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SZILÁGYI ISTVÁN

Húsz év HELIKON
Az elmúlt év késő őszén, no meg 

decemberében többször is eszembe 
jutott: most megint amolyan forra
dalom, rendszerváltoztatás, vagy 
egyéb zajdulás elindítására vol
na alkalmas ez a mostani időjárás
-  merthogy ahhoz a húsz eszten
dővel ezelőttihez igen hasonlított. 
Legalábbis Kolozsváron: borongós, 
rosszkedvű nappalok, enyhe, csil- 
lagtalan éjszakák. Az esztendő utol
só estéjén, amikor meg tűzijáték- 
szikrakévék s petárdák durrogása 
kezdte siettetni az időt, hajszolni 
az éjfél elébe, újra csak azoknak a 
hajdani, két évtizeddel ezelőtti na
poknak az emléke kísértett, ami
kor e csillagszórós röppentyűk he
lyett valóságos fegyverek dördültek
-  Szászfenes felől ágyúszó hallszott 
-, „idebent” kalasnyikovok ropog
tak, s néhol nyomjelző lövedékek 
apró meteoritjai szaggatták föl az 
utcákra rogyott sötétséget.

Hogy a ’89 karácsonyán elkövet
kezett fordulatra minálunk belát
ható időn belül sor kerülhet, azt 
akkor a legutolsó hetekig nem 
mertük remélni; miközben mégis 
élt bennünk valami tétova, biza
kodó várakozás: hátha a szomszéd 
országokban végbement változá
sok hulláma nem fog megtorpanni, 
megállni Románia határainál.

Én akkor a mi tájaikon igazá
ból egyetlen olyan törhetetlen hitű 
embert ismertem, Tőkés Lászlót, 
aki nyíltan szembe mert fordul
ni a ködös tekintetű hatalommal. 
Őt elszántságában nem torpan- 
totta meg sem az atrocitás, amit 
Temesváron temploma védelmében 
el kellett viselnie, sem azok a meg
próbáltatások, melyek azután vár
tak rá, miután családjával együtt 
a tövisháti Menyőbe deportálták.

Aztán bekövetkezett az, ami ak
kor, a legelején igen kétséges volt: 
a bátor kiállás oly módon sugárzott 
szerte ebben az országban, hogy 
példája népharag-lavinát szabadí

tott el, mely végül maga alá temet
te a diktatúrát.

Számomra azoknak a napoknak 
mégsem a „hadiállapota” a legem
lékezetesebb, holott ahhoz akkor 
magam is közel merészkedtem, ha
nem az, hogy az utca embere meg 
„az ő társadalma” mintha igyeke
zett volna méltó lenni ahhoz, ami
re vállalkozott. Mintha ezen alka
lomra mindenki jó előre elkészített 
volna valamiféle rendszerváltozta
tás-programot.

December 21-én Kolozsváron tíz
ezrek igyekeztek a gyárakból a vá
ros központja felé, s bár fegyvertűz 
próbálta fóltartóztatni menetosz
lopaikat, senki sem taposta le a 
másikat. Napokon át egyetlen jel
zőlámpa sem működött; egyetlen 
forgalmi rendőr sehol; gyalogos, 
gépjármű keresztül-kasul „szaba
don” közlekedett; és nemhogy gá
zolásról, még bár egy apró kocca
násról sem lehetett hallani. Holott 
közben „lett” benzin, ami azelőtt 
hiánycikknek számított. A tömb
házakban a fűtőtestek meleget le
heltek; az üzletekben volt kenyér, 
s aki ott nem kapott, annak jutott 
valamelyik magyarországi segély- 
szállítmányból. S ami, „tekintettel 
a viszonyokra”, szinte értehetetlen 
volt, hogy ne mondjam, gyanús: a 
legzűrösebb órákban, napokban is 
mindvégig működtek a telefonok, 
és pontosan érkeztek a vonatok. A 
csalóknak, markecolóknak, tolva
joknak pedig valahogy nyomuk ve
szett. Nyilván várták, hogy helyre
álljon a rend. Az új rend. Amikor 
majd „szabad a vásár”, s butikja
ikban végre áruba bocsáthatják a 
nyugatról érkezett segélyportékát.

Ám azoknak a kezdeti lelkes
lázas napoknak volt valami igen 
fontos hozadékuk is: nem hagy
tak elképzeléseinkhez közelférkőz
ni kétségeket, ha végre cselekvésre 
szántuk el magunk. Tétova kivá-

>  >  >  >  >  folytatás a 2. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-szám a 3012. 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Húsz év...
» » >  fo ly ta tá s  a z  1. o lda lró l

rás nem bénított, s a hatósági 
„jóindulat” egyelőre hiába ke
reste rajtunk a fogást.

Igazából ezeknek a napok
nak s ezen állapotnak a te
remtménye a mi folyóiratunk, 
a HELIKON is. A lapeló'd, az 
UTUNK szerkesztőségébe ka
tonákat kvártélyoztak be ’89 
karácsonyán, onnan kimene
kítettünk két öreg írógépet, 
valamennyi papírt s indigót 
és egy doboznyi reprót s ké
pet, hogy szöveget illusztrál
junk velük, ha lesz még vala
ha szöveg... Ezen kellékekkel 
áthurcolkodtunk a főtér sarká
ra a nagy könyvüzlet fölé, s ott 
az írószövetség kolozsvári fi
ókjának egyik szobájában „ne
kiláttunk” az új folyóirat meg
alapításának. Ez akkor ott, a 
tótágast álló rendszerváltó va
lóságban lezajlott másfél-, két 
fertályóra alatt. Elköszöntünk 
két öregharcos kollégától, meg
egyeztünk abban, hogy leen
dő folyóiratunk milyen névre 
hallgasson, és máris elkezd
tük amúgy egy álltó helyünk
ben fölvázolni, mit fogunk az 
első számban közölni. Hogy az
tán hogy találunk gazdát, hol 
és ki fogja nekünk kinyomtat
ni, milyen pénzből, milyen pa
pírra, ki és hol fogja terjeszte
ni, hogy azt végül el is olvassa 
valaki? — ilyesmikről egy szó 
nem esett, hisz az efféle gond 
immár csak arra jó, hogy ócska 
szegényszagú aggodalmakat 
teremjen, márpedig erre most

semmi szükség, hiszen mi éle
tünkben ma először olyan folyó
iratszámot fogunk szerkeszte
ni, melynek a megjelenhetését 
nem kell cenzornak jóváhagy
nia. Mert nincs cenzor; többé 
nincs cenzúra.

Akkor hát mindjárt a címfej 
alá színes keretbe: Régi zász
lónk összetépve, fegyverünk csor
ba -  lelkűnkön bilincs.

De tudom: talpra kell állnunk 
mégis.

De tudom: újra kell kezde
nünk...

Van valakinek kifogása a ve
retes Kós Károly-szöveg ellen? 
Fordítson, s a következő olda
lon ott találja Illyés Gyula Egy 
mondatát.

Ha pedig nem kér a klasszi
kusokból, a nyolc nagyalakú ol
dalon azoknak az íróknak a 
szövegeit is olvashatja, akik ezt 
a HELIKON nevezetű szépiro
dalmi folyóiratot útjára bocsá
tották.

...Ilyen sorokat eddig még 
nem írtak le; rekedtes, zakla
tott a hang, az elmúlt napok 
emlékén vér alvad: Tétován 
rakosgatunk a kölcsön kapott 
íróasztalokon. Kint monoton, 
nehéz motorzúgás. Már-már vé
geérhetetlen. Az ablakhoz tódu
lunk, alattunk, az Egyetem utca 
sarkán egymás után fordulnak 
ki hatalmas tehergépkocsik, 
rakterükön lobogókkal letakart 
koporsók. Föl-fölcsukló zokogás. 
Ókölbe szorul a gyász, és mene
tel a Hősök temetője felé.

Dermedten állunk, furcsa 
menekültek, kik hazamenekül
nek. Megpróbáljuk elhinni azt, 
ami történik velünk.

MÓZES ATTILA 
Korszakhosszú 
éjszakánk 
másnapjain
[...] Egészen fiatal emberek 

vonultak felnőtt módra, olyan 
fegyelmezetten, mintha csak 
a televízió propagandaadásai
ban látnánk érett nyugati tá r
sadalmak tömegeinek tün te
téseit. Hol tanulhatták meg 
ilyen hirtelen, egyik napról a 
másikra? Megtanították őket. 
Ugye, ők is tanulhattak vala
mit a paroxizmusig fokozódó 
diktatúrától. Ez a tömeg föl- 
szabadultan viselkedett, mert 
immár olyan elkeseredett volt, 
hogy viperát lehetett volna fo
gatni vele. Azt hiszem, ez a 
végső elkeseredettség hárítot
ta el felőle amaz évtizedes á t
kot, mely szerint, akinek na
ponta a puszta megmaradásra 
kell összpontosítania, annak 
nemigen jut ereje a megnyilat

kozásra. Negatív fölszabadult - 
ság, de végül is eredményre 
vezetett, bár minden újabb út
kereszteződésnél attól kellett 
tartanunk, hogy megjelennek 
a kétéltűek nyomában járó 
géppisztolyosok, s újabb sor- 
tüzet nyitnak a tömegre. Ám 
azt hiszem, ott ez már senkit 
nem érdekelt igazában. Nem 
vettem észre, milyen magá
nyosan lépegetek a tömegben, 
hallgatagon tűnődve, míg az 
egyik mellettem menetelő fiatal- 
asszony könyökével dühösen ol
dalba lökött, s felém fordulva, teli 
torokból kiabálta: „Ceauşescu, ci
ne eşti, Criminal din Scorniceşti”. 
Bocsánatkérően mosolyogtam 
rá, hogy képtelen vagyok le
küzdeni gátlásaimat, hogy ki
abálni ugyan tudok én is, de 
együtt kiabálni még nem ta
nultam meg; a tüntetés kisipa
rosa voltam egy nagyüzem -  a 
nehézgépgyáriak -  kellős köze
pén... [...]
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EGYED EMESE 
R ela tív
Alig vannak már bábok a színen. 
Leöldököltek gyors inú futárt, 
szelíd lovat és jó  néhány parasztot, 
A  sarokbástyák rendre leomoltak, 
a királynő gyűrűje elgurult, 
csipkéje gyűrött, ferdén áll a kontya. 
a makulátlan mozaiklapokra 
paták, sarkantyúk vágtak sebhelyet. 
Még néhány báb -, 
a király hova lett?
A z ellenség felajzva, rengeteg 
tévedhetetlen harci ötlet hajtja!
De valóban, a király hol lehet?
S  fehér
vagy fekete a birodalma?

KIRÁLY LÁSZLÓ

VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR
A Z UTOLSÓ
És elrejtőzöm végleg az arcokon, 
mint régi mezsgye térdig-hóban, 
vércsepp feneketlen tóban, 
s mondjuk végképp a szomorút, 
mintha lett volna még egy út, 
nem csak ez az egy: 
ne bánts! — ne bánts! — 
ne halj meg; magaddal se ránts...

Huszonhárom fiatal koporsó nagy tehergépkocsik rakterén, 
útban a hősök temetője felé — gyertyák a könyvesbolt 
kirakatában száz-számra, ezer-számra.
A DIKTÁTOR MINDEN KÖNYVÉT ELÉGETTÜK. 
ÓVJÁTOK A KIRAKAT ÜVEGEIT!

A Bánffy-palota kapuján a halottak névsora, kézzel írva, 
Lobognak a frissen született napilapok.
Az iszonyatos gyertya a villamossínek között — „ITT 
ÖLTÉK M EG..."
Ágyúzás.
Szüntelen csengő, aggódó telefonok.

Remegve mondom, szinte hitetlenül: sok mindent megta
nultunk húsz év alatt — verseinkben rejtezik még egy-egy 
költemény, a sorok között.
Olvasóink titkon fegyvertársainkká váltak, szavaink lát
hatatlan sugárzásának érzékelői.
És ezután?
Sok mindent el kell felejtenünk.
Az lesz-e a szó, ami?
A televízió stábja napokon át tudósít, borostás, kimerült 
mindahányuk, nyelvbotlásaikban a szabad szó gyönyörűsé
ge, ostromgyűrűben az épület, fegyverropogás, vége a jólfé- 
sültségnek, s odakinn a valóban csodálatos ifjúság:
NEM TÁVOZUNK!
NEM TÁVOZUNK!
Nem alszunk napok óta.
Kiböjtöltük ezt a boldog fáradtságot.
DICSŐSÉG AZ ELESETTEKNEK!
S egy-egy gyertya barátainknak, kiknek idegei az évek 
során fölmondták a szolgálatot.

Kolozsvár, 1989. december 26.



HELIKON

MOLNOS LAJOS 

K arácsony. 1989
eljött az Angyalod hozzánk is Úristen eljött 
ráalvadt vértől nehezek a szárnyai 
„Vagytok-e még? -  kérdezi elborzadva 
Vagyunk még Úristen még vagyunk!
De te hol voltál oly sokáig Uram de te miért 
aludtál hallgattál voltál néma vak és süket oly 
sokáig?! nézd mivé lettünk kihalt belőlünk a fecskék 
fészekrakó boldogsága a cinegék vidám zsivaja 
patkányok hörcsögök fészke lettünk elvadult gazfel
verte kert félelmekkel és borzalmakkal teli bozót 
szólnánk tehozzád Úristen csendesen emberül de hol 
vannak merre lettek Úristen legszebb és legigazabb 
szavaink akiket elűztünk megtagadtunk letagadtunk 
megfojtottunk nehogy bajt hozzanak reánk magunkba 
nézünk és elborzadunk Úristen korom üszők latyak 
gennyező sebek ótvar penész mindenütt -  hogyan 
tűrhetted el Úristen hogy oly sokáig önmagunk 
ellenére éljünk ilyenné legyünk „Emmanuel! Emmanuel!” 
s mi hittük elhittük „Vélünk az Isten!” s még ak 
kor is midőn riadt szemünk már sehol sem talált 
hát hol voltál Úristen velünk?!
O nagyok és sokak a mi vétkeink Uram és nagyok 
és sokak a te vétkeid is Uram de bocsásd meg Úristen 
a mi nagy vétkeinket miképpen mi is megbocsájtunk 
Neked Angyalod szárnyait a vértől megtisztítsd 
mosd hófehérre Uram hogy boldogan hálatelt szívvel 
zengjük: újra Emmanuel! ismét Emmanuel! mindig 
Emmanuel! -  de legyen Uram de legyen Emmanuel! 
mert jól tudjad Te is ha magunkra hagysz 
még egyszer is Uram nem lesz akivel legyél 
sem az aki Véled legyen!...

Kolozsvárott, 1989. Karácsony másodnapján

SZABÓ GYULA

Töredék
[...] Most délben pedig jön a hír, hogy a főtéren ünnepel a tömeg, 

egyetlen katona nincsen sehol, s a tegnap délutáni első vérontás 
helyén, a Metropol vendéglő melletti járdán gyertyák égnek egy 
nagy virágkoszorú gyűrűjében, a fagyott-megszáradt vértócsán. 
Ugyanakkor a televízióban az elnöki uralom méltó „testamentu
maként” beolvasták az elnöki rendeletet az ostromállapot beveze
téséről az ország egész területén, és a közleményt a hadvezetési 
főnök „árulásáról” és „öngyilkosságáról”.

Ezúttal is beigazolódott, hogy kinek-kinek a halála általában 
olyan, amilyen az élete volt. A Ceauşescu-korszak vége is éppen 
olyan, amilyen az egész korszak volt. És az egészben ez a legna
gyobb történelmi igazságtétel: nem kellett kivárni, míg elviszi a 
„tisztességes” halál kellő „végtisztességgel”, hanem elvitte hatal
ma teljében és csúcsán pillanatok alatt, egyetlen visszaütő csa
pással az a hatalmas erő, amelyet ő maga gyűjtött-feszített maga 
ellen hosszú évek teljhatalmú erejével, még az utolsó utáni per
cekben is a legkihívóbban demonstrálva széttörhetetlennek kép
zelt hatalmát.

S a déli harangszó előtt tíz perccel a televízió, az ország óriási 
vakablaka, amely soha nem engedett kilátást a világra, soron kí
vül adást kezd, „megnyílik”, és a bukaresti fiatal felkelők tömege 
tölti be az eddig két személyes képernyőt, és Ion Caramitru meg 
Mircea Dinescu, egy színész és egy költő bejelenti, hogy győzött a 
román nép és a nemzetiségek harca, a hadsereg a nép mellé állt, a 
diktátor elmenekült. Alig látom szemem előtt a betűket...

És utána ünnepel a lépcsőház: az ifjú Danék hívják a népet, 
bontják a márkás bort, koccintunk, öleljük-csókoljuk egymást, sí
runk és nevetünk; tízen vagyunk, nyolc románnak és két magyar
nak vegyül a könnye, és nem vizsgáljuk, kié a sósabb. S közben a 
televízió képernyőjén megjelenik feketén-fehéren a „lozinka”, amit 
a tegnap ilyenkor, éppen huszonnégy órája, olyan szívörömmel néz
tem a betonon, kátrányfeketén: „Le Ceauşescuval!”

A többi most már ettől az órától kezdődően új történelem. Új tör
ténelmünk nekünk is, „együttélő” nemzetiségnek, s bár fel lehet 
tenni újból a kérdést, hogy „mi a távlat, a jövő?”, talán lehet remél
ni végre, a „kérdés” hetven esztendei megoldhatatlansága után, 
hogy a kérdőjelek ezután már nem lesznek szaggató kampók.

K. JAKAB ANTAL

Tiszta nevek
kellenek, mondta új lapunk főszerkesztője. 

Nem lepődnék meg tehát, ha visszautasítaná 
jelen kéziratomat. Ugyanis az én nevem be- 
mocskolódott, mert hallgatva és szabadlábon 
éltem túl a Ceauşescu-korszakot.

Hála az Istennek, élnek közöttünk olya
nok, akiknek a neve nem szennyeződött be 
e sötét években. Doina Cornea, Cs. Gyímesi 
Éva, Mircea Dinescu, Kányádi Sándor, Király 
Károly, Sütő András, Tó'kés László és Tőkés 
László és Tőkés László. És sokan mások.

És vannak aztán olyan nevek, amelyeknek 
kimondása azzal a kockázattal jár a gyanút
lan beszélőre, hogy nem a saját nevét mocs
kolja be, hanem a száját. Egyetlen példát em
lítenék. Az egyetlen példa: Hajdú Győző és 
Victor. (Tudok kettőig számolni. Ez a 2 em
ber ugyanaz. Ez az a 2 ember, aki egyebek 
mellett arra vetemedett, hogy a Szózatot is 
beleszője a Kondukátorhoz intézett hűségnyi
latkozatába.) Neki nem ér a neve. És a többi 
hasonszőrűé sem. Sokaké.

Hadd soroljak fel azonban végezetül még 
néhány tiszta nevet. Arad, Arad, Arad, 
Brassó, Brassó, Brassó, Bukarest, Bukarest, 
Bukarest, Kolozsvár, Kolozsvár, Kolozsvár, 
Nagyszeben, Nagyszeben, Nagyszeben. És 
Temesvár és Temesvár és Temesvár. És so
kan mások.

TERÉNYIEDE

Én,
parányi ember
[...] Nem félni! -  öntötte belém az 

erőt a ZENE a reménytelenség pilla
nataiban, a végtelen elkeseredések, 
megaláztatások pillanataiban, az el
menni vagy a végsőkig kitartani két
ségek között hánykolódó napjaiban, 
éveiben. Pedig a zenével együtt ott dü- 
börgött fülemben, mint egész nemze
dékemében a fél évszázaddal ezelőtti 
tankok borzalmas zaja, a kimondha
tatlan fájdalmú szenvedések jaj szava, 
a félelmek végtelennek tetsző éjsza
kája. Bach, Beethoven, Mozart szoná
ták gyakorlása közé vegyült a „talán 
most jönnek értünk” nappal is kísér
tő rémálma. „Jaj nagy kedven tartott 
szerelmes szülöttem” csángó válto
zatú Stabat Materének komponálása 
közben agyamig, lelkemig hatolt azon 
a 33 évvel ezelőtti napon ezrek vérbe- 
fúló sikoltása. Zene és újra csak a ze
ne segített át tudatom és lelkem, tu
datunk és lelkünk atombombázásán. 
Dolgozni, nem félni! egymás után ír
ni az újabb és újabb kompozíciókat, a 
zene az én fegyverem, az alkotás a mi 
fegyverünk. Értékeket kell létrehoz

nunk, mert ez marad, a többi előbb- 
utóbb szertefoszlik. Minden új alko
tás hit, és hitet erősít. Minden új leírt 
hang kimondja, hogy nem félek, nem 
félünk, minden új zene bátorságot 
önt belém, belénk. Ez a gondolat élte
tett. Ez késztetett itthonmaradásra, 
vállalva ennek minden nehézségét, 
kínját, megpróbáltatását. Ez készte
tett zeném megújítására: embernek 
kell maradni a zenében is, a művé
szetben is, nemcsak a napi életben. 
Emberibb zenére tértem rá az elhi- 
degülő kísérletező kortárszenék ára
datában. Sokan nem értették, hogy 
mit is akarok a Vivaldianával már 
1983-ban! és az egymás után szüle
tő, sorozatos, új, vadonatúj zeném
mel. Kifogásolták még zenésztársaim 
is visszatérésemet a tonális zenéhez, 
a dallamhoz, az európai zene nagy és 
örök értékeihez. Sokallták, értetlenül 
bámulták visszaeurópaiasodásomat, 
a XVI-XVII-ik századi egyházi nép
énekeinken alapuló zenei nyelvújítá
somat. Mert nem kisebb dolgot akar
tam megvalósítani, mint újra magyar 
zenei anyanyelven megszólalni a mai 
századvégi európai zenében. Elég volt 
a zene eltechnicizálódásából, elidege
nedéséből, elidegenítéséből! Ez volt 
az én nemet mondó szavam.
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SZŐCS ISTVÁN

Képes
képtelenség
1946 januárjában, amikor beléptem 

a marosvásárhelyi református kollégi
um igazgatói irodájába, elámulva láttam, 
hogy a hátsó falon függő, nagyméretű, 
bekeretezett arcképek -  régi igazgatók -  
egyikének melléből, pontosabban a szív 
tájékán, egy töltőtoll nagyságú, szögle
tes, érdes acéldarab áll ki; az aligazgató, 
miközben az újrairatkozási kérvényemért 
nyúlt, pillantásomat követve, megmagya
rázta: -  Tavalyelőtt ősszel, aznap, amikor 
a város gazdát cserélt, egy gránát még itt 
is becsapódott, az épület előtt, a Gecse 
utcában. Ez a repeszszilánk az ablakon 
repült be és a szegény öreg Trózner igaz
gató úr képébe fúródott; azóta is ott van, 
nem nyúltunk hozzá, ott is hagyjuk.

1944 szeptember végén gyönyörű nap 
volt, opálosan ragyogó kék ég, a várost 
már régen kiürítették, Frieszner tábor
nagy menekülő páncélos hadosztályai 
már több napja átdübörögtek a városon, 
a tordai csatateret tapintatosan elkerül
ve északi irányban; a kipufogó gázfelhők 
eloszlottak, a fosztogatók is elültek már, 
s a rájuk vadászó motoros csendőrjárőr is 
végleg eltűnt a Mezőségen keresztül, az 
orosz előőrsök már beóvatoskodtak a vá
rosba, amikor a Maroson túlról, a Bese 
tető felől két belövés érkezett. Az egyik a 
plébánia épületének sarkát érte, az eme
leten, a Rákóczi Ferenc szobájának ne
vezett, kör alakú helyiséget verte szét, s 
lent a téren életét vesztette egy szegény 
taligás. A másik az említett Gecse ut
cai...

Az öreg Trózner fiával, Trózner József 
zeneszerzővel és tanárral úgy nyolc év 
múlva ismerkedtem meg, a Teleki Téka 
olvasótermében. Különleges figura volt, 
a háború előtt a Keleti Akadémián vég
zett Bécsben, évekig kutatott Firenzében 
az Uffiziban. Mivel Tolsztojt eredetiben 
akarta olvasni, megtanult oroszul is — és 
ez tette aztán be neki az ajtót. Amikor 
negyvenben bejöttek a magyarok, behív
ták katonának. O egy űrlapra, ahhoz a 
kérdéshez, hogy milyen nyelveken beszél, 
naivul beírta az oroszt is. Persze beosz
tották a kémelhárításhoz. Bár ott csak 
fordítói munkát végzett, elképzelhetjük, 
hogy mennyit kellett magyarázkodnia 
a háború után különböző hatóságoknak 
és szerveknek; úgy hogy csendesen, zár- 
kózottan élt; rengeteg szerzeményéből — 
nemcsak kamarazenét, de szimfóniákat, 
versenyműveket is komponált -  sohasem 
adtak elő semmit. Magányára jellemző, 
hogy olykor délutánonként leült a zongo
rája mellé és saját magának Wolf-dalokat 
énekelt.

Egyszer meghívott magához és zongo
rán eljátszotta egy szerzeményét. Kolokol, 
vagyis „Kisharang” volt a címe, amolyan 
„éj mélyből fölcsengő” száncsengő stílusú, 
Turgenyeves hangulatú, erősen érzelmes

és oroszos műdal, a La Campanellát is az 
ember eszébe juttatta. -  Nos, hogy tet
szett -  kérdezte. Nagyon szép, feleltem, 
csak nem valami modern. -  Ezt, kérlek, 
mosolyodott el, részedről a legnagyobb el
ismerésnek tekintem. Sohasem akarok 
modern lenni...

A beszélgetés itt elakadt. Hogy tovább 
lendítsem, félénken próbálkoztam:

-  Ne haragudj, hogy ilyen szomorú 
ügyet hozok szóba, de édesapád mit szólt, 
amikor megtudta, hogy a mellképét re
peszszilánk érte?

-  Hogy mit szólt? Hogy mit szólt hoz
zá?

Amikor meghallotta a robbanást, ki
ment a sarokig, a Teleki Téka mellé, s on
nan figyelt a kollégium felé, hogy nem 
érte-e valami kár. És ott kinn mászkált 
Váradi bácsi, az iskolaszolga; amikor ész
revette apámat, nagy lelkendezve hozzá
szaladt, hogy tessék elképzelni, igazgató 
úr, a gránátszilánk berepült az igazgatói 
iroda ablakán és pontosan beleállt a ké
pen az igazgató úr szívébe, odaszegezte a 
képet a falhoz!

Apám szótlanul végighallgatta, aztán 
gyorsan hazajött, bement a szobájába, le
feküdt és azonnal meghalt. Vagyis nem 
szólt hozzá semmit, ezen kívül.

Szegény Trózner Jóskának is elég kü
lönös volt a halála. Sok évvel később, de 
nem ilyen fájdalommentes. Pár utcával 
arrébb lakott egy özvegy tanárnő, akinek 
az életét ugyancsak regényes szomorúság 
fátylai lengték körül. Délutánonként át 
szokott járni hozzá beszélgetni. Egy nap, 
hozzá indulóban, eszébe jutott, hogy a ta
nárnőnek éppen születésnapja van. Tett 
ezért egy kis kerülőt, keresni egy virág
üzletet. Amikor a csokorral kezében visz- 
szafele tartott, elütötte egy autó. Két nap
múlva halt meg, a klinikán.

*
Két dologra azonban még hosszú éve

kig nem kaptam választ. Az első: ilyen 
szörnyű folttal a káderlapján miért ma
radt itthon? Nyugaton végezte a felsőbb 
tanulmányait, voltak kapcsolatai, né
met családnevével legalább négy ország 
örömest befogadta volna; miért válasz
totta inkább Vásárhelyen a mellőzött
séget, az „éppen csak megtűrt” helyze
tét? (Néhány évig házasságban élt Erkel 
Sarolta zongoratanárnővel — abból a csa
ládból! —, de Sarolta néni kivándorolt ké
sőbb Németországba, s régi vásárhelyi is
merősei tanúskodását is igénybe vette, 
hogy mindig jó német volt.)

A másik: melyik Tolsztoj-mű, vagy hős 
vonzotta annyira? Hiszen annyi nyelven 
tudott, ha esetleg magyarul nem is kapha
tott volna ínyére való fordítást, németül, 
franciául, olaszul igen. Feltételeztem, a 
Háború és békéből biztosan nem Kutuzov 
alakja vonzotta, talán Andrej hercegé, 
vagy Bezuchové? A vásárhelyi Gecse utca 
környékéről térképvázlatot készítettem, 
az összes ismerőseimet feltüntetve — és 
elképedve kellett felkiáltanom: Nátása!

A Teleki Téka udvarában, hátul, a föld
szinten, a Kancellár palotájának egykori

személyzeti lakásaiban, ott élt valaha az 
Eö. család. Az elszegényedett, de büszke 
dzsentri vegytiszta képlete; lásd Jókai, 
Mikszáth, Krúdy, Móricz... Eö. bácsi kis
sé alacsony, csontos, tele lappangó ener
giával, olyan volt, mint egy koplaló tigris. 
A városban egyes ismerősök között az a 
mendemonda járta, hogy egyik őse gyil
kolta volt meg a menekülő Báthori Endre 
fejedelmet és bíborost; és ki lehetett vol
na nézni ezt belőle is. A lakásukban, 
a tálalón, örökké csak ugyanazt a két 
könyvet lehetett látni, a Szibériai garni- 
zont, amelyben ő is szerepelt, ha nem is 
saját nevén, és a Vadon szavát. Fölöttük 
a falon két vadászpuska. Eö. bácsi az el
ső világháborúban tartalékos honvéd
hadnagyként vett részt; így került a hí
res krasznojarszki fogolytáborba, és ott, a 
Jenyiszej partján ismerte meg Nátása né
nit; a nála fejjel magasabb, délceg, ta tár
szemű orosz lány onnét jött utána. (Mint 
Lám Béla felesége is Kolozsvárra.) Oh, 
ezek a régi orosz lányok! Amikor a hadi
fogolytisztek tábora feloszlott, a pólyás 
babát beledugni egy tarisznyába; átvágni 
Kelet-Szibérián; megkerülve, jobbkézfelől 
hagyva, a Góbi sivatagot; Mandzsúrián 
keresztül kiérni a Csendes-óceán partja
ira, és annyi tengeren, Sárgán, Vörösön, 
Feketén átkelve, dióhéjba kerekedni és 
a Dunán, Maroson felmerészkedni; a 
Somostető alatt megtelepedni, további fi
altat szülni és felnevelni...

Nátása néni, amikor egyedül volt ott
hon, és mosott vagy varrt, nem törődve, 
hogy nyitva a Borsos Tamás utcára nyí
ló ablak, gyakran rázendített a Vecsernij 
zvon -  Estvéli hangok — kezdetű érzelmes 
románcra, amely most képzeletében ott 
zengett-zúgott a Léna és az Angara felett, 
vagy arra, hogy Szól sikolt az ének, Sűrű 
nagy éjben... A Vecsernij zvont, az orosz 
„Angelust” én is tudtam valamennyire, 
mert Nátása néni legkisebb fia tizenegy 
éven át osztálytársam volt... És Trózner 
József, a szomszéd fiú, a túlérzékeny és 
túlkulturált művésziélek, a járdán el-el- 
haladva hallgatta Nátása néni kozákfe
leségekhez illő dalolását. Sohsem mert 
közeledni hozzá, mert tisztalelkű, árta t
lan lovag volt, és talán Eö. bácsi puskái
tól is félt egy kicsit, de imádta egy életen 
át, megtanult oroszul és zongora-fantázi
ákat költött hozzá...

Nátása néni túlélte a férjét, fiait, tit
kos lovagjait; talán egy-két unokája, 
dédunokája él még a baráti, szomszédos 
Magyarországon... Egyes tudós körök
ben terjed az a vélekedés, hogy édeni ős
anyánk, Éva Afrikából érkezett, feketén 
mosolyogva... Mások azonban, úgy hisz- 
szük, hogy a Góbi sivatag mellől jött, ró
zsás orcákkal, régi elefántcsont színű 
bőrrel, halk, de messzire zengő dalolás
sal, és Trózner Jóska kísérte zongorán.

Sokszor úgy sajnálom, hogy Trózner 
más zeneművét nem hallottam és soha 
senki sem fogja eljátszani őket, pedig egy 
szekrényre való kottapapírt írt tele...

Vége, vége már a dalnak...
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POTOZKY LÁSZLÓ

Záróra
Egy pléhgarázsból alakították ki a 

kocsmát. A garázsajtó egyik szárnyán 
nyílást vágtak, azon járnak ki-be a vendé
gek meg a levegő'. Bent három fémkosaras 
lámpa deríti a rozsdás félhomályt. A bejá
rattal szemben, a bal sarokban egy téglá
ból rakott emelvény áll, ez a pult. Három 
műhelyasztal van a helységben, körülöt
tük kiselejtezett iskolai székek. Ha valaki 
nagyon hevesen áll fel és térdével belerúg 
az asztalba, megzörrennek a fiókokban fe
lejtett régi alkatrészek, szerszámok. Zene 
sosem szól, csak a szomszédos kazánház 
gépezetei szolgáltatnak némi alapzajt.

Bádi Gál, a tulajdonos, nyugalmazott 
villamosvezető, a közszállítási társaság
tól kapott végkielégítéséből nyitotta a lo
kált. Jellemes, határozott ember, aki elv
ből sosem cseréli-bővíti flakonos sörből, 
kevert rumból és ízesített étszeszből álló 
kínálatát. Nem tudni, miért tartja fenn 
a kocsmát, mikor annak tág vevőköre és 
egyben törzsgárdája is vele együtt össze
sen négy személyt számlál.

Kezes Bandi, az egyik törzsvendég, 
karbantartóként dolgozott egy vállalat
nál, egészen addig, míg egyszer részegen, 
fázisceruzának képzelve magát, bele nem 
nyúlt egy feszültség alatt álló kapcsoló- 
táblába. Kurta, odacsapott mondatokban 
beszél, ezzel próbálva leplezni dadogását, 
a 220-al való barátkozás hagyatékát.

Télen enyhén fagyos élmény a garázs
ban múlatni az időt, míg mind a négyen 
egybe nem gyűlnek, hogy leheletükkel 
kifűtsék a helységet. Kezes Bandi érke
zik elsőnek. Megáll a pult előtt, várja, 
hogy Bádi szóljon hozzá, ő meg röviden 
felelgethessen.

-  S akkor? -  kérdi Bádi.
-  Na mi? -  érkezik a felelet.
Ilyesfajta párbeszédekbe bocsátkozva ta

lálja őket Sörény Ubul, amint kissé meg
hajolva, nehogy beverje tízkilós dinnyéhez 
hasonló fejét, belép a garázsba. Leül a pult
hoz legközelebbi asztal mellé, kikéri a ke- 
vertjét, majd szótlanul masszírozgatja, ro
pogtatja az ujjait. Taglózóként dolgozik egy 
vágóhídon, a nap végére görcsösen lemere
vedik a kézfeje a szöges végű fémbot mar
kolásától. Bárgyú tekintetét az asztal csu
pasz lapjához ragasztja, és megtörhetetlen, 
fogadalomszerű hallgatásba burkolózik.

Legutolsónak a hormonzavaros Imol 
Pál fut be. Helyet foglal, és kappanhang
ján rumot kér. Szerinte ez a legférfiasabb 
ital, abban reménykedik, ettől, no meg 
az állandó dohányzástól megkarcosodik 
a hangja. Görbe háttal ül, hogy túlfejlett 
mellei ne domborítsák ki kabátja szöve
tét. Vékonyszálú, sűrű haját hátrafésülve 
viseli, de bármit is tesz, frizurája így, bar
kó hiányában olyan, mint egy óvodai da- 
dus bili alakú parókája. Gyakran mesél 
vasutas múltjáról, arról, hogy mekkora 
málhákat volt képes egymaga felrakodni 
még mielőtt betegsége miatt nyugdíjaz
ták volna. Aztán vigasztalja magát: nem 
is olyan szörnyű ez a nyavalya, rengete
get spórolhat a borotválkozáson, alig nő a 
szakálla, elég, ha négynaponta lehúzza.

Azon az estén Imol Pál éppen azt ecse- 
telgette, hogyan abajgatta egyik mun
katársa, egy fiatal mozdonyvezető fele
ségét, amikor megnyikordult a bejárati 
ajtó kilincse. Még Sörény Ubul is odakap
ta a tekintetét. Mind a négyen jelen van
nak, rajtuk kívül senki nem látogatja a 
kocsmát, ki lehet az? Az egész garázs be- 
ledöndült, amint kinyílt az ajtó. Egyedül 
Kezes Bandi dobott oda meglepetésében 
valami üdvözlésfélét.

-  Na mi?
Olajfoltos munkaruhát viselő, kopasz 

férfi ült le az egyik üres műhelyasztal
hoz. Tarkójának, nyakának, alkarjának 
tejfehér bőrén vastag szőrszálak kunko- 
rodtak. Arcán összefutottak a himlőhe
lyek, amikor megszólalt.

-  Cherryt kérnék!
-  Olyan nincs! -  mondta Bádi.
A férfi fölényesen elmosolyodott.
-  Akkor mindegy, mit.
Bádi töltött egy pohár szeszt és a pult

ra tette.
-  El lehet venni.
Kezes Bandi cigarettára gyújtott. 

Cikkcakkban szállt fel a füst, remegett a 
keze.

A férfi felállt, és magához vette a po
harat.

Sipos László grafikája

-  Fizetem -  bújt elő szótlansága mö
gül Sörény Ubul. Tekintete továbbra is 
az asztal lapján. -  Te véletlenül nem dol
goztál a vágóhídon?

A férfi beleivott a poharába, majd fel
tűnő hosszassággal végignyalt az ajkán.

-  Az rég volt. Most a szomszédos ka
zánházban fűtök.

Visszafelé nem a saját, hanem az Imol 
Pál asztalához ült le. Pál már köszörülte 
is a torkát, hogy hangja férfiasán zeng
jen, ha netán beszélnie kell. A fűtő három 
műanyag pohárkát húzott elő a zsebéből, 
meg egy fekete követ.

-  Nem akarunk bajt -  mondta Bádi a 
pult mögül.

-  Nem is lesz -  felelte a fűtő, majd 
Imolra kacsintott. -  Kislány! Gyere, játsz- 
szunk.

Imol megrökönyödve figyelte, amint a 
fűtő becsúsztatja a követ az egyik pohár 
alá, majd mindhármat párosával köröz
tetni kezdi egymás körül. A szomszédban

Sörény Ubul továbbra is maga elé bá
mult, de látszott rajta, érdekli, mi törté
nik a másik asztalnál.

A fűtő felsorakoztatta a poharakat, 
majd kezeit sikamlósán az asztal alá 
csúsztatta.

-  Na, hol van? -  kérdezte.
Imol hátralökte a székét, mintha hú- 

zódzkodna valamitől.
-  A jó anyád -  nyávogta. Megdermedt 

saját, vékony hangjától.
-  Ezt már szeretem -  mondta a fűtő, 

majd ismét keverni kezdte a poharakat.
Imol még hátrább tolta a székét. Sörény 

Ubul a szeme sarkából látta, a fűtő lábfe
je kilóg az asztal alól.

Ismét felsorakoztak a poharak.
-  Na, akkor most melyikben lesz?
Imol szótlan maradt, lábait a széke alá

rántotta.
-  Mi a baj, kicsi? — kérdezte a fűtő.
-  Semmi -  mondta Imol.
-  Akkor gyere közelebb.
Imol nyakán lüktetett az ütőér. 

Dacosan visszacsúszott az asztalhoz, fél
rerúgta a fűtő lábait. Kezes meg Bádi Gál 
Sörény Ubul asztalához ültek.

-  Papapali, ha akakakakrod, te is 
üllllllllllllhetsz ide -  dadogta Kezes.

Semmi válasz, csak a pohárról pohárra 
vándorló kő kocogása sétált a garázs rideg 
pléhlapjai között. A fűtő abbahagyta a ke
verést, finoman az asztalra csapott.

-  Na cuncikám, hol van?
Imol kihúzta a műhelyasztal fiókját, 

kotorászott egy darabig, majd visszacsap
ta. A poharak meginogtak az asztalon.

-  Ebben van -  bökött rá a középsőre.
A fűtő vigyorogva nyúlt be az asztal

alá, csettentett a szájával. Imol felsikol- 
tott.

-  Nem talált -  mondta a fűtő.
Imol egyik kezével felkönyökölt, a má

sikat a lába közé csúsztatta. Teste reme
gését a fémasztal is átvette.

-  Rendel még valamit? -  szólt át Bádi 
a fűtőnek.

-  Később.
És már köröztek is a poharak, szem

mel megfoghatatlan volt a pillanat, mely 
alatt a kő helyet változtatott. A legsebe
sebb keverés közben a fűtő egyszer csak 
felnyögött, mintha hányni készülne, majd 
hátradőlt a székkel és elvágódott. A kő a 
feje mellett koppant a padlón.

Csak Kezes Bandi rohant oda. Kivette 
a cigarettát a szájából, elpöccintette. 
Sercenés, mintha vízben aludt volna ki a 
parázs. Egy darabig még hallatszott a fű
tő sípoló lélegzete valami szortyogásban 
elvegyülve, aztán már csak a mennyezeti 
lámpák duruzsoltak.

-  Bazmeg -  mondta Kezes Bandi.
Sörény Ubul a szakértő unottságával

fordult Imolhoz.
-  Mivel csináltad?
-  Ezzel -  mutatott fel Imol Pál egy 

nyeleden csavarhúzót. Kézfeje, kabátujja 
koromfeketének tetszett a gyér fényben, 
mintha kátrányba mártotta volna.

Bádi is odament, megnézte a fűtőt. 
Lehajolt, felvette a fekete követ, és a zseb
ébe süllyesztette. Intett Sörény Uhuinak.

-  Gyere ide. A te mesterséged ez. -  
Majd a másik kettőhöz fordult. -  Ti pedig 
tűnjetek el. Záróra.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

V aszilij Bogdanov:
A  sz ib ér ia i fü zetekből

A sám án

8

Nem segít Szent Izsák sem, mikor a hídja égett, 
se tudott segíteni, lángra gyűlt temploma is, 
ott álldogált a Nyevszkij Proszpekt közepén, sírt és 
önnön magát vádolta. Bűnei miatt jutott 
pokolra Szentpétervár. A túlélők öklüket 
rázták a kormos égre, s lezuhant két bombázó.

9

1

Fel-fel parázsló fényben, tűz körül dideregtünk.
Ha valaha volt, ilyen lehetett az éden. 
Szentjánosbogárkák viliództak, csillagok,
Léna szeme, zsarátnokok. Eltévedtem, már azt se 
sejtettem, ki vagyok, hogy éppen hol vagyok? 
Előttem felmagasodott -  a sámán. Némán néztem.

A sámán lehunyta szemét. „Eleget láttál -  mondta, 
köröket rajzolgatott. A máglya némán lobbant. -  
Miért építettetek ily városokat, mondjad, 
épületszörnyeket, házbányákat, egymás fölé?
És mik voltak azok a tüzet okádó gépek, 
melyek a levegőből perzselték fel a várost?”

10

2

Jóslások kora jött el, szomorú lett a világ, 
szibériai őszben egy berkenye villogott, 
vörösen rozsdásodtak, kénsárga, karmazsin-rőt 
leveleket hullattak, megőszültek a fák.
Csak egyetlen berkenye várta égből a medvét, 
a titokban végbement, halaszthatatlan csodát.

3

Akkor megszólalt a dob, időtlen, vad pufogás, 
a felső és az alsó világok küldöttei, 
szellemek mozgolódtak. A sámán hosszan kivárt. 
Kísértetek forogtak, homály öntött el mindent, 
réseiből kitörtek, megingott a berkenye 
egy vízirigó felsírt, elmenekült a szélben.

4

Én városom kerestem, a tompa pufogásban, 
a dob mindent lebíró hangjai röpítettek, 
vissza Szentpétervárra. Az Izsák hídon álltam, 
az első háborúban gyűlt meg, lángolva égett, 
vörösre festve eget, embereket, a Névát.
Időmben eltévedve, most mégis rajta álltam.

5

A sámán némán nézett. Megvetett? Mégis sajnált? 
Német bombázók úsztak Pétervár légterében.
A házak is lángoltak, mint az Izsák híd akkor, 
fülsértőn sikoltoztak légvédelmi szirénák.
Aki még élt, menekült, egérlyukba bújt volna.
Nem voltak egerek sem, rég felzabálták őket.

6

Kerengőztek a lángok a Téli Palotában, 
izzó zsarátnokká lett az Admiralitás, 
a Mars mezőn bombák gurultak ide-oda, 
égő sörényű lovak vadas kertben lobogtak, 
szétestek épületek, templomok és kastélyok,
Péter álma lángra gyúlt, tűz szárnyán tovaszállott.

7

Bűzlő bombatölcsérek mélyén pulzált, tovatűnt 
és elhagyta a várost a kardos angyal, perzselt 
szárnyát védelmezőn nem nyújtotta ki többé. 
Kettényílott viliódzva az égő András híd is.
A Néva vize felforrt, és sokan belevesztek, 
elevenen főttek meg, élő gyertyaként égtek.

Forgatott a látomás. A hideg is kirázott.
Nem volt mit mondanom. Nem tudtam megnyugodni.
Vajon amit most láttam: valóság volt vagy álom?
Égett-e Szentpétervár, vagy a sámán delimit, 
s engem is elragadtak ragályos víziói?
S a szuggesztió rabja lettem? A látomásé?

11

S akkor, a bokrok között, megláttam Szent Izsákot.
Kezével kereszteket rajzolt a fejem fölé.
És fellobbant a máglya, láttam mindenki alszik, 
csak a sámán pörgeti, egykedvűen a dobját, 
meredten bűvölve a táncokat lejtő lángot, 
szikrázva lobbantak el kísértő, gonosz árnyak.

A k ú t és a z  inga

Ki kopog? Egy fekete 
holló, vagy egy fehér?
Szél biceg ősz fák között, 
mesél, fiittyög, zenél.
Szibériai sámánok, 
énekmondók, igricek 
körülöttem gyülekeznek, 
árnyaik közé veszek 
Csak a kút és az inga 
tér vissza álmaimba.
Sikoltva zuhanok 
kaszák közé a kútba, 
kiélesített inga 
vágja le nyakamat.

Felhők

A szibériai felhők, 
éjsötét hajú leányok, 
kobaltkék sugár az ékük, 
kerget az álom utánuk.

Égi delfinre vadásznak, 
nincs nyoma éji vadaknak, 
lassan a hegyre hanyatló 
hold kráterébe zuhannak.

* Nagyszüleim 1939 májusában döntöttek úgy, hogy elhagy
ják Leningrádot, s elutaznak a Bajkál-tóhoz. Ott kellett talál
kozniuk egy vogul származású műfordítóndvel, akit nagyapa 
az írószövetség műfordító szakosztályából ismert és aki ösz
töndíjat eszközölt ki számára, hogy a helyszínen tanulmányoz-

» » » » » »
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hassa a kis szibériai vándor nép, a manysik életét, 
szokásait, egy később megjelenendő orosz nyelvű 
fordításkötethez gyűjtve anyagot. így történt, hogy 
nagyszüleim és az akkor kilenc éves édesanyám, 
majdnem hét évig, 1946 tavaszáig Szibériában éltek, 
az Ob egyik mellékfolyójának a vidékén vándorol
tak a tajgában, és megismerhették a vándorló vogul 
törzs életét, szokásait, hiedelmeit, átvészelve a máso
dik világháború ínséges éveit. A Felhők a harmadik 
szibériai füzet elején található. (Nagyapám szibériai 
verseit három vastag füzet tartalmazza... Több ver
set írt ez alatt a hét év alatt, mint Párizsból való ha- 
zatelepedésüktől 1939-ig, tizenhat esztendő alatt...) 
-  Tatjána Bogdanova

A h a n ya tlá s je le i
A feketerigók éneke egyre szomorúbb, 
a széncinkék is bágyadtan hintáznak 
a berkenye ágain, hátrább ó'szül az erdő, 
karmazsinvörös levelek repülnek 
az erősödő szélben, még a szürke végleges 
térhódítása előtt, néger-barnává, bordóvá, vörössé 
válik minden, némi olíva és sárga beütéssel. 
Vetkőznek a málnabokrok is. Távolabb, 
a kopár fennsíkon ördögszekereket, 
lila fejű, gonosz bogáncsokat görget a huzat.
A távoli hegyek kékesfehér ormai 
elefántormányokra hasonlítanak, 
mintha hallanánk alkonyaikor, 
a homály sűrűsödő szobrai között, 
a szomorú elefántok trombitálását.
Nyakunkba lógnak az ónfehér felhők, 
néha egy-egy vércse, kánya, ülü, rétisas 
repül el felettünk, árnyékaik 
tétova árnyékaink körül cikáznak.
Éjjelente baljós morajlások hallatszanak, 
a medvemancsnak nevezett vágottas felől 
és a törzs lakóin valamifajta, 
számunkra érthetetlen riadalom vesz erőt.
„Tél jön!” -  mondják, és megsemmisülten 
merednek maguk elé. Már jól érzékelhetőek 
az ősz hanyatlásának jelei. Változik a világ.
A medve hamarosan alászáll az égből.
* A vers tanúsága szerint nagyapám otthonosan 

érezte magát Szibériában, a vándorló életmód meg
felelt neki. Léna nagymama szerint életük egy nyu
godt és boldog korszakát élhették a vogulokkal, bár 
voltak olyan évek is, amikor a törzs fennebb húzódott 
északra, s akkor igen-igen nehéz napokat éltek át, de 
mindenestől gyönyörű világ volt, a természet közel
sége megfiatalította őket és pozitív energiákkal töl
tötte fel... Nehéz szívvel döntöttek a Pétervárra való 
visszatérés mellett. „S ha tudtuk volna, mi vár ránk, 
talán örökre ott maradunk!” — magyarázta nagy
mama. -  Csak tudod, édesanyád tanulmányai miatt 
is haza kellett térnünk...” Ez elgondolkodtatott, ha 
mégsem térnek haza és a mama nem jár a moszkvai 
egyetemre, nem ismerkedik meg amerikai diplomata 
apámmal, talán én sem szülétek meg... Borzongató 
távlatok. -  Tatjána Bogdanova

GYIMÓTHY GÁBOR 

N yelvlecke
(Firenze 1984. X. 12.)

Egyik olaszóra sodrán, 
lm, a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar, 
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam, 
Mire képes a magyar. 
Elmondtam, hogy sok-sok rag van, 
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt: 
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk, 
Mikor mondom, hogy megyek. 
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál 
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmespár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogyha rohan, 
Nem üget, de csörtet -  és 
Bár alakra majdnem olyan, 
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát, 
Aki fut, mért nem lohol?
Mért nem vág, ki mezőn átvág, 
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, 
Minthogy nem csak sánta biceg, 
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordái, 
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér...
Más nyelven hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni, 
Botladozó mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó -  egy kép -  egy zamat!

Aki ’slattyog’, mért nem ’lófrál’? 
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál? 
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,

Deák Ferenc metszetei

Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S  nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki ’beslisszol’, elinal,
Nem ’battyog’ az, ki bitangol, 
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik, 
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik. 
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik, 
Sündörög, majd elterül. 
Ráripakodsz, eloldalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol, 
Lézeng, ődöng, csavarog, 
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Am egy másik itt tekereg, 
Elárulja kósza nesz,
Itt kóvályog, itt ténfereg... 
Franciául hogy van ez?

S  hogy a tömeg mért özönlik, 
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik, 
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, mért nem oson, 
Vagy miért nem lépeget? 
Mindezt csak magyarul tudom, 
S tán csak magyarul lehet...!
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KIRÁLY FARKAS
Két vers az Aranyhalfilé nemzetközi 
költészeti verseny pályaművei közül

A n d re a  Bonuomo Lupo:
M. M. g á z b e s z é d e

A város alatt, lent, a csatornákban 
-  ezt a fürge patkány, Rattus mondta el -  
egyre sűrűbb lett a bűz mostanában;
Rómára most pusztulás holdja kel.
Döntöttem: hagytam a tengert egy időre, 
s kockára téve mindent, mit lehet, 
siettem, néha magam is megelőzve, 
hogy megfigyeljem a végső perceket.

Most, míg a vöröslő eget nézem 
át ez istenadta halszemoptikán, 
még hiszem: túlélek itt, a Tiberisben, 
gyümölcsét beérleli a taktikám, 
s lesz az úgy, hogy a szőke folyóból 
kibuborékol egyszer gázbeszédem: 
én, Merluccius mediterraneus, tőkehal, 
láttam az Örök Várost hamuként a légben.

A le k s z a n d r  M u szk o vszk ij  

a h a c k e r

itt van a reggel, 
megjött a hacker 
tíz kiló kekkel 
halászatból.

pontos a hacker, 
pont mint a vekker, 
felébreszt reggel 
hat órakor.

mondom, hogy: „tedd el, 
mert nekem nem kell, 
hajadra kend fel 
a halakat!”

csakhogy a hacker 
-  aki nem cracker -  
bizony meghackel 
tűzfalakat.

most elmondom egy rappel, 
hogy milyen ez a hacker, 
rögtön, miután reggel 
mindennap hatkor felkel 
s egy rántottát benyekkel, 
a géphez ül és hackel.

minden kurva reggel, 
és estig bírja seggel.

ő nem egy tedd el, 
s többé ne vedd el- 
0, nem egy rapper, 
valcerbe jó.

egy kicsit hackel, 
s ezzel a tettel 
elcseszi fullra 
kompjúterem.

mi lesz velem?

BARABAS BLANKA 
Banán, ü d ítő , kompót
Hárman voltatok. Ezt onnan tudom, 
hogy mindenkinél nyomoztam, 
akinél egyszer megfordulhattál.
Éjfél sem múlt, s már hiába kerestelek.
A villanyt korán lekapcsolták, de én 
még hordtam a jeget az ágyamba.
Óránként megébredtem a szomszéd álmára, 
valaki horkantott egy-egy erősebbet.
Fájt a fejem a kínlódástól, hogy ne maradjak 
ébren. Üzeneteket írtam. Aztán árnyként a sötétben 
felsorakozott mind, kivel rendezetlen viszonyom volt.
Reggelre elsimítottam mindent magamban, csak te 
maradtál megoldatlan.
Egy nő és két férfi jutott arra a lakásra.
Úgy fogalmazok, hogy ne kelljen magyarázkodnod mások 
előtt. Kegyes vagyok, megbocsátó, pedig ott több is megesett, 
mint amivel bírni tudok. Nem részletezem. Elszívtam

volna egy cigarettát, ezért a fodrásznőm hívtam,
aki egyebet is hozott. 

Aztán fecsegtem és sajnáltattam magam.
Elmondhattam volna, micsoda rongy ember vagy, 
de szégyelltem és féltettelek, hogy ő és mindenki más majd 
rongy embernek hisz. Eközben széttörtek bennem a véredények, 
a felszíni erek és a mélyvénák is begyulladtak, fekélyek nőttek

a belekben, a gombák
elszaporodtak, tűnyomok váltak feketére, ahogy 
imádkoztam, csak most ne gyere, csak be ne lépj az udvarra... 

Végül fogtam a banánt, üdítőt, kompótot, s visszamentem
a többiekhez, de nem sírtam.

Ú tjaim
Egészen Herkulesfürdőig mentem
utánad. Gőzölgő forrásvízben marhultunk meztelen.
Lemerültél a forró kráterben, s én arra gondoltam,

el kell magamon még rendeznem
ezt-azt.
Máskor felvettem a kabátod, aminek
lyukas volt mindkét zsebe, egy fejsze is elfért volna benne.

Ha nem volt pénzed, felvettem ezt a barna, 
bőrkabátot, és loptam az üzletből májpástétomot, 
mikor, mit.
Budapestig mentem, Kolozsvárig máskor, éppen 
merre voltál. Stoppoltam metsző hidegben, olvasztó 
nyárban, csakhogy elérkezzem hozzád. Egyszer 
jött egy barna nő, könyvért, 
nyilván.
Szovátára késve érkeztem, sokan voltatok, tanárok 
mind. A volt szeretőmmel találgattátok, ki lehet nagyobb

kurva. Haza sem érkeztem meg időben.
De már nevethetsz, mehetsz, 
én maradok.
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CSABAI LÁSZLÓ

Őszi vázlat
A sétányt szegő kövekre hálós fűzleve

lek tapadnak. A hidegstrandi kabinsoron 
varjak, a kioszkterasz ereszcsatornáján, 
a csónakház korlátján, a fák ágain formá
lódásban, lehullásban elbizonytalanodott 
vízcseppek. A század idusához közeled
ve mintha -  ezúttal végleg -  feladná a re
ményt a természet.

A háborúban megsérült gépházat rend
be hozták, tudja fűteni a gőzfürdőt, de a 
gőzfürdőben nincs senki. Pedig szom
bat délután van. Csakhogy ez különleges 
szombat, a város lakói munkafelajánlás
sal köszöntik a petrográdi felkelés évfor
dulóját. Újabban sok az ilyen különleges 
szombat. Már nem is számít különleges
nek.

A Vígadó -  vagy talán már inkább 
„Sóstó-Népparki Munkás Művelődési 
Központ”? -  előtt fekete kabátosok kutat
nak. A tavon csáklyások. Az októberi esők
kel zár a kölcsönző, most mégis adott nekik 
szurkos ladikokat.

A fürdő bejárata melletti pádon alacsony, 
zömök ember, kalapban, prémgalléros felöl
tőben. Kisbíróra, misére öltözött atyafira 
hasonlít.

És egy magas, vékony. Vagyis nem any- 
nyira vékony, de egészségtelenül lötyög raj
ta a gyorsan fölszedett zsír. Vöröses hajza
tán svájcisapka. Elhordott öltönynadrág. 
Lódén.

Szotyolát rágnak, a magas finnyásan, 
markába gyűjtve a héjat, az alacsony mo
hón, köpködve. De fintorog. A nedvesség 
árt a napraforgómagnak, megszívja magát 
a levegőből, és nem tud roppanni.

-  Háborog a nép... -  mondja az alacsony.
-  ...azt hiszi, az a dolga... -  folytatja a 

másik. így, társas monológban beszélnek.
-  Mert van rá ideje.
-  Mert gyorsan felejt.
Kiáltás egy csónakból. Felkapják fe

jüket. A ritkult lombok alatt kutatók 
is. A csáklyás egy rossz vödröt emel ki. 
Csalódottságukban a fák elengednek pár 
ezer fonnyadt levelet.

-  Az megy állandóan, hogy... -  kezdi 
most a vörös hajú.

- . .  .ártatlanokat is..., szóval...
-  (kisegítve) vizsgálat alá veszünk.
-  ’Szén nem vagyunk tévedhetetlenek. 

Csak lassan már mindenki ártatlan. De 
akkor hogy lehet, hogy a cselédsoron nem
rég még krétavonással csináltak egy szobá
ból kettőt, és a családok, ha gerslikásával, 
darakásával vagy sárgakásával elintéz
ték a vacsorát, egymást szapulva, egymás 
képébe mászva töltötték az estét, hogy ha a 
férfi akart valamit az asszonytól, azt is leg
alább tízen bámulták, hogy még egy átko
zott budink sem volt, kommenciónak meg 
nem az uradalom tengerijét kaptuk, hanem 
azt a penészest, egérszarost, amit a kasz- 
nár a pulykáknak vett. S közben a gróf úr 
meg a jegyző meg az a kétszínű...

-  És hogy elindultak azok a vagonok a 
Donhoz -  állítja le a másik. Részvéttel néz 
társára.

Kiáltás a hidegstrand felől. Egy feke
te kabátos egy örökzöld sövényhez hajol. A 
többiek odafutnak. A jelet adó rongyokat, 
borosüveget, szemetet húz ki. Nekiállnak 
bicskával tisztást vágni a sövényerdőben. 
Abbahagyják, legyintenek.

Még mindig őket nézik, de már nem őket 
látják. Befelé fordul a tekintetük.

-  És hogy oda is elindultak -  folytatja 
végül, visszatalálva, az alacsonyabb, és fe
jével észak felé bök, vagy legalábbis amer
re északot gondolja. Elpirul merészségén, 
de a lódenes nem szól semmit, csak mégis 
eldobja az összegyűjtött maghéjat és meg
feszíti álkapcsát.

Két fiatal lány megjelenése csodálkozás
ban oldja fel mindkettőjük görcsét. Pedig 
nincs lezárva a terület. A lányok 15-16 éve
sek, rajtuk is lódén van, kapucnis, fehér 
harisnyájuk kilátszik. Kézen fogva men
nek, élvezik a hatást. A parton sugdolóz- 
nak. Egy fekete kabátos elindul feléjük. 
Elszökdelnek.

-  Ez nem hiányzott -  bök a falusi gú
nyás a kutatók felé.

-  Éppen nem.
-  Igaz, a saját lábán ment el...
-  .. .de attól még...
-  Hornyák azt mondja, a gyomrát nem 

ütötték...
-  .. .de attól még...
-  Hát igen... Elegem van már ezekből a 

törleszkedő...
-  .. .exkarszalagosokból. Bevettük őket, 

hadd vigyék el ők a balhét, de csak hozzák. 
Meg kell...

-  .. .szabadulni tőlük...
-  .. .még időben...
A Vígadóból a pincér kiráncigál egy ko

rai, s máris okvetetlenkedő vendéget, egy 
cájgnadrágos lumpent. Felképeli, ledobja 
a lépcsőn. Ötöt bucskázik, aztán elterül. A 
pincér köp utána. A kutatók sem foglalkoz
nak vele.

-  A villamosvezető látta... -  kezdi ismét 
az alacsony.

-  .. .hogy itt szállt le
-  ...és innen már csak pár perc a...
-  ...Szódaház utca.
-  Sokszor mégis úgy érzem, ennek az 

egésznek semmi köze Hornyákékhoz.
-  Én is gondolok erre.
-  Közönséges gazemberek leütötték, ki

rabolták.
-Beivott, elaludt, megfagyott. Hajnalban 

már mínuszok vannak. Vagy részegen be
leesett a tóba és megfulladt.

-  Kell egyáltalán megtalálni a holttes
tet? Ha a vizsgálóorvos meg a hozzátarto
zók meglátják az ütlegelés nyomait...

-  Még rosszabb, ha nincs meg. A teme- 
tetlen halottaknak iszonyú erejük van. 
Megvadulnak tőlük az élők. Kutatnak, 
veszkődnek, mint a disznók szarvasgomba 
után.

-  Még sosem ettem szarvasgombát.
-  Én ettem.
-  Tényleg olyan finom?
-  Nem emlékszem -  mondja a vörös ha

jú, összeráncolt homlokkal. Nem tudni, mi
re az erőkifejtés: emlékezni próbál vagy 
emléktől megszabadulni. Társa nyel, bá
tortalanul, óvatosan kérdi.

-  Jó gazdagnak lenni?

-  Nem emlékszem (megint összeráncolja 
homlokát). Nem érdekel.

Egy fekete kabátos jön jelentést tenni, a 
vörös hajú megelőzi.

-  Tudom. Hagyják a parkot. Inkább vi
gyenek ki még egy csónakot.

-  Ezek a gyorstalpalósok tényleg nem ér
tenek csak a talpaláshoz.

-  Úgy, úgy...- mondja ismét a magas, s 
el kell fordítania a fejét, hogy a másik ne 
lássa mosolyát.

Megint elhalad előttük a két lány, de 
már nem incselkednek. Három kísérő
jük van. A Vígadóban megpendül egy húr. 
Hiába a felajánlott szombat, a táncos mu
latság nem maradhat el. Megérkezik a vil
lamos. Sokan szállnak le. Fiatalok.

-  Volt itt egy detektív -  jön elő ve
le végre az alacsony. -  Nem ismerhet
ted. Sokan dicsérték. Furcsa ember volt. 
Tudott arabul. Arábiában nőtt föl ugyanis. 
Damasztkuszban.

-  Az abrosz. Inkább Damaszkuszban.
-  Igen. Vagy Bagdadban.
-  B-lista?
-  Nem.
-  Nyugatra?
-  Nem. Éppen ez az! — és fejével kelet

re bök, vagy legalábbis amerre keletet gon
dolja.

Az újabb csónak nem akar kifutni. A ku
tatók vezetőjük köré gyűlnek, de a Vígadó 
felé fordulva.

-  Utána lehetne járni?
-  Minek?
-  Hát..., hogy (nyelés), hogy hol van.
-  Hm. (szünet) Nem is tudom.
-  És esetleg, valami kérvényt..., amit a 

pesti elvtársak is aláírnának, vagy ők köz
vetlenül...

-  Nem tudom.
-  Te szoktál feljárni eligazításra. Ott 

esetleg, és miért is ne... Tényleg nem tu
dod?

-  Nem azt nem tudom, hanem azt, kell-e 
ő nekünk. Egymásban sem bízhatunk meg. 
(a másik megremeg) Egy idegent beavatni 
ügyeinkbe? Aki csendőröknek dirigált?

-  Nyárligeten rendőrség volt, nem csend
őr. ..

-  Egykutya. Aki vadászott az embere
inkre? Aki vallatta őket? Aki aknamezőre 
deportálta a szakszervezetiseket? Na, állj 
fel és gyere, példát kell mutatnunk, mert 
ezek még a végén beállnak swingelni.

Az avarban ösvényt vágva elballagnak a 
csónakházhoz.

A gőzfürdőnél lévő platánok szívós le
velei még nem foszlanak úgy, mint a hi
degstrand meg a pavilon melletti szo
morúfűzek gyenge levélkéi. A Vígadó 
és a víztorony között betörő hideg lég
áram a tó vízénél jobban meghullámoz- 
tatja őket. Az imént még erre jártak  a 
kutatók, s ím, már mindent újra a ma
ga kedve szerint alakít a szél. Hol térdig 
érő dombokat halmoz föl, hol csupaszra 
söpri a földet, s egy ilyen helyen mintha 
egy levélkupacból kilógó fonnyadt, meg
feketedett emberi kéz markolna egy fel
színre törő gyökeret. De talán csak egy 
elhalt gyökérnyúlvány az. Vagy egy le
hullott, korhadó ág.
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VÁRADI NAGY PÁL

A betonút vége
A messzeséget figyeltemben kap a 

konyhaablaknál apám, még pizsamában. 
Nem érintett meg, a szeszről és a boros
tájában fészkelő bagószagról tudom, hogy 
mögöttem van. Nem veszek róla tudomást, 
tovább nézem a betonutat, amint az ut
ca végéből indul, ki a városból, valahová. 
Régóta foglalkoztat, hogy hová. Kanyarog 
egy ideig az ereszkedő ködben, egész tá
vol nyárfák szegődnek mellé, aztán elve
sződik egy domb mögött. Ott már nagyon 
sűrű a köd. Hétköznap sem forgalmas, 
korán is van még. Megérzem a hajamban 
apám szuszogását. Gondolkodik valamin, 
olyankor fúj ekkorákat. Végül megbök, 
azt mondja, öltözzek neki, ha már annyi
ra akarom, ő előhozza a motort. Kettőre 
zárjak, ő lent vár. Duplán csillan a sze
mem, mert ha elég soká elmaradunk, ta
lán a templomot is megúszom.

A fél szekrényt magamra vettem, utá
lok fázni. November is van, messze is me
gyünk. Kettőre zárok, tehát messze. Még 
a lépcsőház sötétjéből elcsípem, ahogy a 
lapos flakon visszacsúszik apám belső 
zsebébe. A motor már füstöl alatta, és a 
lilás köd elkeveredik az egyre sűrűbb fe
hérben.

Felülök elé, és a testem átveszi a motor 
ritmusát. Biztosan mindenki alszik még, 
teljesen üres az utca. Apám csuklóból 
kérdezi, bezártam-e az ajtót. Én is csuk
lóból, hogy kettőre. Gázt ad, szép lassan 
legurulunk a járdáról. Nem gyorsítunk 
ki, mert a sarki lámpát már elnyelte a 
köd, és ne érjen meglepetés. Zöld, mégis 
lassítunk, aztán ráfordulunk a betonút- 
ra, és beállunk egy tempóba.

Mikor indultunk, még csak foltokban 
úszkált a köd; mostanra teljesen rásimult 
a tájra. Apám meggyújtja a lámpákat, de 
nem lassítunk; ugyanolyan időközönként 
döccenünk egyik betonlapról a másikra. 
Kikerülünk egy-egy kátyút, nincs forga
lom. A híd előtt dögszag vágódik az ar
comba, és egy kutya surran át előttünk. 
Apám a nyakamba tüsszent, az ő orrát is 
megfacsarhatta a bűz. Megveregetem a 
combját, hogy egészségedre. Egyébként 
semmi mozgás.

Fekete aszfalttakarón hajtunk át. 
Kétoldalt még megvannak a sínek, de a 
kapukon túl minden ködbe fúlt. Átbújunk 
a főnyomócső alatt, és ezt a villanyoszlopot 
itt nagyon jól ismerem. Döccenünk lapról 
lapra, nyugodtan, haladunk. Nemsokára 
a nyárfák kell, hogy következzenek, utána 
a domb, majd pedig a világ határa.

Én lassítanék, de apám magabiztosan 
tartja a tempót. Kanyarodunk, be a domb 
mögé. A halántékomon érzem az ereket, 
az izgalmat a kabátom alatt, az ismeret
lent az orromban. Alig értünk be a domb 
takarásába, apám lehúz jobbra. Felnézek 
rá, hogy mi van, de inti, hogy minden 
rendben. Megállunk. Pislantania kell, 
és elcammog egy bokor mögé, bele a köd
be. A motort járni hagyta, leszállók ró
la, hogy leváljak a ritmusáról. Teszek pár 
bátortalan lépést előre, az ismeretlenbe,

aztán tovább, de a betonlapok ugyanúgy 
követik egymást, és a motor már alig lát
szik mögöttem. Most már nem lehet meg- 
állnom, előre. Már csak én vagyok, pár lé
pésnyi az útból, és a mindent rejtő homály. 
Szinte nyomja a szemeimet az átlátszatlan 
fehérség. Óvatos vagyok, talán a követke
ző betonlapnál van a határ, nem lehet tud
ni. Nagyon szorít a köd.

Elhasalok a váratlan sapkától. 
Felnézek -  apám épp rágyújt, nem rám 
néz. A bagó a szájában együtt mozog a 
motorral, vagy az idegtől remeg az arca. 
Hol az eszem? Kérdezi. Látom rajta, hogy 
igazából nem haragszik, hanem meg
ijedt.

Mi van tovább arra? Kérdem. Menjünk 
tovább, amíg lehet. A határig! Apám szája 
nem mozdul, csak a bagóra. A hatalmas 
emberen kívül más nem látszik a tájból. 
Újra nem rám néz. Talán ő is megérezte, 
amit én tudok, hogy néhány betonlappal 
előrébb ott van a világ határa. Talán azt 
fürkészi az áthatolhatatlan ködben. Az 
orrán fújja ki a füstöt, nagy adagokban, 
még mindig borongós homlokkal.

Az órájára néz, és eltapossa a csikket. 
Maga elé int a motorra, hogy ha sietünk, 
még beérünk a templomba. És visszafor
dulunk.

Vissza 
a forráshoz
Igazoltatnak. Két rendőr, a katona le 

se szar. A kutyát figyeli, amint kicsire 
összehúzódva átbaktat a csuromvíz síne
ken, törődötten, vágányról vágányra, be 
az eresz alá. Csillog a bundáján a neon. A 
levedző akkumulátoroknál megrázza ma
gát, és odacaplat a falnak támasztott ka
lapácsok tövébe a még gőzölgő piklihez. 
Minden vizes, minden mosdatlan. Az idő

sebbik végigmér, felrántja a taknyát: ne 
dobigáljam a csutkákat. És ezzel elmen
nek kávézni, ha igaz. Rutinellenőrzés egy 
fenét, egészen messziről kiszúrtak ma
guknak. Habár kevesen vagyunk a pe
ronon, a többség bent van. A várótermet 
úgy fél éve pucolták ki nyugati előírá
sok szerint, és most csicsásán világítják, 
csak a fűtést spórolják. (Érezni, hogy ott

hon vagyok.) Hogy az emberek teleszu
szogták, pár fokkal melegebb bent a leve
gő, viszont ragacsos az érett bűz. Semmi 
pénzért nem nyúlnék az ablakra telepe
dett párához. Pedig ez még nem az az 
eső, a nappalok még egészen barátságo
sak, nem tudom hát, hogy mitől vannak 
úgy oda az emberek. Kabátjukba gubóz- 
tak, úgy várják a Transzimpériát. Ha 
majd megjön, és kikelnek -  ugyan. Mégis 
mitől szépülnének meg? Ezzel rágyújtok 
egy almára.

A csomagomba szerencsére nem néztek 
bele — kisebb hátizsák bőrből, egy ütött- 
kopott kabátból varrtam, benne pár al
ma, halkonzervek, keksz, gyufa, zseblám
pa, kanalas bicska és egy nálam idősebb 
alumíniumcsajka, hogy majd azzal igyák, 
ha odaértem. A vadászkésnél kezdődött 
volna a baj (jó, hogy nem volt az övem- 
re csatolva), de a katonai térképért azon
nal bevittek volna. Öreg bizniszmenek 
mondták, tőlük hallottam erről a járat
ról is, meg egy iskoláskorombeli gyárláto
gatás is rémlik, miszerint a forrásvidék, 
az egész hegység erősen mágneses vagy 
mi, és percek alatt hazavág minden civil 
kütyüt, ha az bonyolultabb egy zseblám
pánál. Úgyhogy telefont, de még iránytűt 
sem viszek. Különben, ha az ember egy 
vízfolyás forrását keresi, elég nehezen té
vedhet el. Idelenn újabban nem jó a víz, a 
forrásból kell innom.

A legtöbb embert talán lehangolja az a 
csend, amit egy tizenöt vagonos éjszakai 
járat hagy maga után. A peron kiürül, az 
utolsó taxira is sor kerül, és csapódik az 
ablak, amint a büfés néni kiszellőztet az 
utasok után. Közben elállt az eső. A felső
vezetéken gyöngyözik még a víz, és hal
lani a kilovoltok zúgását. Előbukkan pár 
csillag.

A hangosbemondó süketen búg magá
nak. Lehet, hogy a Transzimpéria körü
li nyüzsgéskor mondták be, most minde
nesetre szó nélkül gurul be a vonatom a 
külső vágányra. Fékez, egyet visít, meg
áll. Sokat látott diesel-mozdony, egyen
letesen dorombol. Az oldaláról több réteg 
festék pattogzik — évgyűrűk. Mögötte a 
három vagon régi, kék vagon, még azok
ból az időkből, amikor a dolgokat rende
sen megcsinálták. Ezek még vasúti ko
csiknak készültek, nem tükörteremnek, 
és annyi év után még mindig üzemké
pesek. Egy-egy fülkéből sötétbarna fény 
hunyorog, a többiből már kibizniszelték 
az égőket.

Úgy látom, a vonatra egyedül én száll
tam fel. A környékbeli falvakból való 
munkások csak hétvége körül utaznak, 
a lepukkant gyártelepekről pedig lucsok- 
ban elhozni a vasat, rezet, amit ezek sze
rint, nem bizniszmennek való munka.

A mozdony dübörögni kezd, kürt, in
dulunk. Végigjárom a szerelvényt, való
ban egyedül vagyok-e, és rágyújtok egy 
almára. Az egyik fülkében ráakadok a 
kalauzra, beláncolt ajtó mögött hortyog. 
Bevilágítok, hát ahogy elnézem az üve
get a lábánál, holnap délig nem fog kelle
ni számolni vele. Kinézek magamnak egy 
sötét fülkét, és almázok tovább. Jól te t
tem, hogy nem vettem jegyet. Mondták, 
hogy erre a vonatra nem is szabad, de
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semmiképp sem szerettem volna fenn
akadni. A forrásvidékhez legközelebb ez 
és csak ez a vonat visz. Miután az esetek 
miatt nem épült tovább a vasút, és még a 
kitermelést is mindenestől felszámolták, 
az egész környék szinte teljesen elnépte
lenedett. Egy-két kísértetnek hátrama
radt öreget leszámítva a város kényel
mét választották, úgyhogy autóút, még 
szekérút sincs. Van a vasút, vagy lehetne 
gyalog. Szép kis gyaloglás lesz ez a vég
állomástól is. Tegyük hozzá, egyáltalán 
nem végállomásnak épült, de a hegy nem 
hagyta, hogy átvágják. Másfelől, ha kö
zelebbről nem lopták volna el a mellékvá
gányokat, ahol a mozdony megkerülheti a 
vagonokat, nem menne ki addig sem a vo
nat.

Nem gyorsan, de haladunk. Az ipar
negyedben elhagyott gyárak, betört ab
lakok huhognak az éjszakába. Pár épü
letet befogtak raktárnak, másokban 
csöveznek. Az idő halkan bontogat erre
felé. Lecsavarozott vagy csonka váltók, 
beaszfaltozott sínek birodalma. Itt-ott 
felsejlik egy-egy gőzmozdony váza. Van, 
ahol már csak a téglafal íve őrzi az em
léket.

Pár megállónyira a várostól régebb óta 
állunk. Kihajolok egyik oldalt, sehol egy 
lélek. A falu kilométernyire lehet, a né
hai állomásépületből mindösszesen egy 
fal áll. Hirtelen rândul a szerelvény, vál
tónak hangzik, kidöcögünk oldalra vagy 
ötven métert, és megint megállunk. 
Biztosan a mozdonyvezető az, egy ciga
rettavéget látok, csörög a daráltkő, amint 
lépked. Lehajol, biztosan a váltót billen
ti vissza, megint elcsörög a fülke ablaka 
alatt, tovább megyünk.

Szóval innentől számoljuk a szárnyvo
nalat. Kanyarban kihajolva látom, hogy 
csak az oszlopok vannak meg, a felsőve
zetéket már lebizniszelték. Aztán még 
az oszlopok is elmaradoznak. Az eddigi
nél valamivel lassabban haladunk, a ke
rekek kattognak a hegesztetlen síneken. 
Ahogy a völgy ránkzáródik, megsűrűsöd
nek a kanyarok, és elmaradoznak az utol
só lakott falvak. Balra sziklafal magaso
dik a sínek fölé, szinte érjük, jobbról a 
szokatlanul széles vízmosás kövei villan
nak, vékony erdősáv és másik sziklafal. 
Egy-egy oszlopot sejtek, kihajolok, innen
től úgy tűnik, megmaradt a felsővezeték 
is. Ez már az a vidék lehet tehát, ahová 
bizniszmen, ki tudja miért, talán baboná
ból, de nem merészkedik. Olyanokat me
sélnek, hogy ennek a hegynek egyszerű
en nincs másik oldala. (Túl sok filmet 
néznek.) Ereszkedik a köd, egy-két órán 
belül hajnalodik. Átcsattogunk egy rö- 
videbb vashídon, utána visszatér a meg
szokott kattogás. Azt mondják, a kisgyer
mek megnyugszik, ha szüleje szívverését 
hallhatja.

Egy alagúton düböröghettünk át, meg
ébredtem. Elindult a taknyom, és a sze
memet is alig bírom kinyitni. Lehúzom az 
ablakot, és a nyirkos hideg magamhoz té
rít kicsit. Próbálok kivenni valamit a táj
ból, de a hamuszürke tejben csak a moz
dony előtt van némi derengés. A térkép 
szerint még beljebb járunk ugyanabban 
a völgyben. Átkocogunk egy váltón, erre

a mozdonyvezető is megébredhetett, mert 
hirtelen befékez, megállunk. Szokatlan a 
beálló csend, mintha én süketültem vol
na meg.

Veszem a zsákomat, egy alma, és leszál
lók. Csörren a daráltkő -  a szívbajt hoz
tam a mozdonyvezetőre. Idáig senki sem 
jön ki, babonás táj ez. Itt még nem látott 
embert a kalauzon kívül. Hersegtetem az 
almát, hogy pedig itt van dolgom. Ne vic
celjek. Nem hoztam magammal a humo
romat, mondom. Fejcsóva, rámhagyja, és 
visszabújik, hogy lecsatlakoztassa a moz
donyt. Az barátságosan dorombol és ont
ja a meleget. Nem esik, de ettől a köd

től minden megnyálkásodik, és jól esik 
a mozdony mellett álldogálni. Mire elfo
gyott az almám, már kattogásostól bele
veszett a ködbe az egész szerelvény.

Lassan hajnalodik. Leülök a sín
re. Még nem oszlik a köd, de egyre vilá
gosabb van. Az erdő susogásán kívül én 
szuszogok és dobog a szívem. Ülök nyu
godtan, nem sietek. Elővettem a vadász
kést, jól láthatóan a lábam elé tettem. 
Várok. Mutatom magam. Időt hagyok a 
vidéknek, hogy észrevegyen, megnézzen, 
engem, a késemet, lássa, hogy ki vagyok 
és hogy békével jövök. Meg hogy lássam, 
beenged-e magába, a forráshoz.

Már kivehető a széles meder fölötti 
rozsdás gyaloghíd. Odasétálok. A túlol
dalt van, ide már egyszerűen nem fért el 
az egykori állomásépület. Talán a hegy
nél is öregebb, de a birodalomnál min
denképpen. Olvasom, minden hó első va
sárnapján posta és szeszesital, de évek 
óta nem járhatott itt senki a mozdonyve
zetőn kívül. A híd korlátjának dőlve egy 
bicikli hallgat. A gumikat szétette rajta 
az idő, de már régen is régiek lehettek, 
itt-ott mintha gézzel lett volna átkötve 
a hátsó. A lánc, amivel odakötötték egy
kor, már vagy két helyen elmállott, csur- 
gás mutatta, hogyan szopogatja a rozsda. 
Inkább a bicikli fogta a láncot mint for
dítva. Errefelé tényleg nem bizniszeinek. 
Méghogy nincs a hegynek másik oldala.

Felcsatolom a kést, szedelődzkö- 
dök. Indulok tovább. A patakmeder már 
szemre is járhatatlanná szűkült, a sí
nek között megyek, a beomlott alagút fe
lé, hogy ott hágjak át a dombon. A vidék 
először árvízzel figyelmeztetette a biro

dalmat, hogy ne háborítsa. Aztán meg
indult a föld, még mindig nem követelt 
emberéletet, de felülről jött a rendelet, 
hogy tovább. Akkor szakadt rá az alagút 
a munkásokkal teli vonatra, és vágta el 
a forrásvidéket a várostól. Ezt a hármat 
emlegetik mint eseteket.

Az alagútnak nyoma sincs, a sínek egy
szer csak az avar, majd a föld alá buknak. 
Megnézem magamnak, és nekivágok az 
emelkedőnek. Ösvény, csapás sehol, nem 
egy helyen csak a síkos gyökereket mar- 
koiászva tudok haladni. A gönceimet nem 
sajnálom, sárosán is melegen tartanak, 
csak át ne vizesedjenek.

A halántékomon akar kiugrani a szí
vem, a hátamon megcsordult a verejték, 
de felértem. Jóval magasabb, mint ami
lyennek lentről a ködpamacsok között 
látszott. Azt hiszem, éreznem kellene va
lamit, hiszen a hátamnál a patakot látni, 
amint a távolban a város felé kanyarog, 
előttem, még mindig ködben, a forrásvi
déket. Érzek is: megéheztem. Egy szél
védettebb zugba húzódok, kibontok egy 
halkonzervet. Fúj a szél, pofázom a ha- 
lat-kekszet, különben csend van. A csaj
kára, a forrásra gondolok.

Az omlás alól csak a fele mozdony ju
tott ki, mintha most is kifelé iramod
na. Körülötte megvörösödött a görge
teg a rozsdától. A szerelvény többi része, 
minden utasával a hegyben pihen azó
ta is. Ereszkedtemben meg-megcsúsz- 
tam az avarban, a térdemről megszáradt 
sár pattogzik. A lombok között ködfosz
lányok lebegnek, az ormokat már sü
ti a nap. Csörög alattam a daráltkő. 
Borotvaélesek, nem mint az állomások 
kerekre járt kövei. A kanyar után dülede- 
ző barakkokat találok. Mögöttük a buldó
zer derékig elsüllyedt, a kabinjából kinőtt 
egy fenyő. Áll még az egyik budi, megkí
nálom.

Tovább. A patak fölött helye volna egy 
kishídnak, de az sosem készülhetett el, 
az átmeneti támasztékokat pedig elmos
hatta a víz -  a talpfák a levegőben lóg
nak. Bokrok, fák nőttek a sínek között, 
míg voltak sínek a talpfákon. Lassan a 
talpfák is elmaradoznak. Végül egészen 
belemosódik a töltés a tájba; nem lehet 
tudni, hogy az erdő hódította-e vissza, 
vagy eleve nem is épült tovább. Innentől 
magam vagyok a patakkal. Csapás nincs, 
csak a sűrű, hát leereszkedem a mederbe. 
Időnként muszáj egy-egy ágat letörnöm.

Kőről kőre, mart alatt haladok, nagyon 
lassan. Régóta sejtem, hogy a patak a tel
jes folytában gyűjti magába a szennyező
dést, itt már egész tiszta, de én a forráshoz 
indultam. A forrás holtbiztosán kristály- 
tiszta, és moccan a csajka a zsákban.

A süni van itt otthon, nem én. 
Megálltam, szemezek vele, hogy tudja-e, 
hogy tudom ezt. Jó lesz óvatosabbra fog
nom. Hallottam, hogy a forrásvidéken ré
gebb a vipera szedte a legtöbb áldozatot. 
Időnként gyanakvó pillantásokat vetek 
a bakancsom fűzőire is. Mind jobban kö- 
rémfonódik a táj. Tovább. Szél bújt a lom
bokba, talán a süni is követ.

Mindig a vastagabb eret, a mélyebb 
völgyet. A csajka izzik a zsákomban. 
Tovább.

teb -M  A  KilometriK
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POMOGÁTS BÉLA

Az emlékezet stratégiái
Erdélyi emlékiratok  
a huszadik század második felében
A magyar elbeszélő irodalom egyik 

hagyományban gazdag változata (mi
ként ez természetesen irodalomtörténe
ti közhely) Erdélyben keletkezett a 17- 
18. század viharai között. Börtönviselt 
államférfiak, megcsalatott gondolko
dók, magányba szorult remeték szá
moltak be sorsukról, adták elő életük 
magyarázatát és „mentségét”. Kemény 
János, a rabságba jutott fejedelem, 
Bethlen Miklós, a bukott diplomata, 
Tótfalusi Kis Miklós, a cselszövés ál
dozatául esett tudós nyomdász, Árva 
Bethlen Kata, a világtól elfordult nagy
asszony és Apor Péter, a változó idő
kön zsörtölődő öregúr vetették meg az 
emlékirat-műfaj alapjait. E műfajnak 
azóta is kitüntetett szerep jutott az er
délyi magyar prózában, a magyar nem
zeti elbeszélő irodalom hagyományai 
között. A változó sors, a viharos törté
nelem ugyanis mindig gondoskodott a r
ról, hogy a számadásra készülőknek 
legyen miről beszélniök. A 19. és 20. 
században is virágzott a memoár műfa
ja: előbb Bölöni Farkas Sándor, Teleki 
Sándor, Pálffy János, Deák Farkas és 
Koós Ferenc, majd a két világháború kö
zött Bánffy Miklós, Ligeti Ernő, Szántó 
György és Kuncz Aladár írta  meg a ma
ga emlékiratát. (Mert hiszen ki tagad
ná, hogy az Emlékeimből, a Súly alatt a 
pálma, a Fekete éveim és a Fekete kolos
tor, mindegyik a maga módján, az erdé
lyi memoár-irodalom hagyományait kö
veti?)

A műfaj szerepe és sorsa a második 
világháború után is folyamatos ma
radt. Megújulását Lám Béla A körön 
kívül (1967) és Halász Gyula A száza
dik év küszöbén (1967) című önéletírása 
jelentette be, és még korábban Balogh 
Edgár emlékezéseinek első része, a Hét 
próba (1965), amely a szlovákiai Sarló 
mozgalom történetét dolgozta fel. Ókét 
követve sorra jelentek meg az emlékira
tok, neves íróknak: Bartalis Jánosnak, 
Kacsó Sándornak, Kemény Jánosnak, 
Szemlér Ferencnek és Szentimrei 
Jenőnek a művei, a romániai magyar 
közélet veterán harcosainak, Antal 
Dánielnek, Demeter Jánosnak, Kovács 
Istvánnak és Veress Pálnak önéletrajzi 
írásai, illetve az erdélyi magyar művé
szeti élet jeles képviselőinek, Karácsony 
Emmynek, Mikola Andrásnak és Nagy 
Albertnek az emlékezései. A műfajt 
gazdagította Tamási Áron öccsének, 
Tamási Gáspárnak Vadon nőtt gyöngy
virág (1970) című önéletrajza is. A ké
sőbbiekben Balogh Edgár folytatta ön
életírását, és az olvasók elé kerültek 
Méliusz József és Nagy István önélet
rajzi feljegyzései is.

A klasszikus erdélyi emlékiratnak 
megvannak a maga irodalomszocioló
giai és formatörténeti hagyományai. 
Általában akkor készültek ezek az em
lékiratok, amidőn szerzőjük m ár meg
vált attól a szereptől, amelyet betöl
tött az erdélyi társadalomban, a közélet 
harcaiban. Formájuk ezért az utólagos 
számvetés, a jövőnek vagy Istennek szó
ló vallomás. Áz emlékező mintegy végső 
számadásra készül, életének és cseleke
deteinek „mentségét” kívánja papírra 
vetni. Nem azért, hogy igazolja magát 
a közvélemény, a világ vagy a jövendő 
előtt, „...én ezt nem a haszontalan h ír
nek, névnek viszketeges kívánságából 
cselekszem — írta  Bethlen Miklós ön
életírásának bevezető fejezetében - , mit 
használ énnékem, kiváltképpen hol
tom után, ha valaki az én életemet tud
ja, és ha jól szól is róla; viszont mit árt, 
ha nem tudja, vagy rosszul szól is róla?” 
Az írói munka nem a dicsőséget céloz
za meg, hanem a sorsot és a pályát zár
ja le, mindazonáltal van közösségi fel
adata is, az utódoknak szolgál tanulság 
és eligazítás gyanánt: a családnak, a 
barátoknak, a hitfelekezetnek. „Azért 
ez az írás légyen fegyver, pajzs helyén 
nálok -  olvassuk ugyancsak Bethlen 
Miklósnál - , mellyel oltalmazzák ma
gokat, nem engemet...”

A régi emlékiratokban megidézett 
történelem az utódokat akarta  felvilá
gosítani, eligazítani. Ebben a szándék
ban a magyar memoár- és napló-iroda
lom legújabb korszaka is osztozik: az 
írók és közéleti emberek egyrészt ma
guk is „mentségnek” tekintik mindazt, 
amit papírra vetettek, tetteiket és vá
lasztásaikat világítják meg, azt, hogy 
miért kellett úgy cselekedniök, ahogy 
cselekedtek a közép- és kelet-európai 
történelem elmúlt közel egy évszáza
dának fordulatos eseményei és szigorú 
kényszerűségei között. Jelen voltak a 
történelemben, vagy csak elszenvedték 
a történelem szüntelen drámai esemé
nyeit, engedtek kényszerűségeinek - en
nek a történelmi jelenlétnek a körülmé
nyeire és következményeire keresnek 
magyarázatot. De általában nem a 
„mentség” foglalkoztatja őket, semmi
képpen sem az önigazolás. Többnyire 
nem a múltat akarják dicsfénybe fon
ni vagy mentegetni, Bethlen Miklóshoz 
hasonlóan ők sem hírnevüket készül
nek gyarapítani. Inkább azon fáradoz
nak, hogy a lezárult két emberöltő tör
ténelmi tanulságait vonják le, most már 
nemcsak a család, a barátok, az eklé
zsia számára, mint a régiek, hanem 
egy tágasabb közösségnek: a magyar
ságnak, talán Kelet- és Közép-Európa

közös történelmi sorsot hordozó népei
nek. Azokat a tanulságokat, amelyek a 
nemzetiségi életet és fennmaradást, a 
magyar-román együttélést, a Duna-völ- 
gyi népek szövevényes és nagyon is el
lentétekkel terhelt kapcsolatait érintik; 
a nemzetiségi sors és a kelet-közép-eu- 
rópai történelem nagy tanulságait. E 
tanulságoknak a felderítése és megfo
galmazása szabja meg a mögöttünk ál
ló évtizedek erdélyi magyar memoár
irodalmának feladatait.

A memoárirodalom jelene persze 
nemcsak szociológiájában és moráljá
ban kötődik a klasszikus hagyomá
nyokhoz, hanem irodalmi formáiban 
is. Az önéletírás szervezője a múló idő, 
az egymásra épülő események sorozata 
is. Kompozíciója így azt az elvet köve
ti, amelyet Halász Gábor Az újabb re
gényről című tanulmányában, szem
ben a 19. századi regény „koncentrikus” 
szerkezetével, „lineáris” rendnek neve
zett. Olyan regényről, tágasabb érte
lemben olyan elbeszélő műről van szó, 
amelynek belső arányait nem a hősök 
cselekvése és e cselekvések társadal
mi, illetve lélektani motívumrendszeré
nek felkutatása hozza létre, hanem az 
egymás után leírt események és életje
lenségek időrendbe szedett sorozata. Ez 
a műfaj elsősorban panorámát kínál, 
egy korszak változatos életét és egy em
ber változó sorsát mutatja be, és ezért 
az epikus anyag megtűri, sőt megköve
teli a kitérőket, a kommentárokat. Az 
előadást hol a személyes vallomás, hol 
a politikus szenvedély, hol az értekező 
tárgyilagosság szövi át. Vannak írók, 
például Kolozsvári Grandpierre Emil, 
akik a magyar próza természetes ka
rakterét látják ennek a memoáriroda
lomnak a hagyományaiban, a „lineáris” 
előadásban s abban, hogy a cselekmény 
zárt körét minduntalan megszakítják a 
dokumentatív és kommentatív elemek.

Ha elfogadjuk ezt a gondolatot, és 
az önéletírást a magyar (sőt a kelet - 
közép-európai) elbeszélő irodalom jel
legzetes műfajának tekintjük, azt is 
meg kell állapítanunk, hogy az erdé
lyi magyar prózának az a felvirágzá
sa, amelyet a hatvanas évek második 
fele hozott, részben szintén az emlék
iratokban jelentkezett. Az erdélyi ma
gyar regény, legjobb eredményeiben, 
Sütő András, Méliusz József, Szemlér 
Ferenc, Szabó Gyula, Szilágyi István, 
Pusztai János, Bálint Tibor, Bodor 
Ádám, Köntös-Szabó Zoltán és mások 
műveiben, amúgy is „valóságirodalom”; 
a dokumentációt, a szociográfiát, a me
moárt használja fel epikus szervező elv 
gyanánt. Miért ne mondhatnók vajon 
azt, hogy Nagy István, Méliusz József, 
Kacsó Sándor, Szentimrei Jenő és a 
többiek önéletírásai ennek a megújuló 
regényirodalomnak alkotják az egyik, 
nem is jelentéktelen fejezetét? Az ön
életírásokból a nemzetiségi irodalom ki
alakulása és fejlődése is megismerhető. 
Bartalis János Az, aki én voltam (1972), 
Kacsó Sándor Virág alatt, iszap fölött
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(1971) és Fogy a virág, gyűl az iszap
(1974) , Kemény János Kakukkfiókák
(1972) , Szemlér Ferenc Személyes ügy
(1975) , Szentimrei Jenő Városok, embe
rek (1973) című emlékiratai a „hőskort” 
idézik fel, azokat a feltételeket és küz
delmeket ábrázolják, amelyek között 
az erdélyi magyar irodalom létrejött. 
Vállalkozásuk célja, hogy tanúságot te 
gyenek egy lezárult történelmi korszak 
eredményeiről és törekvéseiről. Szemlér 
Ferenc Szüle István 18. századi brassói 
prédikátor (akinek alakját különben A 
mirigy esztendeje című regényében min
tázta meg) egy levelét idézi a tanúval
lomás kényszeréről és felelősségéről: 
„Emlékezzünk meg hát legalább mi 
azon dolgokról, amikről soha ez világon 
nem szól majd senki, ha az mi szánkat 
betömte a föld pora!” Az idézett szöveg 
elégikus közérzetet sugall, holott az em
lékezéseket inkább a számadás és a ta 

núság vágya fűti, Szemlér Ferencet is, 
aki könyvének bevezetőjében a vissza
emlékezés közösségi hasznáról beszél: 
„A vallomás kényszere kormányozza 
gondolataimat -  írja többek között. -  
Bizonytalan érzések sugallatára olyas
miket képzelek, mintha ebből a szám
talan összetevő folytán, de mégis saját 
törvényei szerint kialakult érzésrend
szerből és gondolatvilágból mások előtt 
eleddig ismeretlen jelenségek törvénye
it tudnám elővillantani. A lézerhez ha
sonlóan keskeny, de éppen olyan sugár
nyaláb fényénél pedig távoli tényeket és 
külső tárgyakat is jobban szemügyre 
lehet venni.”

Az emlékezet „lézere” először is az 
erdélyi magyar irodalom megszületé
sének feltételeit világítja be. Az iroda
lomalapítás történetét nagyjából is
merjük a szakirodalom munkáiból 
(főként Ligeti Ernő, Tolnai Gábor, Vita 
Zsigmond, Kovács János és Varró János 
könyveiből, tanulmányaiból). Tudjuk,

hogy milyen történelmi kényszerűsé
gek nyomán alakult ki az önálló nem
zetiségi irodalom, ismerjük az első fo
lyóiratok, könyvkiadók és irodalmi 
társaságok történetét, az irodalmi élet 
eseményeit és küzdelmeit. Mindez azon
ban csak külső képe valaminek. A nem
zetiségi irodalom létrejöttének társada
lomlélektani és morális körülményeit 
eddig alig mérte fel az irodalom és a 
kutatás. Hiszen a húszas évek erdélyi 
magyar irodalma mégsem születhetett 
meg a semmiből! Azok az írók és köz
életi egyéniségek, akik létrehozták ezt 
az irodalmat, ennek a művelődésnek 
az intézményeit, szinte készenlétben 
várták  a történelmi feladatot, a meg
bízatást, a küldetést. Az erdélyi ma
gyarságban, úgy tetszik, voltak olyan 
közösségi és erkölcsi energiák, amelyek 
mozgásba lendültek az idők hívó szavá
ra. A színre lépő irodalomalapító nem

zedék tettekkel felelt a nemzetiségi tö
megek alig megfogalmazott igényeire. 
Az emlékezet „lézersugara” ennek a kö
zösségi morálnak és hivatástudatnak a 
születésére világít rá, maga az irodalo
malapító nemzedék tesz tanúvallomást 
egy történelmi vállalkozás körülménye
iről, gondjairól és sikereiről.

Szentimrei Jenő, Kemény János, 
Bartalis János és Kacsó Sándor emlék
iratai az erdélyi magyar irodalom szü
letésének emberi „hátterét” mutatják 
be. Azt a folyamatot, amelynek sodrá
ban az egykori katonatiszt, nagybir
tokos, tanár és újságíró a nemzetiségi 
irodalom áldozatos munkása és szerve
zője lett. Egyszersmind rávilágítanak 
a vállalt szerep társadalm i és történe
ti körülményeire. Az erdélyi magyar 
irodalom kialakulásában elsősorban 
az ott élő magyar társadalom közép
rétegeinek volt szerepe (a munkás- és 
parasztrétegek írói majd a harmincas 
években, az „erdélyiség fordulója” után

kaptak vezető szerepet). E középréte
gek művelődéspolitikai súlyát jelezte, 
hogy a születő nemzetiségi irodalom
ban a tanárok (Aprily Lajos, Bartalis 
János, Molter Károly, Berde Mária), 
az újságírók (Ligeti Ernő, Kuncz 
Aladár, Tabéry Géza, Szentimrei Jenő, 
Kacsó Gábor, Nyírő József), a lelké
szek (Makkai Sándor, Szombati Szabó 
István, Balázs Ferenc), az ügyvédek 
(Karácsony Benő), a mérnökök (Kós 
Károly), az orvosok (Bárd Oszkár) és a 
megyei tisztviselők (Tompa László), te 
hát az értelmiségiek töltöttek be irányí
tó szerepet. Neveltetése és műveltsége 
folytán ehhez a liberális hajlamú polgá
ri értelmiséghez tartozott a nagybirto
kos arisztokrata Kemény János is, aki
nek gondolkodása, életstílusa inkább 
értelmiségi volt, mint arisztokratikus. 
(Valójában csak Bánffy Miklós képvi
selte az arisztokrácia szokásos konzer
vatív világnézetét és életstílusát.)

Az erdélyi magyar értelmiségnek, 
általában a középrétegeknek megvol
tak  a maguk progresszív-liberális ha
gyományai. Ezek a hagyományok éled
tek újjá és teljesedetek ki a nemzetiségi 
sorsvállalásban, az irodalomszerve
zés áldozatos küzdelmeiben. A történel
mi örökség és a korszerű feladat együtt 
hozta létre azt a közéleti és morális sze
repet, amelyet az erdélyi magyar értel
miség legjobbjai töltöttek be a húszas 
évek elején. Ugyanakkor ez az emlék
iratirodalom rávilágít azokra a konf
liktusokra és torzulásokra, amelyek a 
memoárok íróinak munkásságát, külö
nösen a hetvenes és nyolcvanas évek
ben, megterhelték. A diktatórikus po
litikai hatalom, ahogy erre számtalan 
példa akad a mögöttünk álló kelet-kö- 
zép-európai évtizedekben (tehát 1989 
előtt) nemcsak azt határozta meg, hogy 
miről nem szabad beszélni, hanem azt 
is, hogy miként kell kezelni, átalakíta
ni akár a személyes emlékeket is. Két 
beszédes példával szeretném ezt megvi
lágítani: Nagy István és Méliusz József 
emlékirataival — az első bizonyos „át
hangolásokkal”, a második a személyes 
megpróbáltatások fiktív térbe történő 
helyezésével próbált eleget tenni a ha
talom követelményeinek.

Nagy István négykötetes önélet
rajza: a Sáncalja (1968), a Ki a sánc 
alól (1969), a Hogyan tovább? (1971) és 
a Szemben az árral (1974) igen nagy
szabású írói vállalkozás volt, 1904-től 
1944-ig dolgozta fel írójának élettörté
netét és az erdélyi munkásmozgalom, 
elsősorban a kolozsvári kommunista 
szervezet küzdelmeit. Az igény mér
téke és a felhalmozott életanyag gaz
dagsága mindenképpen Kassák Lajos 
önéletrajzát, az Egy ember életét idézi. 
Úgy tetszik, ennek a klasszikus mun
kásem lékiratnak Nagy István mun
kája lehetett volna az egyetlen mél
tó örököse. Baloldali irodalmunk nem 
ismer e két hatalm as és gazdag me-

fo ly ta tá s  a  14. o lda lon
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» » >  folytatás a 13. oldalról 
moárhoz hasonló súlyú vállalkozást. 
Nagy István négy kötetét akár úgy is 
tekinthetjük, m int Kassák önéletrajzi 
művének folytatását, amely a magyar 
proletariátus sorsát és küzdelmét a 
változó időknek megfeleló'en nem a ré
gi Magyarország körülményei, hanem 
Kelet-Közép-Európa keretei között 
mutatja be. Vagyis egyszerre ábrázol
ja a kétkezi munkások és az utódál
lamokban (nevezetesen Romániában) 
éló' magyarság életét. Természetesen 
nemcsak az ábrázolt anyag természe
te változott, hanem az ábrázolást ve
zérló világkép és ideológia is. Nagy 
István az elkötelezett kommunis
ta  harcos nézőpontjából tekintette át 
az első világháború kitörése és a má
sodik befejeződése közé eső romániai 
és kelet-közép-európai eseményeket. 
Ahogy általában az ötvenes és hatva
nas években tapasztalható volt ez a 
nézőpont nem egyszerűen meghatá
rozta, hanem egyszersmind át is ala
kította az események bem utatását és 
értékelését. Nagy István is a rra  töre
kedett, hogy minél előnyösebben szem
léltesse az illegális román kommunis
ta párt mozgalomszervező (például 
sztrájk- és tüntetésszervező) szerepét, 
holott a kommunista pártnak  tulajdo
nított befolyás akkoriban korántsem 
volt olyan meghatározó, mint azt a ké
sőbbi hivatalos történetírás állította. 
A két világháború közötti időszakban 
a romániai kommunista mozgalmat 
törvényen kívül helyezte a kormány
zat, és üldözte az illegális szervezke
déseket, amelyek így nem is lehettek 
jelentékenyek, ráadásul, ellentétben a 
későbbi hivatalos történetírás által be
m utatott képpel, amely a diktatórikus 
rendszer kialakításáért felelős pártve
zetők (korábban Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, később Nicolae Ceauşescu) veze
tő szerepét szerette volna bemutatni, 
a romániai kommunista mozgalom
nak elsősorban kisebbségi vezetői 
(Erdélyben magyarok és magyar nyel
vű zsidók, Besszarábiában ukránok) 
voltak. Különben is a munkásmozga
lom nagyrészt nem a kommunisták, 
hanem a legálisan működő szociálde
mokrácia vezetése a latt tevékenyke
dett.

Nagy István emlékiratai ilyen mó
don, ha nem mondhatjuk is azt, hogy 
á tírták  volna a történelmet, de leg
alábbis más hangsúlyt adtak az ese
mények mozgatóinak, a valóságot rész
ben figyelmen kívül hagyva rajzolták 
meg az események hátterét. Egészen 
más eljárással igyekezett a valóságot, 
mi több, a személyes tapasztalatokat 
átalakítani Méliusz József emlékira
tainak  az 1982-ben megjelent Tranzit 
kávéház című kötete. Az író kávéhá
zas könyvei (1971-ben Az illúziók ká
véháza, 1977-ben a Kávéház nélkül, 
1982-ben a Tranzit kávéház, 1986-ban 
a Napnyugati kávéház és 1988-ban A  
barátság kávéháza -  tegnap című köte
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tek) megfigyelések, esszészerű fejtege
tések, arcképvázlatok, személyes vallo
mások és memoárok révén építettek fel 
igen jellegzetes epikai konstrukciót. A 
gazdag epikai anyag és az igen érdekes 
kommentárok széles körben m utatják 
be az író tapasztalatait, olvasmányél
ményeit, a m agyar és a román irodal
mi életben szerzett ismereteit és belső 
vívódásait. Az igen változatos epikai 
anyag valójában két nagyobb élmény
körben rendeződik el: az irodalom és a 
közélet világában szerzett személyes 
élmények körében. Kétségtelen, hogy 
(a mai olvasó számára) leginkább ta 
nulságos az, amit Méliusz a kommu
nista diktatúrában átélt borzalmakról 
tá r  elénk. Ennek az emberi kálváriá
nak az ábrázolása, igaz, „álruhás” mó
don a Tranzit kávéház börtönkróniká
jában található.

Méliusz emlékezéseit olvasva még a 
láger- és börtönirodalom huszadik szá
zadi infernóinak ismeretében is meg 
kell döbbennünk azon, amit olvasunk. 
Nem is annyira a kihallgatás és a fog
va ta rtás  szörnyűségein, nem csupán a 
szadista találékonysággal végzett tor
túrákon, a romániai börtönkazama
ták  pokoli körülményein, a „vizespin
ce” gyilkos borzalmain, hanem főként a 
kiszolgáltatottságnak, a végső remény
telenségnek azon a totális rendszerén, 
amely teljesen felőrli, szinte megsemmi
síti az emberi személyiséget. A fasisz
ta  háborús bűnösök és a konstruált pe
rekben elítélt kommunisták, valamint 
demokraták szándékos összezárása, 
amelynek következtében az ártatlanul 
fogva tarto tt baloldaliaknak az őrsze
mélyzet kegyetlenkedése mellett még 
régi politikai ellenségeik bosszúját is el 
kell viselniük, éppúgy a személyiség sú
lyos sérülésével já rt, mint a börtönöket 
átszövő besúgóhálózat állandó zaklatá
sa vagy éppen a teljes bizonytalanság 
az elkövetkezendő események miatt. De 
a személyiség sérülését okozhatja az a 
sajátos politikai skizofrénia is, amelyre 
számos elhurcolt kommunista, közöt
tük maga Méliusz is kényszerült. Az író 
maga beszél arról az „önpusztító tévtu- 
datról”, amely a pincebörtönökben rajta 
is elhatalmasodott, midőn lassanként 
elfogadta a hamis vádakat, és maga is 
bűnösnek tarto tta  önmagát. Bizonyára 
ez a mélyen pusztító hamis tudat ártott 
a legtöbbet. Nemcsak az emberi szemé
lyiség alapjait tám adta meg, a törvény
telenségek felszámolását is megnehezí
tette, minthogy a gyilkosok akaratlan 
cinkosává tette a vétlen áldozatokat.

Méliusz József lelki épségét végül is 
a szembeszegülés védte meg. Minél job
ban függetleníteni tudta magát az öl
döklő mechanizmustól, annál inkább 
meg tudta őrizni emberi integritását, s 
ennek következtében olyan kritikai ál
láspontot tudott kialakítani, amely
ről radikálisan el tudta utasítani az ár
tatlanokat gyilkoló hatalmi gépezetet, 
ugyanakkor fenn tudta tartan i ifjúságá
nak közösségi eszményeit. Ennek a kri

tikai álláspontnak előbb-utóbb közvet
lenül is érvényesülnie kellett. Az író jól 
látta, hogy csakis a nyilvános vallomás, 
a nyilvános állásfoglalás űzheti el a sze
mélyes és társadalmi tudat mélyén kí
sértő szörnyű emlékeket. A Tranzit ká
véház ezért minden szerecsenmosdatás 
nélkül mutatja be egy eltorzult hatal
mi gépezet iszonyú működését, illetve az 
író személyes kálváriájának állomásait. 
Kíméletlen nyíltságát tekintve valóban 
azokhoz a művekhez csatlakozik, ame
lyek a törvénytelenségek nyilvánosságra 
jutása után leplezték le az úgynevezett 
„személyi kultusz”, azaz az emberte
len zsarnokság erőszakos intézkedéseit, 
koncentrációs táborait és gyilkosságait. 
A hatvanas évek irodalmának néhány 
művére, mindenekelőtt Szolzsenyicin re
gényeire, Lengyel József, A rthur London, 
Paul Goma és Danilo Kis írásaira gon
dolok. Ezt a kíméletlen nyíltságot bizo
nyos mértékig korlátok közé szorítja az 
az írói stilizáció, amelyet Méliusz József, 
talán nem is egészen önszántából, in
kább a kimondhatóság tekervényes ú t
já t keresve, alkalmazott: a börtöntörté
net ugyanis nem a valóságos romániai 
börtönökben játszódik, első megfogal
mazása idején a spanyol inkvizíció kín
zókamráiban (Kihallgatás Burgosban), 
a második feldolgozás szerint pedig bi
zonyos „svéd” pincebörtönökben -  mint
ha ez a stilizálás még inkább rá kívánta 
volna terelni a figyelmet a romániai ta 
pasztalatokra: a „svéd” helyszín ugyanis 
eleve a képtelenségek világába tartozik.

Nagy István és Méliusz József: ket
tejük munkássága a társadalm i és tör
ténelmi valóság irodalmi megközelí
tésének egy-egy kényszerű változatát 
mutatja. Nagy Istváné azt, hogy a kény
szerű politikai fikciót miként tünteti fel 
az író valóságként, Méliusz Józsefé azt, 
hogy a valóságot miként kényszerül az 
író fikcióként ábrázolni. Mindkét vál
tozat a hatékony manipulációs rend
szer következménye: azt mutatja, hogy 
az írói munkának milyen kényszerűsé
geket kellett elviselnie, ha meg akar
ta  ta rtan i a nyilvánosság lehetőségét. 
Egyszersmind jelzi a jelenkori olva
só előtt álló értelmezési feladatokat és 
ezek nehézségeit.

Cselekvés és tanúság sugárzik az er
délyi magyar emlékiratok lapjairól, an
nak ellenére is, hogy, miként láttuk, 
ezeknek az emlékiratoknak egy részét 
(talán a leginkább tanulságokat kínáló 
részét) deformálta a diktatórikus rend
szer. Az emlékező írók a történelem te
vékeny résztvevői voltak, egy nemzeti 
kisebbség közéletének és művelődésé
nek szolgálatában vállaltak szerepet. 
Tanúvallomásuknak ezért közösségi ér
telme és jelentősége van; egy sajátos ke
let-közép-európai emberi kollektivitás: 
a nemzetiség öntudatra ébredését ábrá
zolják, tapasztalatait és igényeit foglal
ják  össze. Ha majd egyszer sor kerül az 
erdélyi magyar nemzetiség történeté
nek megírására, bizonyára nélkülözhe
tetlenek lesznek ezek az emlékiratok.
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GÁL ANDREA

A n g y a lo s  k ön yv
Jász Attila és Kun Fruzsina könyve bá

jos teremtés. Jól el lehet vele babrálni egy 
téleleji délutánon. A kék-zöld borítón há
rom lény: egy csíkos bogár, egy szálon lógó 
pók és egy szárnyas kutya. Mindannyian 
igen szelídek, úgy téblábolnak a borítón, 
olyan kedvesen, nehogy valakit megbánt
sanak. Teszik a dolgukat: a bogár mind a 
hat lábát megmutatja egyszerre, a kutya 
száll, libeg, a pók pedig -  nos, a pók ép
pen ereszkedik be a zöld felületbe, látszik 
rajta, hogy rá fog telepedni a hátlapra írt 
szöveg első' szavára, az angyalokat-ra.

A verseskötet címe Angyalfogó, és gye
rekkönyvként definiálják mind a raj
zok, mind a tördelés, mind a szövegek 
— egyébként kísérletező — beszédmód
ja. A hátlapszöveg a gyerek-felnőtt op- 
pozícióra alapoz az angyalság körülírá
sakor, pontosabban arra a meglátásra, 
hogy mennyivel jobb gyereknek lenni, 
mint felnőni. Az angyalok olyan felnőt
tek, akik valahogy mégis gyerekek ma
radtak; az angyalok óvják a gyerekeket, 
hogy minél később váljanak felnőttekké; 
helyek, ahol még gyerekek lehetünk né
hány percre -  a hátlapszöveg ilyen típu
sú megnyilatkozásai adnak irányt az ol
vasásnak, nézelődésnek. Olyan könyvet 
ígérnek, amely a gyerekbeszédből, „gye- 
reklogosból” kerekedik ki, s így fel tud 
oldódni abban a vágyban, hogy gyere
kek legyünk mindannyian, annak fan
táziájában, gondtalanságában, rácso- 
dálkozásában, satöbbijében libegjünk. 
Felnőttként ilyen könyvet írni, rajzolni 
kockázatos vállalkozás.

A kötet szövegét és a rajzokat egyen
lő figyelemmel kellene tárgyalni, mi
vel mindkettő, együtt alkotja a könyvet. 
Nem mondom, hogy egyenlő mértékben, 
mert az olvasgatás/nézegetés során ezt 
az olvasó/néző beállítódása határozza 
meg, engem például a szövegek fognak 
meg jobban. Kun Fruzsina és Jász Attila 
munkája vitathatatlanul ráerősít egy
másra, meg gazdagítja is egymást, mind
kettővel külön-külön meg együtt is jól el 
lehet játszadozni.

Visszatérve a kötet vállalkozására, 
vagyis arra, hogy nemcsak gyerekeknek 
szóló, hanem a gyerekbeszédet imitáló 
könyv jöjjön létre: ez a kísérlet a szövegek 
első, Szelídállatságok című ciklusában 
mutatkozik meg leginkább. Barbie-csiz- 
más égszínkékcinkék, vonatra szálló bo
gár, denevér Elemér, magányűző, de 
száműzött pókok, a makacsiga, Vadló 
Atkó, bolhás Bolha kutya meg egy kádi 
bálna mind nagyon kedves állatok, akik 
a fantázia kesze-kuszaságaiból, látszó
lag véletlenszerű találkozásaiból szület
tek. A beszédmód pedig ehhez igazodik: 
néha szimmetrikus ritmusban gördül a 
vers, máskor csupán a rím tartja össze a 
szöveget, gyakran az is sutára van fogva, 
mintha csak úgy sikeredne.

Egy példa. A kötetindító Égszínkékcin
kék első szakasza egy klasszikus gyerek
vers modorában kezdi:

„Égszínkék kékcinkét 
láttam az ág végén.
A hó súlya ringatta, 
éhségtől ingatta 
két kicsi lábacska.”
Felező hármas ütem, szabályos rím, 

természetleíró, hangulatfestő regisz
ter. A következő szakaszban ezt a szoká
sos gyerekvers-diskurzust megakasztja 
a „szotyival kezemben” kifejezés, majd a 
verssor is kitoldódik egy szótaggal, éppen 
amikor a (gyerek)beszélő meglátja, hogy 
már nem adhat enni a cinkéknek:

„de nem volt már senki ott 
csak az ág vége mozogott.”

A „mozogott” már az a bizonyos suta
típusú rím, amely a halandzsa-mondiká- 
lásra hajaz.

A gyerekvers = ’gyerekekről, egysze
rűen és dallamosan, hibátlan ritmusban, 
csengő rímekkel írt szöveg’ képlet így át
alakul a gyerekvers = ’gyerekek által 
mondott vagy azt imitáló szöveg’ modellé. 
Ezután már bátran jöhet a szabadvers, 
amelybe a változó ritmus, a halandzsabe
széd, a suta rím mind belefér, és különö
sen élvezetessé teszi az olvasást. Az én ol- 
vasatomban/nézelődésemben a szövegnek 
ezt a vonatkozását erősítik fel a rajzok, 
amelyek nem szokványos perspektívá
ból, néha felülről, néha a testet kiterítve, 
máskor csak a lapba bekandikáló vagy 
éppen távozó, nem feltétlenül beazonosít- 
hatóan figurativ alakokat láttatnak.

A második ciklus címe Felnőttségek, 
amely emberi alakokat konstruál meg, 
legalább annyira sajátos figurákat, 
mint a Szelídállatságok. Csakhogy eb
ben az esetben a versek középpontjául 
szolgáló szereplők különlegességét sok
kal inkább a beszélő perspektívája adja. 
Tulajdonképpen arról van szó, hogy míg 
a fantáziaállatokat az olvasók előzőleg 
nem ismerik, addig a navajó indiánok
ról, a súlyemelőről, az öreg vadászról, a 
királyfiakról, a rossz pálinka körüli ala
kokról, János bácsiról, a tengerészről, az 
úszómesterről van valamilyen tudásunk. 
Ezért a beszélő sajátos megközelítése 
sokkal inkább kitűnik ebben a ciklus
ban. Ezek a megszólalások némileg ha
sonlítanak Fodor Sándor Fülöpke kaland
jai című (1984), egy kiskamasz hangján 
előadott beszámolóihoz, amennyiben az 
a céljuk, hogy közvetítsék: a világnak a 
felnőttek számára kézenfekvő értelme
zése milyen típusú interpretációs fáziso
kon megy át egy gyerek gondolkodásá
ban, míg maga is banálissá nem válik. 
Az autenticitás kérdése itt is, mint az elő
ző ciklus esetében, természetesen felvető
dik. Ha a könyvet egy felnőtt írja, akkor 
milyen jogon állíthatja a szöveg magá
ról, hogy egy kisgyerek, illetve kamasz 
hangján szól? Ez a kérdés azonban zsák
utcába vezet, inkább ne bajlódjunk vele.

Az Álomfogóknak keresztelt ciklus már 
nem akadhat bele az autenticitás prob

lémájába: láthatóan megképződik benne 
egy felnőtt hang, amely itt már nem imi
tálja a gyerekperspektívát, hanem vágya
kozik utána, és hozzá (a gyerekhez) szól. 
A nosztalgia az utolsó három versben kul
minál, amely az addig is elő-előbukkanó 
angyalokra fókuszál. Az Ángy alfa kará
csony első napjának hajnalára hoz három 
angyalt a havas kerti fára, és a nagy sze
mélyes szomorúságokat is beleszövi az 
angyallétbe:

„Nagyapád, nagyanyád, Sanyi ku
tyánk. Az év legh/rosszabb karácso
nyán.”

A Jóccakát címűt szabályos formá
ja és lendülete karácsonyesti mondóká
vá teszi, anélkül, hogy feladná a kötet 
addig megszokott hangnemének közvet
lenségét („Jóccakát, sziasztok, /Jönnek 
már a zangyalok!”). A kötetzáró vers, 
az Alomvigyázó pedig Kányádi Sándor 
„Valaki jár a fák hegyén” sorát idézi: 
„Valaki ül az ág hegyén”, és egy beava
tott nézőpontjából fedi fel az angyalok tu
lajdonképpeni szerepét: „fényesít holdat, 
csillagot”, „vigyáz rád, míg alszol ott”, 
„Párnát puhít, ha túl kemény, / és fénye
síti a csillagod”. Az Álomvigyázó melletti 
rajz szintén felfedő jellegű: a préselt fale
mezre festett kép egy darabkáján az alap
felületet szabadon hagyta a szerző, az an
gyal pedig úgy tevékenykedik, mintha 
éppen a festéket törölné le. A kötet így 
megkreált befejezésében a transzcenden
cia személyességgel keveredik, s a gye- 
rekbeszéd-imitációkból és gyerekekhez 
szólásból felépített kötetet harmonikusan 
és értelmesen zárja, egy mély probléma 
megragadásával, nyugtalanító kérdésre 
érkező (lehetséges) válasszal.

J á sz  A ttila : A ngyalfogó. K un  
F r u z s in a  ra jza iv a l. K o in ó n ia  K iadó, 
K olozsvár, 2008.
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FARKAS GÁBOR

„Moldovának szép tájaind”
Lakatos Demeter költészete
Ha a csángó szót halljuk, előbb jut 

eszünkbe a nyelvjárás kifejezés, mint az 
irodalom. Néprajzi és történelmi szem
pontú kutatás már a XIX. században 
folyt a csángókkal kapcsolatban. Mikecs 
László Csángók című könyvében ezen ku
tatások történetét és eredményeit nagy
szerűen összefoglalta.1 Több téveszme, 
tudományos vagy kevésbé tudományos 
vita után ma az elfogadott álláspont sze
rint (bár Benda Kálmán tanulmányában 
leírja, hogy „ez a kérdés nemcsak a ro
mán tudományban, hanem a magyarban 
is szinte napjainkig vita tárgyát jelenti”)2 
a moldvai csángók legrégebbi rétege nem 
a honfoglaláskor a Keleti-Kárpátokon kí
vül maradt népesség, hanem késó'bb, IV. 
Béla idején, a tatárjárás után az anya
országból helyőrségként a határvidék
re telepített magyar nyelvű népcsoport. 
Természetesen az első' moldvai telepe
sek később újabbakkal gyarapodtak: az 
1400-as években tömegesen menekül
tek Moldvába husziták dél-magyarorszá- 
gi vidékekről az inkvizíció üldözése mi
att. Később pedig székelyek költöztek 
oda önszántukból vagy (és ez volt a jel
lemzőbb) történelmi események negatív 
hatásaként.3 Sajnos a Moldvába telepí
tés után a történelem nem kedvezett a 
moldvai csángók nyelvi-etnikai identitá
sa megtartásának. Gondolok itt elsősor
ban a XIV. századtól erősödő románság 
fokozatos állammá szerveződésére, de az 
újkori román politika is mérvadó ebben 
a kérdésben. Szinte csoda, hogy ilyen kö
rülmények között ez a népcsoport még
is megtartotta identitását. Ennek egyik 
lehetséges magyarázata a vallásosság. 
Hogy Tánczos Vilmost idézzem: „A közép
kori jellegű nép kultúráját töretlenül őrző 
etnikai csoport továbbra is vallási hova
tartozásban látja identitásának legfőbb 
meghatározó tényezőjét, és közben a spon
tán asszimilációtól, illetve a Moldvában 
is korán megjelenő román nacionaliz
mus intézményeitől egyaránt veszélyez
tetve, fokozatosan jut el a nyelvi-nemzeti 
beolvadás mai utolsó stádiumába.”1 Erre 
az utolsó stádiumra utalt Kovács István 
is, mikor ezt mondta Weöres Sándornak, 
Moldvából hazatérve: „A csángók ma már 
csak suttogva szólnak magyarul.” És mit 
válaszolt erre a költő? „Attól tartok, hogy 
ők még mindig suttogni fogják ezt a nyel
vet, amikor itt már rég nem beszélik.”5 

Egy kisebbségben élő etnikai csoport 
anyanyelvének őrzése, művelése nagy
részt összefügg identitástudatával. Az 
anyanyelven írt irodalom közösségformá
ló hatása közös jellemzője a határokon tú
li magyar irodalomnak is. A csángó ma
gyarok népköltészete sokáig betölthette 
ezt a szerepet, de a XX. század történel
mi-politikai eseményei felgyorsították a 
moldvai magyar közösség identitásvesz-

1 6 ------------------------------------

tésének folyamatát. Lakatos Demeter eb
ben a közegben írta verseit magyar nyel
ven.

Lakatos Demeter, eredeti nevén 
Demeter László (1911. november 9.-1974. 
augusztus 21.) szabófalvi csángó népköl
tőnek először 1935-ben jelent meg ver
se a kolozsvári Keleti Újság hasábja
in, Falevelek hulladoznak címmel. Dsida 
Jenő fedezte fel verseiben először azt a 
nyelvtörténeti értéket, amelyet jól tükrö
zött azzal, hogy a vershez írt cikkének cí
me a Halotti beszéd kezdősora: Latiatuc 
feleim zumtochel...6 „Valóságos XX. szá
zadi nyelvemlékekről van szó, hiszen 
Lakatos Demeter megfelelő iskolák hiá
nyában -  akárcsak a többi moldvai csán
gó -  nem tanulhatott anyanyelvén írni és 
olvasni. Egy, a szóbeliség állapotában lé
vő, apáról fiúra, anyáról leányára szálló 
műveltségről és nyelvről hozott üzenetet 
tehát, elsősorban hallás után, jórészt ro
mán ortográfiával leírt verseiben” -  fej
ti ki Halász Péter.7 Úgy vélem, Lakatos 
Demeter verseinek nyelvhasználatá
ban nemcsak a Halotti beszéd korának 
magyar nyelvállapotára vagy a mold
vai csángó nyelvjárás jellemzőire isme
rünk rá, hanem a régi csángó népkölté
szet nyelvi jellemzőire is.

Az em ber élete
(részlet)

„Neki fogott az iszten, ke1 nem va- 
la mit csánnyon,2 csántán e földet, me- 
liken ielünk. Láttán, ke nem ál jól föld
nek pusztán, csánt embereket, kucsákat,3 
magárakat,4 is mindent, mit látunk sze 
nem látunk szemeinkvel. Zut5 onnét meg- 
csántán ükét, elejbe gyüjtén. Is ilü napot6 
ígért nekiek.”

4de, mivel, hogyOcsináljon (csán = csinál)
3kutyákat
^szamarakat
5aztán
^életet
Népköltés -  Rubinyi József gyűjtése 

Szabófalváról8

C sángú hejgetés
(részlet)

„Det1 óra tizenkettőt üt,
Azért kapunk új esztendőt.
Új esztendő színbe2 várja,
Vénnek az életét most szánja,
Vajon órára szegezi,
S éjfélkor elviszi?
Egy új esztendő, mint egy virág,
Örül neki az égisz világ.
Egy új esztendőbe most vagyunk, 
Maguknak sok jót kívánunk. 
Legényeknek, leányaknak, bácsuknak,3

Nípnek4, kölyöknek urálunk,5 
Senkit nem felejtünk el,
Azt tudjuk, hogy úgy is kell.
Ki szereti, hozzan bort,
Igyák, s oszt rúgja a port,
Leánynak egy szíp legényt,
Legénynek leányt megint,
Betegnek egíszséget,
Mindenkinek békességet,
Új esztendő magának,
Jó szerencse házának,
Szűküljetek6 legínyek,
Örüljetek jó kedvnek,
A háznak s a gazdának 
Sok esztendőt kívánunk!”

'amikor
2kebelébe (vö. roman sân)
3itt apa, családfő 
4fehérnép
’kíván (vö. roman ura)
6furulyáljátok

Ha a két szöveg nyelvi jellemzőit össze
vetjük, két következtetést vonhatunk le:
1. A régebbi népköltésnél a XX. századi 
Lakatos Demeter-vers az archaikusabb.
2. A román nyelvi hatás erősebb a költő 
művében („színbe”, „urálunk”). Ezeknek 
a különbségeknek az lehet az oka, hogy 
egyrészt a XX. századra Moldvában a ro
mán nyelvhasználat jellemzőbbé vált, 
másrészt a magyar nyelvállapot job
ban eltávolodott az anyaországitól, egy
ben több egyezést mutat az ómagyar ko
ri nyelvállapottal.9

Nem célom a részletesebb nyelvi elem
zésben elmélyülni, hiszen kiváló nyel
vészeink: Szarvas Gábor, Csűry Bálint, 
Szabó T. Ádám, Gálffy Mózes, Kálmán 
Béla és mások erről a témáról számtalan 
tanulmányt és könyvet írtak, de néhány 
jellemzőt kiemelek.

Lakatos Demeter verseiben az ún. 
északi csángókra jellemző nyelvjárási 
sajátosságok figyelhetők meg. Ezek ra
gozási, hangalaki és mondatszerkeszté
si jellemzők. Ilyen például az sz-elés, te
hát az s hang helyett következetesen az 
sz hang használata: „Sze künüitül teli a 
tu virágok isz sziratudnak” (Üsz a kert
ben). A mezőségi nyelvjárásra szintén jel
lemző a-zással is találkozunk: „Megírom 
én a vejinek, ha kapak, tudja meg, hogy 
adósnak nem maradak” (Kedves (ismeret
len testvér). Továbbá jelentős verseiben az 
ü használata i és ö hangok helyett: „üs- 
meretlen”, „Ott vagyand a műk orszá
gunk” (Messze, ott, hol a nap szentül le). 
Közép-Erdély területein is elterjedt az í- 
zés, vagyis é hang helyett í használata, 
erre szintén találunk példát: „nagyon 
szíp”, „minden níp” (Ha).

A hangalakok sajátosságai mellett 
Lakatos Demeter verseiben a szókincset 
megfigyelve szintén találunk a csángó 
nyelvjárásra jellemző vagy archaikus ki
fejezéseket: pogocsa, pogocsás (tréfa, tré
fás), leszentül (lenyugszik), szültül (furu
lyázik).1

Lakatos Demeter költészetében egy
szerre van folytonosság és valami újnak 
a születése. Egyrészt, ha archaikus nyel
ven írt soraira vagy a népköltészettel va
ló rokonságára gondolok, folytonosság, ha 
viszont verseiben a csángó sors ábrázolá-
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sára, a vívódó költői gondolatokra, sőt, az 
intertextuális jellemzőkre figyelek, léte
ző csángó irodalom. Saját életútja is tük
rözi népe sorsát, és életműve nem értel
mezhető személyes sorsának ismerete 
nélkül.

Ötéves, amikor édesapja elesik Erdély
ben 1916-ban, a magyar alakulatokkal 
harcoló román hadsereg katonájaként. 
Az iskolában később az udvaron sem szó
lalhatott meg magyar nyelven, miközben 
otthon, a hadiözvegy édesanya tanította 
övéi nyelvét. Természetesen a sajátos ro
mán történelemszemlélet szerint megta
nulta a románság kapcsolatát az egykori 
Római Birodalommal, majd a XIX. szá
zadi Cuza fejedelem magasztalását is el
sajátíthatta, aki ugyan 1864-ben felsza
badította jobbágyait11’ a gyermek László 
(eredeti neve Demeter László, a Lakatos 
Demeter tanult szakmájára utaló felvett 
művésznév) mégis mérhetetlen szegény
séget látott szülőfalujában, Szabófalván. 
Felnővén fiatalon vándorszínészként, 
mint a nagy költőelőd Petőfi Sándor, tá r
sulatot alapít, és járja a környező falva
kat, a gazdag bojárokat, hivatalnokokat

kicsúfoló, ironikus színdarabjait bemutat
va. Mivel a XX. századi román karhata
lom nem türelmes, neve már ekkor bele
kerül rendőrségi nyilvántartásokba. Nem 
tudni, hogyan, de ezután lett a kolozsvári 
konzervatív napilap, az Universul sor díjas 
újságírója. Az már a magyar irodalomtör
ténet része, hogy ekkor keresi fel Dsida 
Jenőt, aki megjelenteti a már említett 
versét, majd 1936 januárjában egy pél- 
dázatos meséjét is a Keleti Újság hasábja
in: Ideszanyám meszéli, hogy biztasszon, 
járjak szkolába12. Húsz évvel később így 
írt a kolozsvári Utunk szerkesztőségének: 
„Nem írtam verseket 1936-bül, mikor ha- 
zajöttöm Kolozsvárral, hűl vultam né
hány évig a Kelet Újság szerkesztüsigibe, 
mind a Magyar Népnél is. Irtom románul, 
magyarul, és csángúul... Ászt akartam 
mondoni, én írtam a legelső csángú ver
seket a világon. (...) Vettem észre, hogy a 
komuniszta párt pártolja a kültűket, pél
dául mind ingemet is, ozirt húsz év után 
nekikezdtem írni csángú verseket; kípze- 
lem, hogy szüksíg lesz vogy eccer rájik is. 
Kérem szípen, sztudrozzák meg magik, 
lehet, kapnak a rossz verseimbe vala

mi jót. Esetleg érdemes írni tovább csán
gúul, megüzenik, és fogok írni tovább. 
Küldek egy czomog verset, melyikbül re
milem, hogy fognak választoni valomit. 
Szeretném jó híreket kopjak maguktul.”13 

Több momentumra rávilágít ez a levél 
Lakatos Demeter akkori szemléletéből. 
Az első sorokban a költői öntudat hang
ján szól, hiszen felsorolja referenciáit, ki
emeli, hogy több nyelven is ír költeménye
ket, és ő írta „a legelső csángú verseket 
a világon”. Abból, hogy megkülönbözte
ti a csángó és a magyar nyelven írt ver
seit, kiderül, hogy tudatosan építi versei
be a csángó nyelvjárást, és vannak olyan 
alkotásai, melyekben szintén tudatosan 
kerüli a tájszavakat. Ezen verseiről így 
nyilatkozott 1971-ben Beke Györgynek: 
„Mászt isz írtam. De Dsida úr azt mond
ta Kolozsváron, hogy Demeter, maga 
hagyja a mászféle verszet, azt mászok 
isz tudnak írni. Én csak írjak csángó 
verszeket. Azokat csak én tudok írni.”14 
Említést tesz arról, hogy román nyel
ven is írt. Ezek a költemények szintén ré
szei az életműnek, de nem képviselnek 
ugyanolyan esztétikai értéket, mint ma

gyar nyelven írt művei. „Román irodalmi 
nyelven íródtak, időszerű témákról szól
nak, de mondjam így, vezércikkek szint
jén” -  írja Beke György.15 Nyilvánvaló, 
hogy Lakatos Demeter román nyelvű ver
seivel igyekezett alkalmazkodni a kora
beli fogadó közeghez, amely diktatórikus 
lévén, hangzatos szólamokat várt.

A levélből továbbá kiderül az is, hogy 
Lakatos Demeter bizakodóan tekin
tett az akkori erdélyi magyar kultu
rális élet mozzanataira -  és nem alap
talanul. A második világháború után 
tényleg úgy tűnt, hogy az erdélyi ma
gyarság képes felkarolni a Moldvában 
élő csángókat. Beke György szavait 
idézve: „Erdély pártoló kezét nyújtotta 
Moldva magyarjai felé.”16 Több Szeret 
menti moldvai településen újra magyar 
nyelven folyt 1947-től az oktatás, és ezt 
reményteljesnek tekinthette a szabófal
vi költő. A levél zárómondata is remé
nyét fejezi ki. Bár jó híreket kapott a 
szerkesztőségből, és többen -  Kányádi 
Sándor, Domokos Géza, Páskándi Géza, 
Farkas Árpád, Domokos Pál Péter, 
Szabó T. Attila és mások is -  „felka

rolták”, hogy saját kötete jelenhessen 
meg. 1959-ben Méliusz József, a buka
resti Irodalmi és Művészeti Kiadó osz
tályvezetőjeként írta: „Érdekességnek 
számítanak egy moldvai csángó nép
költő, Lakatos Demeter kötetbe gyűj
tött versei”;17 majd a Kriterion kiadó is 
foglalkozott ezzel a tervvel, de néhány 
folyóirati közléstől eltekintve (Kortárs, 
Forrás) nem kapott helyet a magyar 
irodalomban. Csak halála után tizen
két évvel, 1986-ban jelentek meg elő
ször versei könyv formájában Csángú 
strófák címmel a Magyar Csoportnyelvi 
Dolgozatok 26. kiadványaként, mint 
nyelvjárási, nyelvtörténeti érdekesség.18 
Válogatott verseiből ugyanezzel a cím
mel adott ki könyvet Bernben 1988-ban 
Szabó T. Ádám,1 majd Magyarországon 
1992-ben egy gazdagabb versgyűjte
ményt tartalmazó harmadik kötet is 
megjelent Búcsú az ifjúságiul címmel.20 
Sajnos az eddigi legteljesebb, kétkötetes 
kiadvány mindössze száz számozott pél
dányban jelent meg a Lakatos Demeter 
Csángómagyar Kulturális Egyesület 
gondozásában 2003-ban (Csángú or
szágba -  Összegyűjtött versek, mesék és 
levelek. Szerk. Libisch Győző. Budapest, 
2003.)

Ösztönösség és tudatosság egyszerre 
van jelen költészetében. Ösztönösen nép
költő, mint elődei, a csángó nótafák, akik 
szájról szájra adták és őrizték meg a kol
lektív emlékezet számára a csángó nép
balladákat. Ha Lakatos Demeter egy 
évszázaddal korábban él, nyilván ilyen 
dalnok válik belőle. És tudatosan népies 
hangon szólal meg, mint tette ezt Petőfi 
Sándor helyzetdalaiban, Arany János 
balladáiban vagy Móricz Zsigmond a pa
rasztsorsot ábrázoló novelláiban. Ahogy 
a népiesség a nagy elődöknél sem póz 
vagy divat, úgy Lakatos Demeter is népi
ességével kötődik a gyökerekhez, melyek 
a moldvai csángó identitástudatban kere
sendők:

Én
(részlet)

„Én népnek a kültűje vagyak, 
neki szép stafirungat hagyak: 
hordazza tarisnyába.
Jól ismer ingemet, ki vultam,
Tudja: istállúba aludtam 
Állatakkal szalmába. (...)

Én vultam és fogok maradny, 
meddig züdű1 eljön meghalny 
parasztaknak kültűje, 
akinek Lírája nem nyugszik, 
akinek soha nem alaszik 
zövibe a szültűje.”2

‘az idő
2az övében a furulyája

Petőfihez nem csak népiessége miatt 
köthető Lakatos Demeter. Azon kívül, 
hogy életútjuk során mindketten voltak 
vándorszínészek, dolgoztak újságnál, köl
tői szemléletük, ars poeticájuk is hasonló. 
Petőfi A XIX. század költői című versében 
így fogalmaz azokról a költőkről, akik

folytatás a 18. oldalon
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» » >  fo ly ta tá s  a  17. o lda lró l 
a közösséget szolgáló líra helyett csak a 
maguk dicsőségére ragadnak tollat:

„Előre hát mind, aki költő,
A néppel tűzön-vízen át!
Átok reá, ki elhajítja 
Kezéből a nép zászlaját,
Átok reá, ki gyávaságból 
Vagy lomhaságból elmarad,
Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad, 
Pihenjen ő árnyék alatt!

Vannak hamis próféták, akik 
Azt hirdetik nagy gonoszán,
Hogy már megállhatunk, mert itten 
Az ígéretnek földe van.
Hazugság, szemtelen hazugság,
Mit milliók cáfolnak meg,
Kik nap hevében, éhen-szomjan, 
Kétségbeesve tengenek.”

Lakatos Demeter ugyanezt a gondola
tot fogalmazza meg Nagyond nehéz költű 
lenny című versében:

„Sok költű cirgeti1 a lírát,
Minha ásná a maga sírját,
Minden semmibe kap hibát, 
Khirisztálja2 hiába múszát 
- várja babír-koszorúját.”

kergeti
2kritizálja

Hogy Lakatos Demeter népiessége 
mellett mennyire tudott allegorikus ké
pekben is fogalmazni, azt jól tükrözi ép
pen Petőfihez írt ódája:

P etőfi Sándor  
szobránál
(részlet)

„Az életed egy harc vult mindig 
egy nogy, szent célméánt1 halálig, 
melyiket nem fogja felejtny 
soha a füldi embersíg.
Te áldazatad utat nyitatt 
mái arany csúcsak feli, 
hűl világ népeii a füldend2 
nevedet megembereli3.”

Léiért 
2 földön 
3megemlegeti

És még egy hasonlóság a két költő kö
zött: Lakatos Demeter is ugyanúgy össze
kötötte tájleíró verseiben az ábrázolást a 
szülőföld iránt érzett szeretet kifejezésé
vel, mint tette azt Petőfi Sándor például 
Az alföld című versében.

Szép a falum
Szebb falu földön nem lehet, 
amit elhattam én hon, 
fűzfák alatt foly a Szeret 
a virágos tájakon.

Gyönyörűszép télen-nyáron 
falum, ahol születtem,

1 8 ------------------------------------

nem felejtem minden áron, 
épp ha onnan elmentem.

Falumnak halhatatlan képe 
mindig az eszembe áll, 
úgy, mint Csángó ország népe, 
vízmalom is pataknál.

Nyáron a szép tábla búzák, 
mikor hintázza a szél, 
banyhán1 a rikatusz lúzák,2 
hol a madár csiripel.

Szüreteket nem felejtem 
ott nálunk a faluba, 
téli östéket dét3 mentem 
leányozni a fonóba.

Máma járom az országot, 
elbúcsúztam tőle rég, 
ha feljárnám a világot, 
nem felejtem halálig.

Szebb falu földön nem lehet, 
amit elhattam én hon, 
hűl foly Moldva és Szeret 
a virágos tájakon.

'nádasban 
zrikoltó füzesek 
3amint

A 2003-as kiadású negyedik könyv 
Lakatos Demeter több mint ötszáz ver
sét, verses leveleit, meséit és leveleit ta r
talmazza. A versek tematikája sokszínű. 
Népies helyzetdalok, a szülőföld iránti ér
zéseit kifejező ódák, vallásos és szerel
mes költemények, számvetések egyaránt 
találhatók a kötetben, megpróbálva tel
jes képet adni költészetéről. A különbö
ző témákat az identitás mindent átszövő 
személyes önkifejezése köti össze -  a lírai 
én mindenütt ott van. Lakatos költésze
tére is igaz, amit Babits Mihály fogalma
zott meg A lírikus epilógja című versében: 
„Csak én bírok versemnek hőse lenni, el
ső s utolsó mindenik dalomban”.

Mi indította Lakatos Demetert, a falu
si mesterembert, a hadiözvegy, a kovács 
fiát, a szabófalvi gazdálkodót, hogy ácsce
ruzát ragadva, kockás füzetlapokra leír
ja, versbe foglalja gondolatait, érzelmeit? 
Mint minden költőben, benne is munkált a 
közlési vágy, a művészi önkifejezés tudata. 
Tudatában volt, hogy az a nyelv, amelyen 
megfogalmazza gondolatait, veszélyben 
van. Az adta költői öntudatának alapjait, 
hogy egyetlen huszadik századi költője egy 
olyan népcsoportnak, amely súlyos identi
tásvesztésben szenved, és ezért feladata, 
felelőssége van. Tisztában volt korlátáival 
is: „Nem iártam magyar iskolába, nem tud
tam írni, olvasny, pedig ez vult az anya nel- 
vem” — fogalmazta meg nyelvi nehézségeit 
Nem iártam magyar iskolába! című vers
ében. És tisztában volt erényeivel is, azzal, 
hogy szerepe volt a moldvai magyar nyelv 
megőrzé-sében. Ez a büszkeség fogalmazó
dik meg Szabó Jánosról, Szabófalva legen
dás alapítójáról írt versében:

„Ötszáz esztendü nem játék,
Műk megőrizzük a nevit,
Szabad szívünkbe bennünk marad 
Mai napig a magyar hit.

Zavaros századok folyamán,
Szabófalva büszkén áll,
Itt Moldova szivében,
Mint egy gyönyörű virágszál.”

Lakatos Demeter életműve jelenleg 
még nyelvtörténeti, nyelvjárástani, nép
rajztudományi érdekesség, de ha csak a 
fentebb idézett versrészlet utolsó sora
it olvasom („Szabófalva büszkén áll, Itt 
Moldova szivében, Mint egy gyönyörű vi
rágszál.”), akkor is szembetűnő, hogy ez 
az egyszerű falusi mesterember, aki ma
gyar nyelvtant és irodalmat nem tanult 
az iskolában, mennyire érzékletesen fe
jezte ki verseiben a moldvai magyar
ság identitását. Az 1994-ben megjelent 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon csán
gó népköltőnek nevezi, utalva származá
sára és népiességére,21 de mindemellett 
Lakatos Demeter romániai magyar költő, 
aki életművével helyet kaphat a XX. szá
zadi magyar irodalomtörténetben is.
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Szegény Juhász Gyula. Babits Mihály és Karinthy 

a költőről írt nekrológjának, illetve a verseit tarta l
mazó posztumusz antológiájának címe is ez. Szegény 
Juhász Gyula, mondhatjuk velük együtt, hiszen A 
magyar irodalom történeteiben is mostoha a sorsa. 
Igaz, nem lehet oka panaszra: a kihagyottak között 
ott lépdel mellette Tóth Árpád s még jó néhány ki
váló költő és prózaíró. Némi elégtételt jelenthet szá
mára, hogy a Nap Kiadó In memóriám sorozatában 
mostanában róla is szép, egész pályáját és annak leg
fontosabb jellemzőit feltáró gyűjtemény jelent meg 
Lengyel András gondozásában. A jelek szerint e kö
tet záró tanulmánya, Vörös László Át kell-e értékel
ni Juhász Gyulát? című írása pusztába kiáltott szó 
maradt. Azzal az öncsonkító és önfeladó szemlélet
tel vitatkozott, amelynek jeles irodalomtudósok a 
képviselői, és nem győznek arra inteni, hogy érté
keljük át a XX. század irodalomtörténetét, s az íté
lethozó magaslatáról nyugodjunk bele, hogy Móricz 
Zsigmond, a népi írók, de „bizonyos mértékben” 
József Attila csillaga homályosabban fénylik. Juhász 
Gyula, Tóth Árpád és társaik csillagai -  a jelek sze
rint -  kihunytak. Persze az embert bosszantja az ef
fajta szűkkeblűség. Remélhető, hogy a bölcs tudós vé
leményét nem igazolja az idő. Tény, hogy a sorozat 
kötetei -  többek között a Juhász Gyuláról írt -  cáfol
ják a baljós helyzetértékelést, hiszen ezek az antoló
giaszerű válogatások a tanárok és közvetve a diákok 
meg az irodalombarátok igényeit elégítik ki, s szín
vonalukkal elősegítik, hogy hiteles képét kapjuk a 
múlt század irodalmának, s ne mondjunk le önszán
tunkból értékeinkről, még ha népi írók is. Meglehet, 
Juhász Gyula mellőzésének az is oka lehetett, hogy 
sok méltatója a népi írók előzményét látja versei 
egy részében, netán az, hogy papnövendék volt, s a 
Nyugat nagyjai közül ő írta a legszebb vallásos témá
jú verseket. Akár így, akár úgy, mellőzésére nem le
het magyarázat. Fájdalmas igazságot mondott ki Ilia 
Mihály: „Juhász Gyula a magyar irodalom egyik leg- 
mellőzöttebb költője volt, és maradt még halála után 
is... Alkat és sors állta útját gyakorta költői sikeré
nek, kiteljesedésének, melyben többször hangzik föl 
a panasz, mint az öröm, de már korán nem a magá
nyos panasz csak, hanem millióké, ama néhány mil
lióé, akik a magyarságot jelentették.”

Találó mondatok. A költő valóban gyenge idegzetű, 
magányát sokszorosan fölnagyító tragédiává átszí
nező személyiség volt. Igaz, élete sem kényeztette el. 
Az isten háta mögött tanított -  tanítványai emléke
zete szerint visszahúzódó, csöndes személyiség, lebi
lincselő előadó volt —, hamar kiszakadt abból a baráti 
(harcostársi?) közösségből, amelyet mellette Babits, 
Kosztolányi és Zalai Béla, a korán elhunyt zseniális 
filozófus alkották. [...]

Maga is erősítette azt a véleményt, hogy egyetlen 
hangot szólaltat meg: „A költő lelkében egy húr re
meg”, de a kép kibontása egyszerre széles távlato
kat idéz: „És rajta egyszerre fölzengenek / A végte
lenség és a semmiség. / A gyermek is fölsóhajt: Ó, mi 
szép!” Nemcsak a gyerek értékítélete szerint szépek 
költeményei, amelyekben valóban mozgató élmény az 
ember semmisége és a reményt adó végtelenség. Aki 
egyszerre és elhitető erővel tudja megfogalmazni azt 
az ellentétet, amely kezdeteitől áthatotta az emberi 
gondolkodás történetét, nagy költő. Juhász Gyula is 
az volt. [...]

RÓNAY LÁSZLÓ: M ilyen v o lt? J u h á sz  G y u la  
k ö lté sz e té r ő l. KORTÁRS, 2009/12.
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK

ZENE (és) LÉLEK
BOLDOG ÚJ ÉVET kívá

nok minden kedves olvasómnak 
2010-re is! Ugyan hagyjuk, le
gyintenek a szkeptikusok, tavaly 
is mindenki mindenkinek ugyan
ezt kívánta, és lám, mi lett belő
le. Hiszem és tapasztalom, hogy 
az őszinte jókívánság megfo
gan, a kérés meghallgatásra ta 
lál valahol a végtelen univer
zumban. Csakhogy mi mindig 
valami NAGY BOLDOGSÁGRA 
várunk, megrázkódtató, hihetet
len, csodaként berobbanó boldog
ságra. A kis boldogságok mellett 
észrevétlenül elmegyünk, hi
szen ezek maguktól értetődő je
lenségek, nem is igazán boldog
ságok. Az, például, hogy mély 
alvással átaludtunk egy nyugo
dalmas éjszakát, csak akkor szá
mít boldogságnak, ha sokáig hi
ányzott. Bizonyos életkorban 
szinte sajnáljuk magunktól a pi
hentető alvás óráit, elveszett idő
nek tartjuk, és némi pátosszal 
emlegetjük, hogy a tudomány 
szerint 25 évet alszunk életünk 
során, vagyis ennyit vesztünk el 
életünkből. Ugyanígy sajnáljuk 
magunktól a többi kis örömteli 
boldogságot: egy jó könyv olvasá
sára szánt órákat, egy pihentető 
zenemű meghallgatását és a töb
bieket, mint afféle „haszontalan- 
ságokat”, amelyek az igazi múmi
ánktól veszik el az időt. És még 
van egy dolog: a boldogságot min
dig kívülről várjuk, majdhogy
nem adományként. Pedig a bol
dogság bennünk van, bensőnkből 
fakad. A rohanó technika világá
ban ki figyelne a belső hangra? 
Amikor minden sürgölődik-for- 
golódik odakünt, szinte szégyen, 
hogy magunkba forduljunk, ma
gunkban keressük meg a kis 
boldogságok forrását. Mit is kí
vánhatnék jobbat, szebbet, öröm
telibbet mindnyájunknak, mint 
azt, hogy forduljunk egy kicsit 
magunk felé, hagyjuk a külvi
lág dolgait és keressük meg ma
gunkban a saját boldogságunkat. 
Hiszem, hogy mindenki megta
lálja a maga ezernyi kis boldogsá
gát. így legyen!

Új sorozatommal én is elin
dulok a magam kis boldogsága
inak felfedezésére. Zenéket, él
ményeket, emlékeket kutatok fel 
az eltelt hosszú évek sokféle ese
ményéből. Rövidesen betöltőm 
a 75-ik életévemet, itt az ideje a 
VISSZAPILLANTÁSNAK.

Azon kapom magamat, hogy 
nem szeretem azt, amit eddig 
szerettem. Kicsit Adysan szól, de 
nagyon igaz! Furcsa érzés, hogy 
ifjúkorom ideáljait a zenében (is) 
kiüresedve élem meg újra. Hol

vannak már a nagy rajongások, 
a csodával határos felfedezések, 
„az életemet adnám érte” meg
győződések? Elmosta őket az idő. 
És ami még rosszabb, egyszerre 
azon tűnődöm, hogy miért is vol
tak, mi volt bennük az, ami ak
kor, hajdanán fogva tarto tta a 
lelkemet? Igen, a LELKEMET! 
Azt a csodálatos, megfoghatatlan 
valamit, amit léleknek nevezünk, 
és amit a 20. század egy kicsit 
szégyellt is, ellenzett is, és igye
kezett mindenképpen elnyomni. 
Az ÉSZ! mindenek fölött!, kiál
tották jó hangosan, és (ahogyan 
valaki szépen megfogalmazta): 
„A humánumot feláldozták a ma
tematikai egyenlet abszolút lo
gikai tökéletességének.” A má
sik oldalon, Erik Satie-vel az élen 
a musique d'ameublement, a bú
torzene (közismert nevén: a ta 
pétazene) eszményként hirdették 
meg. Milhaud írja: „A jövő Satie- 
nak adott igazat, manapság gye
rekek, háziasszonyok olyan zené
vel töltik meg a lakást, amelyre 
nem figyelnek, amikor a rá
dió hangjára dolgoznak vagy ol
vasgatnak. És nyilvános helyen, 
nagy üzletekben és éttermekben 
a vendégeket szünet nélkül ze
nével árasztják el. Amerikában 
minden kávézóban gépek van
nak, melyek lehetővé teszik, hogy 
a vendég öt centért a saját unal
mát zenével »bútorozza be« vagy a 
zene háttérül szolgáljon társával 
folytatott beszélgetéséhez. Vajon 
nem musique d’ameublement ez, 
melyet hallanak, de nem hall
gatnak!” Tegyük hozzá Honegger 
szavait”: A művészetünk elhagy 
bennünket, megszűnik. Tartok 
tőle, hogy a zene az elsők között. 
Minél meszszebbre haladok, an
nál jobban felismerem, hogyan 
válik el eredeti rendeltetésétől: a 
varázstól, a csodától, attól az ün
nepélyességtől, mely a művészi 
kinyilatkoztatást körül kell hogy 
vegye. Nem a muzsikus, hanem 
az alapjaiban megváltozott ze
nei élet a bűnös ebben. Régebben 
a hangverseny az ünnep egy faj
tája volt, olyan gyülekezet, amely
ben ez a csoda az emberek előtt 
megnyilatkozott, azok előtt, akik 
mint vallásos szertartásra gyűl
tek össze.” Nem véletlenül hasz
nálja Honegger a „vallásos szer
tartás” kifejezést: a ZENE LELKI 
JELENSÉG, ha ezt a tulajdonsá
gát elveszti vagy elvesszük tőle, 
valóban tapéta válik belőle. Ezt a 
hatalmas veszteséget fájlalom, és 
keresem hozzá a visszautat zené
ben, szavakkal egyaránt.

TERÉNYI EDE
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A z Előretolt Helyőrség Szépirodalmi 

Páholy 2009. december 5-én könyvbemu
tatót szervezett Kolozsváron: az Amikor 
fordul az ezred című könyvről Szőcs 
Gézával Farkas Wellmann Endre beszél
getett a Bulgakov kávéházban.

A Korunk Akadémia meghívásá
ra Kolozsváron olvasott fel Bállá Zsófia, 
2009. december 9-én. A költőnővel Balázs 
Imre József és Demény Péter beszélge
tett.

M últ év december 12-én átadták az 
Erdélyi Magyar írók Ligája (E-MIL) és az 
Irodalmi Jelen díjait Aradon. Az E-MIL 
debütdíját 2009-ben Dobai Bálint kapta, 
a Méhes György Nagydíjat Kuszálik Péter 
vehette át. Az Irodalmi Jelen díjában ré
szesült Danyi Zoltán (próza), Gömöri 
György (vers) és Jász Attila (esszé).

*
Á tadták a Látó 2009-es nívódíjait de

cember 12-én Marosvásárhelyen. Az idén 
László Noémi (vers), Máté Angi (debüt), 
Romhányi Török Gábor (esszé) és Varga 
Illés (próza) vehette át a Batsányi-emlék- 
plakettet és a díjjal járó pénzjutalmat.

Laudációt mondott: Demény Péter, Láng 
Zsolt, Szabó Róbert Csaba és Vida Gábor.

Kettős könyvbemutatónak adott 
otthont a kolozsvári Bretter György 
Irodalmi Kör 2009. december 14-én. 
Bemutatták Merényi Krisztián Fuldokló 
szűz című novelláskötetét, a szerzővel 
Karácsonyi Zsolt beszélgetett. Ezt köve
tően Bréda Ferenc Apolló Apológiái cí
mű könyve került terítékre, a házigazda 
Boros Lóránd volt.

A z Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 
2009. december 18-án adta át jubileu
mi emlékérmeit Kolozsváron. Az EME 
könyvbemutatóval egybekötött könyvvá
sárt is tartott az egyesület székházában, 
ahol bemutatták az EME frissen megje
lent köteteit. Jubileumi kiadványok:

Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Hivatás és 
tudomány: az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
kiemelkedő' személyiségei; Újvári Mária 
(szerk.): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület ki
adványainak bibliográfiája 1859-2008; 
Sipos Gábor (szerk.): Az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület gyűjteményei. Konferenciakötet: 
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor 
(szerk.): Erdély reneszánsza I II. A kötete
ket bemutatták: Köröndi Ágnes, Kovács 
Kiss Gyöngy, Sipos Gábor.

K ettős könyvbemutatót ta r
tott az Erdély Magyar Irodalmáért 
Alapítvány 2009. december 29-én a 
székelyudvarhelyi G. Café-ban. Az es
ten Király Zoltán költő, az Erdélyi 
Magyar írók Ligájának ügyvezető el
nöke és György Attila író, a Székelyföld 
folyóirat szerkesztője legújabb kötete
ikből (Férfifiók, illetve Hajós a kikötő
ben) olvastak fel. A szerzőkkel Murányi 
Sándor Olivér író beszélgetett.

Fejes Endre lett a 2009-es év Prima 
Primissima díjasa irodalom kategóri
ában. A két Prima-díjas Ágh István és 
Lator László.

A z Elérhetetlen Föld című antoló
gia megjelenésének negyvenedik évfor
dulója alkalmából Bethlen Gábor-díjat 
adtak át tavaly december 9-én, a buda
pesti Uránia Filmszínházban az antoló
gia szerzőinek. A Kilencek néven ismert 
költőcsoport tagjai: Győri László, Kiss 
Benedek, Konczek József, Kovács István, 
Mezey Katalin, Oláh János, Péntek 
(Molnár) Imre, Utassy József és Rózsa 
Endre (1941-1995).
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B a sk ír
k ö zm o n d á s
VÍZSZINTES -V
1. Baskír közmondás kezdete. 12. 

Menekülésszerűen elfut. 13. Vörös 
...; viking felfedező. 14. Páros íz
lelés! 15. Kenyérsütő mester. 16. 
Kiterjedt síkság. 17. Nyersselyem.
18. Kora hajnali időpont. 20. Az 
aljához csap. 22. Harc, küzde
lem. 23. Minden gabonáját a ma
lomba vivő. 24. Súlyos fertőző be
tegség. 26. Éter és alkohol gyöke.
27. Bimbós ...; káposztafajta. 28. 
Tapogatva átkutat. 30. ... Klub; té 
vécsatorna. 32. Az Aranykoporsó 
írója (Ferenc). 33. Kézjegyével el
lát. 35. Valahogy szerző. 37. Idegen 
férfinév. 38. Tojásfestő eszköz. 39. 
Pálcát tör fölötte. 41. A Színek 
és legendák című kötet szerzője 
(Mihály). 42. Konyhagép márkája.
43. ... It Be; a Beatles slágere. 45. 
Megelégelt. 46. Szürke kis rágcsá
ló. 47. Ülőbútor.

FÜGGŐLEGES
1. Géphang. 2. A magyarok ős

anyja. 3. Függőzárral biztosít. 4. 
Lélegzik. 5. Hazai könyvkiadó. 6. 
Szórványos női név. 7. Vetíthető ál
lókép. 8. Telekvég! 9. Rőtvad okozta 
pusztítás a vetésben. 10. Regionális.
11. Egy hosszabb és egy rövidebb léc 
összeillesztésével készült játék-, illet
ve sporteszköz. 16. Portugál atlétanő.
17. A sor élén. 19. A másik oldalon. 20. 
A buzérgyökér vörös festékanyaga.
21. Albán fizetőeszköz. 23. Győri... 
FC; sportklub. 25. Gyanús ügybe ke
ver. 26. Porszívómárka. 29. Országos 
Román Önkormányzat, röviden.
30. Valamire élesen utaló. 31. A la- 
urencium és az oxigén vegyjele. 32. 
Csíkszeredái vár. 34. Idegen utótag: 
kő-, kőzet-. 35. Baskír közmondás be
fejezése. 36. Vétő, hibázó. 37. Tévesen 
gépelő. 39. Hamuvá válik. 40. Életet 
valahol eltölt. 42. Számítógépes moni
tor típusa. 44. Thaiföldi, kambodzsai 
és japán autójelzés. 46. Errefele! 47. 
Egyhangú sodó!

B O T H  L Á SZLÓ

A Helikon 2009/24.
számában közölt Arany és 
acél című rejtvény meg
fejtése: Az arany áttöri az 
acélajtót is. 948410 000065
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