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A módszerről
A magyarság, az emberiség, a könyv jövője 

gyakori motívuma irodalmunknak, éppen ezért 
nem lenne hiábavaló újragondolni, hogy m anap
ság mit hozhat számunkra az irodalmi jövendő, 
e kegyetlen, zord időkben, amikor egyesek már 
a könyv, a kézzel fogható, fellapozható tárgy vé
gét jövendölik, a virtuális könyvek végső győzel
me után. Pedig helyzetünk nem ad különösebb 
okot az aggodalomra. Mert az alexandriai könyv
tár tényleg leégett, az is igaz, hogy a pergamen, 
a kutyabőr is divatjamúlttá vált, a másoló bará
tok helyét elfoglalták a fénymásolók, no de az el
me „felfénylő derűje” mégiscsak fennmaradt.

Ha a könyv esetleg megmarad, akkor is fenn
áll a veszély, hogy a magyar nyelv, és véle a nem
zet is eltűnik. Legújabb számítgatások szerint, bő 
ötszáz esztendő múlva, senki sem olvassa majd a 
magyar nyelven íródott remekműveket, és anya
nyelvűnk elvész a jövőbeli információs süllyesz
tőben.

Szerencsére az emlékezet nem olyan törékeny 
holmi, mint egy mai napság használatos hor
dozható számítógép vagy könnyedén szétzúz
ható maroktelefon. Megbűnhődések előtt, után, 
közben, mindig akadnak olyan képek, m elye
ket könnyedén előhívhatunk. Fellapozhatjuk sa
ját belső, személyre szabott irodalmi képesköny
vünket, mert ha a történelmi események sora 
nem is fordítható vissza, az irodalom fittyet hány 
nem csupán a tér, de az idő jelenleg éppen elfo
gadott követelményeinek, szabályrendszerének
is. Hiszen bármikor írhatunk Csokonainak, ar
ról már nem beszélve, hogy a nem is olyan régi
ek, például Kosztolányi, még mind a mai napig 
ír. Bizonyítja ezt, hogy nemrég saját blogot, amo
lyan világhálós naplót hozott létre az interneten.

Ha valaki még ezután is féltené irodalmunkat 
a prózai pokloktól, lírai lángözönöktől, egy egé
szen egyszerű módszerrel kivédheti a ránk lesel
kedő veszedelmek csapásait. Mást se kell tenni, 
mint kérdéseket intézni a 31. század költőihez, és 
máris megnyugodhatunk úgy ezer évig, hiszen a
26. századhoz szóló kérdéseket egy erdélyi költő, 
Szőcs Géza megírta már...
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DÁVID GYULA

A cenzúráról - nagyobb összefüggésben
A Komp-Press Kiadó gondozásában az 

elmúlt év végén figyelemre méltó könyv 
jelent meg: Győrffy Gábor Cenzúra és pro
paganda a kommunista Romániában cí
mű kötete.

Nem ez az első' kötet ebben a gondo
latkörben: ugyanitt, ugyanebben az „ál
sorozatban” még 2007-ben napvilágot 
látott egy -  Balázs Imre József szerkesz
tette — tanulmánykötet, A sztálinizmus 
irodalma Romániában címmel. Két do
log is összekapcsolja őket. Az egyik az, 
hogy mindkettőben a most felzárkózó fi
atal kutatónemzedék hallatja hangját (a 
kötet szerzői a szerkesztő mellett Gyulai 
Levente, Sütő-Egeressy Zsuzsa, Vallasek 
Júlia és Vári Csaba), a másik, hogy a szer
zők -  bár részleteiben más-más tárgykör
ben — mindkettőben szellemi életünk le
tűnt, de problémáival sok tekintetben ma 
is jelen lévő időszakával foglalkoznak. 
Számukra a választott korszak és téma
kör nem közvetlen élmény tárgya, amely 
esetleges érintettségüknél fogva ilyen
amolyan irányban elfogulttá tehetné 
őket, hanem kutatási téma, amelynek 
eredményei révén az 1944-gyel kezdődő 
korszak szellemi életéhez mi -  egykori
ak — is sine ira et studio kerülhetünk kö
zelebb.

Ezen túl persze Gyórffy Gábor könyve 
egyedi a maga nemében.

Arról az intézményről van benne szó, 
amely bizonyos formákban tulajdonkép
pen Gutenberg óta jelen volt, csakhogy 
a totalitárius rendszerben minden ko
rábbinál erőteljesebben és átfogóbban 
éreztette jelenlétét. Maga az intézmény 
azonban -  amint Gyórffy Gábor elem
zéseiből is kiderül -  végeredményben 
csak egy kerekecske volt abban a gépe
zetben, amelynek feladata volt egyne- 
műsíteni gondolkodásunkat, beszoríta
ni egy rendszer (és persze egy ideológia) 
„egyedül üdvözítő” kalodájába. Gyórffy 
Gábor könyvében az egész rendszert be
mutatja, s ebből a szempontból jóval 
több, mind amit címével jelez (vagy ami
re akár az alcíme alapján -  A romániai 
magyar nyilvánosság korlátozása a kom
munista diktatúra időszakában -  felké
szülhet az olvasó).

Gyórffy hatalmas bibliográfiai meg
alapozással (könyvek, tanulmányok, tör
vénytárak, és természetesen a korabeli 
sajtó mellett levéltári anyagot is vizsgál
va) tárja fel közel fél évszázad romániai 
magyar szellemi életének említett vetü- 
letét, nem korlátozódva magára a címben 
jelzett intézményre, hanem arra az egész 
mechanizmusra figyelve, amelynek az ré
sze volt. Persze ez a dokumentáció a té
ma kutatásának mai körülményei között 
nem lehet teljes, hiszen a legfontosabb 
anyagot rejtő levéltárak ma is szemérme
sen őrzik titkaikat, de ami számára már 
nyilvánossá lett, a Kolozs és a Maros me
gyei Állami Levéltáraknak a könyvben 
hasznosított, ide vonatkozó anyaga, az is 
elegendő arra, hogy a lényeget megragad
ja és elénk tárja.
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A kommunista párt kezdettől fogva -  
sőt már a tényleges hatalom megszerzé
se előtt — azt a célt tűzte maga elé, hogy 
átformálja, s ilyenformán akarata, cél
jai alá rendelje az adott társadalom min
den rétegének gondolkodását. Ez a cél 
vezette a kommunista sajtót már az ille
galitás évtizedeiben, ezen munkálkodott 
az 1944-et követő rövid pluralista idő
szakban, s ennek a célnak rendelte alá 
az egész szellemi életet 1948-tól, amikor 
befolyása kizárólagossá válhatott a saj
tó, az irodalom, a művelődés, a tudomány 
összes területein. Persze tartalmilag és 
módszereit tekintve igencsak változóan -  
amint ez a könyvből és az alábbiakban is 
kiderül.

Gyórffy Gábor három nagy időszakot 
különböztet meg témájának tárgyalása 
során: a „sztálini korszakot” (1944-1953), 
egy bizonyos „ideológiai válság” időszakát 
(1953-1965) és harmadikul a „Ceauşescu- 
korszakot” (1965-1989). Ez a korszakolás 
persze nem magának a cenzúrának a bel
ső történetéből adódik, hanem sokkal in
kább annak az ideológiának a változása
iból, amelyeknek a szolgálatában állott. 
Ez az ideológia volt más — részleteiben -  a 
sztálini korszakban, Sztálin halála után 
és a Gheorghiu-Dejt követő Ceauşescu 
uralma alatt, s ez befolyásolta magának 
a cenzúrának a jellegét is.

Magát a mechanizmust a román kom
munista párt már készen kapta: ki- 
próbáltan működött a Szovjetunióban 
évtizedeken át, a román párt- és állam
vezetésnek tehát nem kellett mást ten
nie, mint átvennie és saját tartalommal 
töltenie meg a kipróbált kereteket. Mert 
a lényeg ugyanaz volt: elszigetelni a cél
közönséget minden másfajta hatástól, s 
az így kiüresített agyakba táplálni bele 
a saját ideológiát, a saját jelszavakat és 
az általuk elérni kívánt cselekvést. Aki 
pedig ezen az átfogó struktúrán kívül 
állt vagy a feléje sugárzott ideológiával 
bárminő mértékben nem azonosult, az 
csupán arra törekedhetett, hogy ennek 
a -  nyilván egyre totálisabb -  ráhatás
nak a résein át próbálja megvédelmezni 
és közvetíteni azokat az értékeket, ame
lyek az adott totalitárius ideológián túl 
voltak.

Ebben az általános képletben a rész
leteket tekintve persze minden elemnek 
időszakonként más és más volt a helyze
te. Változott az ideológia és a propaganda 
tartalma, változtak az eszközei, változott 
a célközösség, amelyre elsődlegesen hat
ni kívánt s változott az ellenállás tartal
ma és formája is.

Ezeket a „másságokat” időben a könyv
ben átfogott 45 év folyamatában végiggon
dolva, máris vitába kell szállnom Gyórffy 
Gábor korszakolásával -  pontosabban ár
nyalni szeretném azt. Mert mind a kom
munista propaganda célközössége, mint 
a Szellem említett önvédelme-önkifejezé- 
se szempontjából nézve, szerintem tagol
tabb a 45 év története, mint amit az emlí
tett három fejezet kínál.

Már magát a „sztálini korszakot” is két 
(esetleg három) részre bontanám.

Az első 1944 őszétől mindössze 1947- 
ig tartott. Még alighogy átment Erdélyen 
a front és máris mutatkoztak a szellemi 
élet bontakozásának jelei. Az első éveket 
azonban még egyfajta „többszólamúság” 
jellemezte, nem ugyan a korábbi teljes 
skálán, hiszen sem az Erdélyi Helikon, 
sem a Pásztortűz nem indulhatott újra. 
De az Utunk munkatársai között ott vol
tak a helikonisták (Bánffy Miklós, Jékely 
Zoltán, Kós Károly, Molter Károly), az 
EMIR-esek (Berde Mária, Tabéry Géza), a 
Termés köréhez tartozók (igaz: a politikai 
harc kiélesedésével egyesek mindössze az 
első esztendőben). Az intézmények közül 
folytatta munkáját az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület, az EMKE és néhány vidéki 
irodalmi tömörülés is megpróbálkozott 
az újrakezdéssel, sőt egyik-másikuk mű
ködött is (úgy-ahogy), egészen 1948-ig. A 
kommunista ideológia nyilván már akkor 
jelen volt a szellemi élet területén (mind 
hangsúlyosabb jellenlétét egy darabig a 
még folyó háború és a szovjet katonai je
lenlét, valamint a közélet irányításában 
vezető szerephez jutott baloldali értelmi
ség biztosította), de korántsem kizáróla
gosan. Célközössége első sorban az a fi
atal nemzedék volt, amely Adyn, Móricz 
Zsigmondon, a népi írókon felnőve, már 
korábban találkozhatott a régi magyar 
társadalom megannyi ellentmondásával, 
s az ő hatásuk alatt kialakult fokozottabb 
szociális érzékenységéhez adódtak hoz
zá a háborús évek tapasztalatai (a pusz
tulás, a deportálások sem, a fájdalmasan 
feltörő nemzeti konfliktusok sebei). Ez a 
nemzedék -  épp egyéb irányú tapaszta
lat híjján — fogékony volt a kommunista 
ideológia által kivetített jövőkép iránt. A 
cenzúra akkor is kitapinthatóan műkö
dött -  Gyórffy Gábor bőven idéz példákat 
a Kolozs megyei Állami Levéltárban ta
lált iratokból - , de még a beavatkozásai 
elleni tiltakozásnak is van tere. S az ide
ológiai ráhatás sem kizárólagos: a Móricz 
Kollégiumban például még nyílt ideológi
ai viták folyhatnak, s a Szucságon, 1946- 
ban megtartott Főiskolás IKE konferen
cián Szász Pál, Venczel József, László 
Gyula, Buza László tarthat előadást a 
háború utáni kibontakozás útjairól és le
hetőségeiről. A jövőt illetően tehát több 
alternatíva előtt volt nyitva az út.

A romániai magyarság számára az 
„elvtelen magyar egység” ellen 1946- 
ban (Erdély sorsának eldőltével szinte 
egy időben) meghirdetett harc jelezte azt 
a változást, amely az ideológiai ráhatás 
szempontjából a királyság 1947 decem
beri megdöntésével lett döntő fordulattá. 
Valójában ekkortól válik kizárólagossá a 
kommunista ideológia a szellemi élet min
den területén, s ettől fogva teljesedik ki a 
kommunista cenzúra szerepe is. A cél eb
ben a szakaszban már nem annyira a rá
hatás, mint inkább a bármiféle másság 
elnémítása. Semmi olyan hatásnak nem 
szabad érnie a célközösséget (amelyik már
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nem csak a bal-irányban szimpatizáló ér
telmiség, hanem az egész társadalom), 
ami a központilag és minden eszközzel su
gárzott világképet megzavarhatná.

A hangadó romániai magyar értelmi
ség ebben az időszakban a „hit” állapotá
ban van: hiszi (elhiteti magával), hogy a 
közösség sorsának megannyi problémájá
ra a kommunista eszme felől sugárzó ígé
retek megvalósulása jelenti a megoldást, 
s ha a valóság ezt nem igazolja, akkor a 
hiba a valóságban van, amelyet -  minden 
eszközzel -  az eszméhez kell igazítani. 
Ezért vállalja a „kollektív propagandis
ta és agitátor” szerepét, ezért kész ar
ra, hogy a sokszor kegyetlen valósággal 
szemben a reménylett jövőt rajzolja meg 
valóságként. Elfogadja az irányítást, sőt 
részt vesz az irányításban.

Ennek az állapotnak a kifutási ide
je azonban meglehetősen rövid: mindösz- 
sze öt esztendő, s a korszakhatár való
ban Sztálin halála, 1953. Ez után ugyanis 
egyrészt világossá válik, hogy micsoda el
lentmondások feszülnek a hirdetett eszme 
és a valóság között, másrészt ennek a be
ismerése bizonyos értelemben pártprog
rammá is válik, hiszen a szovjet párt élén 
megindult hatalmi harcban -  átmeneti
leg -  győzedelmeskedő erők épp az emlí
tett feszültség feltárásával -  pontosabban 
feloldásának ígéretével -  tudnak a maguk 
hatalmi érdekei mögé tömegeket állítani. 
Az ideológiában ebben az értelemben való
ban „válság” mutatkozik, ami azonban in
kább az ortodox és a reformkommunista 
ideológia közötti hatalmi harc. Ha azon
ban az előző évek kommunista propagan
dájának célközössége felől nézzük az ese
ményeket, ez a nemzedék ekkor indul el 
„a hittől az eszméletig” (hogy Szász János
-  e folyamatba bevilágító -  egyik könyvé
nek a címét kölcsönözzem).

A „két táborra szakadt”, hidegháborús 
világban, a szovjet hatalmi övezet kebe
lében, amikor -  az ’56-os magyar forra
dalom sorsa nemsokára bizonyítani fogja
— még a Nyugat sem volt érdekelt ennek 
a hatalmi rendszernek a megbontásá
ban, a forradalomig hátra lévő két-há- 
rom év alatt nem igazán lehetett messzi
re jutni. Azok az irodalmi viták azonban, 
amelyek 1956 tavaszán-nyarán a románi
ai magyar sajtóban (s még inkább a má
sodik nyilvánosságban) zajlanak, majd 
az író-értelmiségnek a kommunista párt
vezetéssel való, 1956 szeptember végi 
konfrontációja, amint azt a pártvezetés
nek a kolozsvári és marosvásárhelyi írók
kal megszervezett találkozóját feldolgozó 
Benkő Levente könyve (Az őszinteség két 
napja. 1956. szeptember 29-30. Erdélyi 
magyar értelmiségiek 1956 őszén. Polis, 
Kolozsvár, 2007.) bizonyítja, azt jelzik, 
hogy a menetirány jó volt, s az ideológiát 
számukra is egyre nyilvánvalóbban felül
írta a valóság.

Egyfajta ideológiai válságba kerül ma
ga a cenzúra is, hiszen Malenkov szovjet 
pártfőtitkár már 1953-ban szabad utat 
enged a bírálatnak, sőt kijelenti: „a szatí
ra fegyverével kell kiégetni mindent, ami 
a szocialista építést eltorzítja”. S a párt 
más ideológusai frontot nyitnak „a való
ság lakkozása” ellen. Azt pedig, hogy hol 
a határ, senki sem mondja meg pontosan.

Az említett „ideológiai válság” idősza
ka azonban szerintem mindössze négy 
évig tart: Sztálin halálától 1956 késő 
őszéig.

A magyar forradalom leverése és az 
azt követő (Romániában épp a magyar
ság vonatkozásában mértéken felüli) 
megtorlás derékba töri a korábban le
írt folyamatot. A legfelső pártvezetés fe
lülkerekedik a „válságon”, s néhány — az 
írókat közvetlenül is érintő -  politikai 
koncepciós per, az érintett magyar in
tézményekben végrehajtott „tisztoga
tás”, majd a Bolyai Tudományegyetem 
körül egyre nyilvánvalóbban szoruló hu
rok egyértelmű figyelmeztetés azoknak, 
akik nem fogják fel, hogy miről is van 
szó. A hazai magyar irodalmi nyilvános
ságban felülkerekedik -  és újból vállal
kozik a hatalom gátlás nélküli kiszolgá
lására — az ortodox marxista irányzat, 
hangadókká válnak annak rövid időre 
háttérbe szorított képviselői. S miköz-
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ben a párt teljesít néhányat az 1956 őszi 
Ígéretekből, behavazódnak azok az utak, 
amelyek ’56 ígéretes tavaszán járhatók
nak látszottak.

Aki az 1957-1960-as évek hazai magyar 
irodalmi sajtóját (az újraindult Korunkat 
például) fellapozza, számtalan nyomát ta
lálja ennek a visszarendeződésnek. Csak 
néhány kiragadott példára utalnék: arra 
a kíméletlen megtorlásra, amely válasz 
Tordai Zádornak a Korunk ban megejelent 
Madách-tanulmányára, a Szabó Gyula 
Gondos atyafiságát ért „kritikákra” vagy 
a két háború közötti erdélyi magyar iro
dalmi örökséghez való viszonyulás meg
változására az Utunk ban. Mert míg sok
kal korábban Méliusz József még egész 
hosszú névsorát sorakoztatta fel azok

nak, akiknek művét az előző szakasz
ban méltatlanul elhallgatták, az 1957- 
ben indult Nézzünk hát szembe rovatban 
Dsida Jenő, majd Reményik Sándor köl
tészetéről zajló vita már súlyos ideológi
ai elmarasztalásukkal -  sőt Reményik 
esetében költészetének „végleges” letil
tásával -  zárul, míg Bánffy Miklóst egy 
róla írott cikk szerzője az író származá
sával és egykori külügyminiszterségével 
érvelve utasítja ki ismét az irodalomból. 
A cenzúra pedig teszi a dolgát -  a párt
utasításoknak megfelelően -, újraéleszt
ve az 1953 előtti szellemet és gyakorlatot. 
De van egy aprócska különbség, az, hogy 
még az első nyilvánosságban megszólalók 
sem mind érzik jól már magukat a „kol
lektív propagandista és kollektív agitá
tor” szerepében.

A Szellemet pedig valójában nem lehet 
maradéktalanul visszagyömöszölni a pa
lackba: ezek az évek a nemsokára csopor
tosan jelentkező, első Forrás-nemzedék 
előkészületének évei, s „csak” egy újabb 
hatalmi harcnak kell elkövetkeznie ah
hoz, hogy az „eszmélet” felé vezető úton 
való haladás újból lehetővé váljon. Ami 
el is érkezik a legfelső pártvezetésben 
Gheorghiu-Dej halálával bekövetekezett 
változással összefüggésben.

1965 — ebben igaza van Győrffy 
Gábornak -  újabb korszakhatár. A ha
talomra került Ceauşescu tulajdonkép
pen ugyanazt csinálja, amit Hruscsov: 
megnyergeli a rendszerrel szembeni elé
gedetlenséget, s mindent elkövet annak 
érdekében, hogy megnyerje az elégedet
leneket, hogy elhitesse velük: mostantól 
valami más kezdődik. Kegyelemben ré
szesül több tízezer — nagyrészt koncepci
ós perekben elítélt — politikai fogoly, meg
rovásban a „szocialista törvényességet 
megszegő” belügyi hatalom. Szabadabbá 
válik az út a „nemzeti szellem” megnyil
vánulásai, a méltatlanul elhallgattatott 
román írókortársak előtt, megnyílnak a 
határok (a szó konkrét értemében is) a 
Nyugat felé, alkalom kínáltatik a nyu
gati kultúrával való kapcsolatok újrate
remtésére. A Hatalom részéről látványos 
gesztusok történnek Nyugat (és a cseh
szlovákiai események idején „fenyege
tő” gesztusok Kelet) irányába. S az egy
szerre megenyhült cenzúra szűrőjén át 
egy olyan világ áramlik be a köztudatba, 
amelyről addig csak titkos (tiltott) hírfor
rásokból lehetett tudomást szerezni.

A romániai magyar szellemi életben 
mintha az 1956-os szeptember vége foly
tatódna. 1968-ban újabb találkozóra ke
rül sor, ezúttal az új pártfőtitkár és a ma
gyar értelmiség képviselői között, s az 
ott elhangzott felvetések nyomán meg
születik a román televízió magyar adá
sa, a többnyelvű nemzetiségi kiadó, a 
Kriterion, megindul A Hét. Az irodalom
ban pedig elkövetkeznek „azok a lázas 
hetvenes évek”, amelyeket — a cenzúra 
időnként drasztikus beavatkozásai elle
nére (mert „tabuk”, főképp a magyar iro
dalom terén azért bőven vannak) -  csu
pán jelzésszerűen, Szilágyi Domokos, 
Lászlóffy Aladár, Páskándi Géza költé
szete (és ez utóbbi prózája, drámái), az 
Anyám könnyű álmot ígér és az azt követő

> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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> » »  folytatás a 3. oldalról
Sütő-drámák, Szilágyi István regénye, a 
Kő hull apadó kútba érzékeltetnek.

Gyórffy Gábornak e korszak cenzúrá
járól szólva meglehetősen nehéz a dolga. 
Nem csak azért, mert magának a cenzú
rának mindegyre hozzá kell igazodnia a 
politikai érdek szolgálatába állított ide
ológiához, hanem azért is, mert műkö
désének mechanizmusa is „titkosnak” 
minősül. Jól látható viszont, hogy már 
„megszüntetésének” látványos bejelenté
se, 1977 előtt a pártvezetés egy újfajta fel
adatra készíti fel: az intézmények „belső” 
irányítására, a párt által kijelölt felada
tok -  idővel -  egyre kíméletlenebb végre- 
hajttatására.

Az író-értelmiség oldaláról nézve az 
eseményeket, az 1948-at követő helyzet
tel szemben az a feltűnő különbség, hogy 
ez az értelmiség már nemhogy nem vál
lalja a „kollektív propagandista” szere
pét, hanem szembe megy azzal. Még van
nak pillanatok, amikor „szolgálatot” kell 
tennie a Hatalomnak (például a Magyar 
írószövetség nagy port kavart felvetése 
kapcsán, a „kettős kötődés” elvének visz- 
szautasításával), valójában azonban nyil
vánvaló az a törekvés, hogy a hivatalosan 
meghirdetett irány ideológiai ellentmon
dásai által kínált réseken át, azokat a 
maximumig kihasználva, hozzájáruljon a 
kisebbségi magyarság nemzettudatának 
felélesztéséhez, történelmi megalapozá
sához, megerősítéséhez. A Ceauşescu-fe- 
le pártprogramban ugyanis többek között 
döntő szerep van szánva a román nemzeti 
öntudat megerősítésének, ez pedig hivat
kozási alapul szolgál az erdélyi magyar 
múlt, a népi és magaskultúra értékeinek 
felszínre hozatalára.

Ha -  nem alaptalanul — úgy érez
zük, hogy az 1968-as értelmiségi talál
kozó az 1956 szeptemberinek a folytatá
sa, akkor nem alaptalan, ha úgy látjuk, 
hogy a rákövetkező hetvenes évek ennek 
az író-értelmiségnek a számára az 1956- 
ban, majd 1968-ban felvállalt nemzetisé
gi elkötelezettség gyakorlatba ültetése. A 
nagyvilág felé „kirakatként” létrehozott 
intézmények nagyobb része a deklarált 
cél irányában kezd működni, s a palack
ból így kibocsátott szellemet majd csak a 
80-as években tudja a párthatalom -  nem 
kis nehézséggel és drasztikus eszközökkel 
-  megfékezni.

Gyórffy Gábor ennek az időszaknak a 
cenzúráját is vizsgálja -  az előbbiekban 
felvázolt általános tendencia összefüg
gésében. Igaz, itt kevesebb az akkor már 
„nem létező” cenzúráról szóló történet, de 
ez érthető: a pártirányítás sokkal átfo
góbb és rafináltabb módon működik, a to
vábbi a részletek feltárásához pedig már 
olyan belső források (az egyes magyar 
intézményekre vonatkozó megfigyelé
si dossziék és a Művelődési és Szocialista 
Nevelési Tanács belső irányítási anyaga) 
megnyílása szükséges, amelyek egyelőre 
nem hozzáférhetőek.

Van tehát mivel folytatnia Gyórffy 
Gábornak az általa megkezdett munkát. 
De amire építeni lehet -  a most megjelent 
könyv -, személyileg és kutatási irányát 
tekintve egyaránt, ígéret a továbbiakra 
nézve.

SZÁNTAI JÁNOS
A K lo zetto lv a só  
nap lójáb ól
9.
A ház, a hazai pálya a következőkép

pen néz ki:

Az ágytól a klozettig terjedő táv nagy
jából kilenc méter. Be is futható, csalás 
nélkül, tisztán. Befutó vagyok, nap mint 
nap, többször is. Hármas akár. Lehet 
rám tenni, hölgyek, urak. Tesznek is.

Azon a bizonyos napon történt. Azon a 
napon. Ez. Történik.

Felkelek, rajthoz állok. A startpisz
toly eldördül, nem ugróm ki, benne va
gyok az időben, szügyig. Hajtani sem 
kell magam, az izmok tudják, mennyi 
erő kell ezen a szakaszon. Igaza volt an
nak idején Kóréh Barna Pál tanár úrnak 
-  Kalapálnak neveztük, teljesen alapta
lanul, a jó hangzás kedvéért —, amikor 
odakint, a másik pályán megpróbálta el
magyarázni nekünk a futás lényegét. Az 
alap, fiaim, a lustaság. Hogy épp csak 
annyit adjatok bele egy adott pályasza
kaszon, amennyi kell. A többit hever- 
tessétek. Értve vagyok? Nem értettük, 
persze, futottunk, mint a rongybabák, 
jobban, ha tolt a hátszél. Ami aztán en
gem hamarosan és végképp kilódított ar
ról a pályáról. Később, sokkal később, de 
sose későn értettem meg Kalapál tanár 
úr aranyigazságát. Befordulok az első sa
rokkanyarba, leemelem a könyvet a polc
ról. Szezám tárul, jön a második kanyar. 
Most kell visszavenni az iramból, most 
kell spórolni a farbával, hagyni, hogy a 
lábak, a tüdő hanyagolja a resztlit, la
zsáljon kedvére. Libasorban futok, saját 
nyomaimba lépve. És akkor, a kanyar
ból épp kiérve, a célegyenesben, amikor 
a hajrá előtt megfeszített íjjá válik a test, 
megtorpanok. Valaki megállítja a filmet. 
Felfut az inzert a falon, mint a pók:

Ez meg mi?

Hova lett a hazai pálya? Hol a grund, 
ahova bementhetném szenvedelmes befu
tóimat?

Állok. A kanyar sem az már. Sarok, 
fényben ázó éllel. Jobb oldalt tátong a tér, 
partra vetett bálna, bal oldalt a gőzosz
lopként menekülni kész utca, középen, 
ahol állok, a sarok, függőben feszülő kö
tél. Az állhatás napsütötte sávja.

Előttem, a járdán ugróiskola. Labda 
pattog, a kockákon végig. Három rövid, 
három hosszú, három rövid. És megint. 
És megint. Aztán landol a kézben.

Pörögni kezd az enyhén bütykös mutató
ujjon. Pont az arc előtt. De látom, hogy 
lát, a labdán át.

Tudsz focizni?

Megrázom a fejem. Vívóállásba helyez
kedem a sarok kötelén. De nincs ellenfe
lem. Csak a levegőben libegő fecnik.

Gyere egyérintőzni a Hajó utcába.
Mi van, öreg, mégsem te találtad fel a 

spanyolviaszt?
Ugyan sorold már fel a KAC csatársorát.
Láttad tegnap Pearl Buckót kilépni a 

stúdióból? Vagy akár belépni oda? Na?
Legalább azt mondd meg, hogy jutha

tok el a Szív utcából az Ér utcába.
Na ja. Minél kisebb a szemétdomb, an

nál nagyobb rajta a kakas.

Hullni kezd a hó. A fecnik, amik van
nak. A nagy szövetséges. Az áruló nyo
mok egy köpenycsavarintással engem 
árulnak el. Becsusszannak az aszfalt re
pedéseibe, újságosbódék alá, csatornába, 
felszívódnak a metsző levegőben, lecso
rognak, mint a hóié. Hát persze. Tudtam, 
hogy ez lesz. Hogy kitribliz, átrúgja a 
labdát a lábam közt, csak éppen, elegáns 
külső rüsztös pöccintéssel.

Tengernagy!!!!

A betűk, megannyi szánkó, szanaszét 
csusszannak a téren, be az utcákba. Most 
akkor merre? Ellépek a saroktól. A fecni
térkép zizeg a lábam alatt. Mert térkép, 
az mindig van. Az utcák helyet cserél
nek, egymás farkába marnak. Az O ut
cába térek be, az Imre utcából bukkanok 
elő. Megállítok egy járókelőt. Hunyorogva 
néz rám a napsütésben. Tavasz van.

Bocsánat. Nem találkozott egy... tenger
naggyal?

Az öregember meglepetten néz.

Hogy hívják?
Mandigaard.
Azt nem ismerem. Hogy néz ki?
Hát... olyan, sapkás, sálas, nagykabátos.
Tavasszal?

Továbbmegyek. A szél kilódítja alólam 
a térképet. A pályát. Mint azt a másikat 
is. Olyan ismerős ez. Talán minden pályá
val ez van. Csak én képzelem, hogy enyém. 
A döntés. A pálya. Ami marad: egymásra 
dobált utcák, bérházak, hidak, pincék, be
tonudvarok, átjárók, padlások halmaza.

Hova szaladsz, öreg?

Leülök a kád szélére. Megint túlfutot
tam egy távot.

Én is úgy látom.

Lihegek. Pedig majdnem sikerült.

Mit majdnem? Öreg, utolértél. El is 
hagytál. Érted már?

Ülünk. 0  a trónon, én a kádszélen. 
Nézzük egymást. Mint két plakát.
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LÁSZLÓFFY CSABA

A már (még) együtt töltött 
félévszázad
Kovács András Ferenccel
1. Az út, akár egy hosszú mondat, 
amelyet nem mondanak végig
Mi az, hogy Európa-centrikus?... Közösködés a szentekkel és 

a tönk szélére taszító trösztök szentenciáival. Hullámzó lét, rek
lámok villámcsapásai a bizonytalanságban s képzeletet kikezdő' 
borongásban. Ami lezúdul, míg lélegzetet veszek.

Ti melyik álmomból ismertek vajon? Törékeny énünk egyszer 
csak megszökik, vagy — szinte felfoghatatlan —: a változások ál
dozata lesz. A lassú áttűnések fokozzák a magányt... Miért s 
mióta aggaszt a kisemberek ijedtsége, azoké, akik csak a vi
gasztalan vakarózást érzik hosszú éjszakákon át?

Stendhal milánói csatangolásaira gondolok, aki egy piknikre 
siet épp, hol kétszáz talléros hátaslovakon parádéznak a fajan- 
kók, s a kitóduló népség megbámulja őket, akárcsak a nemes 
hölgyek fogatait. Az ifjú francia a hintóbán feszengő matrónák 
ostobaságain derül: a Simplon-hágó útját szidják (melyet quel 
maladett Bonaparte csinált; lám, amiatt áll be azóta olyan ko
rán a hideg Lombardiában). Képzeletükben az Alpoknak a 
Corsóról kivehető láncolata védelmező fal volt az északi szelek 
-  no meg a forradalom „félelmetes szörnyetege” -  ellen, aki a 
hágó útjával gyógyíthatatlan rést ütött... Két évszázad távlatá
ból így veszek részt magam is az előkelő társaság közszemléjén, 
és már-már kedvem kerekedik korzózni és fagylaltozni egy két
száz valahány éves lombard szépséggel.

Kis, koszos állomásban vesztegelünk. A sínek között híg mo
csok folydogál. A lúgos lég; az új „rendezőelv” alaposságával min
dent -  csontvázadat, gyűrt hitedet is -  kikezdő hiány. Ilyenkor 
derülni kéne valamin; talán azon, hogy a szerelem (érdekes mó
don: időnként a szüleim kitartó összetartozását és sebhelyeit is 
magammal hurcolom) annyi évtized múltán is képes -  kijóza
nodva, mint amikor a leejtett szemüveget fölveszed és belené
zel — egy virgonc vadnyúl nyomában megiramodni. Szabadulni 
a sokkhatás alól. A legrosszabbon már túl vagyunk, midőn még 
minden elhatározás elernyedt. Már nem félsz a késéssel fenye
gető, vacogtató utazástól, s én nem szégyenkezem.

2. Az elkallódott memoárból
A megkerült halott barátok ártatlanul lebegő árnyai: mind

egy, hogy szerelembe alámerülő eszelősöké vagy fanatikus kar
rierre vágyóké; az álom vizéből föl-fölbukkanó, találkára váró 
kedves arcok; a megkerült kamaszkori kalandok s az égdarab 
a haragos zivatar villámlásaival sújtott Házsongárd felett, és 
egy másik temetődomb szétágazó, ázott füvű ösvényein megke
rült, bosszantó egykedvűséggel mászó, nyálasán araszoló csó
récsigák; a sötétedő tordai sikátorban megkerült rongylabda, 
s egyáltalán: az a megkerült fülledt nyári délután; Kiss néni 
Szamosba ölt csipás kismacskáinak kétségbeesett karmolásai 
és megkerült nyivákolása, amiképpen nagyapám vonalas irká
jának lapjairól az antiklerikális reakciónak hadat üzenő NEP- 
korszakból előkerült, panteista hangulatú bibliamagyarázatok. 
Megkerült régi rögeszméim, lángoló fűszálak; egy elhamarko
dott, fagyos hangvételű búcsú megkerült visszhangja (nem a ti
hanyié), vízkórságban szenvedő apám sírbatétele előtt; életem 
áttekinthetetlen, zilált napjainak megkerült forgatókönyve; a 
megújuló jégvirágok a kitört konyhaablakon, és a hallássérülés 
ellenére megkerült hangok (fülemben az obsitos idők sóvárgást 
legyőző dübörgése); mint ahogy a pozdorjává tört köröndi bo- 
kály cserépdarabjai, lám, megkerültek, s miután a bűvös anyai 
kéz egymáshoz illesztve összeragasztotta őket, a nagyszobában 
futballozó fiunk megúszta a büntetést. A megkerült lyukas zok
nik s verstöredékek; az elmulasztott ölelések és letiltott Szent

István-napok, az átvirrasztott éjszakák megkerült csillagábrái 
Illyefalván, akárha a vérhasból, flekktífuszból felépült és haza- 
vánszorgó hadifoglyok útját világítanák meg azóta is, s a végre 
megkerült hazát.

3. Kényszerünnepek emlékezete
Esti séták suttogásos nyelvtana, közben a rézrozsda s az ónos 

eső látszólag mindent elöntene, elborítana. Iszonyúra mérete
zett tömegek robajló szétesése a kiagyalt tömbből, s a fogyaté
kos agyakra jellemző gyarló kísérlet -  vagy inkább megkísértés 
-: koholt domborművekkel való leplezése a szüntelen fogyatko
zásnak. Egy szelíd vigyorú, hibbant eszű hajadon bedagadt gé
gével is buzgón kiáltaná világgá a kihűlt közhelyeket; lila ujja
ival a tribün deszkakorlátjába kapaszkodva valósággal élvezi, 
ahogyan a szél a kiürült tribün fakult-piros vászonbevonatát, 
valamint az ő hasonszínű ruhájának rojtjait cibálja.

Elázott, nyúzott zászlók, semmi sem serkent lebegésre, a ma
darak súlyos szárnyakkal köröznek, a sebességét vesztett kép
zelet tehetetlenül úszó hártyája megsebesítve, hiszen egy ilyen 
ünnepnapon minden, ami eszményi, veszélybe került.

Félreértett tiltások, uszítások? De hát, ami félre nem érthe
tő: a hajlongva bukdácsoló öntudat. A visszahozhatatlan hit, 
a bemocskolt önérzet és hagyománytisztelet, a megaszalódott 
évek hitele, s az örök búcsú az egyenhacukában öregesen ücsör
gő ifjúságtól. (Mert nem elég a kalciumot helyesen adagolni s 
az ásványi sókat, a meg nem nevezhető elemek -  önemésztés, 
kockázat, veszélytudat és szabad akarat — mind-mind elenged
hetetlenek a végtelent megcélzó, nem egyszer önveszejtő suha- 
náshoz.) Ki dönti el, hogy mi a tartós élet tartozéka?... Járjátok 
be a temető ösvényeit, és kérdezzétek meg a csonka karú sír
ásót, akinek ilyen Istenkísértő komisz időben is vétek félrehal
lani vakondtúrással vetekedő mozdulatait.

4. A nyolcvanas évek vége
Akit egy félbehagyott versből ismerhetnél meg: kontya lá

gyan omlik alá, miközben a halványlila árnyékú dombra kapasz
kodunk. Mezőköbölkút! -  alkata, combja, léptei éppoly verete
sek, mint ez a falunév, amint kiejted. Csaholnak ránk az éhes 
ebek; horkolnak a helybeliek. „Sovány a termés, a hazugsággal 
csak fölöslegesen hergeljük magunkat”, veti oda nekünk, csám- 
pás karimájú kalapja alól, szontyolian a kisöreg. „Inkább kell ide 
a patkószeg, mintsem az újságlapot szomorító betűk.” Hirtelen 
összeroppan, nem attól, amit fennhangon ki mert mondani; na
gyobb félelem csírázott ki benne régóta már, kioltva tekintetéből 
minden vágyakozást. (A szem szivárványhártyájába nézve, még 
tintakék tengerekre látni.) Hadonászó, perelő donquijote-figura 
(egymásra pillantunk F.-fel, gyűjteni jött ide, tán még a szitko
kat is): kit szapuljon, mikor már csak a menye él. Hogy kivel? -  
romokban az ősi nyelv!... Vegyes házasságban. Ha tőle vár egy 
jó falatot, az úgyis „cigányútra” téved... (Arra gondolok, hogy 
minden ütésnél van egy nagyobb -  amit a család mér rád.)* Az 
istennek se könnyítene magán, puritán lelkének jobb így, min
dentől megfosztva. Holott ember volt ő valamikor: barmok kö
zött a „legtiszteletreméltóbb állat”. A csontra-bőrre vetkőzöttnek, 
igaz, mind fuvolázhat a sárgarigó. Mintha eltitkoltam volna va
lamit, pedig csak arról van szó, hogy évtizedekig nem volt időm 
leheletfinom emlékeimen tengődni. Csak, ha mint szilánkok fú
ródtak belém. Az az élénk- és keserűzöld dombokon át vezető út 
mára olyannak tűnik, mint valami révület. Vagy álomfoszlány: 
ébredés után a kiüresedett reggeli világosságban hova kaphat
nál utána?... Valami selymes, valami szürke, s bár lassú, mégis 
a megnyíló, kétkedést elnyelő magasságot ostromló, mint a jóság. 
Az ilyen lények, leomló kontyuk ellenére: megfoghatatlanok.

A tér váratlanul kitágult. Mire a sötét valóságburkot át
szakítva túljuthattam volna vele s az esendőségünket dédelge
tő őszeleji nappal, messzibbre láthattunk már a komor felleg- 
barikádoknál. 0  közben észrevétlenül /f/elszállt, mint a pára; 
eltűnt, mint a tűz eledele. Vagy csak önző módon kirekesztette 
az összezsugorodott idő.

2009. június-július

* Németh László-aforizma
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Doberdói emlék
Ezenfelül: a gondolkodás szenvedélyes szükséglete némely embereknek. Ez pedig any- 

nyit jelent, hogy akkor is gondolkodnak, ha gondolataiknak semmi kézzelfogható eredmé
nye nincs. A gondolkodás szenvedélye és praktikuma. És akkor is, ha gondolataik a vég
telenbe vagy a semmibe vezetnek. Tehát praktikus hasznuk nagyon gyakran semmi. Az 
itt következő' megállapítások nagyrésze is olyan, hogy nem derül ki belőlük például ilyes
mi: hogy kell-e szalonnát enni délután, vagy hogy miképp kell köszönni egy miniszternek. 
És mégis: valami lelki haszon csak adódik belőlük, abban reménykedem. Példáúl az, hogy 
miképp szemléled és ítéled meg ezentúl e világ forgatagát. Feltéve, hogy jól odafigyelsz.

Füst Milán

Természtesen bennünket az érde
kel, hogyan kell szalonnát enni dél
utánonként és ezek után miképpen le
het megszólítani a minisztert. A mi 
általunk ismert m inisztert, akinek  
ugyanazon a parton van a háza, mint 
a miénk, akinek a felesége ugyanan
nál a balparti (Rive gauche) mészá
rosnál vásárolja a húsos szalonnát, 
minden második szerdán a tokasza
lonnát, évközi színtelen csütörtökön 
az abált szalonnát, noha a miniszter 
csak szombaton délután érkezik haza 
a minisztériumból és vasárnap reggel 
a m ise előtt nem ehet szalonnát, vi
szont a m ise a mi városunkban, a bal 
parton egész csomó ideig eltart; a h í
vek és a betévedtek, akik csak véletle
nül néztek be, kíváncsiak voltak, mi
ként folyik a Teremtő tisztelete egy 
ilyen korabarokk templomban, de az 
érdekfeszítésből kifolyólag ottragad
tak, le lettek láncolva, a délelőtti mise 
hívei mindenféle fölösleges kérdések
kel ostromolják a plébánost, szegény 
jó Mézes papot, és amikor a m inisz
ter (és én) hazatérünk, végre beállí
tunk otthonunkba kissé kapatosán 
az elhangzott kérdésektől, ugyan
csak többé-kevésbé megilletődve a ka
pott válaszok különleges aromájától, 
a bennük rejlő bölcsesség kamatától, 
hiába, az utolérhetetlen Mézes atya 
(!), akkor már késő van, ilyenkor nem  
falatozik az ember szalonnát. Akkor 
bizony előtte párolog és gőzölög, kelle
ti magát, még rotyog a leveske az öb
lös, kagylót formázó lilavirágos porce
lántálban, amely minden családban a 
nagymama hozománya, m intha anyu
ka szegény lett volna, semmit sem ho
zott a házhoz, a miniszter anyuká
ja bizonyosan földönfutó volt, ebben 
még bajnokságot is nyert, de nálunk  
nem így volt, nálunk minden család
tag becipelt valam it a közös vagyon
ba, ki büszkén, ki sóhajtozva, loppal, 
ki merő szánalomtól vezettetve, ki kö
telességből, amelyet családunk so
ha nem mulasztott el felróni az ille
tőnek és leszármazottainak, vagyis a 
ma élőknek; összegezve tehát: szépen 
gyarapodtunk, a polgári lét díszletei 
és a hozzá kapcsolódó hiedelmek soha

6 --------------------------------------

nem hiányoztak körülöttünk, csakis 
a jólétben éreztük jól m agunkat, sen
kinek sem volt lelkiismeretfurdalása  
mindazért, amit felhalmozott, meg
szerzett, elraktározott, olykor kedvtel
ve elővett, nézegetett; nálunk minden
ki gyűjtött valamit, nagyapám családi 
képeket, nagyanyám damasztabro- 
szokat, a bátyám bélyeget és sarokhá
zakat (persze csak az államosításig); 
mi kifejezetten örültünk minden leve- 
sestálnak, mély tányérnak, elevene
ket szülő ezüstnyelű monogramos vil
lának, szalonnázóköpenynek, ebből 
következően tényleg ettek elődeim és 
az ősök minden napszaknak megfe
lelő szalonnát, például dédnagyapám  
leszelt egy hatalm as szelet olasz (ak-

Jakabházi Sándor: Szertartás (anyagnyomat)

kor még osztrák-magyar) kenyeret a 
doberdói lövészárokban és gondolkoz
ni kezdett. Hozzágondolt a helyzethez 
egy kevés szalonnát, szaftos virslit, 
hamburgert és frankfurtert, (pilla
natnyilag több hentesváros nem jutott 
az eszébe, és különben is akkor már 
Ferenc József, majd Károly királyunk  
-  e néven a IV. a budapesti trónon -  
veszettül vesztésre állt, ha szabad ezt 
mondanom); gondolatban belemélyedt 
a Frankfurter Allgemeine Zeitung az
nap esti kiadásába, amit nem olvas
hatott, mert folyó évben aprítania 
kellett a digókat és a császár ellensé
geinek fogyó-szaporodó fejét leszed
ni, továbbá gondolt a császárhúsra 
(Kaiserfleisch), ha azt tudati válság  
és lelki tusa nélkül, továbbá egyenes

derékkal megehetik-e a köztársasági
ak és az antiroyalisták (ezért volt új
ságolvasó ember az én dédnagyapám, 
vagyis Jorge Mercado alias Kalmár 
Gyuri); és hogy mivel lehetne a csá
szár húsát még ízletesebbé tenni, azok 
előtt, akik ideológiai okokból (kizáró
lag ebből az okból, ami véleménye sze
rint a legnagyobb marhaság, hiszen  
ilymódon kizárjuk m agunkat min
denből, élvezetből, ágyból, pártból, 
páholyból vagy kulcs nélkül csellen
günk, amig hazajön szellemi atyánk 
és ajtót nyit az objektív tudományos 
gondolkodás felé), szóval azok felől 
töprenkedett, akik pusztán elméleti 
konstrukciók, illúziók, illékony köd
képek és betűkből épült székesegyhá
zakból kiáramló kísérőzenék hatásá
ra válnak .. .istákká, lesznek izmusok 
hősi hülyéi, ahelyett, hogy élveznék 
az életet, egy pohár sört a Néva vagy 
a Szajna partján, betöltenék civiliza- 
torikus feladatukat, amivel megbíz
ta őket az Isten, a haza és a géniusz 
loci, azaz midőn a legforróbb igét a 
hely szelleme a fülébe sugdosta a lé
lek uszadékfái közül, a legnagyobbat, 
amit valaha ember hallott.

A m iniszter szalonnáját saját kezű
leg csomagolta be, eltette másnapra, 
amikor vissza kell mennie a m inisz
tériumba, ami már a jobb parton van, 
term észetesen a jobb remény halvány 
csillaga kezdett el sziporkázni a hom
loka mögött, hogy holnap a dolgok 
egyenesbe jönnek, és ebben nem kis 
része lesz neki is, annak az egyszerű  
polgárfinak, akivel még a harmadik 
osztályban is csúfolódtak a dölyfösek, 
és akinek az anyja, a földönfutás zálo
ga mindennap szalonnát pakolt, alig  
füstölt, rágós, öreg szalonnákat, am i
lyeneket csak nagyon szegény csalá
dok esznek, elviszi a minisztériumba 
és megköszöni Istennek, hogy ez is jut 
neki, íme, nem elégedetlen, mint déd
nagyapám, aki ott Doberdóban, a lö
vészárokban, a sárban folyton arra 
gondolt, mi fog történni a világgal, ha 
mindkét fél kiirtotta egym ást, de kü
lönösen ha a császár ellenségei hal
nak meg és akkor mi egyedül mara
dunk az egész világon, de legalábbis 
Európában győztesen, mi lesz az an
golok gyarmataival, mi történik a 
franciák színesbőrű kavalkádjával 
és calvadosával (mint látható, ő már 
akkor demokrata és politikailag kor
rekt volt), milyen sorsot szán Isten, 
a gyáriparosok istene (annak is len
nie kell, ha a Teremtő m aga a teljes
ség) az olaszok gyárainak, üzemei
nek, ki fogja gyártani a fűrészporral 
működtetett hideg füstű szalonna- 
füstölőket, ha már nem lesz rá igény. 
Dédnagyapámat annyira eltöltötte 
ez a nyugtalanság, hogy az első pa
rancsszóra azonnal kiugrott a lövész-

» » » » » »



HELIKON

» » » » » »
árokból, ki abból a történelmi csap
dahelyzetből, ahová őt beletaszította 
több tényező, számos ok összjátéka, 
akaratfolyamok egybehordaléka, pél
dául az, hogy 1887-ben született, hogy 
a sors balpartján látta meg a gyárké
mények füstjét, a csillagokat és az el
ső fecskét azon a szép tavaszon, még 
utána is kapott, és ekkor mondta ki 
az első szót, madár, de anyja (az én 
üköm), nemzeti szempontból fölöttébb 
elfogult volt, ami már nem bocsátható 
meg következmények nélkül, ugyanis 
addigra már a monarchia hallótölcsé
re megtelt a nemzetiségek jajszavával, 
és üköm úgy mesélte, mintha nagy
anyám azt az értelmes szót mond
ta volna ki először, hogy magyar, eb
ből akkoriban még semmi bajunk sem  
származott, nem mint utóbb; az okok 
között, amelyek mind Doberdóba vezé
relték akaratától megfosztva, a hazug  
valóságfényező újságok is szerepet ját
szottak, ui. zombiként a zombori hu- 
szonhármas gyalogos hadosztály köz
katonájaként (ez sem utolsó érv), ő 
Jorge Mercado, alias Kalmár Gyuri az 
öreg király hű alattvalója és legfájin- 
tosabb bakája volt.

A toliunkra tévedt „kiugrás” azért 
enyhe túlzás, inkább kikapaszkodást 
kellett volna mondanunk, hiszen teljes 
menetfelszerelésben (30-35 kg), szuro- 
nyos puskáját föltéve az agyagos-sáros 
árok martjára, felkapaszkodott a sár- 
koloncos létrán, kinyomta magát két 
kézzel, megtörölte a nadrágjában a ke
zét, mit számít már, úgysem látja sen
ki, gondolta el nem ítélhető civil-észjá
rással, felemelte puskáját, szuronyát 
előreszegezve, kissé lemaradva a többi
ektől, ajkán egy artikulálatlan üvöltés
sel, amely azért az alaposabb szemlélőt 
(vagy erőteljesebb képzelőerővel rendel
kezőt) még emlékeztethette a szalonna 
vagy haza, Ferenc József és az édes an
gyalom (ez utalás dédnagymamámra, 
aki otthon várta őt egy „hathetüs kis 
leánnyal” -  neve Krisztina) szófoszlá
nyokra, rohamra indult, szabályosan, 
ahogyan a kiképzésen a rohadt mimó
zalelkű őrmesterek továbbegzecíroz- 
tatták, ahogyan a festők szeretik ábrá
zolni, és a szobrászok kissé előredőlve 
megmintázni az utókor borzongásá
ra számítva a rohamra induló hon vé
delmezőjét, dédapám ment, egyre csak 
ment előre, hová máshová, hiszen a há
ta mögött mások is jöttek, többen is 
szaladtak valamerre, bizonyosan látták  
a célt, amit ő nem, utóbb semmire sem  
emlékezve, kiabálva, elveszítve egyéni
ségüket, civilizált polgári neveltetésük 
utolsó forgácsait is felégetve, midőn 
dédnagyapámat, Jorge Mercadót, ali
as Kalmár Gyurit pontosan szíven ta
lálta egy golyó. Olasz volt, mint Tizian 
és Leonardo, mint Dante vagy Jepetto 
bácsi.

ADY ANDRÁS 

S zitu k  
S zitu  1
itt ülsz mellettem, 
én biztos kívánlak, 
te talán, én most 
akarlak, te esetleg 
máskor... 
de inkább mélyen 
hallgatunk, ugyanarról 
együtt, de meglehet, 
hogy külön-külön, és 
valami teljesen másról

S zitu  2
ha a fejemben laknál 
albérletben, a kényelem 
teljes hiánya eló'bb-utóbb 
rávenne, hogy áthurcolkodj 
egy olcsóbb, teljesen bútorozott 
lakásba

S zitu  3
A tetszhalott almafán 
sárga villanykörteként 
pislákoltak az ottfeledett 
gyümölcsök, halvány 
világuk elég arra, hogy 
foltokban felvillantsa 
a deres hallgatásba 
szenderedett kertet.

Csak a távolban, tán 
a föld alatt dübörög 
forr néhány hang, 
s én gyanítom már mire 
megy ki a tréfa: ha én 
idefenn járkálok, odalenn 
mindenre készen felfűtik 
a vén kazánokat.

S zitu  4
mutass nekem egy embert, 
kinek talpán azt írja: „Készült 
Isten műhelyében, Mennyország, 
rögtön a kapu után a harmadik 
szent manufaktúra.”

én megkarcolom rajta 
a friss festést, hisz paranoiám 
azt súgja: földi árú ez, csak a 
csinos porhüvelyt, valami 
mester-hamisító ügyesen átfújta

Szitu 5
egykor esó'csepp került a kóré 
s az szétrepedt, majd egyre mélyebbre 
jutott, gyökerek alá, barlangmélyi 
sötétbe, és lassan egy egész hegy 
gurult a töredező' mélységbe

most a szomszéd gyerek játszik 
vele, kezében fegyver a fagyos

víz, s a szilárd város hátrarándul, 
betonját féltve egy hólabdától

S zitu  6
Meg tudnád mondani, hány óra, 
hét, hó, év van még hátra? -  
kérdezte az utcasarki jóst, 
s a kérdéssel együtt, a reggeli 
hidegben, mintha egész lelke 
párologna szájában.

Meg, te maszk mögötti idegen, 
de így nagyon nehéz, hisz ez 
nem is tenyér, csak egy teljes 
éven át más-más kesztyűbe 
rejtett kéz.

S zitu  7
A kötél s a közpark egyik 
fája szükséges feltétel, 
a szappan csak burzsoá 
csökevény, kényelmi 
nyafkaság, különben 
miért ragaszkodna, hogy 
orgonaillatú legyen az a 
fránya szolgálatkész kender?

S zitu  8
Miután végigfélte életét, 
rettegve, hogy mivé lesz, 
ha az óramű pontosságú 
karma valahol újra felszínre 
hozza, megnyugodott, hisz 
nem patkány, giliszta lett 
vagy közalkalmazott, hanem 
hajlékony, rétekszépe margaréta.

Másnap, morózusan lelegelte 
egy hasfájós tehén.

S zitu  9
Olyan szépen szólt a hangja, 
hogy leénekelte az útról a sarat, 
a nap hű, sárga kuvaszként ablaka 
alatt hált, s az elkésett darvak sorra 
fagytak a késként metsző' koratélben.

Úgy hangzott dala, hogy 
modern Orfeuszként magára 
talált, s vesztére, itthon maradt 
saját énekében.

S zitu  10
Mint a frissen kibelezett 
kutya melege, hogy pillanatra 
le ne fagyjon kezed, mint sebtapasz 
a tátogó verőérre, vagy mint egy olcsó 
függöny, mely mögött a túlélni, 
halni készülő ágya vetve... 
látszat lenne így a vers is, fércmegoldás, 
félválasz egy véletlen, de életbevágó 
kérdésre?
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MUSZKA SÁNDOR

B a lla d a  a Csavargó  
G ró fo k ér t

V. Ö.-nek

A partról figyeltük hogy úsznak mások 
Együtt az árral s kinek szíve 
Szemközt s merül el egyformán mindjük 
Hogy hörög az örvény s dobálja szüntelen

S ha szédült fejünk már hagytuk indultunk 
Mélyen mellünkbe az utcák szagát 
Részeg dalunktól ébredt a város 
S a porló aranykor hímporát

Szórva szemünkbe rejté utunk el 
Éltünk kutyák közt szüntelen 
Láncot harapva míg fogunk kitörni 
Fagytól-korbácstól védtelen

S bár nem jött segítség elvásott béklyónk 
S mint tolvajt rejtett kincs vonzott az út 
És többé megállni tudtuk nem lészen 
Még viselte bőrünk mit rámért a múlt

Oly messze értünk hol ember nem járt még 
S formált nemessé a harcok sebe 
S volt ki közülünk vissza sem térhet 
Örök időkre tágult szeme

Asszonyok lányok kérték szívünk el 
S mi adtuk mert adnunk egyéb alig 
Lopván magunkat vágyó ölekbe 
Volt hogy kibírtuk hajnalig

Mentünk mert utunk véget nem ért még 
Bár lassan fáradt már közülünk mindahány 
A hegyeken túlra érni próbáltunk 
Mint leprást kerültünk urat és szolgát

S hogy látták megtörni sehogy sem bírnak 
Az időt küldték ránk a legjobb bakót 
S tudtuk ezúttal nem nyerhetünk már 
Vártuk betelni mi megírva volt

Nem menekültünk nem futott egy sem 
Trágár daloktól volt hangos a táj 
Élt a remény még meglesz mit vártunk 
Tisztára mossa szívünk a szennyes ár

És jött a hóhér s egy varjú a napba 
Gyújtván az erdő s fülünkbe vijjogá 
Volt ki egy nőre az útra gondolt épp 
S bár remegett lábunk mosolygott mindahány.

Kompotok, 
m eggylevek
Testvéreim hittétek volna 
A semmin túl érni erőnk 
Harminc hány gázlón drótsövény kerten 
Hittétek volna mikor hideg köd 
Ült a szívekre s a szép arcú pénznek 
Csengése töltött be minden fület 
Hittétek volna utánunk sírnak 
A trágyadomb sarkán dongó legyek 
Hittétek volna nyomot hagyunk majd 
S túléli hírünk meglehet 
Az üveg uborkát mit nagymamánk tett el 
Almás tésztáját kompótot megylevet 
Hittétek volna drága barátim 
Hogy korunk nagy hősként kitüntetettek 
Többféle gyógymód bolondokháza 
És vécék is kapnak rólunk nevet 
Hittétek volna megéri végül 
Mint kurvákhoz járni templom helyett 
Ha közel halálod s biztos mi biztos 
Lelki békédet találni meg 
Hittétek volna testvéreim hát 
Kiderül végül harcunk nemes 
S lökött fejünknek igaz pléh fénye 
Ragyogja be a nemzetet.

Aznap k i  e ln y e r i
Magam vagyok a vásártér sarkán 
Mutatványom nem új s alig más 
A népek inkább a bohócra lesnek 
Erőművészek bukását kedvelik

Magam vagyok a vásártér sarkán 
Kiáltozásom az utcazaj nyeli 
Hozzám csak sánták vakok tévednek 
A vásártér sarkán sátram ha felverik

Magam vagyok a vásártér sarkán 
Hol emberi húgy és étkek szaga ring 
Bámulva innen a tülemlőpolgárt 
Önnön mocskával míg eltelik

Magam vagyok a vásártér sarkán 
Idegen ember kitudja ki 
Tudásom javát pár őrültre bíztam 
Egyszer talán ha felfedik

Magam vagyok a vásártér sarkán 
Jó kezű ácsnak züllött fia 
Láttam arcát már a bőlydult tömegben 
Köntösöm aznap ki elnyeri.

N e m h a llik  á t
Várj hóhér várj még nem jött időd el 
Sehol városban még hortyog a polgár 
Mit ér a vég ha nem látják ezrek 
S a példán okulva nem rettennek el

S egy nap nem félvén többé a pallost 
A terekre gyűlnek hol maguktól részegen 
Bárgyú dalokat dúdolva egyre 
A hegyekbe szöknek s nem éred el

Átkod bár hallják nevetnek rajta 
Leghűbb szolgád is elhagy velük tart 
S járják országod láncuk leoldva 
S tűzvészként terjed ez átkozott kór

Várj még higgy nékem nem jött időd el 
Állati álmát alussza mind 
Fülükben ott még a járom csikorgás 
Kiáltozásom nem hallik át.
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LUCIAN DAN TEODOROVICI
Négy elbeszélés, amelyek egyetlen szöveget 
alkotnak, kicsit banálisát, igaz, de példásat
1. Amelyben a szereplőm 
megjelenik a világon 
és (valamelyest) felnő
Egy napon, amikor ezt semmi nem je

lezte előre, anyám elhatározta, hogy szül 
egy gyermeket. Lényegében, már hét hó
nappal azeló'tt elhatározta és akkor meg 
is egyeztek erről apámmal. Apám fiatal
sága viszont lehetővé tette, hogy jogosnak 
tartsa egy másik nő véleményét, akinek 
nem került sok erőfeszítésébe meggyőzni 
arról:

Hogyha egyszer szóban egyeztél bele 
ennek a gyermeknek a születésébe, szin
tén szóban jogod van megváltoztatni el
határozásodat.

Úgyhogy apám, éppen a születésem 
napján megjelent otthon anyámnál, kato
násan köszöntötte -  ugyanis nem sokkal 
korábban szolgálatot teljesítő katona lett 
—, és a kötelező bocsánatkérések után tu
datta vele:

— Kisasszony, én nem ismerem el soha, 
hogy szexuális kapcsolatom volt önnel.

Aztán elment. Mivel abban az időben 
anyám még nem hallott az apasági tesz
tekről, egy rövid bőgés után, határozott 
nő lévén, elment sétálni és egy hídról le
vetette magát. Két óra múlva jelentem 
meg én. Ez azért, mert anyámnak nem 
sikerült elég időt ülni a híd alatt folyó 
víz alján. Egy jószívű arra járó nem sza
lasztotta el az alkalmat, hogy megment
se. Az arra járó, ahogy értettem, gesz
tusa miatt kapott egy kitüntetést: A II. 
osztályú szocialista munka hőse vagy va
lami ilyesmi. Ennek az anyám által újra 
és újra elmesélt esetnek a következtében 
az idők során két rejtély fogalmazódott 
meg bennem: elsősorban azt kérdezget
tem magamban, hogy mivel járult hozzá 
a szocialista munka fejlődéséhez anyám 
fulladástól való megmentésével ez az em
ber? Aztán: tényleg nem ért az anyám 
élete (és ugyanakkor az enyém is a hasá
ban), egy, az I. osztályú szocialista mun
ka hőse kitüntetést. Válasz nélkül ma
radt kérdések. Akárhogy, nem hősökről 
és kitüntetésekről akartam én mesélni.

Tehát olyan konjunktúrában szület
tem, amelyről nehezen lehetett volna el
mondani, hogy boldog volt. De ennek ke
vesebb a jelentősége. Jelentősége annak a 
ténynek van, hogy azon a születésnapo
mon, amikor megmentették a vízbefúlás- 
tól, anyám a jövőmre nézve két fő jelentő
séggel bíró következtetésre jutott:

1. Hogyha nem haltam meg születésem 
előtt, minden további nélkül azt jelenti, 
hogy Isten kiválasztottja vagyok.

2. Anyámnak minden tőle telhetőt meg 
kell tennie, hogy normális megélhetést 
biztosítson nekem, nem mint az övé, vi
harvert falevél, a sors talajgyalujától le
tarolt gyengéd virág és így tovább.

így a két bizonyosság pecsétje alatt 
telt el gyermekkorom: a szentségé és a 
kötelességé, hogy normális életet éljek. 
Amikor betöltöttem a 7 évet, a város leg
jobb iskolájába írattak be, mert ez volt 
normális, és szintén mert normális volt, 
negyedik osztályig csak tízeseket kap
tam. Abban az időben anyám úgy vélte, 
az a természetes, hogy ő tartson el, habár 
a nagyszüleim felajánlottak más szállás
körülményeket nekem, és még egy na
pi meleg ételt is ígértek. Csábítónak tűnt 
nekem, de anyám leordibálta őket:

-  Inkább margarinos kenyeret eszik, 
minthogy veletek éljen, abnormális, hi
tetlen emberek!

Én pedig továbbra is margarinos ke
nyeret ettem, mert anyám nem volt iga
zán jó kapcsolatban szüleivel. Ez azért, 
mert úgy vélte, hogy a szülei közbe kellett 
volna lépjenek amikor megismerte apá
mat, hogy az lett volna normális, ha meg
akadályozzák, hogy szeretkezzen vele. 
Mivel nagyszüleim nem gondolták, hogy 
bele kellene szóljanak lányuk szerelmi 
ügyeibe, anyám azt a következtetést von
ta le, hogy érdektelen, szülői adottságok
tól mentes, az ég által megátkozott embe
rek voltak, úgyhogy nem akart már tudni 
róluk.

Margarinnal és Istenbe vetett hittel 
nőttem fel, addig a korig, amíg felvettek a 
líceumba. Sajnos már az első líceumi év
ben bizonyítékát adtam tökfilkóságom- 
nak, szerelmes lettem, anélkül, hogy 
megkérdeztem volna anyámtól: szabad-e. 
Neki nem tűnt természetellenesnek, hogy 
szerelmes lettem, legalábbis nem tett 
ezért szemrehányást. A fenekemre mért 
néhány fenyőággal azt a szemrehányást 
kaptam:

— Nem beszéltél nekem erről a dolog
ról, más szavakkal megszegted az ötödi
ket azok közül a parancsok közül, ame
lyeket Mózes lehozott a Sinai hegyről.

Következésképpen megtiltotta, hogy 
újra találkozzak az akkori barátnőmmel, 
én pedig megtanultam egy erkölcsi és egy 
illemtanleckét.

2. Amelyben szereplőm, 
saját erejéből, 
kamasz lesz
Tizenkettedik osztályban, mikor úgy 

tűnt, hogy szerelmes leszek egy másik 
lányba, hosszasan elbeszélgettem er
ről anyámmal. Anyám csendben meg
hallgatott, megfülészett, másnap pedig 
eljött az iskolába, és matematika órán, 
tíz percen keresztül beszélt az egész osz
tály előtt osztálytársnőm szégyentelen
ségéről, aki -  „úgy mellékesen, kurva- 
ság miatt bűnös, és tudja, tanárnő, mit 
ír a kurvaságról a Biblia?” -  meg mer
te tenni, hogy az anyám fia beleszeres
sen, hogy ne foglalkozzon a tanulással 
és elbukj a az érettségit, ami alig nyolc 
hónap múlva lesz, ami megakadályoz
za abba a kísérletében, hogy felvegyék a 
Teológiai Intézethez, és ez nem éppen a 
legnormálisabb dolog, „nem igaz, tanár 
elvtársnő?”, főleg, hogy ő, az anyám, sok 
áldozatot hozott, hogy fia egy ilyen jó lí
ceumban tanulhasson, és végül egy utol
só kérdés:

-  Hogy engedhetnek meg ennyire ab
normális viselkedést egy ennyire tekin
télyes iskolában?

A matematika tanárnő megígérte, 
hogy szóvá teszi a problémát a taná
ri tanácsban, és eljárást indít, hogy le
vonják az illetlenül viselkedő diáklány 
magaviseleti jegyét. Az illetlenül visel
kedő lány pedig két napon keresztül es- 
küdözött, minden tanárnak külön és 
mindeniknek egyszerre, hogy van egy 
egyetemista barátja. És ami, követke
zésképpen, nem befolyásolja tanulá
si folyamatát. Hogy amúgy sem tudott 
volna belém szeretni. Mert egy kicsit 
csúnya vagyok és egy kicsit sovány az 
ő igényeinek. Más szavakkal, hogy ő 
semmit sem tudott az én rejtett szerel
memről. Következésképpen ő nem hi
bás, hogy én, egy komplexusokkal tele, 
egy szégyenlős, egy hülye szereti.

A lány megúszta csak egy dorgálás
sal, én pedig társaim megvetésével. De 
a fontos az, hogy anyám egy újabb csa
tát nyert az abnormalitással való hábo
rújában, amely végzetesen be akart lép
ni az életembe.

Természetesen a tizenkettedik végi 
banketten nem lehettem jelen, mert ép
pen ünnepnapon volt. És nem normális, 
hogy ünnepnapon táncolj és szórakozz. 
Azonkívül te:

— Azt hiszed, hogy Jézus kacagott a 
sivatagban töltött negyven nap alatt? 
Azt hiszed, 0  szórakozott, amikor szö
geket vertek a kezébe? Netán azt hi
szed, hogy Krisztus táncolt a golgotái 
úton? Gondolod, hogy ő borillatot érzett,
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amikor ecetbe mártott rongyot dugtak az 
orra alá?

Nem hittem ilyesmit, tehát nem te
hettem annyira abnormális dolgot, hogy 
ünnepnapon elmenjek egy buliba. Nem 
ihattam alkoholt és nem hallgathattam 
modern zenét — „hát persze, hogyha az 
Athosz-hegy szerzeteseinek kórusát hall
gatnátok, nem lenne semmi ellenveté
sem” -  hiszen Jézus sem csinált ilyet so
ha. Tehát, azért, hogy természetes legyen 
a viselkedésem, elmentem aznap a temp
lomba, a stóla alatt megszabadultam a 
mocskos gondolatoktól, megittam egy 
kortyot Krisztus véréből és meghallgat
tam egy hozsannát, majd szellemileg fel
szabadultan hazamentem.

Következett a felvételi a Teológiai Inté
zetben, és, anyám nagy csodálkozására, 
nem vettek fel. Mégis:

-  Nem baj, mondta anyám, miután 
megvert valami fenyőágakkal, mert ő 
úgy olvasta a Szentírásban, hogy a gyer
mek korától függetlenül a verés mindig a 
mennyből kitépett. Nem baj, azt jelenti, 
hogy a Jóisten úgy gondolta ,az Egyházon 
kívül is tudod szolgálni.

Ahhoz, hogy egy irodából és ne az esz
terga elől szolgáljam az Istent, anyám 
úgy döntött, hogy a Műegyetem a nekem 
megfelelő hely. Itt, gyanítom, hogy lé
nyegében a születésem napján levont kö
vetkeztetések közül a második lépett köz
be, éspedig, hogy neki mindent meg kell 
tennie, hogy én normális életet éljek. És 
mert az, amit én szerettem volna csinálni 
abban az időben -  verseket írni és szőlőt 
szedni -  nem szerepelt anyám normális
nak tartott elfoglaltságai között, a követ
kező évben felvételiztem a Műegyetemre. 
Most az én meglepetésemre felvettek. így 
kezdődött a binomok, trinomok és gyökök 
szakasza az életemben.

Két évre az egyetemre való felvételem 
után, egy isteni jel sugallatára vagy szor
gosan betartva ötletét, hogy nekem nor
mális megélhetést biztosítson, anyám 
(aki, időközben megöregedve, annyi
ra összezavarta a világra megjelenésem 
napján levont két következtetését, hogy 
azok eggyé váltak, de már ő sem tudta, 
melyik-melyik) kijelentette, hogy ideje 
volna megnősülnöm.

Épp amikor lelkesen gondoltam, hogy 
a normalitás szabta tilalmak ideje lejárt 
és hogy ideje volna bulikba járnom, hogy 
megtaláljam választottamat, anyám mu
tatott először fenyegetően néhány fenyő
ágat, majd egy karikagyűrűt, amelyet:

-  Ajánlom, mondta, hogy felhúzd a pol
gármester lányának a kezére, mert ő egy 
különleges, jó, érzékeny lány, pont ami 
neked kell.

Habár nehezemre esett beleszeretni 
anyám választottjába, teljes lelkemből 
igyekeztem, hiszen a polgármesternek 
a lánya volt, és végül is, ahogy anyám 
mondja:

-  Ahelyett, hogy egy karcsú nőt ven
nél el feleségül, aki később százkilós lesz, 
jobb ha már az elején egy kilencvenöt ki
lóst veszel el feleségül. így nem lesz mi
től kiábrándulj később. Mondd meg te is, 
nem így normális?

3. Amelyben szereplőm, 
anyja kezdeményezésére, 
beleegyezik, hogy 
megnősüljön
Feleségem menyasszonyi ruhája épp 

akkor pattan t szét, amikor a pap meg
engedte, hogy megcsókoljuk egymást. 
Mivel apósom, a polgármester, startból 
ellenezte az egyházi esküvő ötletét, és 
csak azért egyezett bele mert anyám 
azt mondta: „így normális, legyen egy
házi esküvő, ha nem, olyan, m intha 
nem is házasodtak volna össze”, az es
küvő abban a pillanatban véget ért. A 
menyasszonynak m ár nem igazán volt 
kedve mulatni, ugyanis ruhája bal ol
dalán egy akkora hasadék keletkezett, 
amely lehetővé tette  az azon a részen 
lévő, bőrrel tak a rt öt kilónyi hájnak, 
hogy kifolyjon a napvilágra.

Házasságom a legkedvezőbb körül
mények között kezdődött. Első héten, 
azt tanultam  anyámtól, így normális, 
szentképeket tettem  az egész házba: a 
nappaliba -  az északi falra, a hálószo

bába — az ágy fölé, a folyóson -  a fogas 
mellé és a konyhába -  a hűtőszekrény 
fölé. A második héten, apja tanácsá
ra, hogy így nem normális, feleségem  
leszedte a szentképeket, és helyükbe a 
párt főtitkárának nagyított fényképét 
tette: a nappaliba -  az északi falra, a 
hálószobába -  az ágy fölé, a folyóson -  
a fogas mellé és a konyhába -  a hűtő- 
szekrény fölé.

A harmadik héten feleségem már 
nem bírta a Miatyánkot, amelyet én 
normálisnak tartottam elmondani 
minden étkezés előtt. Úgyhogy attól a 
pillanattól fogva elkezdtük, ami neki

volt normális, m indketten énekelni a 
Tricolort.

Egy hónap u tán  kezdtem megszok
ni. És sok dolgot, ami addig abnormá
lisnak tűnt, idővel norm álisnak kezd
tem érezni. így mivel az am erikai 
filmek, amelyekre kalózszalagokon 
tettem  szert és amelyeket az apósom 
ajándékba adott videóján néztem meg, 
reakciósak voltak és nem kevésszer 
morális merényletként h a to ttak  a szo
cialista értékek ellen, egyre elbűvöl- 
tebben kezdtem nézni a forradalomról 
szóló kubai filmeket, a m unkásem be
rek bátorságáról szóló filmeket a m in
dent elsöprő árvizekkor, és észak-ko
reai filmeket a fáradozásról, amelyet 
a ferde szemű elvtársak fektettek a 
rizsszemek szedésébe és értékesíté
sébe. Az orosz filmeket figyelmesen 
ki kellett válogatni, m ert az újabbak
ban gyakran érezhető volt a pereszt
rojka jelenléte, és a szovjet testvérek 
szégyenére néhány olyan filmművé
szeti alkotás is megjelent, amelyek
ben a szovhoz Ivan Pavlovicsot vagy a 
Fjodor és Aljosa oblovita szülőket gú
nyolták ki.

Örömömre, rövid időn belül rájöttem, 
hogy családom körében normális volt 
az irodalom olvasása. De mivel Blaga 
egy el nem kötelezett, Ionescu egy 
nem patrióta, Panait Istrati egy á ru 
ló és Szolzsenycin egy disznó volt, azt 
mondták, az lenne természetes, hogy 
Beniuc-ot, Sadoveanut, Páunescut ol
vassam, az idegenek közül pedig 
Maxim Gorkijt. Beletörődtem. így rö
vid idő alatt, felfedeztem a hazafias
forradalmi irodalom zamatát.

Sajnos minden két hétben egyszer 
meglátogatott anyám. Voltak pillana
tok, amikor, fenyőágak fenyegetése 
alatt, egy másik norm alitást fedeztem 
fel. Ettől volt, hogy egy időben, anyám 
távozása után, m intha a régi szokások 
feltámadtak volna, evés előtt elkezd
tem a Tricolort énekelni a M iatyánk 
verssoraira, ájtatos kereszteket vetet
tem és térdre borultam a fénykép előtt, 
amelyről féloldalt a párt főtitkára mo
solygott. A munkahelyemen pedig, 
mert időközben apósom munkahelyet 
szerzett nekem, amikor bementem a 
munkásbizottság három hetente szer
vezett gyűlésére, megilletődve levet
tem a kalapomat és megcsókoltam a 
bizottság elnökének a kezét.

4. Amelyben szereplőm 
- végre! - elfilozofál a 
normalitás/abnormalitás 
kettősségén
És ma telt el egy év, mióta elhagytam 

a korházat, sárga lapos bolondként. Egy 
kicsivel több mint két évvel ezelőtt, részt 
véve, mint a munkás emberek képviselő
je, a szovjet katona szobrának a leleplező-
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sén a város főterén, a normalitásom rá
vett, hogy publikusan elszavaljam:

Nem azért, mert felszabadítottad 
a népeket,

Emeltek ily magas pódiumra,
Hanem mert büdösek a lábaid
Anyába....orosz katona.
Ezután apósom, a polgármester, úgy 

vélte:
— Az én lányom semmiképp nem lehet 

összeházasodva a nép ellenségével.
Ezért:
— Mivel egy válás nem jönne jól, kívá

natosabb, hogy olyan emberrel legyen 
összeházasodva, aki, ismeretlen okokból, 
idegileg feladta. Következésképpen be
utaltatott az ideggyógyászatra. Ma egy 
éve, hogy kijöttem onnan. Most, hogy ki
jöttem, anélkül, hogy tévednék, elmond
hatom: a normalitás a legstupidabb fo
galom, amit az emberiség kitalált. Mert 
rákényszerít, hogy normálisan visel
kedj, bár a te normálisod az másnak ab
normális.

Evekig normálisan viselkedtem. Kö
zépiskolába jártam, amikor középiskolá
ba kellett járni, bár én jobban szerettem 
volna a zöld réteken szaladgálni, tehene
ket gondozni, virágot szedni és verseket 
írni. Viszont ez a viselkedés abnormális 
lett volna egy kamasznál. Felvételiztem 
az egyetemre, bár abban az idó'ben az 
volt az álmom, hogy szó'ló'szedó' leszek és 
verseket írok méhzümmögésben. Egy fel
nőtt embernek tudnia kell azonban, hogy 
metaforákat gyártani méhzümmögésben 
nem a legtermészetesebb megnyilvánulás 
egy tizennyolc éves fiatalember számá
ra. Úgyhogy felvételiztem az egyetemre, 
nem sikerült, felvételiztem még egyszer, 
felvettek, majd megházasodtam. Ma telt 
el egy év, mióta beléptem házam ajtaján, 
kilépve a normalitásból, sárga lappal. Ha

normális lettem volna, zenével, balonok- 
kal, barátokkal, tortával ünnepeltem vol
na. De nem vagyok az. Úgyhogy egye
bet nem teszek, csak ülök az abnormális 
székben, várom, hogy feleségem haza
térjen a munkából, hallgatom anyám lo
csogását, aki, mióta abnormális lettem, 
odaköltözött hozzánk és mindennap be
nyomja a kanálka gyógyszert a számba 
-  az abnormális gyógyszereket. -  Nyeld 
le, te ökör, Isten bocsásson meg, mondja 
minden alkalommal, míg én hátradobom 
szemeimet és méltóságteljesen engedem, 
hogy egy csepp nyál lefolyjon az ajkam
ra. Nyeld le, te ökör, mondja anyám, mert 
tönkretetted az életemet a bolondságod
dal. Anyám mindig mellettem volt, ami
kor szükségem volt rá. Anyám mindig a 
jó útra tudott téríteni. És én mindig ar
ról álmodoztam, hogy elégtételt szerzek 
neki. — Nyeld le, mondja folyton anyám, 
mielőtt sírva fakadna, mert te egyébre 
születtél, nem hogy bolond légy. Az ab
normális székből látott világ egy kissé 
másabb, mint a természetesség szabá
lyainak kitett ember szemei által látott. 
Az emberek megváltoznak, nyers voná
saik lesznek, könnyen észre lehet ven
ni megvetésüket. Fejük eltorzul, fintora
ik megváltoztatják kifejezésüket, ideges 
gesztusaik furcsa mechanizmusokká vál
toztatják, amelyek, leigázva az általam 
hordozott abnormalitás vírusától, egy 
megbénult logika nevében, uralhatatla- 
nul működésbe lépnek. Az emberek, mint 
a pókok, amelyeknek hirtelen elszakítják 
a hálóját, próbálnak elrejtőzni előlem a 
sötét normalitásba.

Lényegében, egy abnormális szemében, 
az emberek arra emlékeztetnek, hogy vé
gül is nem többek, mint egy emlősfaj tag
jai, egy kicsit fejlettebbek, de még mindig 
az ösztöné a főszerep. A feleségem ... Az 
egyedüli, aki megtartotta a képét. Ez le

het azért is, mert végül is elsősorban ne
ki ajánlottam bolondságomat. Neki ajánl
va ezt a bolondságot, érthető, hogy már 
az abnormalitás ötlete eszembe ötlésének 
pillanatában előre láttam mostani visel
kedését. Volt időm tehát megszokni ezt a 
látomást róla, látomást, ami most való
sággá vált. Feleségem, a legnormálisabb 
ember, akit az eszem fel tudott fogni va
laha, megtanulta -  ahogy egyébként elő
reláttam -  feláldozni életét egy beteg em
berért. Úgyhogy elégtételem teljes volt. 
O minden este, fáradtan, ugyanabban 
az órában ér haza. Én, a sárga lapos bo
lond, minden nap, feleségem megjelené
sekor, felugrok abnormális székemből, 
hebehurgyán köszöntöm, és tágra nyitott 
szájjal, kidugott nyelvvel, ordítva karjai
ba vetem magam. Az elején, amikor még 
nem tudott kitérni előlem, nagy megelé
gedésemre, néhányszor sikerült leteper- 
ni őt az előszoba csempéjére és kényel
mesen ráülni a száz kilómmal (időközben 
nyápicból elhízottá változtatott az élet). 
Egyszer -  csak egyszer -  hagytam, hogy 
bejöjjön és volt annyi ihletem, hogy épp 
az ebédlőasztal mellett vetettem rá ma
gam. Elesett, beütötte fejét az asztal lá
bába és szidalmazni kezdett. Aztán köny- 
nyekben tört ki, sajnálva kirohanását. 
Többet nem sikerült megismételni a fi
gurát, attól a naptól fogva kitért előlem, 
és a legtöbbször sajnos én voltam az, aki 
beverte a fejét. Ma egy éve, hogy minden 
reggel felébredek, elfogyasztom a regge
limet, majd beülök abnormális székem
be. Egy év. És a magam módján megün
nepeltem.

TÍMÁR MÓNIKA
fordítása

KOZMA ÁGNES 

Á tv á l to z á s
hull a sötét 
hull az álom  
ólom-köd 
reszketeg fákon 
vándorol

lila égen 
lóg a hold 
lila éneket 
dalolt
a kóbor szél

lustán telnek 
puha órák 
meleg csönd 
fészkeli magát 
bőrödbe

szakad az éj 
a plakát -  holt

csillag-foltok 
s maszat-hold 
mi maradt

apró kristály
gömbökké 
koccan a fény 
s lecsúszik 
a füveken

sárga hó- 
golyókat 
dobál a nap 
fák szárítják

sápadt lombjukat 
a Délnek

álmos pupillák 
tengelyén 
tükörpályákon 
leng a fény -  
így ébredez

bömböl az utca 
sír a gyár 
ragyog a város: 
a mű-mocsár

ájul a csend: 
lesz éj-titok 
ólom-köd 
lila dallamok 
emléke

S zám vetés
sötét csendben 
pupillák nőnek

halkuló fényben 
álom riad 
magány-falakon 
szavak foszlanak 
félszeg bánatok 
ordítanak 
bőrök olvadnak 
puha húsrétegek 
miket magadra 
hazudtál 
pucér csontoké 
az utolsó felvonás 
fogak közt éleződik 
a ritmus tovább 
ráncok mosolyok 
feslenek
az árnyék leválik 
torzképétől 
a formától 
a körvonalak 
tükör-arcú 
hazug-magad 
önmagad 
ellentéte vagy!
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SZŐCS ISTVÁN

Kolozsvár
Gáli Erwin és Gergely Balázs fen

ti című könyvét,1 az olvasó Kolozsvár 
születési anyakönyvi kivonatának, ke
resztlevelének vélhetné, amelyről meg
ismerhetné végre a szülők és kereszt- 
szülők nevét; azonban hamar kiderül: 
e kötet leletmentés! A X-XIII. száza
di Kolozsvár „magyar vonatkozású” 
régészeti anyagának nyilvántartás
ba vétele, rendszerezése, áttekinté
se; illetve mindannak a számbavéte
le, ami ebből az anyagból megmaradt, 
nem kallódott el, illetve nem lappang 
még most is valahol dobozokban, pa
pírzacskókban vagy „magángyűjtők- 
nél”. Másrészt annak a ténynek a na
gyon határozott megerősítése, hogy ez 
a leletanyag a legközelebbi kapcsolat
ba hozható mindazokkal a leletekkel, 
amelyeknek megjelölésében szerepel
nek a „honfoglaláskori” vagy „állam- 
alapítás korabeli” kifejezések. Vagyis 
szélsőségesen óvatos megfogalmazá
suk szerint: A  „honfoglalásként” meg
jelölt migrációs szociológiai jelenség 
érintette az erdélyi medencét is. Másik 
ilyen óvatos megfogalmazás, hogy 
az em lített jelenség résztvevői, „őse
ink vagy akiket őseinknek hiszünk”, 
Kelet felől érkeztek; és ezen kívül 
úgyszólván semmi sem állapítható 
meg pontosan, ami az események mé
retét, kiterjedését stb. illeti.

Ez az óvatosság 120%-ban indokolt 
és érthető. Először azért, mert a szer
zők nagyon őszintén, nyíltan és bát
ran elhárítják azoknak a bizonyos 
román történészi-régészeti irányza
toknak a nézeteit, amelyek a magyar 
vonatkozásokkal szemben elutasítóan 
vagy éppenséggel ellenségesen nyil
vánultak meg, soviniszta módon; na
gyon kell hát vigyázniuk arra, hogy 
megvádolhatóak ne legyenek holmi 
viszont-nacionalizmussal, és szeren
csére tudnak is vigyázni.2

Ugyanakkor indokolt az óvatos szó- 
használat am iatt is, mert a XIX. szá
zad magyar honfoglalás-látomását 
(lásd Feszty-körkép) ma már a ma
gyar történetírás is több vonatkozás
ban megkérdőjelezi, akárcsak az orosz
is. Én magam például már 1972-ben 
hivatkoztam olyan közlésekre, am e
lyek szerint a (szovjet)orosz régészet 
nem igazolta a magyar honfoglalók
nak tömeges jelenlétét a Kárpátoktól 
keletre eső területeken az adott idő
pontokban. Ezzel kapcsolatban már 
Magyarországon is érezhető a hiva
talos tudomány manőverezése, lásd a 
nemrégiben általam  ezeken az oldala
kon érintett Petrik (Erdélyi) István-fé- 
le célzásokat a Baskiria és a Kárpátok 
közötti („honfoglalók” vonatkozású)

születése
régészeti vákuumról. Cholnoky Jenő 
már 1913-ban megemlíti, hogy Árpád 
honfoglalása tulajdonképpen hazaté
rés volt... Fáy Elek 1908-ban adja ki 
A  magyarok őshonáit, amely szerint az 
nem észak-keleten, de délkeleten ke
resendő, a Kaukázustól, Káspi-ten- 
gertől délre (ahogy Desericius már 
jó százegynéhány évvel azelőtt ál
lította), Móricz Zsigmond 1929-ben 
a Nyugatban  közreadja Marjalaki 
Kiss Lajos tanulmányát arról, hogy 
a Kárpát-medence folyóneveinek egy  
része már a honfoglalás előtt magyar, 
és hogy az Anonymus által em legetett 
népességek valóban megfelelnek a ké
sőbb ehelyeken kimutatható nem zeti
ségeknek, ám ahol az etnikumot nem  
jelöli, csak a „falubeliek” (rustici) ki
fejezést használja, ott ennek megfele
lően magyar volt a lakosság akkor is, 
most is.

Harmadsorban pedig óvatosnak  
kell lennünk amiatt, hogy a honfog
laláskori magyarokról szóló források

ma nem egy helyen új értelmezésekre 
nyitnak lehetőséget.

Szerzőink tudományos irányítójuk
nak, példaképüknek Bóna Istvánt vá
lasztották, aki, noha több esetben 
mást mond, mint Györffy György és 
Kristó Gyula, a leglényegesebb vonat
kozásokban velük ért egyet, és ez ép
pen Anonymushoz kapcsolódik. Két 
vonatkozásban is: hogy Gelou és blac- 
chusai költött alakok, és hogy „a hely
nevek értéke relatív”.

Ami az első kérdést illeti, Gáli és 
Gergely ugyan hivatkoznak Makkay 
Jánosra, aki „ugyan elismeri az 
Anonymus által leírtakat, azonban

a Blak népnévvel nem azonosítja a 
Vlach népnevet”.

Jóhiszeműségükre vall, hogy 
Makkay jól megírt tanulm ányát meg
említik, azonban régész-elfogultsá
gukra, hogy azt már nem látszanak  
tudni, ez a felismerés nem Makkay 
János régésztől ered! A gondolatot 
már jó száz évvel ezelőtt pedzi Réthy 
László nyelvész, azonban csak vagy  
ötven éve tisztázza Bodor György 
néprajzos-történész, végül Rásonyi 
László, a kiváló turkológus dolgozza 
ki a Makkay által is felhasznált for
mában.3

Egy egészen egyszerű, figyelmes 
oklevél-böngészés is rávezet: ha XIII. 
század előtti szövegekben ez a népnév 
többes genitívusban blaccorum, ke
mény k-val, akkor egy bolgár-török tör
zset jelöl, a bulákokat. Ha lágy ch-val: 
blachorum  (sive walachorum), akkor 
románokat. Márpedig Anonymusnál 
az előbbi alak fordul elő. E törzsről 
hívták pl. egy időben Fogaras földjét 
Terra Blaccorumnak, s az ő em léke
zetüket őrzi Brassó egyik külső ne
gyede, Bolgárszeg is! A Gelu név pedig 
a Gyalu-Gyula név egyik írott válto
zata! És így megoldódik az annyi zi
hálással folytatott Anonymus-vita, 
de egyes főtörténészek, ha fene fe
nét eszik, sem hajlandók kézbe venni 
Rásonyi művét; mivel turkológus, hát 
nem szakmabeli! (Egyébként jellemző, 
hogy a mongolokhoz küldött pápai kö
vetnek azt a közismert közlését, hogy 
a hunokkal és magyarokkal együtt 
jöttek ki a blaccusok is Baskiria felől, 
a történészek mindég csuklás nélkül 
lenyelték.)4

A Bóna István iskolája iránti tú l
zott tisztelet okozza, hogy átveszik  
azt a nézetet: a földrajzi nevek ér
téke „relatív”. Pedig döntő is lehet. 
Például Bóna említi, hogy amint a 
magyarok nagy sebtében átgyúród
tak a Kárpátok résein, hogy mit le
hetne minél gyorsabban „átvenni”, 
azonnal átveszik a már az ókorból is
mert Szamos nevet, mégpedig Somis, 
csicsergő alakban, nem gondolva az
zal, hogy a hangtörténet és a helyes
írástörténet nem fedi egym ást. Kitől 
veszik át, kik „a környék lakói”? A vi
lág nyelvei (Akadém iai Kiadó, 1999) 
ezt írja: „Dák eredetű lehet több er
délyi folyónév: Temes, Maros, Körös, 
Szamos”. Csakhogy ne válogassunk, 
ne csipegessünk az adatok közül! 
Vegyük összességükben őket. Vagyis 
ugyanezen az övezeten végigseperve 
a térképet, de most északról délnek, 
az Avas hegységtől a Kazán-szoros 
melletti Almás hegységig, a követke
ző -os, -es, -ös-sel képzett folyóneve
ket találni: Szamos, Lápos, Almás, 
Sebes, Nádas, Aranyos, Körös, Maros, 
Temes, Karas! És egy keletre kiága
zó sorozat: Tölgyes, Gyímes, Tatros,
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Kormos, Vargyas, Tömös; és még egy 
sorozat Sebes! Az em lített Avas és 
Almás hegységek között még néhány 
havas: Hagymás, Csukás, Fogaras! 
Volt tehát miből válogatniuk a dákok
nak! Megjegyezendő, hogy a Maros 
nemcsak folyónév: Kárpátmedence- 
szerte több helység nevében is elő
fordul, lásd a Duna-kanyarban 
Nagymaros, Kismaros stb. A Dés kö
zeli Magyardécse falu mellett van 
egy Marosája nevű határrész, viszont 
M arosújvár mellett egy dombvonulat
nak  Szamosoldal a neve (románul is 
Coasta Someşului). A folyónév töve ér
telmezhető a m agyar nyelvből úgy, 
hogy a szam-tő  a szamóca, vagy za
matos szavakban lelhető fel, vagy a 
som  szónak egy változata. A Körös fo
lyónevet sokan a görög krüzosz: „ara
nyos” népetimológiás következményé
nek ta rtják , de a hasonló helynevek 
m iatt a magyarból is értelmezhető. A 
Temes szót sem feltétlen szükséges a 
Temzével összekapcsolni (Thames); 
aki e folyó vízrajzi sajátságait ismeri, 
tudja, hogy mily gyakran eltömte, be
tem ette saját medrét, s em iatt változ
ta tta  is (Temesvár sincs a Temes mel
lett!).

Bátor és termékeny a szerzőknek az 
az álláspontja, hogy a kora Árpád-ko
ri sírokban nemcsak a harcosok s az 
esetleges „előkelőek” temetkezéseiben 
kell m agyar elemet keresni, hanem  
a köznépiekben is. Joggal u tasítják  
el azt az álláspontot, ami máskülön
ben kiváló régészeknél is érvényesült 
(Hampel József, Fehér Géza), hogy a 
köznépi sírokban csak szlávokat le
hetne találn i. Egy „vegyes értelm e
zés” m egm enthette volna őket is ettől. 
Hiszen a korabeli la tin  nyelvű okle
velekben, valahányszor megjelenik a 
vulgo -  közönségesen, vagyis „a nép 
nyelvén” értelm ű — m agyarázat, u tá 
na mindig m agyar szó vagy név követ
kezik. Ez a jelenség, érdekes, először 
a népi íróknak tű n t fel, azzal együtt, 
hogy a szolgáló (és „kis[iparos”]) sze
mélyek neve e legrégebbi adatokban 
szintén magyar. S abban is igazuk van 
szerzőinknek, hogy a „harcos” minősí
tésű  temetkezésben levő leletek sem 
feltétlenül magyarok! Hiszen számos 
forrás említi, többek közt Anonymus 
is, hogy a m agyar uralkodók idegen, 
főleg m ohamedán íjászokat alkalm az
tak. Ilyenek voltak a kalízok is, akik 
azonosak vagy összetéveszthetők a 
csatlakozott kabarokkal.

A nem keresztény „aulikus” harco
sok alkalm azásának a pápaság csak 
IV. Béla trónralépésével tudott véget 
vetni (aminek sajnálatos következmé
nye lett, hogy néhány év múlva a ki
rály a mongolok ellen nem tudott adek- 
vát fegyvernemet szembeállítani!).

A kabar kérdéssel érkezünk el az 
óvatosságra intő mozzanatok h a r
m adik csoportjához. Mint közismert, 
Horezmben két nyelvet beszéltek, egy 
irán i és egy tü rk  (kipcsaki) nyelvet. 
Noha a horezmi törökség történelmi- 
leg-kulturálisan csak később bonta
kozik ki, valószínű, hogy a IX-X. szá
zadban a kazár kaganátusba s onnét 
tovább nyugatra és északnyugatra tá 
vozott kabarok között m ár akkor vol
tak  nagy számmal török nyelvűek.

Tekintettel a rra , hogy annak  idején 
a kabar Bulcsú ügyesen beudvarolta 
m agát a bizánci császári palotába, az 
ő információi u tán  alakul ki az a kép, 
am it bizánciak terjesztettek  a turkok- 
ról, és ezt a képet későbbi szerzők rá 
vetítették a magyarokra! így azt az 
annyit em legetett tényt, hogy a m a
gyarok (vagyis a turkok!) két nyel
ven beszélnek. És lévén, hogy a kabar 
turkok kipcsaki nyelven beszéltek, 
Anonymus m egint „jól tévedett”, am i
kor a kijevi Oroszország területén  fel
vett „kun” csoportokról beszélt!

Tárgyunknál maradva: hogy
Kolozsvár környékén vannak-e „tö- 
rökös”, azaz pl. kun földrajzi ne
vek? A Dezmér falunéven kívül ide 
sorolható esetleg Kolozs&ara, vala
m int Kendilóna és Szarvasként ne
veknek a kend  eleme. (Lásd: kék ken
dek.) M indenesetre a sokat em legetett 
szláv elem eléggé elenyésző, legalább 
annyira, m int am ennyire a Tótfalu fe

lől folyó Plecska vagy Gorbó cserme
lyek jelentéktelenek a Szamos, Kapus 
és a Nádas folyókhoz képest.

Nem szabad lemondani a „vegyes ér
velésről”. M ert például azt a tévhitet, 
hogy Kolozsvár eredetileg ném et vá
ros volt, és csak a XV. században kez
dett magyarosodni, könnyen eloszlat
ják  az okleveles adatok, a város német 
neve először majd csak négyszáz évvel 
a település létrejötte u tán  bukkan fel! 
(Clusenburg 1348, C lausenburg 1401, 
amikor a Clusvar más hasonló a la
kokkal együtt 1235-től van adatolva, 
Kolozs[akna] nevében 1192 óta, és ki 
tudja, hány ira t pusztult el a ta tá rjá 
rás idején!)

M indenesetre remélhető, hogy e k i
tűnő  szerzők folytatják m unkájukat, 
és akkor majd az irodalom-jegyzé
kükbe olyan művek is fognak Bóna és 
Kniezsa, Kristó mellé kerülni, akik a 
Kárpát-medence m agyar vonatkozá
sairól a X. század előttről is tudnak  
mondani valamit; az elején em lítette
ken kívül Melichtől Móra Ferencig.

Jegyzetek

'Gáli Erwin -  Gergely Balázs: Kolozsvár születé
se. Régészeti adatok a város 10-13. századi történe
téhez. Kolozsvár, 2009, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 
Természetesen, mint laikus, nem vállalkozhatom 
a kötet érdembeli bírálatára vagy méltatására, ám 
miután a szerzők meggyőzően sugallják azt a né
zetet, hogy a nyelvi, az etnikai, a kulturális konti
nuitás különböző jelenségek, ez általános érdeklő
désre is számot tarthat, azért érdemesnek látom a 
szerzők és az EME kiadványai iránt egy kis érdek
lődést kavarni.

2Remélhetó'leg nem okoz félreértést Vasile 
Pírvan nevének futólagos említése a régi román 
kultúrpolitikusok között. 0, bár annak idején a dá
koromán elmélet egyik főexponense, roppant tá
jékozott, nagyműveltségű, korrekt tudós volt, aki 
ellenfelei nézeteit nemcsak elutasította, hanem 
tárgyilagosan ismertette is. Geticája páratlanul 
gazdag az odavágó magyar bibliográfia ismerteté
sében; tőle tudom például, hogy Melich János nyel
vészünk szerint 1910-ben (!) Zalatna római kori ne
vét, az Ampoliont a mellette csörgedező Ompoly 
folyótól nyerte, az pedig magyar szó, a hömpölyög- 
gel is kapcsolatos. A korabeli tudomány merev né
zetei közt Pírvan természetesen azzal utasíthatja 
el ezt a véleményt, hogy a magyarok akkor még kö
zelében sem jártak a Kárpát-medencének.

3 Amikor annak idején nekem is kezdett feltűnni 
e probléma, tanácsért levélben Györffy Györgyhöz 
fordultam; ő, bár nem értett velük egyet, figyel
membe ajánlotta Bodor György és Rásonyi László 
állításait; szép példája a tárgyilagosságnak.

4A kötet bibliográfiájában, bár tisztelettel keze
lik László Gyula munkásságát, nem említik a ket
tős honfoglalással kapcsolatos munkáit.
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TÓTH MÁRIA

A Zsolnay zsírosbödön
Hiszek abban, hogy a tárgyak idővel lé

nyekké válnak, átveszik a birtokos tulaj
donságait és úgy élik életüket. Ezt nem 
én fedeztem fel, hanem a japán Zen budd
histák. S ha ez így igaz, a tárgyak jelzé
seket is adhatnak le, már akinek van füle 
az ilyen parafenomén hangok kiszűrésé
hez. Van az egyik szobámban egy ruhás- 
szekrény, az uram abban tartotta szép, 
elegáns öltönyeit, nos, minden nap, úgy 
délután hat és hét között a szekrény han
gokat hallat, valami percegés, valami ne- 
szező toszogatás. Kérdem a néha nálam 
vendégeskedő rokonságtól: ti ezt hallot
tátok? Felkapják a fejüket, tekintetük az 
enyémben, igyekeznek átvenni valamit 
lelkem hangulatából, s ezért nagyon hal
kan formálják a szavakat: mit kellett vol
na hallanunk? Legyintek, szóra se érde
mes. Ha magamban vagyok, oda szólok a 
szekrény felé: úgy, úgy, megint itt vagy? 
Erre viszont válasz eleddig nem érkezett. 
Tehát ezeket a túlvilági hangokat a bú
tor-lényektől nem mindenki hallja, a ki
választott személynek füle kell legyen 
hozzá. Különben én biztos vagyok benne, 
hogy van túlvilág, mert két olyan hangjel
zés jutott el hozzám, ami nem közönséges, 
átlag-fülnek való. Néhány nappal az uram 
halála előtt, több, fátyolos hang jutott el 
hozzám, amolyan kínlódás, hogy érthető
vé váljék, de nem vált, hanem elhalt. Ezt 
a jelzést az uram is hallotta. Szerintem 
őt akkor szólították, mert mindenkit szó
lítanak, csak annyi, hogy az átlagember 
ezt nem hallja... Meghalt életem egyetlen, 
nagy szerelme, s rá egy hónapra, ugyan
csak este, kurta, fájdalmas sikolyt hallot
tam. Az uram ijedten ült fel az ágyában, 
mert azt hitte, tőlem ered. Néhány perc 
múlva a sikoly ugyanolyan intenzitással 
megismétlődött. Felismertem T. hangját. 
Az írószövetség egyik elnöke mesélte ne
kem Mangália-Neptunon, az írók-házá- 
ban, hogy Houstonban, az űrközpontban 
bevitték egy terembe, leoltottak minden 
fényt, és a lelkére kötötték, hogy hallga
tózzék. Sikolyok, suttogások, beszédfosz
lányok, minden tonalitásban továbbított 
emberi hangok... Az űrkutatók elmond
ták az elnöknek, hogy ők ezt vették fel a 
világűrben. A sógorom, Czinczér Ernő sü
ket, de van képessége rá, hogy az emberi 
fülnek felfoghatatlan hangokat kiszűrje 
magának. Ernő sógorom ugyanúgy fel
fogja a tárgyak üzenetét, a túlvilági jel
zéseket, akárcsak én. Gondolom, ezért 
kötődik mániákus kitartással a tárgyak
hoz. Első elemista lehetett, s komiszkodó, 
kegyetlenkedő kis társai kiálltak a ka
tedrára, és apró állatokat kínoztak, akik 
vinnyogtak, nyávogtak, nyüszítettek, s a 
gyerek Ernőké zokogva kérte, hogy hagy
ják abba. Világos, hogy gyermeki kegyet
lenkedéssel csak azért is folytatták. Ernő 
aztán, később, a maga módján megbün
tette ezeket a gyerekeket, vagyis igazsá
got osztott, de megtanulta hallani az örö
möt, a fájdalmat, az állatok, a tárgyak 
üzenetét. Ergo, a sógorom ott, a puszta

parasztvilágában prófétának született. 
Hallotta a ház, a világ, a tárgyak füllel 
nem percípiálható hangját, a hívogató 
susogásokat... És ha ez így igaz, akkor az 
is előfordulhat, hogy a tárgyak meghódí
tanak, meggyógyítanak vagy elveszejte- 
nek, de olyan is előfordulhat, hogy figyel
meztetően kupán vágnak. Az angolok a 
tárgyak beszédére azt mondják rá: enjoy 
the silence...

Innen eredhet, hogy Czinczér Ernő, 
a sógorom, miután gyökeret eresztett 
Aradon, minden szombaton és vasárnap 
megcélozta magának az ócskapiacot, reg- 
geltől-délig ott barangolt, kezében egy 
marhanagy szatyorral. S a szüleim öreg 
háza kezdett megtelni furcsa tárgyakkal, 
a sógorom szerzeményeivel, különböző 
méretű ezüst csengettyűkkel, kolompok- 
kal, gyertyatartókkal, csuprokkal, tá
lakkal. A gencsi paraszt-prófétában egy 
régész lakozott. Van érzéke és ízlése a vá
logatáshoz, finom rálátása a régvolt idők 
értékeire, szépségeire. Czinczér Ernő, a 
sógorom, hétvégén beugrott az ócskapiac
ra, valahogy olyan elszántsággal, mint
ha bele akarna fulladni a sokadalomba. 
Végzetes gesztus volt ez a részéről... A fe
lesége éveken át ott trónolt a vasárnapi 
asztalfőn, és csúnyán lehordta az urát, 
amiért hülyeségekre költi a konyhapénzt. 
Ugyanez a perszóna manapság már nem 
értekezik arról a témáról, mert roko
kó tálakkal telt meg a konyha kreden- 
ce, s ezeknek már gyakorlatias hasznuk 
volt. Arról már nem is szólva, hogy csuda
jói mutattak az ünnepire megterített asz
talon. Az irónia, az mindig sértő, a hu
mor soha, abban csak jól elrejtett okosság 
csillog. És higgyék el nekem, ez az írás 
csak hasonlít egy novellához, ez itt most 
nem egyéb egy elsuttogott vallomásnál a 
tárgyak leikéről. A sógorom iróniája egy
fajta öniróniává nemesedett; s ezzel már 
bátran lehetett közelíteni a tárgyakhoz. 
A sógorom, úgy általában, süket, valami 
szervi baj lehet a fülével, de ha a család 
suttogva cseréli az eszmét a konyhában, 
ő azt a kertben biztosan hallja, sőt, felele
tet is küld rá, de nyomban.

Mindaz a parafenomén jelzés, ami öreg
ségemben közelített hozzám, ahhoz én 
időben hozzáedződtem a lelkületemmel. 
Nekem nem pszichés, hanem spirituá
lis bajaim vannak. Már az is furcsaság, 
hogy egy idő óta felkeresnek az angya
lok, nem a szárnyas, a selyemruhás keru- 
bínok, hanem holmi kislányok, akik meg
születtek ugyan, de nem nőttek nagyra, 
mint az én kis Veronikám, erre a medi
cina azt mondja rá: nem állt be a légzé
si reflexük. Noica, a román filozófus ál
lítja: a filozófia gátat vet a butaságnak. 
Nekem tehetségem van a szenvedéshez, 
de annyira, hogy azt már néha be is kép
zelem magamnak. Ehhez még az is hozzá
adandó, hogy az ember az egyetlen lény, 
aki tudja, hogy egyedül van (Octavio Paz). 
S ez számtalanszor katarzis-helyzetbe ho
zott. És akkor ajándékot kaptam a sors

tól egy olyan nyáron, amikor a fákat, ott, 
az aradi, szülői házban belakta egy fako
páncs. Hallhatóan, tisztességesen dolgo
zott az öreg, göcsörtös törzseken. Ennek 
a nyárnak már csak ráadása volt, hogy 
a sógorom az ócskapiacon felfedezett egy 
eredeti, gyönyörű Zsolnay zsírosbödönt. A 
szépség ott ragyogott a tárgy banalitásá
ban, köznapiságában. Űrtartalmát meg- 
saccolva, olyan hat, hét liternyi lehetett. 
Nem több. A sógorom, hogy demonstrálja, 
hogy lássam, ő menynyire komolyan ve
szi a régiségeket, külön az én számomra 
beszerzett egy gyönyörű albumot is, telve 
fényképekkel, festmény-reprodukciókkal 
a Zsolnay családról és termékeikről. Még 
csak ez lett egy feledhetetlen nyár a szá
momra, nem kényszerültem rá hallgatni 
a beszélőgép húgomat, illetve a fülemig el
verődött a szöveg, de nem fogtam fel, nem 
rögzítettem. Az Iluci nevű nő nem is be
szélt, hanem csúnyán duzzadó alsóajkára, 
az ajak párkányára buktatta ki a szava
kat, mert ő mindent kimondott, ami meg
fordult a fejében, s főleg azt is, amit el kel
lett volna hallgatnia... Szóval én, az aradi 
konyhában a hallgatás magányába vonul
tam vissza, én voltam. Én és mellettem a 
Zsolnayak. Ez az album egy valódi család- 
regény volt, ám értekezés is a magyar ke
rámiaiparról.

Ha belehelyezem a Zsolnayakat a ma
gyar ipari forradalomba, látni vélem 
őket, hogyan nőttek a kezdeti fázissal. A 
Zsolnayaknak immanens problematikája 
is volt, hogyan lesz a földből, az agyagból, 
a kaolinból értéktárgy és örökös darab. 
Mint például ez az Aradon felhajtott zsí
rosbödön. Van formája, van színe, valami 
tompa zöldeskékség feszül rá. Finoman.

Számomra semmi kétség nem fért hoz
zá, hogy a Zsolnay zsírosbödönnek törté
nete, múltja van, valamikor gyerekek ül
hették körbe, édesmama zsíroskenyeret 
kent nekik, megszórta sóval, édespapri
kával. Még csak ez volt a delikatessz. A 
múlt században a zsírosbödönök uralták 
a spájszot, a proliknál olajnak híre-hamva 
se volt, és a zsírt nagyon be kellett oszta
ni, hogy a következő disznóvágásig kitart
son. Az igazi rántotthúsnak csak úgy van 
íze, ha disznózsírban sütik ki, s a vasár
napi ebédek utáni pillanatok ejtőzésében, 
amit emésztésnek hívunk, a család tudta, 
érzékelte a zsír ízét és hatalmát. Vannak 
tárgyak, amelyekre ránehezedik az idő
múlás súlya, s vele egyidőben a gyógyít
hatatlan levertség. Rögtön, az első perc
ben láttam, hogy a Zsolnay zsírosbödön 
egy szomorú tárgynak számítható. (Miért, 
talán Sully-Prudhomme törött vázája nem 
szomorú tárgy, amikor még senki se tudja, 
hogy repedés van rajta?)

A zsírosbödönre a sógorom sorjázott rá 
egy kérdéssel:

-  Hát ezt meg hová tegyük?
Világos, hogy zsírt manapság már sen

ki se használ, tehát pillanatnyilag a bő
dön funkciója és sorsa a porban hevert, s 
akkor nekem hirtelen eszembe jutott:

-  Tedd te, Ernő, a zsírosbödönt Etuska 
anyám kasznijára...

Szó se róla, a bödön a kasznin rangot 
kapott, kékes-zöldes mázával menten ész
rev é te le  magát. És akkor az történt,
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hogy vendégek jöttek, mert Arad egy 
olyan hely a térképen, ahol az emberek, 
a szomszédok még vizitbe járnak, ahol 
még finom, délutáni tésztákat tálalnak 
fel, valahogy úgy, mint Proust regényei
ben. A vendégek csipegették a tésztákat, 
és menten észrevették a zsírosbödönt, az 
egyikük fel is kiáltott;

-  Nahát, milyen gyönyörű egy hamv
veder! Ki lakja be?

A némaságra, ami hirtelen beállt, én 
derítettem fényt:

-  Világos, hogy az én Bíró Etuska nevű 
édesanyám... -  s ahogyan ezt kiejtettem, 
a bödön hangot hallatott, s ebben a pilla
natban egy kicsit meg is repedt. De ezt a 
kis surranó hangot csak én percípiáltam.

Czinczér Ernő sógorom pislogott, és 
úgy általában hálatelten nézett rám. 
Miként kerülhetett volna az én, 1942-ben 
elhunyt anyám a zsírosbödönbe, amikor 
abban az időben Aradhoz közel, Szegeden 
volt halotthamvasztó? Ernő sógorom, 
minden kommentár nélkül, szerzett az 
ócskapiacon egy fehér majolika vázát, s

azt a bödön mellett helyezte el. Abba vi
rágot hozott Bíró Etuska emlékére. És et
től kezdve Ernő példájára a szomszédok 
is virággal csengettek be, sose csomagolt, 
sose páratlan virággal, már ahogyan az a 
halottakhoz illik.

S ha már Bíró Etuska szelleme olyan 
szépen elüldögélt mellettünk, hát ne 
higgye, hogy semmibe vesszük. Virágot 
a bödönnek! Csak annyi, hogy a virágok 
hamar elfonnyadnak, nehezen viselhet
ték el a bödön haldoklását. Egyik nap 
levettem a bödönt és alaposan szemügy
re vettem, a repedés terjedt, világos volt, 
hogy a bödön haldoklóit. Én főleg éjsza
kánként hallottam a bödön percegését, 
de ezt nem kötöttem Czinczér Ernő só
gorom orrára, hiszen ő olyan boldog volt 
szerzeményével, a bödönnel.

Vannak az életben napok, amelyek 
színházi pillanatnak számítanak, mert

mintha ezer gyertya fénye fókuszálna rá
juk, még csak ekkor válnak sejthetővé az 
árnyalatok. S a bödön repedése, mintha 
járványos lenne, hatni kezdett a ház bel
ső világára is. Imitt-amott repedések vol
tak készülőben, s én éjszaka, hallottam 
ezeket a repedéseket. De a kis seb tovább 
repesztve a kristályt észrevétlenül egy 
nap halálos íveléssel ölelte a vázát körül.

A sógorom, Czinczér Ernő és az lluci 
nevű nő esetében két önzés ütközött ösz- 
sze, eléggé külvárosi szinten, mert a férfi 
hobbija mellett a nőnek is volt hobbija, ő 
ott tunyult órákig a komputer előtt és já t
szott, utána egy régimódi seszlongon el
nyúlva nézte a tévében az autó- és bicikli- 
versenyeket. Semmi mást. Soha életében 
nem végzett házimunkát, nem takarított, 
nem vasalt, nem stoppolt, nem kézimun
kázott, ettől őt fölmentette az anyja, no 
meg én, aki napszámra dolgoztam helyet
te is. Hogy az emberek milyen kacifán
tosán szenvedtetnek, arra én már gyer
mekkoromban rájöttem. Ezt csak Oswald 
Spengler, a tragikus életérzés filozófusa

tudná alaposan megmagyarázni. Egyszer 
merészkedtem megkérdezni az lluci nevű 
nőtől, hogy nem unja-e az autó- és bicik
liversenyeket.

Vizenyős szemét elnyugtatta rajtam.
-  Nézem a tájakat is, az is egyfajta él

vezet.
Magamban azt gondoltam: a bicik

li egy pillanat alatt halad át a tájon, én 
pedig a tájakat szeretem hosszasan, me
rengve nézegetni.

A családi házban az lluci nevű nő ter
rorizálta az urát, ám merőben más volt 
vele a helyzet az ócskapiacon, ott Czinczér 
Ernő, az áruismerő szakértő valaki volt, 
elismerés övezte, ő lett a régiségszakértő, 
a régiségkereskedő. Lesték, hogy hétvé
gén föltűnjék a sokadalomban, mert ott is 
egymásra lelnek azok az emberek, akik
nek köze van egymáshoz. S aztán egy bo- 
rongós vasárnapon, amikor alig volt moz

gás a piactéren, egy bricsesznadrágot 
viselő úriember lépett melléje, és emi- 
gyen szólította meg:

-  Ernő úr, van egy remek ajánlatom a 
maga számára, ugyan, vegyen meg tőlem 
egy padlásnyi bútort...

A sógorom parasztlogikája szerint egy 
padlásra sokminden beférhet, s ezért azt 
mondta, de egészen halkan, mintha mély
séges meditációba esett volna:

-  Tudom is én...
A bricsesznadrágot viselő dandy nem 

tágított, mintha megmakacsolta volna 
magát.

-  Én megszámítom magának, Ernő úr 
ötszáz lejben. Na, mit szól hozzá?

-  Látnom kellene előbb...
Az úriember továbbra is dandy módra 

viselkedett, elegánsan, lágy suhintással 
legyintett.

-  Az ki van zárva. Ugyanis a padlás 
dugig van tömve bútorokkal.

A végén Ernő sógort leverte a lábáról 
a műkincskereső láza, elcsórt ötszáz lejt 
a konyhapénzből, és megvette a padlás
nyi bútort.

Az lluci nevű nő dúlt-fúlt, én viszont 
hallgatagon szemléltem, ami ezután kö
vetkezett. Még csak ez volt egy szépsé
ges robbanás. Ernő sógor két kamionnal 
szállíttatta haza a szerzeményét, volt ab
ban faragott támlásszékek sora, asztalok, 
asztalkák, szekreterek, amolyan hölgyek
nek való kis íróasztalkák, polcok, sőt, még 
festmények is urakról, hölgyekről, blon- 
dellrámában. Ernő sógorom vezényelte a 
menetet. És ettől kezdve éjszakánként az 
öreg ház megtelt a régi bútorok sóhajtásá
val, nyekergő jajgatásával. S mindez hall
hatóvá vált azok számára, akiknek füle 
van a tárgyak üzenetét megfejteni.

A  házban mindenki nyugtalan lett, ott 
lebegett felettünk a padlásról alácsorduló 
történelem. A tárgyak egykori tulajdono
sai, mind egy szálig a helyszínen terem
tek és fintorogtak, hogy kedvenc bútora
ik egy roggyant ház padlására kerültek. 
Ez már nem volt egy úri lak. Micsoda ke
gyetlen sors! A  szellem-lények nyugtalan
sága tapinthatóvá vált.

S ebben az időben a Zsolnay zsírosbö- 
dönön már szemmel láthatóvá vált a re
pedés. Czinczér Ernő megkockáztatta, 
hogy hozzám forduljon:

-  Te láttad azt, hogy a bödönnel baj 
van?

Bólintottam, és rögtön meg is vigasz
taltam:

-  Öreg holmi ez a bödön, Ernő sógor... 
A tárgyaknak is van életideje.

-  De akkor, amikor én hazahoztam, 
még egyben volt... -  akadékoskodott a só
gorom.

Szerencséjére azt viszont a sógorom 
nem látta, hogy nagyobb baj is van, a ház 
falán, sőt a sarkoknál is repedések tá
madtak. De bezzeg szeme volt rá az lluci 
nevű nőnek.

-  ...nabazdmeg Ernő, most megint mit 
csináltál, megrepesztetted a házamat, 
igen, igen, az én házamat....

Az eltelt évtizedek alatt az lluci nevű 
nőnek volt háza, autója, földje, s ezt he-

fo ly ta tá s  a  16. o lda lon
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> » »  fo ly ta tá s  a  15. o lda lró l
tente az urával is tudatta. Ernőnek soha
nem volt semmije se.

Czinczér Ernő sorstól verten, lehaj
tott fejjel elkezdte a padlásról lehurcolni 
a bútorokat, és odaajándékozni rokonok
nak, barátoknak. Az Iluci nevű nő a té
vé előtt elheveredve asszisztálta az egész 
kínlódást. O az autó- és bicikliversenyei
ről semmi pénzért nem mondott volna le, 
néha még a horrorfilmekkel is delektá- 
lódott, amelyekben fémes, eltorzult han
gon értekeztek egymással a földöntúli lé
nyek. (Olykor a kéz, melyet szerettünk, 
szíven sebez, nem ütve neszt / s a sze
relem, a szív virága sápadva hervadoz
ni kezd.) Ezekben a napokban a sógorom 
és az Iluci nevű nő tőmondatokban, egy
másnak csettintve a szavakat értekezett 
egymással. Békülésről nem lehetett szó. 
A hangversenyeken ez az a momentum, 
amit a zenetudósok akusztikai szoktatás
nak hívnak, amikor a zene megy magától, 
a karmester dirigálása nélkül is, s aztán 
berobban a Nagy Vad, jelen helyzetben az 
égre, földre szóló borzadály. A ház sarka 
a bútorok nélkül is repedt tovább. S ezzel 
aztán a már szinte hihetetlen melodráma 
került be a színre. Én tudtam, hogy a re
pedés a bödöntől eredő, s úgy terjed, mint 
egy betegség.

S akkor egyik éjszaka eszembe jutott 
valami, előkaptam az olvasónaplómat, s 
abban felfedeztem Michael Balint pszi- 
choanalitikusnak 1953-ban írt könyvé
ről a feljegyzéseimet. A könyv a félelem 
élvezetéről szól. Sigmund Freud köve
tői még csak akkor kaphatták fel a fejü
ket, gondolom, menten idegeskedni kezd
tek. A pszichoanalitikus kifejti elméletét, 
hogy azok, akik rendszeresen és módfe
lett sok időt töltenek el autó- és bicikli- 
versenyek nézegetésével, végső soron le 
akarják győzni az ön-félelmüket. Tudat 
alatt érzik, hogy erre önmaguktól kép
telenek, s ezért eljutnak abba az idegál
lapotba, hogy olyasmit néznek, ami féle- 
lemajzó. Ebből a furcsa élvezetből aztán 
agresszivitás fakad, mert ha ők az élet
ben sose lesznek győzők, legalább a dráj- 
voló pilóták győzedelmeskedjenek. Az au
tóverseny-függő ember a legkegyetlenebb 
agresszivitásra is képes lehet. Nyilván, 
hogy az áldozatok a családtagjaik és a 
környezetük.

S amíg Czinczér Ernő sógorom és az 
Iluci nevű nő tőmondatokat dobálva érte
kezett, vívta a csatáját, én, személy sze
rint már győző voltam, hiszen megfej
tettem, miből ered a mániákus, beteges 
autó- és biciklivsersennyel való delektáló- 
dás. Ez a nő utál bennünket, és minde
náron le akar győzni. S mi, akik ebben 
a házban éltünk, szép észrevétlenség- 
gel átcsúsztunk egy regényes helyzet
be, anélkül, hogy mint szereplők hősök
ké váltunk volna. Minden megrekedt a 
hétköznapok szintjén. S a tárgyak, mint 
életünk tanúi szenvedik a sorsukat, jelen 
helyzetben repedeznek rendületlenül. Az 
ember gyenge és ezért keresi Istent, épít
kezik rá, tudva, hogy mennyire tudatlan. 
Már Kierkegaard leírta: tökéletlen va
gyok, ezért keresem Istent.

Minden tárgynak, aminek súlya van, 
múltja van, annak emlékezete is van, 
s az emlékezés jelzéseket ad le, szépen, 
akkurátusán átalakítja a jelent. Még 
csak ezekben a napokban hallottam éj
szakánként a normális füllel hallhatat
lan zörejeket. A ház falai, a sarkok, a 
zsírosbödön, a behurcolt, idegen bútorok 
mindenféle jelzéseket adtak le. Mintha 
szellemárnyak botladoznának közöttünk, 
a házban. S a két ember összecsapásaiból 
felfedeztem önmagamat. Czinczér Ernő 
és az Iluci nevű nő a pusztulás feletti rö
högéssel estek egymásnak, mintha nem 
hinnék el egymásról, hogy ők még erre is 
képesek. Aztán egyik este az Iluci nevű 
nő újból kitört, csúnya, duzzadt alsóajka 
párkányára szavakat köpdösött ki.

-  ...Mit csináltál te, Ernő az én házam
mal? A bútorokat lehordattad a padlás
ról, de a ház fala tovább reped, látom én 
ezt nagyon jól...

-  Iluci édes (mindig csakis így szólítot
ta a feleségét, soha másként, egy életen 
át), ne haragudj, de én nem tehetek róla, 
hogy az anyád egy szar salakházat ha
gyott rád...

Erre az Iluci nevű nő, akiről jó sokáig 
azt hittem, hogy a testvérem, amíg alapo
san meg nem alázott, meg nem szenvedte- 
tett, de erre még visszatérek majd, hirte-

Árkossy István: Elvarázsolt ház_______________

len felemelte a jobb karját, és háromszor 
alaposan belevágott az urába. A gesztus
ból kiderült, hogy ezt nem először csinál
ja, és az is, hogy a verést nagyon komo
lyan gondolja. Ilyesmi a mi családunkban 
eddig még sose fordult elő. Legalábbis én 
nem tudtam róla.

Még csak annyi történt, hogy az ütés 
pillantában a Zsolnay zsírosbödön alig 
hallható zajt ütve kettészakadt. Holtában 
ott hevert a Bíró Etuska nevű anyám 
kaszniján.

Velem csak annyi történt, hogy kitört 
rajtam az önfájdalom, s már csak azt 
mondtam, amit hittem, ami nagyon fájt:

-  Ez nem lehet igaz -  nyögtem ki, mert 
végre a nézetből látás lett. -  Egy nő, aki 
veri az urát, az nem lehet az én testvé
rem.

Tabula rasa.

SIMONFY JÓZSEF 

hom ok
pretencióm nem volt 
halaszthatatlanul fontos 
dolgom igénytelen állat 
puszta négy fal közt tengődtem

esztendőszámra cellamagányban 
ki alá húgyoltam csak tán 
nem magam alá adjatok 
egy szót verset csinálok
szívem homokkal telik meg 
agyam homokkal telik meg 
homok ömlik a számból

írógépem fölé hajolva 
görnyedek csak a fehér papírlap 
világít elsivatagosodom

lesz-e
türelem lesz-e 
elviselni az öreget 
vidámabb már nem 
csak szomorúbb leszek

nem látjátok a 
befele csüngő kötelet 
beletürelmetlenkedtem 
a világba magamba
másba csupa olyasmi 
történik amire 
emlékezni aligha fogok 
egyre rövidebbek
a nappalok végét 
nem érő álmatlan 
éjszakák nem dallal 
fekszem ébredek

túlettem magam 
szilvásgombóccal 
szódabikarbónát 
fröccsöt iszom

működjenek a belek 
nagyokat szellentek 
már csak ilyenek 
az öregek

hiányod
mizéria az ágyban 
a lélek belém hálni jár 
mizéria az agyban 
a lélek belém hálni jár
a székre nem ülhetek 
hiányod ül benne 
a székre nem ülhetek 
hiányod ül benne
az ablakon kikönyökölnék 
hiányod ott könyököl 
az ablakon kikönyökölnék 
hiányod ott könyököl

kirohannék a házból 
ajtóban áll a hiányod 
kirohannék a házból 
ajtóban áll hiányod
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A v ilág tó l való el
Ezek a versek ismerősek. Azt gon

dolom, hogy senki, aki Ármos Lóránd 
második kötetét végigolvasta, nem te 
kintené tú lzásnak a kijelentést, leg- 
fennebb a m iérteken töprengene el 
egy ideig. Annyi azonban megjósol
ható, hogy olvasóinak jelentős része 
valamely kötődésről számolna be, és 
olvasmányélményéről m int életta
pasztalatról nyilatkozna.

M ert úgy kapcsolódik ez a költészet 
minden ízével az élethez, hogy közben 
nem félti (és nem is veszíti el) sajátos 
identitását. Az élet a la tt pedig nem a 
múlthoz való kényszeres kötődés ér
tendő, nem is valamiféle illuzórikus 
jövőkép -  hanem  az adódó, alakuló 
események tudatos megélése és meg
szövegezése. R itka és szinte vakmerő 
kísérlete ez jelenkori líránknak: é rt
hetően hitelesnek lenni, önm agának 
lenni, és örömmel élni meg a világgal 
folytatott já tékait. Ármos költészete 
ilyenformán éppen term észetességé
vel válik provokatívvá, viszont ezen 
jellege csakis külső szempontok alap
ján  definiálható.

Az olvasás alapélménye ta lán  még 
ennél is nehezebben határozható meg. 
Egy világ leírásának kellene lennie 
bármiféle beszédmódnak, amely ezt 
próbálná körüljárni. M aradnak te 
h á t a kapaszkodók: alkotóelemekről 
írni, és reménykedni abban, hogy át- 
szürem kedik majd ezeken valam i a 
könyv hangulatából.

A 2005-ben megjelent Rózsahús 
versei valamelyest segítenek az ú tke
resésben, így ezúttal érdemes a meg
jelenés sorrendjében kézbe venni a 
köteteket. Természetesen a két könyv 
olvasata nem feltételezi egymást, vi
szont a kíváncsiság ru tin ján  túl is 
hasznos most alaposabban beleolvas
ni az előző (első) kiadványba. Ismerős 
lesz így majd a Hold (vagy legalábbis 
többrétűén értelmezhető), a fanyarul 
sztoikus versbeszéd, a nagyváros pil
lanatképei a m aguk elmozdulásaival. 
A m ásodik kötetben ta lá lunk  meg egy 
elkezdett, de végül jelzetten másképp 
befejezett verset, ugyanazzal a cím
mel (Reggel a te). Megható p illanata 
ez az összeolvasásnak: a költői mű
helym unkába nyert vára tlan  bepillan
tás. Átöröklődik még a pénz-motívum 
is, a részletek kedvelése -  viszont jó 
hír, hogy a „koffeintúladagolás” az el
ső könyv sajátossága m arad. Úgy tű 
nik, Ármos a m ásodik kötetben m in
den fölösleges ismétléstől ódzkodik, 
elmélyültebben elemez, ugyanakkor 
jóval kim értebb is, koncentráltabb fi
gyelmű.

nem  szakadottság
Az Apám  a Holdig két ciklusának 

harm inckilenc versdarabja történe
teket, „mostokat”, állapot- és helyraj
zokat m utat be. M egismertet velük, 
majd rán k  bízza a kapcsolat folytatá
sának  esélyét és mikéntjét.

Szereplőit tekintve két pólusú ez 
a világ: egyfelől az én (receptor és 
résztvevő), másfelől a te vagy ő  (gyak
ran  tetszőlegesen felcserélhető minő
ségekben). A te legtöbbször egy lány, 
aki: „drága, vidám, szőke”, „hord
ja  jelem”, „felszínes... és nagyon vi
dám ”, kell mindenhez, „mint a nincs, 
a van”, „eleven”, „tejszín” mellekkel. 
Többnyire az első, szerelmes verscik
lus darabjaiban ta lá lhatn i fel. Az ő  a 
m ásodik versfüzér {Elek és nézek) fő
szereplője. Neki nem a tulajdonsá
gai változóak, hanem  m indig más és 
más alakot ölt. Általános alany, Jenő, 
M ariana, Nemo, a Mester, más, ide
gen anyanyelvű barát vagy éppen a 
köteteimben is szereplő Apám. Végül 
az sem kirívó, amikor a te az énnel ke
veredik, s dimenzióik közös alapokat 
ta lá lnak . (Csak te én: „Tartom a há 
tad, ta r ts  ki még. /M a csak te én. Ma 
csak te vagy.”-  9. o.)

E versvilág egységessége m iatt ne
héz hiányosságokat, hiteltelenségeket 
felfedezni a kötetben. Letisztultsága 
m iatt sejthető, hogy a jelenlegi gyűj
temény válogatás: nagyon megfontolt 
szempontok szerinti szelekció. És ép
pen ezért feltételezhető, hogy további 
értékes darabok m arad tak  ki a ta lán  
túlságosan is szigorúan meghúzott 
minőségi keretből.

A sztoicizmus iróniával tá rsu l (azaz 
tulajdonképpen értelmezéssel gaz
dagodik) a Megülni azt című vers
ben például. Eminescu G/osszájával 
lép(tethető) dialógusba: az ott látszó
lagosan belenyugvó prezentáció itt az 
általánostól a konkrétig rugaszkodik: 
„A legvégső ta r tá s  végül is ennyi: / 
ami jön, azzal boldognak lenni. // Nem 
keresni mindig új s újabb lovat: / meg
ülni azt, amelyik a la ttunk  rohad” (18.
o.). Filozófiája így jóval kevésbé di
daktikus, ám fogyasztható, kérdések 
m entén létező.

Ehhez hasonló, szentenciaszerű 
mondatok többször is előfordulnak, 
ám egyetlen alkalom m al sem bán
tó vagy erőszakos módon: „Mondd el, 
m ert a hűség rossz mesélő, /  És fé
nyes jövőnktől semmit sem látok” (31.
o.), „A pénztől kényes leszel, vágyódó, 
/ és hálót bont a fejedre m agtalan, / 
lányos gondolatokból” (39. o.), „anyám 
szült, minden más viszonylagos” (53.
o.). A vers egésze áll minden esetben 
e szavak hitelességének garanciája

ként; ráadásul nem is különülnek el e 
sűrítő  jellegű mondatok az alapgondo
lattól.

Ármos átgondolt, kreatív címadó. 
Versei fölé nem feltétlenül összegző ér
telm ű vagy hangzatos címeket ír, ha
nem olyan szavakat, félmondatokat, 
amelyek párbeszédbe lépnek a szö
veggel. Számos alkalom m al a címmel 
való egybeolvasás m ás értelmezési 
lehetőséget (is) kínál. Máskor behatá
rolja, pontosítja a szöveg által képvi
selt mondandót (Fehér, benn, Milyenek 
máshol?, Magyarszájú). G yakran meg
történik, hogy az első sor vagy annak  
egy része ismétli meg a címet; még
sem tűn ik  a gesztus erőltetettnek. 
Ezek az újramondások kivétel nélkül 
hangsúlyoznak valam it: kiemelő jel
leggel vagy éppen cinikus felhanggal. 
Dialógusban van tehát cím és vers, 
első és második kötet, szöveg és világ. 
Kérdezz-felelek és kérdezz-kérdezek 
já ték  ez, jelen időben.

A világtól való el nem szakadottság 
-  gondolható e belátások u tán  - ,  ami 
m iatt első lá tásra  ismerősnek tűntek  
Ármos művei. Utólag m ár tudni fogja 
az olvasó: a saját szövegvilág hiteles
sége így mond el valam it a világ „kö
zepéről”. Kiemelt részlete a kötetnek 
a hátoldalon is megjelenő négy sor: 
„Akarom, m ert egyetlen keserves / 
szívemnek egyetlen keserves esélye: / 
életet kezdeni a világ szélén, / és mire 
elhalad, bejutni középre.” Ezt az u ta t 
érdemes ennek a költészetnek a ta 
nulságaival, szépségeivel megtenni.

Á r m o s  L ó r á n d :  A p á m  a  H o l
d ig .  E r d é ly i  H ír a d ó  K ia d ó  -  E lő 
reto lt H elyőrség Szép irodalm i 
Páholy, K olozsvár -  R áció Kiadó, 
B udapest, 2009.
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Petőfi: a v a ló ság  igazsága
„Már megint egy Petőfiről szóló 

könyv!” -  kiálthat fel ekképpen az olva
só, megpillantva Kerényi Ferenc Petőfi 
Sándor élete és költészete című, legújabb 
életrajzi monográfiáját. Mi mást lehet 
még elmondani erről a rövid, de annál 
tartalmasabb életű költőről, amit még 
ne mondtak volna el?

A nemrég elhunyt Kerényi Ferenc leg
újabb könyvével azonban bebizonyítot
ta: igenis akad olyasmi, amit még nem 
árultak el Petőfivel kapcsolatban: a va
lóság igazsága. Olyan átfogó szakmun
kát kínál ugyanis az olvasóknak, amely 
nemhogy megkérdőjelezi és kiegészíti a 
Petőfiről eddig tudottakat, de átértel
mezi és összegzi is azokat. Ha a könyv 
rendezőelvére vetünk egy pillantást, lát
hatjuk, hogy egymástól jól elkülönült, á t
látható részekre oszlik és négy nagy te
rületre összpontosít: „(1) Adjuk tüzetes 
életrajzát, (2) költői pályájának alakulá
sát, (3) költészetének egykorú fogadtatá
sát, (4) kiadás- és befogadástörténetének 
főbb irányait”.

Szerkezetét tekintve igen következe
tesen já r el a szerző, ugyanezt elmond
hatjuk témakezeléséről is. A szerző elő
szavában ekként összegzi szerkesztési 
eljárásainak lényegét: eltekint a „poéti
kai, esztétikai” elemzéstől, és a Petőfi 
halálát követő „félszáz nyelvre átül
tetett életmű világirodalmi befogadá
sának” ismertetésétől. Mint tudjuk, a 
Petőfi-életművel foglalkozó munkák (ta
nulmányok, monográfiák, szakirodalmi, 
életrajzi, kultusztörténeti stb. megköze
lítések) mennyisége már-már meghalad
ja az áttekinthetőség kereteit. Ezzel a je
lenséggel Margócsy István is szembesül 
Petőfi Sándor. Kísérlet című, főleg a köl
tő szövegeinek romantikus vonulatait, 
Petőfi szerepdilemmáit, a személye köré 
fonódott kultuszt és a kortárs irodalom 
kapitalista irány felé haladó, „termelés
jellegét” előtérbe állító „kísérletiében. 
Mindkét könyvben kiemelkedő helyet 
foglal el (fejezetzáró, illetve közvetle
nül a bibliográfiát követő szöveghelyen, 
megjegyzésként) a belátás, miszerint: 
„Figyelembe véve a Petőfi-irodalomnak 
mind mennyiségi, mind minőségi te
kintetben beláthatatlan, áttekinthetetlen 
és osztályozhatatlan jellegét, itt csupán 
egy rendkívül szűk válogatást nyújtok” 
— állapítja meg a rendelkezésünkre álló 
szakirodalommal kapcsolatos, felemás 
érzületet keltő tényt Margócsy István. 
„Tengernyi kiadás és számtalan, könyv
tárnyira terjedő elemzés és értékelés -  ez 
a Petőfi-utóélet elsődleges jellemzője” -  
írja Kerényi Ferenc a kiadásokat és ér
telmezéseket, biográfiákat szelektálva 
feldolgozó záró bibliográfiai esszéjében 
(kiemelések tőlem, K. O. E.).

Megoldásként a két szerző két külön
böző javaslatot tesz: Margócsy az idő 
perspektívájában láttatja a majdani ku
tató előtt álló feladatot („annyi új elő
munkálatra lenne szükség, amennyit
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egy ember most akár egy teljes életpálya 
során sem tudna elvégezni”), Kerényi 
Ferenc pedig józan szelektálási, váloga
tási „kényszervállalásról” beszél. Ezért 
van az, hogy a teljesség vágyával és igé
nyével fellépő kutatónak már a kezde
tek kezdetén kijózanító önmérsékletet 
kell tanúsítania, hisz erre van „ítéltet
ve”. Esetünkben már a címválasztás
kor, hisz Kerényi könyvének címe sok
kal kevesebbet sugall, mint amennyit a 
kötet egésze nyújt: nemcsak Petőfi köl
tői figuráját állítja előtérbe, a monográ
fia egészébe fokozatosan beágyazódik a 
(szép)prózai írások sorozata: regény (A 
hóhér kötele), útirajz, napló (Úti jegyze
tek), levelezés, novella, s — a fordítások 
révén (Shakespeare, Coriolanus) -  Petőfi 
drámai művei is.

Kerényi ezt a „szelektálásra való íté
letet” munkája javára fordítja, és a leg
korszerűbb ismereteket közli, rengeteg, 
máig élő tévhitet oszlat el, számos tudo
mányos hipotézist, elterjedt tévedést ál
lít helyre a tudományosság igényével. 
Petőfi polifonikus életrajzi hagyomá
nyával és az interpretációkba ágyazott 
feltevések sorozatával, hipotézisekkel 
(a szülőhely-vita, Petőfi halálának kö
rülményei és helyszíne, és persze a „fe
leségek feleségének”, a „hűtlenné” lett 
Szendrey Júliának második házassága 
körüli találgatások) kényszerült szembe
néznie és megbirkóznia Kerényinek, egy 
olyan kritikai életrajz megvalósításának 
a kivitelezését tartva szem előtt, amely 
megszabadítja a Petőfi-recepciót a szo
borszerűségtől, a rögzült toposzoktól. Mi 
módon sikerült ezt írónknak megvalósí
tania és mennyire sikerült a valóság és 
hihetőség határain belül maradnia úgy, 
hogy nem csorbítja meg a költő életútjá
nak eseményeit valótlan történésekkel?

Először is Kerényi részmonográfiá
kat írt, a születésről, a halálról s az élet 
mozzanatairól. Petőfi költészetének ala
kulását, fejlődéstörténetét az egyes fe
jezetek központi gondolatmenetén be
lül úgy mutatja/teremti meg, hogy a 
verseket az életúthoz köti, ugyanakkor 
megteremti az önálló értelmezésük le
hetőségét is. Kerényi Ferenc szakmai tu
dásától és hozzáértésétől merőben tá
vol áll, hogy a kultikus, legendákkal teli 
Petőfi-kép igazolhatatlan, kétes részeit 
továbbörökítse, viszont a letisztult tudás 
elérésének vágya olykor mintha még
is meghiúsulna, s a mítosznak sikerül 
befurakodnia a kötet szigorú elrende
zésébe. Ha figyelmesebben megvizsgál
ja az olvasó az életrajzot, rábukkanhat 
két olyan döntő momentumra, amelye
ket a kötet is csak röviden, Közjáték fe
jezetcím alatt említ: Petőfinek a Pila 
Anikóval, a Teleki-kastélyban szolgáló 
és „szobájába bejáró” cigánylánnyal te
remtett kapcsolata (hogy milyen termé
szetű, ez máig találgatásokra ad okot); 
valamint Debrecenben való tartózkodá

sa idején Prielle Kornélia színésznőnek 
tett házassági ajánlata.

Ez ékes bizonyságul szolgálhat arra 
nézve, hogy az életrajzíró sohasem ren
delkezik az adatokat elbeszélő, „hiteles”, 
feddhetetlen, megcáfolhatatlan és kifo- 
gásolhatatlan, kérdéseket (tovább) nem 
ébresztő történettel, csak egymástól na
gyon különböző, teret kereső és elvesztő 
hagyományozódásokkal, amelyeknek to
vábbi sorsa, igazságértéke csak a szerző 
kezében dől el.

Margócsy könyvének Babitstól vett 
mottóját idézem: „Hol a szem, szemével 
farkasszemet nézni?” Az idézett verssor 
nemcsak a bátorság (fel)vállalását je
lentheti, a megismerés szempontjából. 
Ha a nagysággal való szembenézés le
hetetlenségéről, nehézségéről beszél ez 
a mottó, akkor Kerényi könyvének en
nek épp az ellentétét valósítja meg. A 
kultusztörténet által heroikus magassá
gokba emelt, felnövesztett alakot ember
méretűvé teszi, hogy valóban szembe le
hessen vele nézni.

Egy bizonyos: nem tudunk minden ho
mályos foltot eltüntetni a költő élettörté
netében, de határozott és tiszta rendet 
lehet teremteni. Az adatok és tévedések 
káoszából világosan kiemelendő az, ami 
bizonyíthatóan igaz vagy jogosan felté
telezhető, s mellőzni kell minden kétes 
hitelű adatot, tárgyi tévedést, mert az 
megbéklyózza a gondolatot.

„Úgy a’ mint Platonnak gondolatja- 
ként a’ Mindenható Lény sem formálha
tott a’ gyarló Matériából minden részben 
tökéletes világot” (Kölcsey Ferenc), épp 
úgy Kerényi Ferenc műve sem nem kul
tuszromboló, sem nem kultuszébresztő, 
csupán egy élvezetes kalauz Petőfihez, 
még egy útvonal, amelyen meg lehet kö
zelíteni Petőfit — azonban vitathatatlan 
tény, hogy minden oldaláról közelebb 
hozza a kultusz által légüres térbe emelt 
költőt.

K eré n y i F eren c: P e tő fi S á n d o r  
é le te  és kö ltésze te . O s ir is  K iad ó , 
B u d a p e st , 2008 .
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‘KÓ'D'EX-
[...] „Ma az előre megfontolt szándék és a tökéle

tes bűntény korában élünk. Bűnözőink már koránt
sem a szerelem mentségére hivatkozó gyámoltalan 
gyermekek. Épp ellenkezőleg, felnőttek és cáfolha
tatlan alibivel rendelkeznek: alibijük a filozófia, 
mely mindenre felhasználható, még arra is, hogy 
bíróvá változtassa a gyilkost” -  írja Albert Camus 
rögtön A lázadó ember elején. Addigra már az eg
zisztencializmus vezéralakja, az abszurd apostola. 
Csaknem fél évszázaddal A lázadó ember megjele
nése (1951) és negyven évvel szerzőjének halála után 
eltekinthetünk a száraz, levegőtlen skatulyáktól. 
Változatlanul a Nap írójának nevezem Camust, aki 
boldognak képzelte el Sziszüphoszt. Sziszüphosznak 
látom őt is, az írót, az ő köve a történelem. Megy le
felé a visszagurult kőért, tarkóját égeti a nap. S ha 
Algírban nem is, Tuniszban voltam egyszer, és bol
dog vagyok, hogy legalább megközelítően elképzel
hetem az ő napsütését.

Túl azon, hogy ez a nap ott perzsel szinte minden 
sorában, ő maga nevezte a déli gondolkodást, a me
diterrán szellemet az emberiség lehetséges megvál
tójának A lázadó emberben, szembeállítva a német 
ideológiával. „E természet titkának letéteményese a 
mediterrán világ, ahol a könyörtelen fény édestest
vére az értelem.”

Camus eddigre már időlegesen búcsút mondott 
Órán köveinek, az algériai fekete délnek, a ragyo
gásnak, pórusaiban azonban magával vitte párizsi 
lakásába; mellesleg megtudott egyet s mást a tör
ténelemről is. Minden mondatán a történelem sü
vít át vagy települ sivatagi csöndként az emberi 
lelkekre, s azt hiszem, ez alkati kérdés. Az ő becs
vágya nem kevesebb, mint a történelemről szólni, 
így van ez A lázadó emberben -  mely bevallottan 
az emberiség történelmét foglalja össze, s ami sze
rinte nem osztályharcok történelme, hanem a szol
gaság ellen lázadó ember és gyilkosságok történe
te, Prométheusztól és Káintól Hitlerig és Sztálinig, 
az első magányos gyilkostól a totális önkényig, és a 
haláltáborokig - , de így van a Közönyben is, mely
ben szó nem esik történelemről. (A közöny szót elő
ször saját anyjával kapcsolatban írja le az író, egyik 
legelső esszéjében. A megközelíthetetlen, reményte
lenül szeretett anya ült, dermesztő közönnyel visel
ve sorsát, nap nap után az ablak előtt)

„Ma halt meg anyám. Vagy talán tegnap, nem is 
tudom pontosan” -  kezdődik a híres regény, s aki ol
vasta, tudja, hogy a folytatás sem a költői képektől 
kapja fojtogató atmoszféráját. Légszomjjal küzd, aki 
olvassa, s ezt nem a tűző algériai nap okozza, ha
nem az „emberség” hiánya, az állat közönye az em
berben. [...]

A lázadó ember vereségek sorozata. Minden esz
me, minden isten és istenpótlék vereséget szenve
dett — ne feledjük, a mű a legvadabb sztálinizmus 
idején íródik. (Bár jobb, ha hagyjuk a jelzőket. Az 
biztos, hogy a holokauszt és a gulágok ismeretében.) 
Minden háború, forradalom, népirtás, haláltábor 
meg volt írva, meg volt hozzá az ideológia, szelíd és 
kevésbé szelíd költők, tétlenül szemlélődő vagy dü
höngő filozófusok szolgáltatták az eszmét a politi
kusoknak. Mivel Camus már negyven éve nem él, 
fölmerül bennem: ki írta meg azt, amit most élünk? 
[...]

T óth  E rzsé b e t:  C am us n apsü tése . Ú jrak öz li:  
N a g y ítá s , 2010./1+2. szá m
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK
Paranorm ális jelenség a zene?

Közel hét évtizede próbálom 
megérteni, hogy miért nem hall
ják az emberek azt, amit a zene 
mond. Pedig oly világosan, egyér
telműen fogalmazza meg a zene
szerző leírt hangjainak üzenetét. 
Kitűnően halló, zenére érzékeny 
fülű és lelkű emberek sem képe
sek fogni a zenei jeleket.

Gyermekkorom furcsa em
lékei közé tartozik az ismerős 
családok körében divatozó, va
sárnap délutáni magyarnóta- 
hallgatás szokása. Összegyűltek 
a rokonok valamelyik alkalmas 
családi lakásban, és nagy kedv
teléssel gyönyörködtek a rádióból 
szóló, szebbnél szebb nótákban. 
Nosztalgikus emlékeket idéz
tek fiatal korukból, már-már el
feledett korai szerelmek élménye 
kelt újra bennük, erőt merítet
tek a hallgatott szövegekből, dal
lamokból, egyszóval: nagyon jól 
érezték magukat. Csodálkoztam 
rajtuk, én inkább csak közhe
lyeket hallottam ki a zenéből. 
Ma sem vagyok másképpen vele. 
Akkoriban gyakran mondták ne
kem a felnőttek: ha majd felnőtt 
leszel és szerelmes, akkor majd 
megérted, hogy miért oly szép a 
magyar nóta. Őszintén mondták 
és én is őszintén hittem igazuk
ban, és vártam...

A családomban a jazzmuzsika 
is napirenden volt. Nővérem kitű
nően zongorázott és jazzt is nagy
szerűen improvizált. Sokan ra
jongtak ezért a zenéért. Talán a 
ritmusáért, talán a benne meg
nyilatkozó szabadosságért, köny- 
nyedségért. Én magam inkább 
a zongorajáték technikájáért fi
gyeltem rá, de semmi esetre sem 
a zene mondanivalójáért. Azóta 
magam is kirándultam a jazz te
rületére néhány kompozícióm
mal. Ráadásul még sikerem is 
volt ezekkel a zenékkel, mégsem 
váltam jazzrajongóvá. Sőt! Inkább 
távolodtam e zenei világtól, pedig 
szerettem volna szeretni a máso
kat oly boldogító hangzásokat.

A könnyűzene oly népszerű vi
lágában sem leltem gyönyörűsé
gemet. Nem tudtam utat találni 
hozzá, nem is próbálkoztam meg 
ilyesmit komponálni. Sokan kér
dezték, hogy miért nem hangoló
dok rá, hiszen jó pénzeket keres
hetnék ilyen zenéimmel. Talán 
először merem kijelenteni, hogy 
ha a sors arra kényszerített volna, 
hogy ilyen zenékkel foglalkozzam, 
akkor azonnal abbahagytam vol
na a zenével való foglalkozást, és 
valami más szakmát választot
tam volna magamnak.

A komolyzene sok terméke is 
hidegen hagy. Éppúgy nem hal

lok bennük semmit, mint más 
zenei területek produktumai
ban. De amikor végre feltűnik 
az igazi zenemű, a megmagya
rázhatatlan, ezoterikus ha
tás magával ragad. Az ilyen él
mény semmihez sem fogható, ez 
isteni adomány, messze túlmu
tat a realitáson, azon a bizonyos 
NORMALITÁSON. Ezért érde
mes élni, zenével foglalkozni, 
megküzdeni a zenéért. A zenét 
nemcsak hallgatni kell, hanem 
valóban hallani is. Ritka adott
ság az emberek között, még a ze
nerajongók között is ez, annak 
viszont, aki birtokában van, föl
döntúli öröm.

A remekművek sem mind ma
gas nívójúak. Egy ciklikus mű 
keretében is a tételek nagyon kü
lönbözhetnek egymástól, nem is 
szólva egymástól távol eső művek 
értékhullámzásáról. Beszédes 
példa: az egy remekművű szerzők 
létezése, az egyszeri kiemelke
dés fantasztikus jelensége. Miért 
van, hogy ugyanaz a szerző nem 
mindig éri el saját művészi szín
vonalát? Úgyis fogalmazhatnék: 
saját paranormális kitárulkozá
sát? És ez a kollektív alkotásokra 
is jellemző. A népdalok sem min
dig a legmagasabb hőfokon szü
letnek meg. A népdalciklusokat 
eleve úgy szerkesztik meg a szer
zők, hogy az általuk legszebbnek 
ítélt dallamok kerüljenek zenei 
csokorba. És ennek ellenére egy- 
egy dallam kiugrik a sorból.

A nyolcvanas években aján
dékba kaptam egy cigányfolklórt 
tartalmazó igényes, tudományos 
kötetet. Első olvasatra nem tett 
rám különösebb benyomást egyik 
dallam sem. Később egy sorozat- 
nyi feldolgozást kértek tőlem. A 
számomra legértékesebb négy 
dallamot ciklusba rendeztem. Az 
első tételt szerettem a legjobban, 
és persze a benne foglalt dalla
mot. Évek múlva jelentkezett va
laki, hogy egy egyetemi vizsgán 
elénekli a sorozatot. A harmadik 
tétel rendkívüli hatást tett a je
lenlévőkre.

Akkor figyeltem fel én is e dal
lam és zenei foglalata rendkívü
li hatására. A korábbi eló'adók- 
nál ez a tétel elsikkadt. A zene 
üzenete az előadás függvénye. 
Egy „VÉLETLEN” előadás kel
lett ahhoz, hogy én magam is, az 
alkotó, meghalljam zeném üze
netét. Bartók-elemzéseiben idézi 
Lendvai Ernő a Véda Teremtés- 
himnusz kérdőjelét: „Ó, akitől 
van, Ó, aki csinálta, Ő tudja, tud
ja... vagy nem tudja Ő se?”

TERÉNYI EDE
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Februári évfordulók »
15

1 — 160 éve született Paul Margueritte francia író
2 -  310 éve született Johann Christoph Gottsched német író 16

135 éve született Anette Kolb német írónő'
190 éve született Multatuli holland író
40 éve halt meg Bertrand Russel angol filozófus 17

3 - 8 0  éve született Csoóri Sándor író
140 éve született Ada Negri olasz költőnő 18
180 éve született Orbán Balázs magyar történész

4 -  270 éve született Carl Michael Bellman svéd költő 19
190 éve született Bozena Nemcová cseh írónő
110 éve született Jacques Prévert francia költő 20

5 -  150 éve született Kner Izidor magyar kiadó
6 -  130 éve halt meg Csepreghy Ferenc magyar drámaíró 21

285 éve halt meg Szulhan Szaba Orbeliani grúz író
7 -  140 éve született Alfréd Adler osztrák pszichológus 22

170 éve született Beniczkyné Bajza Lenke írónő
8 -  100 éve született Kovács Katona Jenő erdélyi publicista
9 -  235 éve született Bolyai Farkas 23
10 -  340 éve született William Congreve angol drámaíró 24

235 éve született Charles Lamb angol író
120 éve született Borisz Paszternák orosz író 25

11 — 170 éve született Abafi Lajos író 26
630 éve született Poggio Braciolini olasz író
360 éve halt meg René Descartes francia filozófus
135 éve született Alexandru Toma román költő 27

12 -  385 éve halt meg Paolo Beni olasz irodalomtörténész
13 -  210 éve született Brassai Sámuel magyar polihisztor

130 éve született Dimitrie Gusti román szociológus 28

190 éve született Jakab Elek magyar történész
-  50 éve halt meg Alfred Huggenberger svájci író
-  130 éve született Joseph Hergesheimer amerikai író 

170 éve született Titu Maiorescu román kritikus
-  160 éve született Octave Mirbeau francia író

935 éve született Vitalis Ordericus angol krónikás 
820 éve halt meg Szaigjó Hósi japán költő

-  135 éve halt meg Atis Kronvalds lett író
1570 éve halt meg Mesztrop Mastok örmény író

-  230 éve halt meg Donalitius litván költő 
185 éve született Jókai Mór

-  200 éve halt meg Tomás Antonio Gonzaga portugál költő 
40 éve halt meg Révay József író

-  140 éve született Pietre Cornelis Boutens holland költő 
80 éve született Paul Schuster romániai német író

-  300 éve született Willem van Haren holland költő 
40 éve halt meg Johannes Semper észt író

-  200 éve született Grigore Alexandrescu román költő 
100 éve született Nátán Altermann héber költő
30 éve halt meg Oskar Kokoschka osztrák drámaíró

-  190 éve halt meg Alojzy Felinski lengyel író
-  190 éve született Julian Maciej Goslar lengyel költő 

85 éve halt meg Alois Mrstik cseh író
-  190 éve született Vahot Imre író
-  120 éve született Economul D. Furtuna román költő 

135 éve halt meg Svetozar Markovié szerb író
360 éve halt meg Claude Vaugelas francia filozófus 

-410 éve halt meg Giordano Bruno olasz filozófus 
140 éve született Motiejas Gustaitis litván költő 
90 éve halt meg Alexandru D. Xenopol román történész

-  85 éve született Lorand Gáspár francia költő

Kazah közmondás
VÍZSZINTES
1. Kazah közmondás kezdete. 12. 

A mezopotámiai mitológia főistene.
13. Ennivaló. 14. Rövid kabát. 15. 
Mégsem távozó. 17. A szomszédba. 19. 
Amerikai írónő (Anais). 20. Különös, 
szokatlan. 21. Valaminek a szomszéd
ba juttatását kilátásba helyező. 23. 
Orosz félsziget. 24. Nyávogó macska.
25. Szellemi alkotó. 26. Fölébredő. 28. 
Biztató szócska. 29. Némán zizeg! 30. 
Az oxigén, a trícium és a deutérium 
vegyjele. 31. Éjfélig. 32. Acél és kova 
egymáshoz ütésével gyújtott tűz. 34. 
Időszak. 35. Gyártó, készítő. 36. Hon.
37. Újkőkori. 38. Szótlanul elgondol
kodó. 39. Páros palack! 40. A stronci- 
um vegyjele. 41. Kora hajnali időpont. 
43. Professzor, röviden. 45. Levelet új
rafogalmaz. 47. Énekelhető vers.

FÜGGŐLEGES
1. Bim-...; haranghang. 2. Több 

egymás utáni mondatnak ugyanav
val a szóval való kezdése. 3. Gördülő.

4. Ady egyik múzsája. 5. Az ittri- 
um, a trícium és az oxigén vegyje
le. 6. Tiltás. 7. Az aljához eszkábáló. 
8. Határozott névelő. 9. Muzsikáló. 
10. Ősi sumér jegyzési móddal jele
ket véső. 11. Rejtő ... (P. Howard).
16. Menyasszony. 18. Belépti jegy. 
21. Középen ráíró! 22. Probléma. 23. 
Peking a fővárosa. 24. Nehézség elől 
menekül. 26. Dramaturgiai oktatá
si intézmény hallgatója. 27. Török 
váltópénz. 29. Petrozsény folyója. 31. 
Építészeti stílus. 32. Ajkával érint.
33. Olivér és Olivia beceneve. 34. 
Középkori megszégyenítő faalkot
mány. 35. Brazil szövetségi állam, 
székhelye Fortaleza. 36. Naptári egy
ség. 37. Kazah közmondás befejezése.
38. Támadó kígyó. 41. Folyós. 42. A 
Rajna mellékfolyója. 44. A fluor és a 
vanádium vegyjele. 46. Morzehang.

B O T H  LÁ SZLÓ

A H elik o n  1. számában közölt 
Baskír közmondás című rejtvény 
megfejtése: Belépted előtt kijuttodra 
gondolj.
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