén, az iro
dalomoktatásban ezt az elvet próbálta 
érvényesíteni, harcban akár a helybe
li sekélységgel, akár a felső hivatalos
sággal, előírásokkal. Első konfliktusai a 
Szekuritátéval innen adódtak.

Nagyot ugorva az időben, pontosabban 
kilenc-tíz évet, 1989 decemberéhez érke
zem, valójában 1990 januárjához. Mert 
ilyen késve szerkesztettük az első „sza
bad” Korunk-számot, de még 1989. 11-
12. jelzettel. Hogy közben mi történt, 
hogy Cs. Gyimesi Éva a belső dissziden- 
sek kicsinyke sorában mit tett, hogyan 
támogatta a talán legismertebb (kolozs
vári) ellenállót, Doina Corneát, az elég is
mertté vált, emlékeimet (családi emléke
inket) erről nem részletezem. És azt sem, 
hogy mit vállalt az úgymond forradal
mi napokban, a magyar önszerveződés 
(Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács, 
RMDSZ), önálló kolozsvári magyar isko
lák ügyében. (Erről elég sok olvasható A 
Hívó Szó és a Vándor Idő című, 2010 vé
gén megjelent emlékező és dokumentum
kötetünkben.) Maradok hát a Korunknál,
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már csak azért is, mert meglehetősen sok 
és fontos Gyimesi-szöveg idézhető a ti- 
zenöt-húsz-huszonegy évvel ezelőtti szá
mainkból. Köztük valamivel korábban, a 
Ceau§escu-diktatúra éveiben születettek 
is. Abban a bizonyos, átmeneti, már cen
zúramentes (részben a cenzúra által letil
tott írásokat közlő), „még csak a lezárás 
napjait, heteit” élő Korunk ban jelentet
tük meg Cs. Gyimesi Éva tanulmányát 
Szilágyi Domokos értékszemléletéről. 
Az 1988-as dátumot viselő szövegből idé
zem az önjellemzésként is értelmezhe
tő passzust: „Az öndefiniálás versbeli kí
sérletei között — költői szerepét tekintve 
— a legtartalmasabb az alábbi két, össze
függő kép: »alulírott, szolgálatos a tájon, 
/ ahol tinta tóban / béka hangol, sás sö
tétség sustorog / csillagokat csördítenek 
láthatatlan ostorok«, »alulírott, kinek fe
jére láthatatlan / csillagokról hull látha
tó ezüst-korom, / alulírott, éjjeliőr egy / 
tört-ezüst-koron, amely majd / beolvasz- 
tódik alulírottal együtt...« A költemény 
egészében ez a »táj« és ez a »kor« az átme
neti téridő, amelyben a költő az örök ide
iglenesség tragikumáról tanúskodik. Ez 
a betájolás ugyanakkor az emberi létezés 
végtelenbe tagoltságának beláthatatlan 
távlatát is tartalmazza.” Az itt Szilágyi 
Domokos költészetével azonosuló elemző 
az 1990. januári Korunk ban — egy szin
tén régebbi, 1989. március 3-án befejezett 
eszmefuttatásában (Történelmi holtvá
gányon) — közvetlenül, élesen rajzolja fel 
a diktatúrabeli helyzetképet: „A történe
lem ott történik, ahol nem önjelölt társa
dalom-rendező végzi a szereposztást előre 
kijelölt forgatókönyv szerint, hanem ahol 
módja van bárkinek szerepet vállalni és 
kimondani a maga replikáját... A történe
lem manapság nélkülünk történik. Mert 
ahol a hatalom monologizál, ahol nincs 
semmilyen párbeszéd, ahol egymással is 
megszűnünk párbeszédet folytatni, hi
szen az veszélyes, ott a történelem szü
netel: ott egy minden jövőtől megfosztott, 
nyomasztó jelen van csupán.”

Gyimesi Éva egy pillanatra sem szűnt 
meg így gondolkodni -  amiből nyilván 
újabb konfliktusai támadtak, mind a 
mai napig. Pedig tőle idegen volt a gyűlö
let. Talán éppen ez volt (maradt) az oka, 
hogy idegenül nézett a gyűlölködőkre, 
nem igazán tudta megérteni őket. És ak
kor még egy idézetet veszek elő (az utol
sót ezúttal), még mindig a Korunkból, 
1991 áprilisából. „Beszéljünk a gyűlö
letről” -  szövegeztük meg kérésünket, 
kérdéseinket, amire Éva így válaszolt: 
„A gyűlöletnek legfeljebb csak a tárgya 
voltam. Akkor is nehezen ismertem föl. 
Számomra titok, miért és hogyan műkö
dik. Láttam a szemét annak, aki gyű
löl: nem tudott a szemembe nézni. Vagy 
ha elkaptam, sötét és zavaros volt a te
kintete. Láttam az állkapcsai feszülé

sét, ökölbe szoruló kezének dudorait, az 
erek vad lüktetését a nyakán. Nem kí
vántam a helyében lenni. Micsoda békét
lenség lehet annak a szívében, aki gyű
löl? Mennyi energiáját emésztheti fel ez 
az indulat? Volt egy-egy pillanat, ami
kor nevetségesnek tűnt. Hiszen a gyűlö
let is torzít, mint minden, ami az ember
ben mértéktelen. És volt, mikor szántam 
a gyűlölködőt. Ki tudja, milyen félelem 
vagy bűntudat lappang rám irányuló 
dühe mögött?”

Ezzel az időszerű szövegrészlettel le is 
zárhatnám Cs. Gyimesi Éva 2011-es bú
csúztatását. De még ide kívánkozik, leg
alább néhány utalás erejéig, szakmai 
(irodalomtörténeti) életműve egy-két mo
tívumának a jelzése. A Korunk repertóri
uma 1990-2000 fellapozása segít ebben, 
noha csupán utalásokkal az önálló (ké
sőbbi) kötetekre: Gaál Gábor újraolva- 
sásához (1991. 3.), Gyöngy és homok. Egy 
jelkép ideologikuma (1991. 10.), Érték és 
értékrend az egyetemes magyar iroda
lomban (1992. 8.), Az irodalomtörténe
ti szemléletváltás feltételei (1993. 6.), A 
transzközép mint az irodalomtudomány 
provokációja (1993. 9.), Láthatatlan kol
légium. Kísérlet (1994. 8.), Gondolatok az 
egyetemről (1997. 4.). A tanítványok foly
tathatják a fontos, a számukra különö
sen fontos Cs. Gyimesi-könyvek megne
vezésével.

Utolsó találkozásaink egyikéről 
kell még szólnom. Telefonon, interne
ten folyt elsősorban a kommunikáció. 
Akadémikus barátunk, a Kolozsvárról 
elszármazott Poszler György 80. szüle
tésnapjára szerkesztettünk kis könyvet, 
s ebbe Éva életének talán utolsó szöve
gét küldte el. Az általa is nagyon tisztelt 
Poszler stílusáról értekezik benne, rövi
den, a lényegre mutatva. Mintha vissza
térés lenne régi tárgyához. Nem adott 
címet az írásnak, rám bízta azt. Több cí
met javasoltam, közülük ő ezt választot
ta: Lélegzetvétel.

Számomra ez volt Cs. Gyimesi Éva 
utolsó lélegzetvétele.
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Búcsúzhat-e a tanítvány?
Sokan állunk itt az Éva tanítványai 

közül: a Magyar Irodalomtudományi 
Tanszék kutató oktatói és mások, akik 
bár diákéveink óta térben vagy törekvés
ben messzire jutottunk, nem tudunk eltá
volodni tőle. Most sem, amikor ő távozik 
el közülünk, mert a távozása is az örök
ségünk immár.

Mennyivel könnyebb lenne számba 
venni, amit tőle tanultam, és kegyelettel 
elbúcsúzni a mestertől. De hogyan bú
csúzzam el attól, akivé a mester nyomdo
kain lettem, s akiben ő nemcsak emlék, 
hanem döntéseim nyomán bevállalt jö
vő' is? Amikor irodalomelmélet előadásait 
hallgattam, nemcsak a vizsgára készül
tem, hanem arra, hogy az ő szakterületén 
fogok utat keresni magamnak. S bár lát
tam, hogy a magyar szakos végzősöket -  
a mester bátor tiltakozása ellenére -  mel
lékszakjukkal „helyezik ki” a hegyeken 
túlra, eldöntöttem, hogy azzal fogok pró
bálkozni, amire ő vállalkozott: újragon
dolni a teremtett világot. Mikor a 89-es 
fordulat után felkért, hogy irodalomelmé
let előadásaihoz én tartsam  a szeminári
umokat, tudtam, hogy ez a nem várt ki
váltság és rám rótt lehetőség életre szóló 
megbízatás. Később, az önállósuló iroda
lomtudományi tanszék megalapításakor 
átköltözött tanszékvezetői irodájába, s 
én örököltem az asztalát. Nem sejtettem, 
hogy évek múltán a tanszékvezetői fel
adatok is az örökséghez kapcsolódnak.

Hogyan lehet elbúcsúzni attól, aki
nek vállalkozásainkkal még mindig a 
nyomában járunk, vagy akit abban kö

vetünk, hogy most rajtunk a sor szem
benézni olyan feladatokkal, amelyekkel 
korábban ő viaskodott? Csak az búcsúz
hat, aki nem marad tanítvány. Nekünk 
még újra kell gondolnunk és újrateremte
nünk, amit örökségül kaptunk. Ezt a fel
adatot rótta ránk a mester távozása. És 
a kudarcunk, hogy nem tudtunk és talán 
nem is tudhattunk segíteni neki. Aki ma
rad, nem búcsúzik.

Veszélyes újragondolni a teremtett vi
lágot. Azt is, ahogy ő gondolta újra. A 
65. születésnapjára szerkesztett ünne
pi kötetnek, melyben tanítványai adunk 
számot, hogy hol tartunk a felvállalt jö
vőben, mégis ezt a címet javasoltam: 
Újrateremtett világok. Nem tudtuk, hogy 
búcsúkötetet szerkesztünk, melynek mes
terpéldányát még személyesen adjuk át 
az ünnepeknek, de a megjelenését ő már 
nem éri meg.

Mi az, ami a Teremtett világból az 
Újrateremtett világokban is megmarad? 
Talán a teremtés. Nem valami divinató- 
rikus aktus a semmiből -  az továbbra is 
csak Istent illeti. Inkább a kapcsolatte
remtés sokféle kutatási és írói gyakorlata. 
Továbbra is számtalan, olykor egymás
ból kinövő, de egymásra mégis visszave- 
zethetetlen kísérlet történik arra, hogy 
felfedezzük, kövessük, értelmezzük, gya
koroljuk, értékeljük, alakítsuk, csodál
juk, rögzítsük, modellezzük, elbeszéljük, 
fel- vagy megidézzük és elfogadjuk mind
azt, ami valaha másokkal vagy velünk 
történt, történik és történni fog. A kap
csolatteremtés újrakezdődő kísérletei te

hát maradnak. Egy valami nem marad 
meg: a világ. Akár kozmosznak, akár mé
diumoknak, történeti kontextusoknak 
vagy kultúráknak mondják ó'ket, a vilá
gok azért teremtetnek, hogy elmúljanak 
és újjáteremtessenek. Nemsokára megje
lenő, mesterünk előtt tisztelgő kötetünk 
azt jelzi, hogy pályatársainak és tanítvá
nyainak munkájában hol ta rt a projek
tum.

Mit kezdjünk hát ezzel a már sokszor 
fölöslegesnek minősülő, mégis újra és új
ra átöröklődő kényszerrel: újrateremteni 
a világot? Gyimesi Éva az irodalom funk
ciójának vizsgálata közben a „nélkülöz
hetetlen fölösleg” igényének nevezte. Egy 
ennyire szép oximoron mindig árulkodó. 
Egyfelől azzal biztat -  bevallom, magam 
is gyakran idézem -, hogy a létfenntartás 
szükségén túl, vagy akár e szükség kielé
gítésének rovására, nem mondunk le le- 
gelrugaszkodottabb álmainkról, melyeket 
mi, értelmiségiek szeretünk tudásnak, 
művészetnek, kritikai látásnak vagy ere
detiségnek nevezni. Csakhogy az oximo
ron olyan, mint a folyó a torkolata köze
lében: dagálykor hirtelen visszafele kezd 
folyni. A nélkülözhetetlen fölösleg igényé
nek lendülete ilyenkor átcsap ellenkező 
áramlatba, s noha ez is kiöntéssel jár, in
kább így kellene mondanunk: túlcsordu
lás az elégtelenségünkön. A tehetetlensé
günkön. Ilyen ez a búcsúbeszéd és ilyen 
az Éva tiszteletére szerkesztett kötetünk. 
Ilyen a kegyeletünk az élet torkolatánál, 
ahol a halál dagálya diktálja az áram
lást. A világ újrateremtőiként ezt a te
hetetlenséget is újrateremtjük, és a küz
delmet ezzel a tehetetlenségünkkel. Éva 
búcsúzás nélkül távozott, mi pedig azért 
nem búcsúzhatunk, mert maradunk: az 
Éva tanítványai.

CS. G Y IM ESI ÉVA

Lélegzetvétel
Közel négy évtizede olvasom Poszler György tanu lm á

nyait, k ritik á it, esszéit. A gondolatgazdagságon, pontos
ságon és igazságértéken tú l m indig roppant jellemzőnek 
ta lá ltam  nyelvezetének sajátos lüktetését, m ondhatni lé
legzetvételét, am inek révén szinte azonnal mozgósítani 
tudja az olvasó belső hallását. A poétika művelői ezt a je 
lenséget az irodalm i mű reto rizáltságaként nevezik meg, 
de ez nem azonos az üres szónokiassággal, hanem  a szö
vegépítés, tagolás, a m ondatszerkesztés belső ritm usá
nak  többé-kevésbé szem betűnő érvényesülése. Ma m ár 
megkockáztatom, hogy kijelentsem: m inden tá rg y i-ta r
ta lm i érték  befogadását megelőzően, azokon innen, meg
határozó hatásm ozzanatként érzékelem azt a gram m a
tika i formát, főként az egyedi m ondatszerkesztést, am i 
írásaiban  érvényesül, am iről a szöveg azonnal szerző
jére vall. Régi benyomásomat ugyanis megerősíti leg
utóbbi, az életművét összegezni kívánó kötete, A z elté
vedt lovas nyomában, amely „a tudományos értekezés és 
az esszépublicisztika közötti” műfaji regiszterben 800 ol
dalnyi válogatást foglal m agában (Balassi Kiadó, 2008). 
Szövegeiben a kortá rs  esztétikai és irodalom történe
ti diskurzus típusai között p á ra tlan  s tilá ris  jelenségről 
van szó, amelynek méltó analízise nyilván hosszú te rje 

delmű tanulm ányba kívánkozik, de hadd próbáljam  meg 
röviden m egvilágítani stílu sának  ezt a vetületét.

A néhai nyelvész, Deme László az alá- és fölérendelt
séget ta rta lm azó  -  rendszerin t többszörösen összetett 
-  mondat szerkezetének megjelölésére a szinteződés, 
a m ellékm ondatokat k iik tató , nagy ívű bővített mon
dat sajátosságára a tömbösödés kategóriáját vezette be. 
M indkét esetben nagy terhet, feszültséget hordoz így 
egyetlen m ondat egésze, különösen az utóbbi típus, és így 
m indkettő  használatában  álta lában  inkább az íro tt for
m a tűrőképessége, és nem az élő beszéd lélegzetvétele a 
mértékadó. Poszler György sajátos m ondatképzési stílu 
sában az, am i egyetlen többszörösen összetett vagy hosz- 
szú bővített m ondat form ájában is közölhető tényössze- 
függés lehetne, és ezzel nagy feszültséget tám asz tha tna, 
megnehezítvén olykor az olvasást, az élő beszéd levegős
ségét biztosító szerkezetben ju t kifejezésre. Nem a több
szörös alá- és fölérendelés egyetlen mondaton belüli szin- 
teződésének lehetőségét aknázza ki, hanem  a mondatot 
bekezdéssé tágítva, horizontálisan, mellérendelő tago
lással helyettesíti az a lternatív  m ondattani töm bösítést 
is. Ez gyakran  a parallelizm us és ellentétezés kiemelését 
szolgálja, és olykor bizonyos redundanciát eredményez, 
de a gondolatmenetet logikai szempontból pára tlanu l 
áttetszővé alakítja. Epika -  a műnemhárm as kiinduló
pontja  című tanulm ányából emelem ki a következőket: 
„A heroikus művészi kor és homéroszi eposz összefüg
gése majdnem ugyanez. M ert van egy heroikus művészi
> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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K o lo z sv á r i m a g y a r  k ö n y v n a p o k  
a  m á s o d ik  v i lá g h á b o r ú  á r n y é k á b a n
(1942. június 5-8.)
Június 2-a és 5-e között Kolozsváron -  

az immár 70 éve hagyományos magyar- 
országi Ünnepi Könyvhéttel párhuzamo
san — magyar könyvnapokra került sor. 
Rendezvényeit a sajtóból megismerhet
te a távolabbi magyar közönség is. Ehhez 
az eseményhez kapcsolódva azonban úgy 
érezzük, nem lesz érdektelen egy évtize
dekkel korábbi kolozsvári magyar könyv
nap emlékét, eseményeit felidézni.

Különlegesebb elemzés helyett követ
kezzenek a dokumentumok: szemelvények 
az 1942-es kolozsvári Magyar Könyvnapok 
eseményeinek egykorú sajtójából.

*

„Gyönyörű főterünk külsejét még job
ban felemeli, még színesebbé, még gaz
dagabbá varázsolja ennek a három nap
nak benső' családi ünnepe. Mert az igazi 
könyvolvasók tábora legmeghittebb és 
a legegyüvétartozóbb családot alkotja. 
Ezen az ünnepen, a könyvek sátrai előtt, 
a léleknek és a szellemnek olyan vágyai 
egyesülnek a szívekben, amelyek azt tűz
ték ki célul, hogy a magyar műveltség 
méltó legyen múltjához s színvonalban 
hozzásimuljon a világ vezető szellemisé
gének értékfokához.

U
Az idei könyvnapok sikere előre látha

tóan még fokozottabb lesz a tavalyinál. A 
magyar íróvilág elitcsoportja zarándokol 
el Kolozsvárra, hogy közvetlen kapcsolat
ba kerüljön lelkes olvasótáborával.

Móricz Zsigmond, a nagy írófejede
lem, Márai Sándor, Illyés Gyula, Gulácsy 
Irén, Harsányi Zsolt, Cs. Szabó László, 
Szabó Lőrinc, Szabó Pál, Bibó Lajos, 
Aprily Lajos, Bókay János, Erdélyi 
József, Eszterhás István, Ignácz Rózsa, 
Sinka István, Veres Péter, Bodor Aladár, 
Ferdinandy Mihály, Gedényi Mihály,

Grandpierre Emil, Karácsony Sándor, 
Kenese Erzsébet, Kozocsa Sándor, 
Passuth László, Dövényi Nagy Lajos je
lentették be eddig érkezésüket az anya
országból, akikhez méltóan csatlakoznak 
a mi kedves ismerőseink, az erdélyi írók: 
Nyíró' József, Tamási Áron, Kós Károly, 
Berde Mária, Bartalis János, Bánffy 
Miklós, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Kemény 
János, Wass Albert, Tompa László, 
Szentimrei Jenő, Szabédi László, Székely 
Mózes, Finta Zoltán, stb.

A névsor még nem teljes...”
(Pénteken délelőtt nyílnak meg ün

nepélyesen a kolozsvári könyvnapok. Keleti 
Újság, 1942. június 3.)

*

„A páratlan sikerű budapesti könyv
napok zajlásával [párhuzamosan] tegnap 
délelőtt a Mátyás király téren felállított 
sátrakban Kolozsváron is kezdetét vet
ték a kolozsvári könyvnapok. Már órák
kal a hivatalos megnyitás előtt ünnepi jö
vés-menés volt észlelhető a Mátyás király 
téren. Különösen az ifjúság vette körül 
nagy érdeklődéssel a könyves sátrakat.”

[...]
Az idei kolozsvári könyvnapokon, kör

ben a Mátyás király téren, nyolc köny
ves sátrat állítottak fel. A Mátyás szobor 
előtt [...] a Vitézi Rend Zrínyi csoportjá
nak magyaros kivitelezésű sátra áll [...]. 
A teret körbe járva, az Ellenzék könyves
boltjával szemben találjuk az Ellenzék 
Vásárhelyi Z. Emil tervezete szép, ma
gyaros kivitelezésű sátrát. A Hitelbank 
során állították fel szentgericei Jakab 
Jenő és a Méhkas Diákszövetkezet köny
ves sátrait. A városházával szemben levő 
járdaszigeten a Minerva Műintézet sátrát 
találjuk. A Belvárosi Kávéház előtt áll az 
Exodus és a Turul kiadó főbizományosá

nak sátra, lennebb, a kolozsvári Lepage 
könyvesbolté következik. A plébánia so
rán a Király János cég árvalányhajakkal 
díszített sátra áll.

A sátrakban már jóval az ünnepélyes 
megnyitás előtt nem csak meleg érdek
lődés nyilvánult meg, de megindult a vá
sárlás. Az anyaországból nagy számban 
Kolozsvárra érkezett írók pedig változó 
rend szerint helyezkednek el hol az egyik, 
hol a másik sátorban, hogy műveiket, a 
vásárlók kívánságára, kézjegyükkel lás
sák el. Az eddigi jelekből ítélve tehát az 
idei kolozsvári könyvnapok, minden fenn
álló nehézség ellenére, még a tavalyinál 
is sikeresebbek lesznek.”

(sz. i A kolozsvári könyvnapok ünnepé
lyes megnyitása. Ellenzék, 1942. június 6.)

*

Az Ellenzék 1942. június 6-i számá
ban MAGYAR KÖNYVEK ÜNNEPÉN 
fejléccel ismertetés olvasható az Erdélyi 
Szépmíves Céh kiadásában megjelent 
Erdélyi csillagok című esszégyűjtemény- 
ről és az Üdvözlégy, Szabadság című 
versantológiáról, továbbá Finta Zoltán 
Valaki, ismeretlen című verskötetéről 
(Minerva) és a Révay Kornél-összeállí- 
totta Magyar breviáriumról, a június 8-i 
számban pedig a Gaál Gábor gondozásá
ban (Szeremley Ákos álnévvel) megjelent 
Hazai utazók Erdélyben (Lepage) című 
kötetről.

Ugyanazon a napon a Keleti Újságban 
Cs. Szabó László Három költő, Szabó 
Zoltán Szerelmes földrajz, Végh József 
Hogyan él ma az erdélyi társadalom, 
Oroszhegyi Józsa Román élet, B. Csűrös 
Emília Eltűnt egy kislány, Sztojka László 
Hajnali csoda, Sándor Judit Amint va
gyok című köteteit és a Szentimrei Jenő 
előszavával megjelent Tréfás és csúfolódó 
erdélyi népköltészetet ismertetik.

*

A könyvnapok kiemelkedő rendezvé
nye volt a Kolozsvári Művészeti Hetek 
keretébe illesztett június 8-i irodalmi est,

» » » » » »

» » >  folytatás a 3. oldalról
korszak, amelyben létrejönnek a legművészibb művésze
ti ágazatok és legművészibb műnemek. És van egy leg
művészibb költői műnem, az epika, és ebben a legművé
szibb műfajvariáció, a homéroszi eposz. Evidens tehát, 
hogy a legművészibb műnem legművészibb variációjának 
a legművészibb kor legművészibb periódusában, a görög
ség ha jnalán  kellett létrejönnie.!...) A heroikus művészi 
korszak és a homéroszi eposz minőségei egym ásba csúsz
nak. Sőt, nem csak egym ásba csúsznak, hanem  egym ás
ból születnek, egymásból absztrahálódnak. (...) A hero
ikus művészi korszak azért olyan, amilyen, m ert benne 
foglaltatik a homéroszi eposz. A homéroszi eposz azért 
olyan, amilyen, m ert benne foglaltatik a heroikus művé
szi korszakban.” (308-309).

A szám om ra is oly kedves, Kolozsvárt idéző esszéiben 
(például a „Repülő osztály” az „örök iskolában” címűben) 
az érzelm i te líte ttséget emelik ki a m ár-m ár tőmondatok
ra  bontott, hasonlóan építkező passzusok. Csakhogy e so
rokból nem a fenti példából sugárzó harm ónia, hanem  a 
diszharm ónia árad: „Eszemmel tudom, a város nem em

lékeim múzeuma. Él tovább. Nem várja  m eredten, hogy 
hazam enjek és emlékezzem. Érzelmeimmel remélem: a 
város emlékeim múzeum a. Nem él tovább. M eredten v á r
ja, hogy hazam enjek és emlékezzem. Fanyaran  közlöm. 
Két Kolozsvár van. Az egyik él tovább. Nem emlékeim 
múzeuma. A történelem  csinálja a Szamos völgyében. A 
m ásik nem él tovább. Emlékeim múzeuma. Én csinálom 
a »másik szobában«. Egyre kevésbé hasonlítanak . A tö r
ténelem  olyan, amilyen. Olyan várost csinál, am ilyet szo
kott, az utolsó fél évszázadban -  itt, Kelet-Európábán. 
Én is olyan vagyok, amilyen. Olyan várost csináltam , 
am ilyent tudtam , az utolsó évtizedben -  ott, a nosztalgi
ákban.” (535.)

Az íro tt beszéd itt még fokozottabban alkalm as a r 
ra, hogy megszólaljon, megelevenedjen: összetéveszthe
tetlenül hallható  legyen benne a rezignáció hangszíne. 
Halljuk-e? Úgy vélem, mi, a régi Kolozsvár m aradékai -  
jóllehet még itt élünk, viszonylag messze Poszler György 
m ai világától -  hasonló nosztalgiával rezonálunk.
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» » » » » »
amelynek bevezetőjét, felidézve a Helikon 
íróinak egykori, 1929-es bukaresti, 
majd budapesti irodalmi estjét, Bánffy 
Miklós tartotta. Itt hangzott el Kozocsa 
Sándornak A mai magyar irodalom
ról címmel tartott előadása is. Az est so
rán Harsányi Zsolt, Jékely Zoltán, Márai 
Sándor, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Cs. 
Szabó László és Gulácsy Irén olvasott fel, 
s elhangzottak Ady Endre, Babits Mihály, 
Kosztolányi Dezső, Erdélyi József, József 
Attila, Weöres Sándor versei. (Ellenzék, 
1942. jún. 8.)

A lap másnapi számában -  főképp az 
anyaországi szereplőket célba vevő — kri
tikai hozzászólás is jelenik meg az előző 
napi rendezvényről (én: Mérleg. Ellenzék, 
1942. június 9.). Kozocsa Sándornak elő
adása pontatlanságait teszi szóvá, nem 
érzi reprezentatívnak Márai írásának ki
választását, Harsányi Zsoltnál ezen kí
vül felrója azt a felületességet, amellyel 
művét felolvasta, sőt nem tartózkodik az 
élesebb kritikától sem: „... ő, mint régi ko
lozsvári, ő is négernek néz bennünket”. 
Végül az előadóművészek közül Tokodi 
Ilonát azért pécézi ki, mert a művésznő 
nem tanulta meg, hanem csak felolvasta 
az általa előadott verseket.

*

A Keleti Újság tudósítója, a lap június 
7-i számában, Hétfőn folytatódik a ma
gyar könyvek kolozsvári ünnepe? címmel 
summázza a könyvnapok addigi rendez
vényeit, s Mit mondanak az írók? alcím
mel néhány író (Eszterhás István, Sinka 
István, Erdélyi József, Passuth László, 
Ferdinandy Mihály, Possonyi László és 
Finta Zoltán) többnyire protokolláris vá
laszait közli.

*

Többet tudunk meg a kolozsvári könyv
napokról -  nem csak az eseményekről, 
hanem a hangulatról is — abból az össze
foglalóból, amelyet Parajdi Incze Lajos 
közöl A magyar könyv ünnepe után cím
mel az Ellenzék 1942. június 10-i számá
ban. Cikke bevezető részében a lap ismert 
publicistája összehasonlítja a könyvnapo
kon történteket az előző, 1941. évi hason
ló rendezvénnyel: „Tavaly rendezték meg 
-  írja — az első ünnepélyes könyvvásárt, 
s a felszabadult országrész akkor szin
te tobzódva vetette magát az addig til
tott gyümölcsre, a sorsunkkal őszintén és 
nyíltan foglalkozó magyar könyvre. Most 
ellenben, a második nyilvános könyvvá
sár alkalmával, egy hadviselő ország ta
karékosan, előre látó beosztással élő népe 
járult a könyvsátrak elé, a szellemi élet 
alkalmi templomába.” A háborúra való 
visszafogott utalást követően szóvá teszi 
a kiadók és könyvkereskedők által kínált 
könyveknek az előző évihez mérten jelen
tős drágulását (30%), s ezzel a két ténye
zővel magyarázza az előző évihez képest 
visszafogottabb érdeklődést.

Ez után járja végig a könyvsátrakat, 
s készít mérleget a kínált könyvekről, 
de a vásárlók érdeklődésének irányár
ól is. Szívéhez érezhetően legközelebb a 
Méhkas Diákszövetkezet vállalkozása
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áll, amely „...tulajdonképpen a szellemi 
kiforrásban lévő főiskolás ifjúság ’udva
ri szállítója’. A diákság nem csak nagy
részt tulajdonosa, de egyben rajongásig 
önfeláldozó munkása, önkéntes ügynö
ke, eredményes terjesztője, szorgalmas 
olvasója és megrendelő közönsége ennek 
a közösségi elven alapult kereskedelmi 
diákkísérleti telepnek. Ha megmondjuk, 
hogy a Méhkas sátra előtt első sorban a 
főiskolás diákifjúság, aztán a középisko
lás diákság mozgott legsűrűbben, majd 
tanárok, tanítók, vidéki papok, magyar 
gondokkal törődő kisiparosok, kézmű
vesek, sőt jelentékeny számban munká
sok is vásárolták az itt terjesztett köny
veket, akkor nagy vonalaiban már azt is 
sejttettük, milyen könyveknek volt átütő 
sikere...”

A cikkíró lelkesedését az olvasó is bát
ran oszthatja, hiszen az általa felsorolt 
sikerkönyvek: a kolozsvári könyvnapok
ról betegsége miatt sajnálatosan távol 
maradt Móricz Zsigmond művei mel
lett Karácsony Sándor: Ocsúdó magyar
ság, Győrffy István: Magyar föld, ma
gyar nép, Németh László: Kisebbségben, 
Kuncz Aladár: Fekete kolostor, Sinka 
István: Fekete bojtár vallomásai. A na
gyon keresett könyvek sorában említet
tek -  már a Minerva, majd az Ellenzék 
könyvsátrához érve -  Kosztolányi Dezső: 
Ábécé, Lükő Gábor: A magyar lélek for

mái, Szekfű Gyula: Állam és nemzet cí
mű könyve, Cholnoky Jenő úti élményei, 
a Makkai László és Vásárhelyi Z. Emil 
által összeállított Kolozsvár album, to
vábbá Mécs László, Márai Sándor köny
vei és Zilahy Lajos regénye, a Halálos 
tavasz, illetve Ady, Babits, Tóth Árpád 
összes versei, a klasszikusok sorában 
Tompa Mihály és Madách Imre. Az erdé
lyiek közül Tamási Áron Összes novellá
it (amely kiadás „úgy a budapesti könyv
napokon, mint itt, Kolozsváron már az 
első nap folyamán utolsó példányig elfo
gyott”), továbbá Bánffy Miklós Farkasok 
címmel összegyűjtött elbeszéléseit eme
li ki.

Érdekes az összegzés is: „Általában a 
komoly könyvek sokkal nagyobb arány

ban keltek el, mint ahogy az előkészü
letek idején vélték. Egyetemi város va
gyunk s ez meglátszik az élet minden 
vonalán, így gondolkozásban, sőt könyv- 
vásárlásban is. Talán nincs még az or
szágban egy olyan művelődési intézmé
nyünk, amelyik ennyire átalakította 
volna környezetét, mint a kolozsvári 
Tudományegyetem.”

*

A Keleti Újság szintén elkészíti a ma
ga könyvnapokat illető mérlegét (Mérleg 
a magyar könyv három napos kolozsvári 
ünnepéről. Keleti Újság, 1942. június 9.), 
ezt azonban bőven summázza az alcím: 
„Ha látszatra kevesebben is mozogtak a 
sátrak körül, a könyvekre fordított ösz- 
szeg meghaladja a tavalyit.” Az Ellenzék 
és a Vitézi Szék Zrínyi Csoportja könyv
sátrainak vezetőit kikérdezve pedig ezt 
írja: „...a könyv iránti érdeklődés az idén 
sokkal lanyhább volt, mint tavaly, ami
nek az oka, hogy mélyebben benne va
gyunk a háborúban, mint akkor, s ezzel 
együtt a megélhetés is sokkal nehezebb.”

A névtelen cikkírótól tudjuk meg -  ő 
pedig Móricz Erzsikétől, az író lányá
tól - , hogy „Móricz Zsigmondot ... hirte
len súlyos megbetegedés érte, s ezért nem 
is jöhetett le a kolozsvári könyvnapokra. 
Orvosai véleménye szerint azonban már 
a jövő hét elejére annyira jobban lesz, 
hogy leutazhatik Erdélybe. Kolozsvárott, 
ahol a múlt évben olyan jól érezte magát, 
egy hónapot szándékszik tölteni.”

Móricz Zsigmond azonban hiába szőtt 
terveket erre az 1942-es nyárra. Hiába 
írta Molter Károlynak nem sokkal koráb
ban, május 25-én: „...a könyvnapokra le
szaladok Erdélybe. Úgy akarom csinál
ni, hogy első nap Nagyvárad, a második 
Kolozsvár, a harmadik Marosvásárhely. 
Remélem, van repülő. Másképp nagyon 
nehéz, sőt lehetetlen, ha csak autót nem 
tudnak adni...” Majd így folytatja: „...ne
kem nem a könyvnap a fontos, az csak 
ürügy. Az egész hónapot ott akarom töl
teni Erdélyben, olyan útvonalon, amelyet 
még nem jártam. Vásárhely nagyon sze
repel álmaimban.” Egy következő, júni
us 1-én kelt levélben pedig: „...ha el tudok 
jutni hozzátok Nagyváradról szerdán -  
hétfőn Váradon leszek -  , akkor szívesen 
olvasok fel egy vidámító novellát, esetleg 
énekelek s táncolok...” (Mindkét levelet 
Marosi Ildikó közölte.)

Kovács György egy későbbi -  1943-as, 
de 1979-ben kiegészített -  visszaemléke
zésében abból az időből Balogh Edgárral 
való levelezését említi: „Több hónapos ki
hagyással levelez ismét Balogh Edgárral 
-  írja -  arról, hogy 1942-ben ismét 
Erdélybe jön, könyvnapra. Ez a terve már 
nem valósulhatott meg. Bizonyára élete 
utolsó óráiban is ott égett lelkében az iz
galom, amit neki Erdély okozott, a titok, 
amelynek olyan csudálatos megérzéssel 
próbálta felfeszíteni kapuit. Amit vég
leg, örökre elzárt előle a Halál.” (Móricz 
Zsigmond utolsó levelei Erdélybe. In: 
Móricz Zsigmond közöttünk. Válogatta, 
az előszót és a jegyzeteket írta Kántor 
Lajos. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1979. 184.)
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E G Y ED  E M E SE

„Vis est immensa...” 
(Szabó György 1920-2011)
Vadgesztenye-virágzáskor hunyt 

el Szabó György klasszika-filológus, 
egyetemi tanár, műfordító, szerkesz
tő, tudományos egyesületek tagja 
2011. május 10-én kolozsvári otthoná
ban.

Dicsőszentm ártonban született 
1920. április 19-én, a m arosvásárhe
lyi református kollégiumban tanult, 
1943-ban a kolozsvári egyetemen 
szerzett la tin—görög tan á ri oklevelet. 
1942-tól gyakornokként dolgozott a 
kolozsvári Erdélyi Nemzeti Múzeum 
érem- és régiségtárában (Roska 
M árton mellett), 1943-tól tagja volt a 
M agyar Num izm atikai T ársu latnak  
és az Országos M agyar Régészeti és 
M űvészettörténeti Társulatnak. 1944- 
ben régészetből doktorált.

1972-ben világirodalomból is dokto
ri oklevelet szerzett.

H atalm as politikai és intézm é
nyi változások közben kellett végez
nie tudományos munkáját: tanu l
m ányait a Ferdinánd Egyetemen 
kezdte, a kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetemen fejezte be, 1944- 
ben a Szovjetunióba deportálták (erről 
Kolozsvári deportáltak az Uraiban cí
mű könyvében ír). 1945-ben hazatérhe
te tt, 1947-ig a marosvásárhelyi, a kö
vetkező évben a gyulafehérvári Római 
Katolikus M ailáth Főgimnázium ta 
n ára  volt. Neki is köszönhető a gim
názium  ira ttá rán ak  megmenté
se az intézmény „állam osításakor”. 
(E letútinterjúját lásd: Academia 
Transsylvanica. Beszélgetések erdé
lyi tudósokkal. Szerk. Mirk-Szidónia 
Kata. Csíkszereda, H argita. 2007, 
371-384.)

1948-tól dolgozott az egyete
men (1948, Bolyai Egyetem 1959-től 
Babe§-Bolyai Egyetem), főként világ- 
irodalm at tan íto tt. Az egyetemi okta
tás  céljait is szem előtt ta rtv a  fordítja 
an tik  szerzők műveit m agyarra egye
dül vagy társszerzővel Herakleitos 
(Bodor A ndrással közös fordítás). 
B ukarest, Állami Tudományos és 
Tankönyvkiadó, 1951; Epikuros, 
Lucretius (Bodor A ndrással közös for
dítás) B ukarest, Tudományos és tan- 
könyvkiadó, 1951, Korai görög mate
rialisták. (Bodor A ndrással és Gálffy 
Zsigmonddal közös fordítás), h.n. 
[Budapest], Művelt Nép kiadó, 1952, 
Aristoteles (Bodor A ndrással közös 
fordítás), Bukarest, Állami Kiadó, 
1952, Leukippos-Demokritos. (Bodor

A ndrással közös fordítás), Bukarest, 
Tudományos Kiadó, 1952, a szólás
gyűjtemények gondozásával és k iadá
sával. Szenvedélye volt az antikvitás 
és a középkor emberi viszonyainak 
és enigm áinak vizsgálata. Faludy 
György szabad Villon-fordításaival 
akkor ism ertette meg a tanárjelölte
ket, amikor a nyugati m agyar emig
ráció tagjait említeni sem volt tan á 
csos. 1982-től egyetemi tanárkén t 
nyugdíjba vonult, de a város szellemi 
műhelyeiben továbbra is tevékenyke
dett: az Erdélyi M agyar Szótörténeti 
Tár szerkesztője m aradt, a Kriterion 
és más könyvkiadók (a Polis, a Dacia) 
rendszeres m unkatársa, kézikönyvek, 
klasszikus szövegek sajtó alá rende
zője, az ókori és a középkori gondol
kodás emlékezetben tartó ja  -  többek 
között anekdoták, szállóigék többszö
ri kiadásával, ezekkel következetes 
nyelvbővítő, műveltségterjesztő m un
k á t folytatott.

A régi magyarok írásbelisége, a re
formáció kora, a hum anizm us helyi 
változata érdekelte, Abafáji Gyulay 
Pál (Humanizmus és reformáció) cí
mű könyve (Akadémiai kiadó, 1974) 
egy m ár-m ár feledésbe m erült korai 
m agyar értelm iségiről szól: Békés 
G áspár an titrin itárius titkáráról, aki 
később Báthory István környezetében 
tevékenykedett, diplomáciai feladato
k a t is vállalt, történetíróként is jelen
tős XVI. századi szerző volt.

Évtizedeken át foglalkozott a 
XVIII. századi értelm iségi léttel -  a 
„középajtai prédikátor” és történetíró, 
Benkő József munkásságával: ma
gyarra fordította híres Transylvania 
Speciálisát, e llátta  előaszóval, jegyze
tekkel (Benkő József:, Transsilvania 
specialis: Erdély földje és népe I— 
II. Ford. és szerk. Szabó György. 
Bukarest; Kolozsvár, Kriterion, 1999, 
mutatók: Szilágyi N. Zsuzsa), de leve
lezését is közreadta (Tárnái Andorral 
közösen) a M agyar tudósok levelezé
se sorozatban Budapesten, 1988-ban. 
1987-ben a Kriterion Könyvkiadónál 
megjelent egy általa  fordított és sajtó 
alá rendezett könyv: Cicero: A z öreg
ségről. A  barátságról, fordította, az 
előszót és a jegyzeteket ír ta  Szabó 
György. Bukarest. A barátság  időtlen 
sugara m elegített élete kései évtize
deiben, hum anista  típusú verses le
velezést folytatott a marosvásárhelyi 
Tóth Istvánnal (aki szintén a m agyar

hum anizm us kutatója és a latin  nyel
vű magyarországi irodalom fordító
ja  volt, megsínylette barátja  elvesz
tését; e verses levelezést a kolozsvári 
Helikon közölte). Ugyanilyen m eghitt 
barátságot ápolt Kiss A ndrás ny. fő
levéltárossal, aki betegsége idején a 
leggyakrabban látogatta.

Burkolt érzékenységű, szép, klasszi- 
cizáló m agyar verseit, hexam etereit 
saját kiadásban te tte  közzé Kolozsvárt 
[Antik formában: Válogatott versek, 
2002 .)

„Vis est immensa laboris assidui.
-  Mérhetetlen a kitartó munka ereje“
-  jellemzi tudós m agatartását az afo
rizmagyűjtemények egyikéből idéz
ve a pályatárs, A ntal Árpád, amikor 
Szabó Györgyöt a XXI. század elején 
az Erdélyi Múzeum tiszteleti tagjává 
választják, de ezt az egykori tan ítvá
nyok nevében is tanúsíthatom .

„.. .megfigyeltem szelídségét és érett 
megfontolással formált ítéletéhez való 
ragaszkodását. Az úgynevezett k itün
tetések irán t érzéketlen volt, szeret
te a m unkát, mégpedig k itartássa l, a 
köz javát szolgálni tudók véleményét 
készséggel m eghallgatta, m indenki
vel rendíthetetlenül, érdeme szerint 
bánt el, s nagy tapasztala ta  volt anak  
elbírálásában, hol van szükség neki- 
feszülésre, hol a gyeplő lazítására.... 
Egyenlőnek ta rto tta  m agát ember
társaival, nem vette rossz néven, 
ha barátai nem jelentek meg aszta
lánál, vagy ha útjain  nem kísérték  
szükségképpen el... Minden körül
mények között derűs kedéllyel meg
állt a m aga lábán.” -  bizony, ráillik  
a leírás, pedig csak fordítja, közread
ja  az Antoninus Piusról szóló, Marcus 
Aurelius Elmélkedéseiben rán k  m a
radt, megnyerő személyiségképet... 
Nyugodjék békében.

Kolozsvár, 2011. május 27-én
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KINDE ANNAM ÁRIA  

Levegőm tüdejében
Nem tüdejéből fogy el levegőm. 
Papíron húz pár könnyes csigasávot. 
M unkájának a haszna túl kevés 
Csalódottságát rajtam kéri számon 
Mióta felvette és cipeli 
Értelmét hullatja a hátitáska  
Frusztrálja haszontalan feladat 
Eljutni mindennap az iskolába.

(A strófa végén már megbillenek 
Frusztrál az értelmetlen hátitáska  
Nem tüdejéből fogy a levegőm 
Nincs időm parkolni a csigasávban.)

Letegye, felvegye az életét?
Elrejtőzne hűvös iróniába.
Talán kifogja még a becsület
háló és nem ragad a csigasávba.
Viszi a papírmasé-falakat 
Magával mindennap az iskolába 
Ölelni vágyna. Úgy. De nem szabad. 
Mellkasát szorítja a hátitáska.

(Felkelő nappal, holddal homlokán 
indul ralizni síkos csigasávba. 
Tüdejéből nem levegőm fogy el. 
Szorítja mellkasát a hátitáska.)

És így tovább így éli át az élet 
illúzióját a csigasoron.
Rácsóvázni, ha nem látná magától 
elcsórtam egy órát az éjszakától 
és ezt az egy órát neki adom.
Őrizze meg vésztartaléknak, 
amikor tám ad majd a hóbanévad, 
a lelkét mentse meg.
Mert ami mondhatatlan  -  érthetetlen. 
Gyermek vádja jogos és sérthetetlen. 
Tüdejéből levegőm nem fogy el.

(Jóindulat mandulagőzösével 
vontatott vagonban fénylik az otthon. 
Tüdejéből levegőm nem fogy el. 
Vigyáznom kell, hogy el ne fogyjon.)

SIG M O ND ISTV Á N
Molekulák 5.

Hétköznapi Vénuszok
Az ember mindenkinek előre 

köszönt, ismerősnek, ismeretlen
nek egyaránt, s hogy állandóan 
le kellett kapkodnia a kalapját, 
egyszerűbbnek tűnt, ha egyfoly
tában a kezében tartja . S hogy 
mindig késésben volt, egy sze
let vajas kenyérrel indult ú tnak  
nap m int nap. Ám hogy tele száj
ja l nem illik beszélni, de még kö
szönni sem, a reggelijébe egy
szer sem tudott beleharapni, így 
szállt fel a villamosra, egyik ke
zében a kalappal, m ásik kezében 
a vajas kenyérrel. Ülőhelyet so
hasem  talált, a m unkába menők 
minden reggel degeszre tömték 
a villamost. Állóhely volt ugyan, 
de fogózkodás nélkül csak erő
sen szétvetett lábakkal lehetett 
volna talpon m aradni, erre vi
szont nem volt lehetősége, m ert 
az állóhelyeken utazók egymás
hoz préselődtek, m int ládákba 
zárt, megfagyott heringek, hogy 
egyik-másik büdös is volt, er
re m ár szót sem érdemes veszte
getni. Akkor oldódott volna meg 
a helyzet, ha a kalapot feltehette 
volna a fejére, így az egyik keze 
felszabadult volna, csakhogy az 
előbb em lített helyszűke m iatt 
a kalap a térde körüli egyálta
lán nem üres térben nyomódott 
alaktalan , korongszerű valam i
vé, am it felismerhetetlenségénél 
fogva tulajdonképpen megnevez
ni sem lehetett volna. A vajas ke
nyérrel a gondok igencsak meg
sokasodtak. Ahogy a villamos 
zötyögött, fékezett vagy nekiló
dult, ennek függvényében a va
jas kenyér útja kiszám íthatat
lan görbéket ír t  le a fejek fölött, 
időnként hozzákenődött egy- 
egy tarkóhoz vagy fejtetőhöz, 
sajnos, aznap reggel egy hölgy
nek az arcán landolt, term észe
tesen a vajas felével csapott le 
a rémületében felsikkantó utas 
szeme közé, de az orrát s a szá
já t is m intha bemeszelték vol
na. A finom vonásokkal meg
áldott hölgy, aki jól láthatóan 
rendkívüli gondossággal ápol
ta  az arcbőrét, az alapozó, arc
festék, púder sorrendjét be tart
va, még a rra  is volt gondja, hogy 
Vénusz típusú, ovális arcformája 
lévén, szépen ívelt, vékony szem
öldököt formáljon m agának, 
és természetesen türkiz színű

szemfestéket használt, olyant, 
amelyik gyöngyházszerűen csil
log. Mindezeknek erősen ellent
mondott hirtelen felhangzó riká
csolása, amiből annyit lehetett 
hallani, hogy „menjen a franc
ba, maga m arha!” Na most, az 
u tas milyen? Az utas munkába 
menet leginkább szomorú. Most 
azomban felcsillantak a szemek, 
kisim ultak az arcok, szétnyíltak 
a nemrég még szigorúan össze
zárt ajkak, merthogy a jelenet 
mellett utazók nem tudták  visz- 
szatartan i az elemi erővel kitö
rő káröröm kaján hangjait, s eb
ből fergeteges röhögés tám adt. A 
végállomáson a sofőr is verdeste 
örömében a kormánykereket.

A hölgy arcát törölgetve sie
te tt tova, a mi em berünk mögöt
te m aradt, szeretett volna bocsá
natot kérni. Mit akar, kérdezte a 
nő. Én csak... Na, figyeljen. Van 
m agánál száz lej? Hát, nem na
gyon. Ötven? Ötven van. Látja 
azt a városi közvécét? Egy öt
venesért egy gyorsat. Akarja? 
Csókolom a kezét, mondta az 
ember ijedten, s a m ásik irányba 
elsietett. Maga mocsok disznó, 
kiáltott u tána a nő. Türkiz szí
nű szemfestéket használt, me
sélte érkezéskor a kollégáknak, 
olyant, amelyik gyöngyházsze
rűen csillog. Valakinek a felesé
ge volt, jegyezte meg a kollégák 
egyike, aztán  csendben m arad
tak, mindegyikük hazagondolt, 
a fél ország nélkülözött, éhezett, 
jobbnak lá tták  nem ejteni több 
szót az esetről.

2011.

Mattis-Teutsch János metszetei
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A KilomctriK
íraríy ftj<» és szerWztí ârácscruji Zsoli

VASS ÁKOS 
ringás
a rengetegben
szétfejteget az entitás 
alternatív, mint rigó 
csempekályhás virilitás 
fűteni fűt -  ajj de jó

szepeg szerelmem orv ebédben 
szitáló szövetem szálán 
kissé fals és nyegle skálán 
míg fogát piszkálja az érzék

menet mentén karölténkép 
borra bőr és porra pőre 
egy fél cickány reggelt forral 
ma már üvölt csendem őre

dísz-habot vet: lánggal-lobbal 
félrevert harangok melle 
akárki is akármit mond 
ki-ki arra, ki-ki pörre

viszi trágy- és társaságom 
elektrikül belezúg 
semmittevő rándítással 
erre buda, arra nyúl

gumibotos köröm-kosszal 
ihvájszniht, hogy meddig így 
cementlapú a képzelet 
hétköznapnyi köz közöttünk

de attól még jó lehet

gusztustalan fül-morajlás 
színtelen egy perge-nyom 
valószínű képtorzítás 
ne vedd zokon ezen fokon

felémbökked az alléban 
pisáló részeg alak 
mellézuhannak a szeszbe 
töröttszárnyú agarak

miért kell mindig bele ő-zzön 
szétrugdalja csendemet 
fröcsögnék, mint kávéfőző 
szétzúzva minden percedet

eltörve minden ujjamat 
hogy bár egy kicsit 
bár ma este
akárhogyis, még maradj

elteszem ezt jövő télre 
maradjon még valami 
akárhogyis, ezt beszoptam
-  vécétartályból űrt loptam -  
jó neked ezt hallani

kihúzzuk még ezt a telet 
illetve, hogy a gyufát 
sebbefőtten áll a végem 
én is állok, nézem-nézem

rajtam celofán-csuhát 
rángatnak-tépnek a népek 
ászt érszik, hogy semmit érsznek
-  eres alá a kaszát -

pattogjon cserzett műbőre 
szóról szőrre, szőrről főleg 
hogy adjam hát ezt tovább

ez is egy kis testamentum 
súlyát lágyan durrbele 
megszűnik itt minden tempus 
sárgaréz-bőrű a krampusz

talán isten áll vele 
talán isten őmaga 
ha innen nézem monaliza 
pilátusi mosolya

ha onnan nézem sötétben is 
világító farpofa

fejtsd meg kérlek a fejemet 
vagy ha végleg kiürült 
állítsd el a vér-érzésem 
mert örményül és csehül

érzem magam, loccs a hó 
eláztattam az életem 
sárga-kódos riadó 
kiöntött a sztüxöm bennem

lapátolok integetnek 
mentem, ami iható

minden gondolatom szeszben 
csont-marásig oldható 
túl lágy elméd effélékhez 
pénzt csúsztatok a révésznek 
vízbelök a trillaszó

bordalokra bordásfalak 
leöklendett, valamint 
lehet, hogy most színtévesztek 
a veszettek mind elvesztek

hűsít olcsó perga-mint 
lereszeltem hiányodat 
könnybe fordul két szemem 
hogy ez épp lovagi-torma 
épp csak azért könnyezem

erényövként szorul rám a 
másnapos ráma margarin 
aki bírja, húzza magára 
tolipuha lánctalpaim

karba tett kézzel ásít 
dögevő és dagadó 
felszárad, majd rámtelepszik 
féknyomban kapirgáló merd 
mint önkéntes sirató

talán hogyha ezerré lesz 
ezredszer is belerévedsz 
ízekre szedj, drága kórtárs 
látomásom, hálomásom

eléggé dramédiás 
megváltott az ég testnedve 
mind nyúlkál a szüntelenke 
s nekem már nem marad más

hogy nem szabad 
hogy siratnom
szembeloccs, mint tintapatron 
akarnék vagy akarnok 
valaki, valami keze 
lelkembe parafadug

g -fQÁ K i l o m e t r i K
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MÁRTON EVELIN
Sárcipők
A világnak ez a része éppen 

Brezsnyev elvtársat siratta.
Sár volt, köd és hideg.
A mogyorósi kollektív elnöknője is 

szorgalmasan szipogott, kiheverhetet- 
len bánattal álcázva azt a kiheverhe- 
tetlen fáradságot, amelyet hosszú évek 
megfeszített m unkája és a sok agymo
sás okozott.

Csak a szemével intette, hogy, igen, 
igen, elmehetsz.

Elindult hát hazafelé, remélve, 
hogy másokat is elengednek a mun
kából, hátha valaki felveszi a kocsijá
ba, hogy ne kelljen végigyalogolnia azt 
a nyolc kilométert ebben a cudar idő
ben. Szerencséje volt, az üzemi villany- 
szerelő vitte haza, útközben havazni is 
kezdett, persze nem kapott kenyeret, 
szerencsére még volt valamennyi teg
napról. A döcögés meg a villanyszerelő 
káromkodása közepette, amely az egy
re mélyülő gödröknek szólt, ólmos fá
radtság költözött tagjaiba. Csak arra éb
redt fel, hogy már a kapuban is vannak.

A kislány szerencsére éppen délutáni 
álm át aludta a néniéknél, ennek meg
örvendett, legalább m arad egy kis ide
je magára. Egyedül lesz néhány órát. 
De hiszen ez ajándék, mosolygott ma
gában, és m ár rúg ta  is le a lábáról a 
sáros csizmákat. Gyorsan bebújt a hi
deg paplan alá, elnyújtózott. Endrére 
gondolt, a legutóbbi találkozásuk rész
leteit idézte fel, és lassan álomba simo
gatta magát. Almában Endrével volt, 
valami napsütötte mezőn, öle görcsö
sen összerándult, és forróság áradt 
szét az ereiben. Ekkor meghallotta a 
motorzúgást. Ez senki más nem lehet, 
csak ő. Az első reakciója az volt, hogy 
felpattan és rohan, m int régebben, de 
aztán  mégsem bírta  kiszakítani ma
gát az álom öleléséből.

Közben m ár csattant is a kapu, és 
félálomban a kislány hangját is hallot
ta, ahogy örvendezve újságol valam it 
az apjának.

-  Gyere, tegyünk egy kört -  mondta 
az a kicsinek, aki örvendezve kapasz
kodott fel a még meleg motorra.

-  Anyád hol van?
-  Alszik.
Pedig nem aludt, csak olyan mélyre 

zuhant magába, m int egy feneketlen 
kútba, beszűrődtek hozzá a hangok, a 
szagok és a színek, mindhiába. A sze
mét szorosan összezárta, hogy a külvi
lág ne lopja ki belőle Endrét.

Hallotta, hogy Illés bejön a szobába, 
érezte ahogy végigsimít a haján, és azt 
is hallotta, hogy a kislánnyal meglepe
tésvacsora készítésére készülnek.

A szívén csavart egyet a fájdalom, 
m intha forró vassal nyúltak volna a 
mellébe. Meg kellene mondjam neki... 
most, míg nem késő, ki kellene száll
jak  innen az ágyból, a szemébe nézzek, 
és megmondjam. De ereje mégsem volt 
ahhoz, hogy végrehajtsa. Befele for
dult, és im m ár tényleg elaludt.

A rra ébredt, hogy késő este van, 
a gyermek m ár békésen szuszogott 
a szomszéd szobában, magához ölel
ve azt az ócska macit, am it ő ki ak art 
dobni, de a kislány rémesen toporzé- 
kolt, m ert az az Api macija volt.

A vacsora ott v á rta  az asztalon, 
térítőkbe bújtatva, hogy ki ne hü l
jön. Közben a szobában is meleg lett, 
Api fát is hozott ezek szerint, meg 
krum plit és házikolbászt, az illatok
ból ítélve.

Összefutott a nyál a szájában, eszébe 
jutott, hogy tegnap óta -  az Endrés va
csora óta -  nem is evett semmit. Most 
mégis inkább egy hatalm as korty al
koholra vágyott, mindegy, hogy mi
lyenre, csak égessen. Előkotort a tá s 
kájából egy cigarettát, és kitámolygott 
a konyhába. M ár a folyosón rágyújtott, 
hogy legyen mibe kapaszkodjon, am i
kor a férje szemébe kell nézzen.

Illés há tta l állt, éppen a lábát mos
ta  a tálban. Meleg volt, m int a gőzfür
dőben, a férfi háta  megfeszült, össze
rándult a feneke is, m intha megérezte 
volna, hogy nézik, összehúzta a testét, 
m int egy kamasz, amikor maszturbá- 
lás közben megzavarják.

-  Itt vagy? Érzem a cigarettádat. 
Mondtam már, hogy nem kéne dohá
nyozz. Gyújtsál nekem is egyet, van?

-  Van, hozom — válaszolta reked
ten, és örvendett, hogy újra kimehet 
néhány percre, mire visszajön, ta lán  
gyűjt elég erőt ahhoz, hogy megmond
ja  neki..., vagy hogy megölelje.

Mire visszaért a cigarettával, Illés 
m ár bort is varázsolt az asztalra és 
felöltözött, m intha kiolvasta volna a 
gondolatait. Mosolygott, úgy, ahogy 
szokott, félénken, bocsánatkérően és 
szerelmesen. Szerelmesen nézte, az ő 
szerelmes feleségét, az ő szép és fia
ta l asszonyát, akin nyoma sem volt a 
szülésnek, csak a szemén látszott meg, 
hogy nem egy csitri, egyetemista, ha
nem anya, asszony, dolgozó nő.

Neki pedig ettől a tekintettől üvölte- 
ni lett volna kedve. M iért van az, hogy 
jobban vonzza Endre ham iskás moso
lya és fátyolos nézése, íriszének furcsa, 
kiszám íthatatlan sugárzása? M iért 
szédül meg jobban attól a két feke
te szemtől, amelyben a pokol tüze ég, 
m int ettől a gyönyörű és őszinte kék 
szempártól.

Hányingere lett, öklendezve futott 
ki az udvarra, és nekiszorította a fejét 
a fagyos falnak. Illés utánaszaladt, á t

ölelte, ő pedig erőnek erejével küzdött 
magával, hogy ne kezdjen bőgni.

-  Látod, a sok cigaretta, mondtam 
én, hogy nem jó az. Biztos nem ettél 
ma semmit, mondta a néni, hogy nem 
ebédeltél, reggel pedig nagyon korán 
mentél el, nem is hallották.

-  Ó, igen -  súgta, még mindig a fal 
fele fordulva, és halálos sápadtan - ,  si
etnem kellett, tudod, meg kellett fogal
mazzam a távirat szövegét az Elvtárs 
halála m iatt érzett fájdalmunkról.

-  Egenegen, az elvtárs, hogy a ku
tyák b.sznák holtában is.

-  Ne mondj ilyet -  rémült meg, h á t
ha meghallja valaki

-  Ki hallja meg, tudod, hogy Jenő 
bácsi süket, m int az ágyú. Azért nem 
kellett volna hajnalok hajnalára beren
deljenek, olyan korán mentél el, hogy a 
kislány azt mondta, nem is aludtál itt
hon -  kacagott rá Illés.

Jézusom, markolt a szívébe a rémü
let, tudja, tudja vajon, nézett kutatón 
és egyszersmind reménykedve a fér
je szemébe. Könnyebb lenne ha tudná, 
akkor nem kellene semmit mondjak, 
csak igennel és nemmel válaszoljak. 
Mert így nem nem nagyon tudom, hogy 
mit is mondjak. Azt talán, hogy szerel
mes vagyok? Nem vagyok szerelmes, az 
a baj... sem Endrébe... sem belé...

De Illés tovább kacagott, és szidta 
az E lvtársat im m ár holtában is. Nem 
tudott ő semmit, és nem is érezte meg, 
hogyan is érezhetnék egymást, mikor 
egész héten keresztül két külön he
lyen gürcölnek, és vasárnaponként ta 
lálkoznak néhány órára, meg ilyenkor, 
amikor kidől vajh egy elvtárs a sorból, 
és éppen nem munkával kell gyászol
ni is. Mert m ár volt a rra  is példa. ’77- 
ben, ugyanilyen mocsok novemberben, 
még egyetemistaként k ihajtották őket 
a cukorgyár udvarára fagyott répákat 
szortírozni, m ert Sztahanov, azaz in
kább Sztakanov(pohár) elvtárs elhalá- 
lozni méltóztatott, és a m unka bajno
kára  halála  napján is m unkával illik 
emlékezni.

Nem tud ez semmit, rán to tta  vissza 
magát az emlékezésből, s egy, az em
lékekből megmentett mosolyt küldött 
Illés felé, aki ettől teljesen felvidult.

-  Gyere, egyél valamit, és aztán 
ágyba bújunk. El kell meséljek neked 
valamit.

-  Jó, mondta csendesen, előre félve 
attól, am it Illés mondani készül, m ert 
javíthatatlan  álmodozóként, minden 
hétvégén újabb és újabb terveket szőtt 
arról, hogy hol és hogyan fognak ők él
ni, hány gyermekük lesz még, és mi
lyen lesz a világ, majd ha megváltozik.

-  Meddig maradsz? -  kérdezte, és 
lassan megfogta a férje kezét, hogy el 
ne csússzon a síkos lépcsőn.

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról
-  Hétfőn hajnalban indulok vissza. 

Itt leszek két teljes napot és éjszakát -  
szorította meg a kezét.

E ttől a szorítástól a gyomra is össze- 
rándult, nagy önuralomra volt szük
sége, hogy ne kezdjen újra öklenedez- 
ni. Jó, h á t akkor majd vasárnap éjjel 
megmondom neki, vagy inkább hét
főn reggel... de nem, nem jó hétfőn reg
gel, m ert esetleg az idegességtől nem 
tud elindulni, és valami baja lesz, szó
val, jpbb, hogyha mégis vasárnap éj
jel... így tépelődött magában, mikor 
Illés hirtelen felkapta, és belecsókolt a 
nyakába. Megszédült a férfi illatától. 
Mert ugyanaz az illat volt... majdnem 
ugyanaz.

Bent gyorsan vacsoráztak, aztán le
térdeltek a kiságy mellé, és csendesen 
nézték, hogy milyen mókásan szuszog 
a kicsi álmában, egy pecre a szemét 
is kinyitotta, és félálomban a szüleire 
mosolygott, de aztán újra leragadtak a 
pillái.

-  Hogy van? -  kérdezte Illés.
- Jó l.
-  Eszik?
-  Eszik, amikor kedve van...
-  Engem hiányol?
-  Igen, m iután elmész, nem beszél 

senkivel, csak ül a sarokban Macóval. 
És az óvodában verekszik...

Illés kihúzta magát, m int egy igazi 
büszke apa, aztán  kicsit elkomorult, és 
újra megtöltötte a poharakat borral.

-  Jó ez a bor, ugye? Imecs bora, kü
lön nekünk tette  félre. Gyere, szívjunk 
el egy cigit a  konyhában, vigyük az 
üveget is? -  kérdezte Illés pajkosan, és 
meg sem várva a választ, vitte az üve
get, m int diákkorukban, amikor sok 
éjszakát töltöttek el ébren borozgatva, 
vitázva és aztán kicsit kapatosán sze
retkezve.

O, m intha álomban járna, álomtojá
sokon lépkedve követte, pedig a fejében 
vadabbnál vadabb gondolatok zaka
toltak, m ár el is átkozta magát, hogy 
m iért nem té r jobb belátásra, és mi
ért nem mond le Endréről, vagy miért 
nem önt tiszta vizet a pohárba, és nem 
kínozza tovább ezt a szerencsétlent... 
H abár a kínok... még csak ezután kö
vetkeznek...

Üldögéltek a konyhában, itták  a 
bort, ki-ki a maga poharába kapasz
kodva, Illés pedig mesélni kezdte, hogy 
ta lá lt egy malmot, fent a Rétben, és a 
malom eladó, van mellé ház is, négy 
szoba, igaz, döngölt padlós, de majd 
ők vesznek deszkát, és lassan lepadol- 
ják. És a malom udvarán átfolyik egy 
igazi patak, és a patakban még hal is 
úszik, és csűr tetején gólyafészek van, 
egyáltalán a környéken sok a gólya, 
m ert am int tudja, nagyon szeretik a 
gólyák arrafelé. És van egy kis kollek

tív is, igaz, semmi földekkel, de most 
éppen nincsen mérnök, és ő jól ismeri 
ott az elnököt, m ár beszélt is vele. És 
neki is kerülne aztán  munka, egyelőre 
tan ítha tna  az iskolában biológiát, az
tán  meg, úgyis otthon lenne, a gyere
kekkel, m ert Annicska m ár két éves, 
jöhetne m ár a kistestvér, és mesélt, 
csak mesélt azon a gyermekes, meleg 
hangján.

O meg csak ült, ölbe ejtett kézzel, 
m intha védeni akarna  ott valami ré
gebbi emléket, valakinek a nyomát ta 
kargatná, és egy fátyolon keresztül, 
Endre fátyolos szemén keresztül lá tta  
a konyhát, és Illést is.

-  Át kell szökni a határon, én előre
megyek, téged meg majd utánam  hoz 
az az ember, megbeszélünk mindent -  
de szökni kell, menni kell innen a po
kolból, csak el, Bécsben m ár várnak 
minket, ahh Bécs, város, civilizáció -  
sziszegte felindultan Endre a múlt éj
szakán ilyentájt, és közben vadul ha 
rapta a mellét.

-  És a gyermek?
-  H át őt is hozod... válaszolta Endre 

kelletlenül, és megfordította, m int egy 
darab húst, hogy kényelmesebben be- 
léhatolhasson.

Forróság árad t szét az ölében 
megint, Illés hang jára  riad t fel.

-  Rosszul vagy? Sokat ittál?

-  Nem, nem, miért?
-  H át m ert nem ellenkeztél egy szó

val sem -  nevetett rá  Illés az összes 
fogával. Pedig mindig szoktál, mindig 
akadékoskodsz, és azt mondod, hogy 
tú l egyszerűen képzelem az életün
ket. Most meg egy szót sem szóltál, 
m egtetszett neked is a malom, ugye?

-  kérdezte Illés, és hirtelen  ölbe kap
ta  megint, és v itte a hálószoba felé.

H agyta, hogy vigye. A lábai, m int 
valam i ólomnehezékek lógtak lefele, 
úgy érezte m agát, m intha egy halász- 
zsinegre kötött úszó lenne, szorosra 
zárta  a szemét, s a becsukott szemek 
mögött Bécs fényei villogtak, illatos 
meleg terjengett a levegőben, egy ope
raház, egy jó kávézó illata, könyvek 
lapjai, k irakatok csillogása kavargott 
a fejében.

Illés gyorsan lehúzta róla a hosszú 
harisnyákat, a pulóvereket és mell
ta rtó t, és szorosan a hátához simult, 
innen ölelte, úgy, ahogy soha, m int
ha megérezte volna, hogy az a m ásik 
is így szokott hozzányúlni. Ő pedig 
hagyta, hogy jöjjön, ami jönni akar.

Reggel nem ju to tt ideje tépelőd- 
ni azon, hogy mikor mondja el, am it 
el kell mondjon, nagyon el kéne, hogy 
a kínoknak véget vessen, m ert a k is
lány örvendezve fú rta  be m agát ket
tejük közé, és vidám an viháncolt az 
apjával.

Összecsomagoltak valam ennyit a 
kolbászból, felszerelték a csónakot a 
motorra, A nnicskát beledugták a né
ni egyik régi, nagy bundájába, és k i
pöfögtek Fürdőre. Éjjel havazott egy 
kicsit, és Annicska vígan gyúrta  a hó
golyókat, amelyekkel próbálta őket el
találn i, hem pergett is a hóban, sze
rencsére nem ázott á t a ruhája, m ert 
akkor fu thattak  volna haza vele. Egész 
nap kint voltak, délutánra kijöttek 
Rácék is a kisfiúkkal, estefele megje
lent Endre is, egy üveg konyakkal.

Meghűlt az ereiben a vér, és viszo- 
lyogva fogott kezet a cinkosan vigyor- 
gó Endrével, m intha régen, szinte 
soha nem lá tta  volna. Össze is puszi- 
lóztak, és Endre valam i kis trág ársá 
got súgott a fülébe, am itől elvörösö
dött, és majdnem összeesett, hiszen 
Illés is ott állt mellette, szerencsére 
belegabalyodott valam i nagy tém ába 
Rác doktorral, nem hallo tt semmit.

Annicska nem sokára nyűgös lett, 
és így elindultak hazafele, ennek pe
dig nem győzött örvendeni, m ert m ár 
nem b írták  az idegei a feszültséget, 
csodálkozott is Endrén, aki felszaba
dultan viháncolt a doktornéval, igaz, 
jócskán ittak  a konyakból, többet is a 
kelleténél, m ert a doktorné igen bújt 
Endréhez, igaz, azt pletykálták róla, 
hogy ha italhoz jut, bárkihez bújik.

Vajon rólam m it pletykálnak, vil
lan t á t a rémület az eszén, hiszen itt 
a községben még az útszéli fáknak is 
szemük és fülük van. Igaz is... m int
ha a Bácsi olyan idegenül nézte vol
na tegnap, s m intha hitetlenkedve 
csóválta volna a fejét, mikor magya
rázkodni próbált, hogy m iért nem vit
te fel Annicskát éjszakára... Lehet,
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hogy csak képzelődöm, nyugtatta ma
gát... ettől függetlenül, el kell mondjak 
Illésnek mindent, ez így nem mehet to
vább...

Mire ide ju to tt önmaga marcango- 
lásában: hazaértek, és a Néni szaladt 
kaput nyitni, meg szólni, hogy Illést 
keresték otthonról, valakik  felgyújtot
tá k  a szénáscsűrt, azonnal haza kell 
menjen. Csak a rra  m aradt idő', hogy 
Annicskát lefektessék, m ert ha  addig 
megy el, míg a kislány ébren van, ak
kor nagy lesz a sírás, és kinek van lel
ke otthagyni a bömbölő gyermekét, 
bárm ilyen szénáscsűr lángoljon is.

Reszketett a keze, míg összepakol
ta  az új ingeket meg a cipőt, am it ne
ki szerzett. Betette a nyakkendőjét 
is, nem ak arta , hogy itt maradjon, ha 
majd...

-  A fenébe, hogy nem hagyják az 
em bert a családjával soha, dohogott 
bosszúsan Illés, és meg sem nézve, 
hogy mi van a csomagban, bepakolt 
a motor csónakjába. Megpróbálok jö
vő vasárnap  eljönni, jó? Hozok még 
krum plit akkor, meg kolbászt, jó? Na, 
futok, vigyázz Annicskára, majd tele
fonálok Rácékhoz holnap reggel, hogy 
tudjad, rendben megérkeztem.

-  Jó -  suttogta ő, és egy kicsit erő
sebben szorította meg Illés kezét, és 
belebújt a vállgödrébe.

-  Eressz na, h á t nem megyek el 
örökre -  mondta Illés, és m ár ü lt is fel 
a motorra.

Mikor elment, végre jól k is írta  m a
gát, habár azt nem tu d ta  megmonda
ni, hogy m iért is sír, elaludt, hajnal
ban pedig a néni m ár költötte is, hogy 
menni kell munkába.

Hétfőn a kollegák egész nap az 
E lv társat tem ették, az irodában me
legedve ürítgették  a  poharakat, és ál
dották a Természet Anyácskát, hogy 
végre magához szólította a p á rt nagy 
vadkanját. Őneki persze most sem le
hetett lazsálni, meggyűlt a baja egy 
nehezen borjadzó tehénnel, egész nap 
az istállóban kínlódott, és magában 
százszor igazat adott az apjának, aki 
azt mondogatta, hogy nem egy ötvenki- 
lós lánynak való az állatorvosi szakma. 
Mire a borjú meglett, úgy érezte, hogy 
megszakadt benne valami, alig ért ha
za, a fáradságtól remegtek a lábai.

M ásnap reggel a nénit a kapuban 
ta lá lta , ott sugdolózott az egyik szom
szédasszonnyal. Éppen m éltatlankod
tak  valam in, mikor odaért.

-  Mi van, mi történt? -  kérdezte.
A Néni keresztülnézett rajta, m int 

egy mocskos üvegen szokás, még moz
dult is egy furcsát a kezével, m intha 
félre ak arn a  seperni a szeme elöl va
lami kis koszt.

-  Dabos Endre elment, átszökött a 
határon, vasárnap  éjjel.

Érezte, hogy kimegy a lábából az 
erő, nekidőlt a kapufélfának, de kö
zönyt te tte tve  nézett a Nénire, ak i 
azonban továbbra is kerü lte  a te 
k in teté t. Ó istenem , ne, csak azt ne 
mondja, hogy tud  róla, im ádkozott 
m agában, de az a rcára  mosolyt eről
te te tt.

-  És? Sokan szöknek m ostanában.
-  Igen... sokan... mondta a Néni. 

Hagyott m agának egy levelet, itt van.

Csak rá  kellett pillantson a levélre, 
és tudta, hogy holnap m ár az újság
ban is idézni fogják, össze volt fogdos- 
va, még egy kis kávéfolt is látszott ra j
ta  annak  jeléül, hogy tegnap délután 
remekül szórakoztak valahol valakik, 
miközben olvasták. A néni most m ár 
ránézett, m integy csodálkozva, hogy 
nem siet kikapni a kezéből a levelet. 
Ó pedig h irtelen  erőt érzett m agában, 
és dacolva a feltörő könnyeivel, oda
vágta a vén szukáknak.

-  Na, akkor mondják el m aguk, 
hogy mi áll benne, m ert nekem nincs 
kedvem most olvasni. Vagy nem je 
gyezték meg eléggé? Akkor szapo
rán , indítsanak, és olvassák el még 
egyszer, hogy majd idézni is tudják -  
mondta, becsapta a kaput, és vissza
szaladt a házba.

-  Gyere, kincsem, pakoljunk, me
gyünk egyet kirándulni, jó?

-  Hova megyünk? -  kérdezte álmo
san a kislány.

-  Megyünk, meglessük, m it csinál
nak  ta tán ak  a  malacai, Mazsola és 
Tádé, jó?

-  Jó -  m ondta a kislány, és pa
kolászni kezdte az ő gyerekének, 
Macónak a culabuláit.

Tudta, mi áll a levélben, az, hogy 
jó volt, szép volt, kedves volt, de neki 
most m ár mégis m enni kell, nem v á r
h a t rá, együtt, a gyerekkel soha nem 
ju tn án ak  á t a zöld határon , de megad 
azért egy címet, ez az ember bizalmi, 
m ár sokaknak segített, próbálja meg, 
majd küld pénzt is, addig is, fel a fe
jekkel, ne csüggedjen, és még egyszer 
csók, csók, viszlát, szerencsét...

Nem volt sok csomagjuk, am i meg 
olyan volt, elhagyta, m inek, nem lesz 
a rra  szükség. A k islányt kézen fog
va kellett kiráncigálja, m ert még 
já tszo tt volna a cicákkal, a gyerek 
m egérezte a belőle áradó keserű fe
szültséget, és sírn i kezdett.

Éppen jókor, az egész felu végig
nézheti, hogyan vonul ki a bűnös 
aszszony, m int a szajha Babilonból, 
eh, mindegy már, gyere, Annicska, el 
kell érjük a vonatot, de én nem ak a
rok m enni, toporzékolta a kislány, 
várjuk  meg aput, várjuk  meg aput, 
sikoltotta. Nem várjuk  most aput, 
majd jön ő is, próbálta csitítgatni, de 
m ár neki is sírn i kellett, miközben 
húzta  a kislányt, hogy siessenek az 
állomás fele, csak el innen, minél h a 
m arabb. Érezte, ahogyan pőrére vet- 
kőztetik, és ostorozzák a lá th a ta lan  
p illan tása ikkal a falu lakói. Az u t
cán egy lélek sem volt, s ak ik  a füg
gönyök mögül leselkedtek, azoknak 
sem volt lelkűk. Csak leskelődtek, 
kárörvendőn és gyáván.

Felemelte a fejét, tessék, nézzetek 
meg hát utoljára, nem félek tőletek, 
kiáltotta, és húzta m aga u tán  a bőgő 
gyermeket.

Az állomás előtt néhány m éterrel 
érte utol a Néni, a rossz lábaival idáig 
futott u tána, ne menjen el, mondta, és 
lesütötte a szemét, én is voltam fiatal, 
én is meg ak artam  szökni...

Hagyja, mondta neki, nekünk m ár 
nincs itt am it tenni, és m aradni sem 
m aradhatok.

-  Maradjon, még m inden rendbejö
het, az emberek elfelejtik az ilyesmit.

-  Nem -  mondta hidegen, viszontlá
tásra, a pénzt majd küldöm.

-  És a mérnök úrnak... -  szepegte 
a néni.

-  Ne mondjon neki semm it -  vála
szolta, és jégbe fagyott szemmel, jégbe 
fagyott szívvel húzta fel m aga u tán  a 
gyermeket a m ár induló vonatra.

-  V iszontlátásra, viszonlátásra, 
drága Annicska, szaladt a Néni köny- 
nyezve még néhány lépést a vonat 
után...

De m ár nem válaszolt neki senki. 
Futhato tt, hiába...

tó-fél taMeíiSMeíiaMel A«««» KlLOMETRlK
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SZ A K Á C S ISTV Á N  P É T E R

A boldogság elixir je
Valamikor régen élt egy messze föl

dön híres tudós, aki még ifjúkorában 
m egesküdött a rra , hogy tudásával 
egész életében önzetlenül fogja szol
gálni az emberiséget. S mivel nem 
csupán éles elméjű ember volt, hanem  
szavatartó is, ami igencsak dicsére
tes tulajdonságnak számít, ismervén 
e különös szerzetek erőteljes hajlam át 
a szórakozottságra, igyekezett is m in
dig fogadalma szerint cselekedni.

Családja s káros szenvedélye nem 
volt, kis birtokán élt néma papagá
ja  és házvezetőnője társaságában, 
így aztán  minden figyelmét nemes 
célja m egvalósítására fordíthatta. 
Szorgalma, m unkabírása nem ism ert 
határokat. Napközben jóformán ki 
sem mozdult dolgozószobájából vagy 
műhelyéből, s gyakran előfordult, 
hogy éjnek évadján az ablakán be
kandikáló holdvilág még vaskos fóli- 
ánsai, titokzatos képletekkel telerótt 
pergam en tekercsei, kémcsövei és té 
gelyei fölé görnyedve találta.

K itartó  m unkájának meg is le tt az 
eredménye. Számos könyvet írt, lele
ményes ta lálm ányainak  köszönhetően 
pedig sok ember élete vált könnyebbé 
szerte a világon. M unkája elismerése
képpen oklevelekkel, kitüntetésekkel 
halm ozták el, nagyhírű tudós tá rsa 
ságok választották  tagjaik  sorába. Őt 
azonban nem káprázta tta  el az ün
neplés és népszerűség. Illedelmesen 
megköszönte a nem v á rt elismerése
ket, majd a díszes küldöttségek elvo
nulása u tán  a színes papirosokat és 
csillogó érm eket az ütött-kopott asz
talfiókba zárva sietett is vissza félbe 
m arad t munkájához.

Egy napon aztán  a rra  ébredt, hogy 
pénze vészesen megcsappant, m ár 
csak néhány aranytallér lapul a láda 
fiában. Mihez kezdjek, já rk á lt fel- 
a lá  tanácstalanu l a szobájában, m ert 
bárm ekkora nagy tudós is volt, még 
ő sem ism erte az aranycsinálás ti t
kát, s csak azért nem tépte ki növek
vő kétségbeesésében a haját, m ert az 
mind egy szálig kihullott m ár az évek 
során.

Miközben így tépelődött m agában, 
eszébe ju to tt, hogy pár héttel ezelőtt 
a birodalom császára meghívta őt az 
udvarába. Azon nyomban előkereste 
az uralkodó levelét, am it a kézbesítés
kor éppen csak átfutott. Az aranysze
gélyű, m eríte tt papiroson a felséges 
császár és az ő érdemeinek részle
tes felsorolása u tán  az állott, hogy 
Őfelsége szívesen lá tná  őt környeze
tében. Udvaromban számos külho
ni tudós megfordult már, s nagy meg
elégedéssel emlékeztek vissza az itt

eltöltött időre, m ert én pénzt és fárad
ságot nem kímélve a rendelkezésük
re bocsátottam  m indazt, ami a ku ta 
tásaikhoz szükséges volt, olvasta, s az 
örömtől táncolni kezdtek szeme előtt 
a cikornyás betűk.

A tudós h á lá t adott a gondviselés
nek, s néma m adarát házvezetőnője 
gondjaira bízva még aznap ú tnak  in
dult. Girhes szam arát naphosszat nó
gatva igyekezett a főváros felé, m ert 
minél előbb folytatni a k a rta  kény- 
szerűségből félbeszakított munkáját. 
A szam ár azonban nem osztotta gaz
dája lelkesedését, s egyre gyakrab
ban makacsolta meg m agát útközben. 
Hiába volt a könyörgés és a fenyege
tőzés, hallan i sem a k a rt az erőlte
te tt ügetésről. így aztán  a kényszer
megállók során a tudósnak egyre több 
ideje m aradt a rra , hogy körülnézzen 
a világban. Növekvő érdeklődéssel fi
gyelte a körülötte zajló életet, am itől 
oly sok időn á t elzárkózva élt m űhe
lye m agányában. Talán a fele úton le
hetett, am ikor rádöbbent arra , hogy 
tudását balga módon elpazarolta ed
dig. H iába volt minden erőfeszítésem, 
m ert reménytelenül elvesztem a rész

letkérdések rengetegében, kesergett 
m agában. Vakon éltem a világban, s 
miközben mindenféle jelentéktelen 
dologra fecséreltem az időmet, megfe
ledkeztem a lényegről. Arról, am iért 
minden ember él, s amely csak nagy

ritkán , és oly rövid időre adatik  meg 
szám unkra, hogy rosszabb az elmú
lása u tán , m intha meg sem ism ertük 
volna. Ez pedig nem más, m int a bol
dogság.

Az út hátralevő részében többé m ár 
nem hagyta nyugton ez a gondolat. 
M iután megérkezett a császár udva
rába, csak annyit mondott az uralko
dónak, hogy oly sok vargabetű után, 
végre eljött az ideje annak, hogy éle
te fő művén dolgozhasson. A császár 
rendelkezésére bocsátotta a világ hét 
csodája között m éltán számon ta rto tt 
könyvtárát, s a palota legcsendesebb 
zugában rendeztetett be szám ára mű
helyt, hogy zavartalanul dolgozhas
son. Attól kezdve alig lá tták  a tudóst, 
aki ha  néhanapján meg is jelent egy- 
egy fogadáson, a kutatásaival kap
csolatos kérdésekre kitérő válaszokat 
adott. Egyszer m aga az uralkodó is 
megkérdezte, hogy m in m unkálkodik 
műhelye magányában.

-  Bocsáss meg, felséges uram , ha 
hallgatásom m al harag ra  gerjesztet
telek -  szabadkozott a tudós -, de az, 
am in éppen dolgozom, oly nagy je 
lentőséggel bír az emberiség tö rté 
netében, hogy ha  kudarcot vallanék 
vele, jobb, ha senki sem tudja meg, 
hogy milyen nagy fába is vágtam  a 
fejszémet. Megígérem azonban, hogy 
mihelyt rájövök a megoldásra, azon
nal megosztom Felségeddel a titko
mat.

így is történt. A tudós három  kerek 
esztendőn á t dolgozott titokban ta r 
to tt tervének megvalósításán. E hosz- 
szú idő alatt, m intha csak átok ült 
volna rajta, vagy valam i rejtélyes erő 
m indenáron meg a k a rta  volna akadá
lyozni célja elérésében, ku ta tása i több 
alkalom m al is zsákutcába torkoll
tak. Egyszer meg annyira elkesere
dett sorozatos kudarcai m iatt, hogy el 
a k a rt bujdosni a világ végére, hogy ne 
kelljen az emberek szemébe néznie. 
Mesébe illő szorgalma és konok k ita r
tása  azonban végül mégiscsak meg
hozta gyümölcsét.

M egállapodásukhoz híven még az
nap k ihallgatásra  jelentkezett a csá
szárnál.

-  Felséges uram , bevégeztem a 
m unkám at -  mondta izgalomtól re 
megő hangon, s m agasba emelt egy 
rózsaszínű folyadékkal teli üvegcsét.
-  Ez itt a boldogság elixírje.

-  A boldogságnak nincs elixírje
-  szólalt meg csendesen a császár. -  
Vagy ha mégis volna -  folytatta tű 
nődve - ,  az még a legragyogóbb tudós 
elme szám ára is örökre felderíthetet- 
len homályban m aradna.

-  Én pedig azt mondom, hogy sike
rü lt megfejtenem ezt a nagy rejtélyt
-  válaszolt a tudós önérzetesen - ,  s 
hogy Felséged is minél előbb megbizo
nyosodhasson az igazságról, hozasson
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ide egy boldogtalan embert, hadd pró
báljuk ki rajta. Én addig egy boros ke- 
helyben feloldok egy cseppnyit ebből a 
varázsitalból.

A császár embereinek nem kellett 
sokáig keresgélniük, a palota bejára
tán á l nyakon ragadtak  egy alam izs
náért óbégató koldust, és a trón te
rembe cipelték. A toprongyos ember 
káprázó szemmel, hitetlenkedve né
zett körül a nagy fényességben, majd 
rém ülten térdre vetette m agát az 
uralkodó színe előtt.

-  Szándd meg szerencsétlen a la tt
valódat, felséges uram  -  csókolgatta 
buzgón a császár aranyszálakból szőtt 
ruhájának  szegélyét. -  Valamikor jó
módú, elégedett ember voltam, de az
tá n  rám  tö rt a baj. H ázam at tűzvész 
em észtette föl, asszonyom elhagyott, 
gyerekeim éhen haltak  -  siránkozott. 
-  Nincs nálam  boldogtalanabb ember 
a földkerekségen.

-  Idd ezt ki -  nyújtotta feléje a tu 
dós vigasztalóan a kelyhet. -  É ttől el
múlik majd a szomorúságod.

Alighogy a koldus elvette szájától 
a kelyhet, m intha csak egy puha, lá t
h a ta tlan  kendővel letörölték volna a r
cáról a bánatot, ráncai egyszeriben 
kisim ultak, tekintetéből eltűnt a két
ségbeesés sötét felhője, s az öröm fé
nyessége árad t szét benne.

-  Hogy érzed magad? -  kérdezte 
gyanakodva a császár, s m int aki nem 
hisz a szemének, közelebb lépett hoz
zá.

-  Tökéletesen, felséges uram  -  szó
lalt meg csengő hangon a koldus. -  
M intha kicseréltek volna. Az élet 
szép. A létezés a gondviselés legcsodá
latosabb ajándéka. Nincs nálam  bol
dogabb ember a világon -  jelentette ki 
határozottan, és engedélyt k ért a tá 
vozásra.

A császár töprengve nézett a ruga
nyos léptekkel távozó koldus után.

Azon a napon az uralkodó kérésé
re a biztonság kedvéért még néhány 
elkeseredett emberen kipróbálták a 
csodaszert. Egy csalódott szerelme
sen, aki bánatában  éppen a folyóba 
a k a rta  vetni m agát, egy tönkrem ent 
üzletemberen, akinek csúfos bukását 
saját sógora telhetetlensége okozta, s 
egy messzi országból származó szám- 
űzöttön, ak it nap m int nap halálosan 
gyötört a honvágy. Az elixir bevétele 
u tán  m indhárm an ragyogó arccal bú
csúztak el jótevőjüktől.

-  Még mától szabadalm aztatni fo
gom csodaszered gyártásá t -  mondta 
a császár.

-  Pedig ez még csak a kísérleti 
adag volt, am inek a hatása  néhány 
óráig ta r t  csupán — vallotta be a tu 
dós. -  Az embereknek azonban nem 
elillanó örömre van szükségük, ha
nem életfogytiglan ta rtó  boldogság
ra. Szám ításaim  szerint ehhez szász

cseppnyi szükséges az elixírből. 
Felségedre bízom a forgalmazását, 
annyit készítettem  belőle, hogy a biro
dalom valam ennyi alattvalójának ju s
son belőle -  mondta, s engedélyt kért 
a császártól a palota elhagyására.

Először érezte úgy életében, hogy 
műhelye zárt világából a szabadba 
vágyik, s ettől az ism eretlen érzés
től teljesen összezavarodott. Három 
nap járóföldre lehetett a birodalom fő
városától, k in t a hegyek között, egy

végtelennek tűnő  erdőségben, am i
kor eszébe ju to tt, hogy a m aga szám á
ra  előkészített elixír-adagot a nagy si
etségben műhelye asztalán  felejtette. 
Szórakozottságán bosszankodva azon 
nyomban visszafordult. Sietve eresz
kedett lefelé a sziklás oldalakon, a 
szerpentines ösvények közti szédítő 
meredélyeken rövidítve, hogy minél 
ham arabb célhoz érjen. Valami hiba 
csúszhatott azonban a szám ításaiba, 
m ert sehogysem ju to tt ki a szerteága
zó erdei csapások labirintusából. M ár 
m aga sem tudta, mennyi ideje keres
hette a rengetegből kivezető u tat, am i
kor reményét veszítve végül feladta a 
küzdelmet, és ösztöneire bízva magát, 
céltalanul bolyongott tovább a végte
len vadonban. Erdei gyümölcsökkel, 
gyökerekkel csillapította éhét, s a kő
sziklák tövéből fakadó forrásokból 
ivott. A hosszú és kemény teleket bar
langok mélyén vészelte át, s a tavasz 
érkeztével folytatta tétova barangolá
sát. Ruhája elrongyolódott, lábbelije

elkopott, ráncokkal rovátkolt, szakál
las arc meredt rá  a tavak víztükréből, 
mielőtt beléjük gázolt volna, hogy le
mossa magáról az ú t porát.

Tizenkét hosszú esztendő telt el így, 
a csillagok járásából ítélve, amikor 
egyszerre csak rá ta lá lt az erdőből k i
vezető útra.

A fák közül kiérve, a távoli dom
bok karéjában egy kis falut pillan
to tt meg. Szíve a torkában zakatolt, 
am int botladozó léptekkel közeledett 
feléje. A falu szélére érve m egtorpant, 
és csalódottan nézett körül: a házak 
romosak voltak, az u tcákat és ker
teket felverte a gaz. Am int bennebb 
merészkedett, az egyik düledező ház 
előtt egy em bert pillantott meg. A 
görnyedt hátú  férfi a földbe süppedt 
küszöbön üldögélt, s még nála  is el- 
hanyagoltabban nézett ki. Beesett a r 
cát hosszú, torzonborz szakáll borítot
ta, hajdani köntöse cafatokban lógott 
le róla, csupasz lábszárán sebek vö- 
röslöttek. Mikor közelebb lépett hoz
zá, a m osdatlan testből áradó bűztől 
összerándult a gyomra. A férfi ügyet 
sem vetett rá, h á tá t az ajtófélfának 
tám asztva, lehunyt szemmel, mozdu
latlanul ült a helyén. A tudós többször 
is ráköszönt, míg végre hajlandó volt 
megmozdulni.

-  Mit akarsz tőlem, idegen? -  emel
te rá  felhőtlen tekintetét.

-  Miféle szerencsétlenség ért ben
neteket? -  hajolt le hozzá szánakozva.

-  Milyen szerencsétlenségről be
szélsz, balga vándor? -  vigyorgott rá 
csodálkozva a férfi. -  Úgy tudd meg, 
hogy a világ legboldogabb vidékére 
vetett téged a jószerencse.

-  Félrebeszélsz -  re tten t meg a tu 
dós. — Ilyen szörnyűséges körülm é
nyek között nem lehet senki sem bol
dog.

-  Semmi sem akadályozhatja meg 
a mi boldogságunkat. H a nem hiszed, 
gyere velem, s győződj meg a saját 
szemeddel róla -  tápászkodott föl de
rűsen mosolyogva a másik.

A tudós vonakodva követte. 
M indenütt ugyanaz a megrendítő 
látvány fogadta: toprongyos, gondo
zatlan emberek felhőtlen ábrázata a 
nagy nyomorúságban. Növekvő két
ségbeeséssel figyelte őket, majd bú
csút mondva nekik, folytatta útját. 
B árm erre is m ent azonban, minden
hol ugyanezt lá tta . E tizenkét eszten
dő során a virágzó birodalom enyé
szetnek indult: a termőföldeken gyom 
tenyészett, a hajdani széles, sima or
szágutakon mély gödrök éktelenked
tek, a gondosan m egtervezett városok 
a lak talan  rom halm azokká váltak. 
M egszám lálhatatlanul sok patkány 
nyüzsgött mindenfelé, s közeledtére a 
falkákba verődött kóbor kutyák pana
szosan felvonítottak.
> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
V ándorlásai során végül elvető

dött a birodalom  fővárosába. B ár 
fel volt rá  készülve, az eléje tá ru ló  
lá tványtó l mégis összeszorult a szí
ve. A szem éttel boríto tt utcákon, pi
actereken, a pókhálók homályos h á 
lójával befont, bűzös lakásokban, a 
széljárta , ném a színházakban  és a 
hulló vakolatú, piszkos templomok
ban időző, báván vigyorgó, té tlen  
nyom orultak lá ttá n  döbbent csak rá, 
hogy m ilyen szép is volt valam ikor 
ez a város. Napokig bolyongott a bel
város pusztuló palo tái között, am i
kor egyszerre csak o tt ta lá lta  m agát 
a császári rezidencia előtt. A porlep
te, kopott kapu nyikorogva tá ru l t  ki 
előtte. Léptei megkettőződve kopog
tak , am in t végigm ent a visszhangos, 
néptelen term eken. A patkányok ide 
is e lju to ttak , jö tté re  k íváncsian  kap 
tá k  fel a fejüket. Szaladni kezdett, 
félt, hogy apró, hegyes fogaikkal a 
lábába m arnak . így érkezett meg a 
császár lakosztályához. A h arm ad ik  
szobában, h á tta l az ajtónak egy fe
hér ru h ás  férfi á llt az elvadult k e r t
re néző ablak  előtt.

-  H át visszajöttél mégis? -  fordult 
meg lassan  a léptei zajára.

A császár volt az. Arca sápadt volt, 
tek in te te  b án a tta l teli.

-  Igen -  ha jto tta  le a fejét a tudós.
-  Akkor h á t lá tha ttad , hogy mi 

le tt az eredménye a felfedezésed
nek -  folytatta a császár csendesen.
-  Alighogy elmentél, az egész biro
dalom ban á ru ln i kezdték a csoda
szered. Olyan olcsó volt, hogy bárki 
hozzájuthatott. Kezdetben vonako
dott ugyan az emberek többsége tő 
le. Azt h itték , csalás vagy hecc ez az 
egész h istó ria  a boldogságcseppekről. 
A ztán, am ikor lá ttá k  a varázslatos 
h a tásá t, egyszerre m indenki megro
ham ozta a pa tikákat. Egyik napról a 
m ásik ra  e ltűn t a szomorúság a la tt
valóim szívéből.

-  És veled, felséges uram , veled mi 
történ t? -  emelte föl tek in te té t té to 
ván a tudós.

-  Lehet, hogy ki fogsz nevetni -  
mosolyodott el keserűen a császár - , 
de én akkor boldog em bernek éreztem 
m agam , és úgy gondoltam, egyelőre 
nincs szükségem az elixíredre. Hadd 
élvezzék azok a jótékony ha tásá t, 
ak iknek a boldogság hiányzott addig 
az életükből.

A tudós felsóhajtott.
-  M indketten jóvátehetetlen hibát 

követtünk el: szám ításon kívül hagy
tu k  az em beri term észet törvényeit
-  fo ly tatta az uralkodó. -  Isten  úgy 
tervezett meg m inket, hogy a legne
hezebb m egpróbáltatásokat is k iá ll
hassuk. Egy em ber életében többször 
is előfordul, hogy úgy érzi, nincs to 

vább, és mégis ta lp ra  tud  állni. Ám a 
boldogság ritk a  ajándék. Ilyenkor jól- 
esően kinyújtózhat a lélek. Azt gon
doljuk, többé nincs szükségünk sem
m ire sem. Ez az összhang viszont 
előbb-utóbb m egszűnik, és kezdődik 
m inden elölről. Te azonban azzal, 
hogy m esterségesen életfogytiglani
vá változtattad  a boldogságot, bal
ga módon beavatkoztál az ősi rend
be. Sajnos, én sem gondoltam végig

mindezt, pedig elejétől fogva sejtet
tem , hogy valam i nincs rendben ez
zel a csodaszerrel. A boldogság eli- 
xírjéből ivó em bereknek m ár semmi 
sem fontos: a lelkűket beragyogó 
fénynél m inden m ás elhalványul. 
H iányt, szomorúságot, fájdalm at töb
bé nem éreznek, a külvilág úgy jó ne
kik, am ilyen éppen. E zért aztán  még 
akkor sem bánkódnak, am ikor leg
kedvesebb hozzátartozójuk, bará tjuk  
hal meg. Olyanok most a tem etések, 
m int a lagzik: táncolnak, énekelnek, 
önfeledten m ula tnak  az egybegyűl
tek. A legrettenetesebb azonban az, 
ahogyan ezek az emberek a gyereke
ikkel bánnak. Nem törődnek velük, a 
sorsukra hagyják őket, hiszen nélkü
lük is boldogan élnek -  sóhajtott fel a 
császár, és visszafordult a nyito tt ab
lakhoz.

A tudós összeszorult torokkal ha ll
gatott. Sokáig á lltak  így ném án, moz
dulatlanul, az elvadult kertre  füg
gesztve tek in tetüket.

-  Megpróbálom jóvátenni a h ibá
m at — tö rte  meg végül a csendet a 
tudós, s hogy az uralkodó nem vála
szolt, m agára hagy ta  bánatával.

Pókhálóval sű rű n  beszőtt m ű
helyében m indent a helyén ta lá lt. 
Tarisznyájába süllyesztette a bol- 
dogságelixírjét ta rta lm azó  üvegcsét, 
majd k itak aríto tt, és m unkához lá
tott. Könnyebben ment, m int h itte  
volna. Alig te lt el egy hét, s újból föl
kereste az uralkodót.

-  M egtaláltam  a gyógyírt, felség. 
B ánatpor a neve -  m ondta a tudós, s 
az ablakon beszürem lő fény felé ta r 
to tt egy koromszerű fekete porral teli 
üvegszelencét. -  Ez a szer olyan erős 
bánatsűrítm ényből készült, amely 
képes sem legesíteni a lelkekben szét
árad t, végtelen boldogságot -  m agya
ráz ta , majd a császár válaszát meg 
sem várva odalépett a nyitott ablak
hoz, és a szelence ta rta lm á t a levegő
be szórta. H irtelen  szél kerekedett, s 
a m egszám lálhatatlan  porszemcsét 
tovaröpítette.

Nem sokára b á to rta lan  nesze- 
zést ha llo ttak  az ajtó felől. Egy ron- 
gyos; m ezítlábas a lak  lépett a szobá
ba. Ó vatosan körbekémlelt, s am ikor 
tek in te te  a császárra  tévedt, felkiál
to tt, és té rd re  vetette  m agát.

-  Könyörülj rajtam , felséges uram  
-  óbégatott. -  Valamikor birodalm ad 
jómódú, elégedett alattvalója voltam, 
a szerencse azonban elpártolt tőlem. 
H ázam at tűzvész em észtette föl, asz- 
szonyom elhagyott, gyerekeim éhen 
vesztek -  siránkozott. -  Nincs nálam  
boldogtalanabb ember kerek e v ilá
gon.

A császár hitetlenkedve m eredt rá.
-  Várj i t t  rám  — m ondta aztán , és 

k isie te tt a  szobából. Nem sokára egy 
fényes a ran y ta llé rra l té r t  vissza.

Á koldus az uralkodó ruhasze
gélyét csókolgatva köszönte meg a 
nagyúri alam izsnát, majd hajlongva 
k ih á trá lt a szobából.

A tudós eközben elhagyta a palo
tá t, s elindult hazafelé. U tta lan  u ta 
kon ment, nem a k a r t senkivel sem 
találkozni. Hosszú hetekbe telt, 
míg végre hazaért. Néma papagá
ja  felborzolt toliakkal, házvezetőnő
je zsörtölődve fogadta. Szórakozottan 
h a llg a tta  a panaszáradato t, majd 
műhelyébe ment, és lassan  körbehor- 
dozta tek in te tét. Az ismerős dolgok 
látványa azonban nemhogy csillapí
to tta  volna, hanem  fokozta szomorú
ságát. Lepergett előtte egész pálya
futása: számos hasznos talá lm ány  
kigondolását követően rá ta lá lt az 
emberi élet értelm ét jelentő m ágikus 
képletre, mely u tán  évezredeken á t 
oly sok kiváló elme k u ta to tt m indhi
ába, felfedezése mégis csúfos kudarc
cal végződött. Nagyot sóhajtott, még 
egyszer körülnézett a sötétségbe süly- 
lyedő műhelyben, aztán  tarisznyájá
ból k ivette a rózsaszín folyadékkal 
teli üvegcsét, az utolsót, és lecsavar
ta  kupakját.
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SZŐCS ISTVÁN
A / __OlvasónapLOL ABj egy zetek

1 Hamar a madarat! 
(El kell venni tőlükl)
Egy nagyon érdekes tudományos dol

gozatot olvastam a moldvai Baia (régi 
magyar nevén Moldvaöánya) város törté
netéről. Nagy történelem volt az, ám ké- 
só'bb a város és neve elsüllyedt a semmi
hez közelálló jelentéktelenségben. Ami a 
XV. század legnevezetesebb itteni esemé
nyét illeti, nem tartalmazza ugyan annak 
a csatának azt a leírását, ami egy Iorga- 
idézet által lón korunkban helyettesít
ve, holott a csata maga érdekesebb volt, 
mint a strapa-történészek meséi, egyva
lamire mégis felkaptam a fejem: a törté
nész Baia körül felsorol egy csokor ma
gyar földrajzi nevet, köztük a RAROt is. 
Ránczos Vilmos azonban nem teszi hoz
zá, hogy ez helység, terepalakulat? avagy 
víz neve?

Ezt nehezményeznem kell, mert ugyanó' 
máskor egy ismeró'sömnek tett szíves szó
beli közlésében kifejtette, hogy én szenve
délyes füllentó'ként egy ízben a kolozsvári 
Mozart cukrászdában eló'adást tartottam 
arról, hogy és mint fómérnökösködöm a 
cernavodai atomerőműben. Amihez en
nyit tehetek hozzá: az említett cukrász
dában az életben nem voltam, az atom
energiához mindössze annyi közöm van, 
hogy a szomorú csernobili esemény után 
kis idővel a szemem fehérje előbb mély 
bordó, utána meg szurokfekete színt öl
tött néhány héten át.

Ám ne terheljük tovább felesleges ki
térőkkel a Keleti Kárpátok titkait. Miért 
is érdekes ez a Ráró? Ha az ember Vatra 
Dorna irányából átkel a hágókon és 
Bukovina tájai felé tekint, a hegyvidék 
sötéten torlódó hullámai fölött egy szipor- 
kázóan fehér, óriási madarat lát a táj fö
lött, olyan, mint egy mozdulatlan, a világ
űrből idecsöppent tánczos. Raráu a neve, 
1600 valahány méter magas, több száz 
méterrel a környező hegyek fölé emelke
dik, és ezért később olvad el rajta a hó; 
innént vakító, fehér ragyogása ilyenkor 
tavasszal. (Biztosan ősszel is.)

Román szótáramban (Akadémiai, 
Petroviciu-Kelemen) raráu közszó nem 
fordul elő, csak a rar (ritka, gyér) és szár
mazékai. Régebbi magyar szótáraim sze
rint Halászsólyom (falco haliaetos)... 
Létezik egy-két Ráró, Ráros helynév, s 
ilyen mintaszövegek: szeme úgy jár, mint 
a rárómadárnak; süvegeken rárok, ke
recsenek, sasok (azaz e madarak tollai), 
Rárószárnyon járó hamar lovak..., s ál
lítólag hangutánzó eredetű. Ráró mint 
családnév 1720-ból adatolva. Új, 1976-os 
„Törtet” szótáram szerint 12. századi át
vétel az ukránból vagy a szlovákból (ra- 
roh és rarog).

Azonban, amíg képtelen vagyok megje
gyezni, hogy melyik pre-árja-szupremáci- 
ós katedrakeselyű kettőszázvalahány éve

pontosan melyik német városkában jelen
tette meg dolgozatait, sőt amíg az unoká
im nevét is rendszeresen összetévesztem, 
fél évszázad mélyről is pontosan emlék
szem olyan olvasmányaimra, amelyek
től egyetemi mestereim mindig tiltottak. 
Most is szemem előtt lebeg egy egyipto
mi hieroglifa; két szögletes fejű lefele sze
gett csőrű csúnya madarat ábrázol (az 
Ermann Grapowban), és oda van írva, 
hogy RARAU, azaz: „fehér sólyom”.

Most csupán az a kérdés, hogy azoknak 
az éhenkórász egyiptomiaknak hogyan 
esett módjuk a szlovákból kölcsönözni? A 
madarat biztosan ismerték, de az isten
nek sem tudtak neki nevet adni. Igen ám, 
de kereskedőik mindenfelé szerteszét ha
józtak, és igen: Boszporusz, Fekete-ten
ger, Duna, és tovább, és fel a Vágdunán, 
átkelve a Zoboralján, a Tribecs hegység 
után végre felfedezték a Madaras hegy
séget, és ott érdeklődni kezdtek: van ne
künk egy madarunk, ilyen, de nem tud
juk a nevét. Uzsedárom uzsedom, felelték 
a helybeliek és elárulták nekik: ennek a 
hófehér ragadozó madárnak a neve raro- 
ch, de nektek megengedjük, hogy hívjá
tok ráráunak!

Nos így történt. Meg kell még je
gyeznem az ilyen hajdankori utazások
kal kapcsolatban, hogy Körösi Csorna 
Sándornak Göttingában a kedvenc olvas
mánya Az ifjú Anacharzisz utazásai című 
könyv volt, s az ilyen utazásokról szólt. 
Ajánlom a Körösi Csorna Társaságok fi
gyelmébe: adják már ki rengeteg jegy
zettel, magyarázattal, a függelékben kö
zölve Dáné Tibor A Fáraó írnoka című 
regényét, amely szintén „Dunára fel” ha
jós nyaralásról szól.

A Ráró hegység

2 KRK?
Olvasom kedvenc nyelvápoló nyelvé

szemnél, hogy a Krák szó valamelyik 
szláv nyelvben többszörös útkeresztező
dést jelent, ahol legalább négy-öt út ke
resztezi egymást... Lehet, morogtam erre, 
de már jelentésbővülés folytán, ugyan
is: például Krakkó a régi lengyel főváros 
neve egy Krák nevű mondabeli szörny, 
amolyan sárkányféle emlékét őrzi, és 
Horvátországban is egy furcsa, pók ala
kú sziget neve Krk (a régi Dalmáciában 
Vegliának hívták). Északi, germán né
pek, norvégok, ófrízek s rokonaik meséi
ben szerepel egy Krack nevű szörnyeteg, 
egy őrjítően nagy óriáspolip, amely hosz- 
szú karjaival a hajókat képes lerántani a 
mélybe. A crack a mai angolszászban re
pedést, kirepedést, kipukkanást, kitörést 
jelent (például lázadás kitörését is), de ha 
jól utánakeresünk, sok nyelvben fellel
hetni. Például a román caracatifa (polip), 
tintahal egészen biztosan ebből ered s — 
lám-lám -, „a görögben tisztázatlan eti- 
mológiájú”, s annyi más nyelvnek átadott 
&ro&-odilosz szó is ezt tartalmazza.

Úgy gondolná az ember, hogy ha akár 
sárkányfészket, akár közlekedési góc
pontot jelentene, nálunk sokkal gyak
rabban előfordulhatna mint helynév. 
Azonban mégis nagyon ritka. Az Enyed- 
környéki (Boros) Krakkón kívül még 
csak egy jelentéktelen Krakkóról tud
tam, a Felvidéken. Egyikük sem góc
pont, vagy regehagyományú hely. Annál 
jobban meglepődtem, amikor annak 
idején a békási vízierőmű gyűjtőtavá
nak felduzzasztás után, a Rárótól dél
re, a moldvai Beszterce folyó túlpartján 
jártam  riport-téma után, találtam egy 
Krakkó nevű patakot s egy Feketekrakkó 
nevű falut, (Crácáoan Negru), a szom
szédjában Almás, és Kövesd nevű fal
vakkal, sárkány és gócpont nélkül, de 
Piatra Neamj, azaz Karácsonykő mellett. 
„Kerecsenkő?”

Azért jutott ez éppen most eszembe, 
mert Torda határában létezik egy Krákos 
nevű dűlő, nincs nála istenhátamögöttibb 
telep. Mi lehet e név s a Krakkó itteni elő
fordulásának magyarázata?

Egészen véletlenül tudom, hogy bolgár 
nyelven a krák szó két nagyon is különbö
ző dolognak a neve: láb és rókagomba...

Akármennyire különböznek, a szemlé
let számára van rokonság bennük! A ró
kagomba olyan, mint egy felfele fordított, 
talpával égre néző kis láb; réce, vagy bí
bicláb. És felülről nézve hasonlít Veglia 
szigetének körvonalaira is. íme: a krák- 
szörny lehet egy olyan lény, amely csu
pa láb, vagyis tömegét zömében lábak al
kotják! És most már emlékszem, a piacon 
egyszer egy cigányasszony a rókagombát 
karókagomba névvel illette!

így megy össze a világ dicsősége: ahogy 
a szörnyű nagy dinoszauruszból kedves 
kis liba lesz -  és a hatalmas, váteszi szín
művészből automatizált pojáca!

Hibaigazítás
Lapunk 10. számában Szőcs István 

Padramorgó című cikke középsó' hasábjá
nak 9. sorából kimaradt Carlo Grozzi neve. 
Helyesen: .... ott voltak például Carlo Grozzi 
népszerű mesejátékai is, ....

15



HELIKON

B E N E  ZOLTÁN
• •Összefüggések

A nagyapám mesélte egyszer, révedt 
bele Pósa tekintete a múltba, hogy ifjú
korában a kedvenc korcsmájába já rt egy 
real humorharold, aki a gyanútlan ita
lozóktól rendre négyzetméter kisfröccsö- 
ket nyert egy ártatlan fogadással. Azt 
állította, hogy képes a saját alfelét meg
harapni. Ezt, na, ja, senki sem hitte el 
neki, mire ő letolta a gatyáját, kivette a 
szájüregéból a műfogsorát és nagy fog- 
csattogtatás kíséretében erősen bele
mart a szebbik képébe. Utána felöltözött, 
a protézist visszahelyezte az ajkai mö
gé, azzal diadalittasan nézett maga kö
ré, mint Napóleon Győrnél. A négyzetmé
ter kisfröccsöt aztán mindig megosztotta 
a törzsvendégekkel, azért nem árulták el 
egyszer se idő előtt a trükkjét. Na, ugyan 
mit szóltok ehhez a városi legendához, ki
csiny felebarátim, érdeklődött Pósa maga 
köré tekintve, karjait széttárva, szemöl
dökét homloka közepére vonva, igen kí
váncsi fizimiskát öltve. A Kaiser Király 
Kóstolgató törzsvendégei csak bölcsen bó
logattak, egyik-másik még diszkréten gö- 
cögött is hozzá. Pósa elégedett volt, ám 
mivel nagyon unta a törzsvendégek áb
rázatán az értelem fényének ritka villa
násait lesni, kiballagott inkább a folyó
partra, hogy az elúszó dinnyehéjaknak 
regéljen. Dinnyehéjak helyett ellenben 
Teóba botlott, ott kucorgóit szegény a 
parton magába roskadtan, mereven néz
te a sodort, s mikor Pósa szívélyesen kö
szöntötte, kurta főbiccentéssel viszonozta 
csupán. Pósa nem sértődött meg komája 
ridegségén, mikor pedig kiderült, hogy 
Teó kuporgásának és barátságtalan han
gulatának az oka nem más, mint 
az, hogy világ csúfságára a nadrág
jába rondított, a szíve egyenesen 
megesett a nyomorulton. Egyszer 
bandukoltam hazafelé egy ismerős 
hölgytől, idézte fel Pósa fennhan
gon az elkámpicsorodott Teónak, 
egyszer bandukoltam haza egy is
merős hölgytől, aki pazar és sok
színű étkekkel látott vendégül, me
lyeknek képtelen lévén ellenállni, 
a hajnali órán hazafelé mentem
ben erős késztetést éreztem a szé
kelésre. Egy bokor mellett meg is 
álltam. Megálltam, mást nem te
hettem. Nagy sebesen le is kupo
rodtam volna, azonban, mivel télvíz 
idején jártunk, mire kihámoztam 
magamat a ruházatomból, addig
ra el is késtem a kuporodással. így 
azonban te nem járhattál, Teó ked
vesem, hiszen szép nyári időnk van. Egy 
másik alkalommal az előbbiekkel szem
ben szegény nénikém sírjára vittem vi
rágot a temetőbe, s dacára annak, hogy 
ezúttal verőfényes nyárban jártunk, a sír 
mellett hajlongva váratlanul összeroty- 
tyantottam magam. De olyan váratlanul,

Teó, életem, hogy percekbe telt, míg föl
fogtam, mi is történt valójában. Akkorra 
már a cipőmbe csörgött a híg matéria je
lentős hányada, de úgy ám! Na, azok
ban a boldog időkben ráadásul még nem 
virradt föl az ilyen esetekben segítséget 
érő mobiltelefonok hajnala, úgyhogy ma
gam kellett megoldjam a problémát, ami 
végül a ravatalozó egyik bársonydrapé
riája által sikerült is. Most azonban, jó
barátom, elmegyek a lakásodra, ha rám 
bízod a kulcsod, és hozok neked nadrá
got a szekrényedből, hogy ne kelljen itt 
gunnyasztanod tovább komoran és két
ségbeesetten. S miután Teó sűrű hálál- 
kodások közepette átnyújtotta neki a 
kulcscsomóját, Pósa elballagott cimborá
ja lakására, ahol rányitotta az ajtót Teó 
albérlőjére, egy vézna egyetemista lány
ra, amint bugyiba és fülhallgatóba öltö
zötten önfeledten táncol a szoba közepén. 
Pósa ezen egy fikarcnyit sem rökönyö- 
dött meg, s egy hangyányit sem zavartat
ta magát, határozottan lépett a szekrény
hez. Mit sem törődve a lány zavarával, 
nadrág után kutakodott. Szívesen fog
lalkoznék veled, szépecske leányka, mor
molta Pósa a magát csak úgy átabotában, 
amúgy tessék-lássék takargató lánynak, 
de a jó Teó barát összefosta magát a fo
lyóparton, ahová merengeni félrevonult. 
És lám, a mobilját meg itt hagyta a nad
rágja zsebében, nyilván, hogy ne zavar
ják agytornája közepette, ám mióta a bé
kés, termékeny meditáció rút rémálomba 
fordult, úgy vár rám meg a nadrágjára, 
akár a zsidók a messiásra. Nem hagyha
tom hát cserben, meg aztán, hogy az iga
zat megvalljam, végtére is őszinte ember 
volnék, szóval a húsosabb portékát job
ban kedvelem. Olyannyira jobban, hogy -  
attól tartok -, ha teltebb lennél, szegény

Teó kucoroghatna még a bokrok alján egy 
órácskát, figyelve mélán a sodort, hanem 
mivel te túlontúl karcsúcska vágyói, hát 
megyek már, sietek, szedem a lábaim, s 
nem törődöm véled, kis aranyos hölgyike, 
falatka bugyikában. Azzal szaporán bú
csút intett és magára hagyta a megalá-

zottságában gyermeki módon elpityeredő 
lányt. Visszaügetett a partra, s miközben 
Teó hálálkodva öltözött, így beszélt, jut 
eszembe: hétfőn éjjel láttam egy nyestet a 
hotelnél a Zárda utcában! Tudod, testvér, 
olykor-olykor kisegítek ott mint recepciós 
szakember. Nos, a nyest kergetett egy ci
cát! Érdekes, mi?? Az meg sikoltva mene
kült! Arra mentem oda! Azt hittem, kár
nak. Erről meg az jut eszembe, hogy nem 
túl csontos ez a te ágyrajáród? De a fe
leletet meg sem várva, faképnél hagyta 
a gombolkozó Teót, betért egyik kedvelt 
korcsmájába, hogy párás falú poharakba 
töltött hűsítő fröcscsökkel öblögessen és 
verje ki fejéből a Teó lakásában patakzó 
könnyeket, amelyek váratlanul és egyik 
pillanatról a másikra gyötörni kezdték, 
akár a hascsikarás. Csak estefelé kelt út
ra ismét, s mivel addigra már igen erősen 
mardosta a lelkiismeret, amiért megbán
totta azt az ártatlan leánykát, úgy hatá
rozott, fölugrik Teó lakásába. Azonban 
senkit nem lelt otthon, dörömbölésére 
pusztán az egyik szomszéd bújt elő ká
romkodva, hogy dühödten Pósa tudtára 
adja: Teót elütötte egy autó, kórházba vit
ték, az albérlő meg, szokása szerint, kó- 
dorog valamerre. Pósa egyszerre minden 
átmenet nélkül kijózanodva, zord ábrá- 
zattal rohant kórházról kórházra, míg 
rá nem talált a szerencsétlenül jártra. 
Megtudta, hogy miután magára hagyta, 
a jó Teó megkönnyebbülésében túlontúl vi
gyázatlanul lépett a Felsőfolyópart útra, 
amelynek pállott aszfaltján egy ámokfutó 
taxis gálád módon elgázolta. A sorsüldö
zött cimbora öszszetörte mindkét lábát, 
nyolc bordáját és a jobb keze kisujját -  de 
megmarad, hála Istennek, sőt, ember ma
rad, nem holmi szottyos nyamvadék! Igaz, 
ami igaz, azért pár hónapig nyomja majd 
a vaságyat. Pósa némán hallgatta végig a 
készséges nővért, majd ajánlatot tett ne

ki egy kis kikapcsolódásra, végül 
pofontól égő arccal, lesunyt fejjel 
távozott. Gyötörte a lelkiismeret: 
megbántott egy leányt, megsér
tett egy nőt, s még a jócselekede
te is a visszájára fordult, végté
re is Teót nem érte volna baleset 
a parton gunnyasztva, és a sötét
ség leple alatt alkalmasint körül
tekintőbben tért volna haza, mint 
így, megkönnyebbülten és bohón. 
Pósa úgy érezte, számot kell vet
nie, el kell gondolkodnia, miféle 
összefüggések irányítják a saját 
és a világ sorsát? És egyáltalá
ban, léteznek-e efféle összefüggé
sek, vagy minden csak véletlenek 
kiszámíthatatlan láncolata? Úgy 
gondolta, el kell töprengenie azon, 
mifajta ember ő, mit tehet és mit 
nem, s vajon hogyan és miért kell 

élnie? Végső soron pedig azon kell tépe- 
lődnie, mi végre is van ő ezen a szépsé
gesen szép, ragyogóan ragyogó, mégis oly 
igen nehezen megfejthető és megérthető 
földgolyóbison? Szürkeállományát inspi
rálandó, újabb fröccsökre egy ismerős le
bujba tért hát...
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B e sz é ljü n k  f is c h e r ü l  (?)
Gondom van a memoárirodalommal. 

Először is azért, mert az emlékezet, tud
juk, nagy kurva: ma velünk hetyeg, hol
nap mással. Bizonyos múltbéli történetek 
élesen egyeznek az elbeszélt dolgokkal, 
mások egyáltalán, megint mások egysze
rűen letöröltetnek a nagy tábláról. A vég
eredmény tehát egy emlékkezelt, vagy, ha 
tetszik, agymosott produktum, ami vagy 
igaz, vagy nem, vagy igaz-is-meg-nem-is, 
de mindenképpen más, mint az, ami való
jában történt. És akkor mindjárt feltehe
tő a kérdés: minek tekinthető egy memo
árirodalmi darab? Dokumentum? Fikció? 
Vagy esetleg áldokumentum? Nem tu
dom eldönteni (amúgy sok jeles tudor vi- 
tatkozgat erről jó ideje), de erős bennem 
a gyanú, hogy mindegyikből van benne 
valami. Tehát, ha engem kérdez valaki, 
azt mondom, olvasd a memoárt, barátom, 
különösen, ha jó tollal vagyon írva, de 
ne végy mindent készpénznek, mert úgy 
jársz, mint a hithű kommunista. A másik 
gondot okozó probléma a mű szerzője és 
hőse közötti viszony. Mert, ellentétben az 
életrajz műfajával, a memoár szerzője és 
főhőse ugyanaz. Na éz ki az a feddhetet
len életű, erkölcsű, miegyebű szerző-hős, 
aki hangosan kijelenti, hogy ekkor s ek
kor utolsó gazember volt. Szóval gondom 
van a memoárirodalommal.

És akkor a cáfolat. Imádom a memoá
rirodalmat. Elsősorban azért, mert nem 
volt szerencsém jelen lenni bizonyos múlt
beli eseményeknél, és a hivatalos, szak
szerű, tudományos történetírás általá
ban éppen ezeket az eseményeket hagyja 
ki, okkal persze, hiszen nincs joga (ponto- 
sítok, nem lenne joga) a szubjektív szem
szögek, a történelmi távlatok dimenzió
jában eltörpülő „kis színesek” leírására. 
Nézetem szerint a memoárirodalom ki
tölti a történelem rongyszőnyegének ap
ró likait, s ezt aztán a komoly történet- 
írás hosszas rendőri munka után vagy 
elfogad, használ, alkalmaz, mint hiteles 
forrást, vagy nem. Én viszont, mint ol
vasó, ha tetszik, tudományszagú helyett 
életszagú beszámolót kapok a múltbéli 
eseményekről. Másodsorban pedig azért 
imádom a memoárt, mert ha jó, nem tu
dom letenni, még akkor sem, ha az orrom 
meg a történelmi mankó azt „súgja”, ez 
nem lehetett igaz.

És akkor lássuk Fischer István kolozs
vári (vagy nem kolozsvári, de nekem 
az) filmrendező memoárjait. A kötet cí
me: Egyperces fischerek. A kötet szerző
je: Pünkösti Árpád. Akkor ez most hogy 
is van? Pünkösti Árpád leírta Fischer 
István kolozsvári filmrendező életének bi
zonyos eseményeit? Nem. Az történt, hogy 
Fischer István elmesélte, skype-ba írta 
életének bizonyos eseményeit, s ezeket az
tán Pünkösti Árpád megfésülte és kötet
be szerkesztette. Jó, akkor itt valamiféle 
Goethe-Eckermann történet van, gyanít
hatja akárki. A hasonlat vonzó, de nem 
erről van szó. Ha ugyanis Fischer István 
elszánta volna magát egy ilyen emlék
könyv megírására, és úgy érezte volna, 
meg tudja írni enkezével is, akkor nem

lett volna szüksége Pünkösti Árpádra. 
Kell a fenének a médium. Viszont a jelek 
szerint nem ez a helyzet. A jelek szerint 
az van, hogy Pünkösti Árpád nélkül ez a 
könyv ma nincs a boltok polcain. És, hogy 
pátoszos legyek, Fischer István is magá
val vinné emlékeit a sírba, akkor, ami
kor. Másrészt a könyv letehetetlenségét 
nem csak a fischeri sztorik lényegi tra
gikuma, komikuma, groteszkje, abszurd- 
ja, miafenéje okozza, hanem a jó toll is. 
A jó toll pedig kétségtelenül a Pünkösti 
Árpádé. Tehát, nézetem szerint legaláb
bis, egyenrangú koprodukcióról van szó, 
és az író csak annyiban „szolgálja” a ren
dezői koncepciót, hogy megtartja a tör
ténetek filmszerűségét, tömörít, kihagy, 
ellipszisekkel, flashbackekkel él, ezál-

EGYPERCES FISCHEREK
A SZÖKÖTT FILMES ÉLETEI

tál is „láthatóvá” téve a fischeri történe
tet. Ebben leli magyarázatát egyébként 
a könyv Örkényi ihletettségű címe is. 
Valóban „egyperces” sztorikat olvasha
tunk a kötetben, Fischer István szövevé
nyes életének (1936-tól, a rendező szüle
tésétől máig) a szerző-főhős által kiemelt 
jeleneteit. Van benne kommunizmus, csa
ládi élet, zsidó sors, kisebbségi lét, filmes 
szakma, karrier, emigráció, minden, ami 
belefér. A puzzle-szerű struktúra teszi, 
hogy a nagy történet valóban filmsze
rűvé válik. (Megkockáztatom a kijelen
tést, amúgy zárójelesen, hogy a könyvben 
benne van egy nagyjátékfilm forgató- 
könyve.) Nem akarom sorolni a jobbnál 
jobb jeleneteket, benne vannak a könyv
ben. Egyet kiemelnék azért, legyen ez 
a tréler. 1947 táján vagyunk, élelmi
szert, ruházatot, miegyebet csak jegy
re lehet kapni. Ha az ember sort lát va
lahol Kolozsváron, beáll a végére, mert 
ki tudja, mit osztanak. Az akkor 11 éves 
Fischer István megy a Forduló utcában, 
és megpillant egy sort. Nem bolt, hanem
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egy kapu előtt, de ha sor van, akkor fon
tos lehet. Odamegy, megkérdi, mit oszta
nak. Seggberúgják, s otthon se kap ma
gyarázatot. Értelemszerűen visszamegy 
másnap, de ekkor már nem kérdez, csak 
néz. És látja, hogy „egy hokedlin amo
lyan konzervdobozféle állt, mellette pedig 
egy fehérköpenyes férfi. Az udvarból ki
jövő férfiak a hokedli előtt sorban kigom
bolták sliccüket és a hímtagjukat szépen 
belelógatták a konzervdobozba, majd a fe
hérköpenyes által odanyújtott ronggyal 
szárítgatták farkukat a lecsöpögő színes 
folyadéktól. így tudtam meg: a kis ház
ban Kolozsvár leglátogatottabb kuplerája 
működött, a tisztiorvosi hivatal pedig hi- 
permangán-oldatos kötelező pucafürdővel 
igyekezett megelőzni a nemibetegségek 
terjedését...” A jelenet lényegét nem kell 
magyarázni, nevetünk a dolgon, viszont 
a motiváció ismeretében (miért állt oda a 
kölök) kiráz a hideg. Ez a kettősség egyéb
ként végigvonul a könyvön. (Magyarán: 
Fischer István nem rinyál, nem panasz
kodik, inkább röhög az egész rohadt szép 
életen, valahogy úgy, ahogy Zorba, ami
kor a facsúszda, a nagy mű összedől.) Na 
és akkor a stílus. Fischer István kolozs
vári filmrendező nem fossa a szót. Nem 
barokkok Tisztán, röviden, élesen be
szél. Persze vannak olyan dolgok, amik
ről hallgat, miért is ne lennének. Viszont 
amikről beszél, azok, hogy is mondjam: 
azok meg vannak mondva. És ez a nyílt, 
mindenféle diplomáciai köntörfaltól men
tes beszédmód nem túl gyakori mifelénk, 
legyen szó memoárirodalomról vagy sem. 
A mi transzszilván tündérországunkra -  
tisztelet a kivételeknek -  inkább a kép
mutatás, az önigazolás, a blabla jellemző. 
Tudjuk mi, amit tudunk, na de nyilvá
nosan vállalni, azt nem. Ha például ha
lott az, akiről szó lenne, akkor inkább jót 
vagy semmit, ha nem, hát akkor jaj, ki 
tudja, hol üt majd vissza, ha most elszó
lom magam. Én nem tudom, mi a jobb, il
letve tudom, hogy nem ilyen egyszerű a 
dolog, viszont az biztos, hogy a tiszta be
széd vonzó, legalábbis akkor, ha más be
szél. (Ez a mondat tipikusan kolozsvá
ri kispolgári bilibeli, hogy lásd, nyájas 
Olvasó, miről is van szó.) Persze, mond
hatja az akadékoskodó, könnyű a Fischer 
Pistának, mer’ ő Németországba’ él, és 
onnan beszélhet, ahogy éppen feláll neki. 
Ha valaki ezt mondaná, azt válaszolnám 
neki, hogy ez hatalmas baromság, ugyan
is a tiszta beszéd nem attól függ, hogy ép
pen hol van valaki. (A következmények 
már igen, de hát ezt Fischer Pista is tud
ja.) Amit a könyvből tanulságként akár
ki tündérországi magyar levonhat, az a 
következő: talán meg kellene tanulnunk 
fischerül beszélni. Például. De aki nem 
tanulságokat keres, az is nyugodt lélek
kel olvashatja a kötetet. Ha mást nem, 
felelőtlenül röhöghet. Tán észre se veszi, 
hogy magán is röhög.

Pünkösti Árpád: Egyperces fische
rek -  A szökött filmes életei. Nórán 
Libro kiadó, Budapest, 2011.
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Az élet (nem) 
kriminovella
Szindbád, a detektív — ezt a pontos és tö

mör címet viseli Csabai László második kö
tete, egyszerre jelezve, hogy milyen törté
netekre számíthatunk és jelölve ki azokat 
a hagyományokat, amelyekhez nem csupán 
csatlakozni kíván, hanem amelyekkel elját
szik és új formába gyúr: az Ezeregyéjszaka 
és Krúdy Szindbádját és a detektívtörté- 
net, krimi műfaját. Bár a kötet fülszövege 
markáns tagadással indít: „Ez a Szindbád 
nem az a Szindbád” -  a tiltás nem tud any- 
nyira erős lenni, hogy kioltsa az előzetes 
asszociációkat és elvárásokat, amelyek vé
gigkísérnek a könyv olvasása során, s ame
lyekről kiderül, nem is olyan alaptalanok.

Csabai novellafüzére sommásan megfo
galmazva a nyárligeti detektív, Szindbád 
nyomozásait követi végig, figuráját tör
ténelmi időbe, a két világháború közöt
ti periódusba helyezve, miközben egy fik
tív kisváros képét is megrajzolja. Már az 
első történeteket olvasva megbizonyosod
hatunk, Szindbád különleges nyomozó: jó 
megfigyelő és betegesen tudásvágyé, örül 
az izgalmas kihívás lehetőségének, meg
oldja, de nem csupaszítja le a rábízott esete
ket. Segítőtársa, Csonka őrnagy Sherlock 
Holmes Watsonját és Poirot Hastingsét idé
zi meg, de ügyefogyottsága nem kap olyan 
hangsúlyos szerepet, mint az említettek 
esetében, ahol a lassú felfogású segédek a 
mindent átlátó elme zsenialitását hivatot
tak kiemelni. Szindbád ügyei nagyon is 
hétköznapiak és valószerűek, hiszen nem
csak a felső tízezer berkeiben fordulhatnak 
elő bűnesetek az óriási vagyon miatt. A 
történetek végéről az ügy rekonstrukciója 
is elmarad, nincsen szájba rágva sem a tett 
motivációja, sem megvalósítása, sok eset
ben az elkövetőt sem nevezik konkrétan 
meg. Csabai írásaiban jól érzékelhető, hogy 
írójuk egyenrangú félnek tekinti az olvasó
kat, bízik azok intelligenciájában és teret 
enged fantáziájuknak is. A novellák a me
tafizikus detektívtörténet hagyományához 
kapcsolódnak, amelyben nem a megoldás, 
hanem a nyomozás folyamata, az elbeszé
lés milyensége kerül előtérbe. A leleplezés 
nem állítja vissza a felbomlott világren
det, az igazság kiderítésének hasznossága 
is többször megkérdőjeleződik, a felléleg
zés helyett gyakran nyomasztó zárlatok
kal szembesülünk. Ilyen például az a tör
ténet, amelyben Szindbád a szóbeszédből 
kiindulva rájön, ki erőszakolta meg a mun
káslányt, azonban a szándékában álló vád
emelés még tovább ronthatja a lány amúgy 
is rossz kilátásait. „És a sötétség nem akar 
véget érni” — olvassuk a novella zárómon
datában, és ez a kijelentés az idő előreha
ladtával, a harmincas-negyvenes években 
játszódó novellákban még nagyobb szerepet 
kap. Az antiszemitizmus, a gyűlölet és a vi
lágháború sötétsége egyre inkább hatal
mába keríti Nyárligetet: a nyugodtan fala
tozó esperes ablaka alatt a lágerbe küldött 
zsidók sorai kígyóznak, bűnössége ellené
re a törvény védelmét élvezi a hadseregnek 
termelő gyáros, és úgy általában a háború 
eltünteti a korzó és a kávéházi teraszok ön

feledt vendégeit, számítóvá, magukba for
dulóvá alakítja a kisváros lakóit.

Csabai kriminovellái más szempontból 
sem követik a konvenciókat, az írásokban 
elejtett apró utalásokkal a műfaj sablonjai
ra, de az irodalomban elfoglalt helyzetére is 
reflektál. A nagy nyomozók eszmefuttatá
saira emlékeztet Csonka őrnagy elmélete a 
bűnesetekben előforduló alaphelyzetekről 
és szabályszerűségekről, de a kötetben lé
vő történetek éppen a jól felépített teóriák
ra cáfolnak rá. Ugyanígy Csonka másik ki
szólása, „az élet nem kriminovella”, mintha 
egyes helyzetekben a visszájára fordulna, 
ezt erősíti meg Szindbád figurája is, aki tíz 
éves kora óta detektívtörténeteken él, min
dennapjaiban a fikció és valóság fordul egy
be. A nyomozó együttérez azzal a gimnazis
ta fiúval, akit dühöngő apja többek között 
azért ver, mert katekizmus helyett „afféle 
ponyván árult bűnügyi irományt” olvas. A 
populáris kultúra iránti kifakadás mosolyt 
csal az olvasó arcára, hiszen Csabai novel
lái kitűnően bizonyítják a detektívtörténet 
szépirodalmon belüli hasznosíthatóságát, 
igényes megírhatóságát.

A kötetben nem találunk részletes leírást 
Szindbád alakjáról, azt viszont hamar ér
zékeljük, hogy az apjával eltöltött bagdadi 
évek alatt az ízek, illatok, színek bűvöleté
be kerülve valódi ínyenccé vált. Szindbád fo
lyóközi emlékei átszövik az elbeszélést, né
ha megállítják, máskor újabb töltetet adnak 
a nyomozásnak. Bagdad szinte párhuzamo
san van jelen Nyárligettel, felelevenítése ki
egészíti a vidéki kisváros gasztronómiai 
űijeit, összehasonlítási alapul szolgál társa
dalmi viszonyaihoz, és ami a legfontosabb, 
idekapcsolódik Szindbád nevének történe
te is. A könyv egyik legérdekesebb jelene
te, amikor az arabok nevet keresnek a szá
mukra érthetetlen nevű Schiffer Árpádnak, 
végül Szindbádnak, hajósnak fordítják le, 
így adnak belépési jogot kultúrájukba, me
lyet az európai fiú sose felejt el. Szindbád, a 
mesés Kelet hajósa így idéződik meg Csabai 
kötetében, és a nyárligeti színbe helyez
ve Krúdy azonos nevű alakjának hatásá
val kombinálódik. A nyomozó nemcsak any- 
nyiban hasonlít századelős társához, hogy 
előszeretettel hódol a kulináris örömöknek 
— nyersen fogyasztja a disznómájat, tudja, 
hogy az igazi baklava mézzel és nem cukor
ral készül, szereti a halfejet és a vargánya
leves többféle elkészítési módját ismeri -, 
hanem más vonásaiban is. Az ő esetében is 
egy íz vagy egy hangulat indítja el az emlé
kezést, amely, ha nem is válik annyira csa
pongóvá, mint Krúdy írásaiban, de itt is fel
függeszti az időt. A városok tereiben ő is 
flaneurszevűen viselkedik: megfigyel és át
adja magát a látás élevezetének, ugyanak
kor nem marad tétlen: beavatkozik és nyo
mot hagy maga után.

Ami feltűnő lehet Csabai Szindbádjával 
kapcsolatban, hogy egészen az utolsó novel
láig szinte semmit sem tudunk meg a de
tektív magánéletéről, állandóan „akcióban” 
látjuk, vagy ízeket, illatokat felidéző bagda
di emlékeiben elmerülve. Szindbád alakját 
titokzatosság veszi körül, amely csak a kö
tet végén oldódik részben fel. Jó megoldás, 
hogy a nyomozó élettörténete régi fényké
peket nézegetve, emlékező pozícióban bon
takozik ki, és a képkockákat akkor is az 
olvasó rakja össze, akárcsak a bűnügyek 
esetében. A szülei, a szerelmei és a bará

tai fényképein át jutunk vissza az emléke
zés idejébe, melyet az igazoltató nyilasok, 
majd a szovjet katona feltűnése szakít meg. 
„Tolko malenkij robot!” — „nyugtatja meg” 
a kényszermunka előtt álló Szindbádot, s 
zárja le a detektív nyárligeti nyomozásait.

Talán nem véletlenszerű, hogy Csabai 
ezt az időszakot választotta kriminovel
lái cselekményéhez, a két világháború kö
zötti feszültségteli periódusba az ember 
megismerhetősége, a világ átláthatósága 
felé szkepszissel forduló metafizikus de
tektívtörténet jól beleilleszkedik. Az író 
egyébként a korszak történelmével, kul
túrtörténetével kapcsolatban alaposan tájé
kozódott, a hétköznapi élet apró eseménye
it, szokásait is jól ismeri: hogyan rakodtak 
a szenesek, milyen vendégcsalogató mód
szerei voltak az akkori kávéházaknak, mit 
tanultak a felekezeti gimnáziumokban stb. 
Közben rengeteg helytörténeti utalást is 
belesző az elbeszélésbe, egy idő után rájö
vünk, hogy Nyárliget csak félig-meddig fik
tív város, megformálását valószínűleg a ko
rabeli Nyíregyháza — Csabai szülővárosa 
-  ihlette. A novellafüzér városábrázolását 
a fikció és a valóság közötti lavírozás izgal
massá teszi, a beazonosíthatóság csak al
ternatíva, sokkal inkább a városkép plasz
tikussága, világszerűsége számít. így egy 
többféle nemzetiséget, jól körülhatárolható 
kasztokat felvonultató Nyárligettel talál
kozhatunk, amely a részletező leírásokon 
kívül anekdotákból és pletykákból is elő
szeretettel építkezik, s amelyet a kötet vé
gén mégis a második világháború pusztítá
sai között hagyunk el.

Szindbád detektívtörténetei izgalmas, 
sokrétű olvasmányt kínálnak, a hosszabb- 
rövidebb írások nyelvileg és elbeszéléstech- 
nikailag is kidolgozottak, nem nélkülözik a 
humort és a finom iróniát sem. Az egyenle
tes, kiegyensúlyozott kötet nemcsak az ér
deklődést képes fenntartani, hanem az ol
vasói kreativitást is aktiválja.

Csabai László: Szindbád, a detektív. 
Magvető Kiadó, Budapest, 2010.
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[...] A hátrahagyott szemetek érdekelnek most. Nem 

az a szemét, ami most van, hanem ami hátram arad a 
mi nemzedékünk után. Az elhanyagolt, ki nem mondott, 
takargatott társadalmi bűnök, veszélyek, kockázatok, 
amikbe folyton belemegyünk, újra és újra, most ezek fog
lalkoztatnak. Az Eltorzult magyar alkat, zsákutcás ma
gyar történelem -  Bibó István.

Az én dolgom a világban, azt hiszem, mindig az volt, 
és lesz, amit 12 éves koromban az osztályfőnököm úgy 
eltalált. Soha nem volt tudatos, csak furcsa egybeesés, 
hogy én mindig az igazságra voltam kíváncsi, a szó min
den szintjén. A jogi, az erkölcsi, az esztétikai, a hitbeli 
igazságra. Az igazságra, az egészre. Az egy dolog, hogy 
Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Hitem szerint 
minden egyes emberben ott van a szolidaritás, a felebará
tért hozható áldozat, az öröm és a szeretet képessége. És 
a szabadság is ott van.... Jézust nem érdekli, hogy a fari
zeusok mit mondanak, ó't jobban érdekli az egyszerű ha
lász. Nekem Jézus Krisztus tényleg az út, az igazság és 
az élet. Rajta keresztül, ha ó't próbálom követni, ha afe
lé igyekszem közeledni, hogy elfogadjam a másik embert, 
akkor gyógyító hatással lehetek rá. Magamat is el kell fo
gadnom saját korlátáimmal, amelyek ellen küzdhetek, de 
ha magamat nem fogadom el, hiszen Isten így is kegyel
mez, hogyan tudjak máson segíteni?

„Amint kiveszett az igazság keresésének ritka erénye 
vagy az őszinteség -  a brutalitás is megtalálta a maga 
viliódzó maszkját”, írja Lucian Blaga.

[...] Az életkorommal is együtt jár, és a saját személyes 
érdekeltségem egzisztenciálisan az, hogy minél kevesebb 
szemetet hagyjak hátra. Ez még abban is megnyilvánul, 
hogy nem gyűjtök cédulákat, papírt, fecniket. Ami sze
metet az életben erkölcsileg hagynék, azzal mind szembe 
kell nézni, és akár a hulladékot, megpróbálni újrahasz
nosítani. Önhiba-hasznosítás. Ezt neveztem el „guberá
lásnak” -  lelki értelemben.

Van egy könyvprojektem, amire egyszer kaptam egy 
nagy ösztöndíjat. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium 
pályázatán megnyertem 23 magyar író között egyet, 
2005-ben. Még mindig tartozom a kézirattal. A címe: 
Értékszószedet (Ember a mértéktelenségben). Szótárszerű 
könyv lesz, amely az említett művelet eredménye lehet. 
A sok személyes és közös hulladék közül kiszedek olyan 
értékfogalmakat, amiket érdemes újrahasznosítani. 
Nyilacskákkal és hullámvonalakkal ellátott szócikkelye
ket írok, s a könyv saját belső struktúrával rendelkező, 
metaforikus kapcsolatokat tartalmazó, esszéisztikus be
tétekkel ellátott „szószedet” lenne. A guberálás abból is 
áll, hogy rejtett dolgokból, tabukból, amelyek a köztudat
ban még a legműveltebb emberek között is ismeretlenek, 
és amelyeket a nemzeti kánon rejt folyton el, nyilvános
ságra hozzak általam értéknek vélt, nem kanonizált érté
keket. Felderítsek dolgokat úgy, hogy fogyasztható legyen 
tizenévesen, tehát fiatalok számára is. Ez az én pedagó
giai munkásságom része is, úgy beszélni értékekről élve
zetesen, hogy az ugyanakkor strukturált is legyen. Nem 
kívánok mindenki számára az igazság letéteményese len
ni, nem akarom mindenkivel elfogadtatni az én szótára
mat. Ez egy értelmiségi ember tulajdon „végső szótára”, a 
Rorty-féle értelemben. Lelki öröklakás. Nagyon nagy im
pulzust adott nekem ehhez Széchenyi István, aki 1842-es 
Akadémiai beszédében egy „cselekvési szótár” kidolgozá
sát szorgalmazza nemzeti értelemben.

Elgondolkodtam azon, hogy milyen egy végső szó
tár, amikor az ember búcsúzkodik az élettől, és átgon
dolja, hogy melyek azok az értékek, amelyek „lelki ott
hont” nyújthatnak ebben az „idegen világban” (Hankiss 
Elemérre utalok). [...]

Van értelme a világnak. Kőrössi P. József be
szélgetése Cs. Gyimesi Évával. LITERA, 2011. má
jus 31. (eredetileg megjelent a FORRÁSban)
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Z E N E  ÉS HIT
Az Energiába vetett Hit

Egyik ifjú ismerősöm szé
gyenkezés nélkül bevallotta, 
hogy jószerével semmit sem sze
ret a modern zenébó'l. A fiatal
ember művelője és értője a ze
nének, kiváló zenei tehetség. 
Vallomását illő elutasítással 
vagy valamilyen megmagya
rázással, netán rábeszéléssel 
kellett volna fogadnom. En in
kább kíváncsian fogadtam elíté
lő véleményét, és faggatni kezd
tem, hogy milyen zenét szeret 
igazán, fenntartások nélkül? 
Mozart zenéjét említette elsó' 
helyen, és hozzátette a szokvá
nyos értékítéletet: „Mozart min
denkor és bármilyen mennyi
ségben.” Valóban és őszintén 
te tte  meg kijelentését, a szno
bok pátosza nélkül. „Ha majd 
egyszer együtt teszünk meg 
egy hosszabb külföldi autóutat 
-  fűzte hozzá eló'bbi kijelenté
séhez -  végig csak Mozartot fo
gunk hallgatni.” És Beethovent 
nem? -  kérdeztem rá  hirtelen. -  
„Beethovent NEM” -  volt a la- 
konikus válasz. És m iért nem? 
„Mert ugyanazt érzem, mint 
a modern zene hallgatásakor, 
az egész lényem tiltakozik, a 
gyomromban m intha ütéseket 
éreznék, minden felkavarodik 
bennem.”

Elgondolkoztatott ez a tilta 
kozás, amely Beethoven zenéjét 
a modern hangzásokkal együ
vé sorolja. Mi bennük az a közös 
elem, amely ilyen heves ellenér
zést vált ki? Az igazságot szin
te kegyetlenül kifejező művészi 
közlésmód? Félünk a lecsupaszí
to tt igazságoktól? De az igazság 
kendőzetlen elénktárása inkább 
tudatunkra, esetleg érzelme
inkre hat. Sokan éppen azért 
nem hallgatnak komolyzenét, 
m ert az érzelmi válságot vált ki 
belőlük. Talán a mindig újat ke
reső zenei hatások idegesítő vol
ta  lenne az ok az elutasításra? 
Jól ismerve ifjú látogatómat, ez 
teljességgel kizárt. De akkor mi 
az igazi indok?

Lassan ért meg bennem a 
felismerés, hogy az em lített ze
nék közös vonása a bennük fel
hangzott energia mennyisége 
és annak „ÜTÓEREJE”. Mert 
ahogyan az elektromos áram  
is megüti a vele érintkezőt, 
úgy ezek a zenék is, Beethoven 
óta áramütésszerűen hatnak  
a hallgatóságra. Egyesek (so
kan, nagyon sokan!) éppen 
ezért szeretik hallgatni. Mások 
éppen ezért u tasítják  el. E ze

nék elektromos kisülései idé
zik elő a fizikai rosszullétet. 
Ismerősöm is m induntalan fi
zikai rosszullétet emlegetett 
és sohasem szellemi vagy tu 
dati elutasítást. A modern ze
ne — akár könnyű, akár komoly 
fizikailag akar ha tn i az embe
rekre. (Lásd a rock-koncertek 
stadionnyi közönségének fizi
kai mozgását, vagy a modern mű
vek ütőhangszeres parádéját.)

Beethoven külső megjelenésé
ben is maga volt a megtestesült 
energia. Ugyanez elmondható 
Stravinskyról, Stockhausenről 
és még sok más 20. századi ze
neszerzőről. Stravinskyt találó
an jellemzi a barát és költőtárs 
C. F. Ramuz ( A  katona történe
tének szövegkönyvírója): „Amit 
felismertem Önben, habzsolá
sa és megragadása az életnek, 
szeretete mindennek, ami él, és 
Önnek minden, ami él, lappan
gó zene... ízlésünk hasonlósá
ga feljogosított annak a zené
nek az élvezetére, amely Önnek 
-  láttam  -  először mindig m ate
riális dolgokban rejlett, azután 
kelt életre elméjében, beárad
va a test valamennyi csator
náján: a tapintás, ízlelés, szag
lás, látás és valamennyi nyílt 
és fogékony érzék útjain.” (...) 
A dolgok, amelyek akcióra vagy 
reakcióra késztették, a legköz- 
helyszerűbbek, a leglenézetteb- 
bek, a legelhanyagoltabbak, a 
legszerényebbek voltak... egy 
leejtett kalap, egy mércésüveg, 
gyufadoboz, fal, ház, egy részeg 
dala.... Míg mások kételkedtek, 
vagy tétováztak, Önből kirob
bant az öröm, és ezt a reakci
ót nyomban követte a birtoklás 
egyfajta akciója, amely kiült a r
cára, két, szinte gonoszkodó vo
nal formájában a szája szöglet
ében. Amit szeret, az Öné, és 
amit szeret, az az Öné kell, hogy 
legyen. Prédájára veti m agát...”

Két szó ütközik ki a legin
kább az idézetből: AKCIÓ -  
REAKCIÓ.

Beethoven óta kiéleződik a 
zenében e két energia-pólus ál
landó összecsapása, szinte szü
net nélküli villámlás a. Minél 
energia-telítettebbek a zenei té 
telek, annál rövidebb időtar
tam ra „zsugorodtak” össze. Az 
energiafeszültség elviselésének 
is megvannak a maga határér
tékei. AZ ENERGIA FOGLYAI 
VAGYUNK a zenében is!

TERÉNYIEDE
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Az Erdélyi Magyar írók Ligája és a 

kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör 
1986. január 1. után született, kötettel 
nem rendelkező alkotók részére próza és 
vers műfajban irodalmi pályázatot hirdet. 
A kiírók mindkét kategóriában első, má
sodik és harmadik díjat osztanak, 2000, 
1000 és 500 lej összegben. A pályázóktól 
prózában legföljebb 20.000 leütésnyi (tíz 
gépelt oldal) közületien anyagot, versben 
tíz közöletlen verset, illetve pályázatuk
hoz csatolt életrajzot kérnek, 2011. októ
ber 31. határidővel, a bírálók. A pályá
zati anyagot az emilpalyazat@gmail.com 
címre várják. Eredményhirdetésre -  a 
díjazottak bemutatkozásával egyetem
ben -  az Erdélyi Magyar írók Ligájának 
2011. december 10-én Kolozsváron ta r
tandó, X. Díjkiosztó Gálaestjén kerül sor. 
A pályázati kiírást a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja.

Egyed Péter író, filozófus, egyetemi 
tanár a Korunk Kulcsa elismerés idei dí
jazottja. A díjat Kántor Lajos, a Korunk 
Baráti Társaság elnöke, valamint Balázs 
Imre József Koránk-főszerkesztő' adta át 
május 16-án.

Jakab-Benke Nándor, Oláh-Badi 
Levente és Zágoni Bálint volt a kolozs
vári Bretter György Irodalmi Kör má
jus 16-i meghívottja. A fiatal filmesekkel 
Papp Attila Zsolt beszélgetett. A kör ven
dégei Antigoné, avagy Erdélyben, filmet, 
együtt című filmjüket is levetítették.

A  Korunk Akadémia meghívásá
ra Kolozsváron olvasott fel Garaczi 
László, az Arc és hátraarc, Mintha él
nél, Pompásan buszozunk! című regé
nyek szerzője május 18-án. A házigazda 
Balázs Imre József, a Korunk főszerkesz
tője volt.

Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet szer
vezett -  a budapesti könyvhéttel pár
huzamosan -  a Romániai Magyar 
Könyves Céh, a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülése és az 
RMDSZ Főtitkárságának Program 
és Ifjúsági Főosztálya 2011. június 2. 
és 5. között. A Könyvhéten a változa
tos programfelhozatal mellett magyar 
nyelven publikáló kiadók kínálták kö
teteiket az érdeklődőknek a Mátyás ki
rály szülőháza előtti téren. Az esemé
nyen a könyvkiállítás és vásár mellett 
előadásokra, könyvbemutatókra, dedi
kálásokra, különböző kulturális műso

rokra is sor került. Bemutatták többek 
közt Palocsay Zsigmond Irottmuzsika, 
Csoóri Sándor Hova megy a hegy?, Bálint 
Tamás Visszaút a fekete folyón, Csender 
Levente Fordított zuhanás című köny
veit. A Bulgakov kávéházban fiatal írók 
-  Varga László Edgár, Székely Örs, 
Potozky László, Márkus András és Vass 
Ákos — olvastak fel. Felolvasódélutánt 
tartott a Helikon, Sigmond István, Mózes 
Attila, Karácsonyi Zsolt, László Noémi, 
Király Zoltán és Papp Attila Zsolt rész
vételével.

M agyar alkotókat is díjaztak a 
Romániai írók Szövetsége kolozsvári fi
ókjának székhelyén június 2-án. Dávid 
Gyula irodalomtörténészt, a Romániai 
Magyar Irodalmi Lexikon főszerkesztő
jét Dsida Jenő-díjjal tüntették ki a soro
zat utolsó, kétkötetes részének megjele
nése alkalmából. Mózes Attila Páskándi 
Géza-díjat vehetett át tavaly megje
lent Zsibvásár című prózakötetéért. 
Zudor János nagyváradi költőt a szerve
zet Lászlóffy Aladár-díjban részesítette 
Jónás és a mérték című legújabb verses
kötete elismeréseként.

H Ű I

Veszedelmek
VÍZSZINTES
1. Thomas Fuller aforizmájá

nak kezdete. 14. Színig tankoló. 15. 
Francia színész (Jean). 16. Kacag, de
rül. 17. Kicsinyítő képző. 19. Esély. 
21. Jókedvű. 22. Ezen a napon (né
pies). 24. Nem az enyém. 25. Jól ki
fenték a kést. 27. Édesburgonya. 29. 
Néma Rózái! 30. Új román lej. 31. 
Fontolóra vesz. 32. A rádium vegy- 
jele. 34. Páros lány! 35. Kislemez. 
36. Országúti sebességellenőrző. 37. 
Csónakázni lehet az ilyen barlangban. 
39. Vigad, szórakozik. 40. Fej, tréfá
san. 42. Táblára jegyez. 43. Szaturál. 
44. Békaparadicsom. 45. Avas vegyje- 
le. 46. Telekvég! 47. Rongydarab. 48. 
Tartja a markát. 49. Felirat sírkövön. 
51. Szerepet megformál a színész. 53. 
Spanyol festő (Salvador). 54. Állatot 
tagióz. 56. Indusztria. 57. Rebegni 
kezd! 58. A mindenható. 60. Az erbi
um vegyjele. 61. Rés van rajta, népie
sen. 63. Angol György! 65. Ézen a he
lyen lakat alá helyezés.

FÜGGŐLEGES
1. Autonóm terület, röviden. 2. 

Japán buddhizmus. 3. Életteli. 4. 
Farmermárka. 5. Idős, koros. 6. Pat

kány, angolul. 7. Európa Kupa, rövi
den. 8. Helymeghatározó berendezés. 
9. Trade Mark, röviden. 10. Algériai 
illegális szervezet volt. 11. Londoni 
villamos! 12. Pedagógus. 13. Fonák. 
18. Málika. 20. Illedelmesen hívat. 
22. Tapogatózik. 23. Az asztácium 
vegyjele. 26. Csen, oroz. 27. Furcsán 
ostoba. 28. Színtelen, érdes, kris
tályos alkohol. 31. Lajos az oviban. 
33. Új hidat ünnepélyesen átad. 36. 
... Britannia; angol nemzeti dal. 37. 
Szerelvényeket mozdonnyal rendez. 
38. Csak félig! 39. Noli ... tangere; 
Ne illess engem! 40. Tejtermék. 41. 
Rétegként körülvesz. 42. Szájai, visz- 
szabeszél. 43. Felmos, port töröí, por
szívózik. 44. A hógolyózás évszaka. 45. 
Thomas Fuller aforizmájának be
fejezése. 47. ... Canaveral; USA űrre
pülési központ. 48. Vidám, szórakoz
tató műsor. 50. Hegyes varróeszköz 
tárolására használt doboz. 52. Kínai 
hosszmérték. 53. Labdával emelget. 
55. Hősök ...; budapesti látványos
ság. 57. Gyakori köret. 59. Nigéria 
csendes része! 61. Farmermárka. 62. 
Nyakmelegítő. 64. Eskü eleje és vége! 
66. Római 505. 67. Súlyhatárok!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 10. számá
ban közölt Emily Bronté 
gondolata című rejtvény 
megfejtése: Egy értelmes 
ember elég jó társaság 
önmagának. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 2 4

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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