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EGYED EMESE 
Ex-voto

mikor értjük meg ilyen büntetéssel 
miért sújtasz miért most miért minket 

(Ninivét láttatsz szüret ünnepében 
áldozatot veszel a szelídekből)

ártatlanokat emelsz magasodba 
múlandóságunk igéit írod 

(Al-Edrisi csontjai változása 
tarka vásárok gyászba fordulása)
lélektemplom omlása robajlása 
(Tyndari szüze néma kiáltása) 

egy bárka ring két tenger szorosában
iszonyú kérdés éber álmodásban 

...haragod tengeréből vess ki 
keserűségünkből vezess ki

KARÁCSONYI ZSOLT

Visszatérés
Először teljesen értetlenül álltam az előtt, 

hogy már óvodások számára is verspályáza
tot írnak ki, önmagukat világhálós fórumokon 
hirdető alapítványok. Arra gondoltam, hogy a 
21. század újabb túlzásával állok szemben, a 
hóbortoktól megrészegült pályáztatók, már az 
óvodásokat is versírásra biztatják a mai fel
gyorsult világban.

Mert előfordult már az, hogy egy költő tizen
évesen már a kései, a hamarosan végleg hátra
hagyandó verseit írta, ám eddig csak néhány 
komolyzenei nagyságról volt elmondható, hogy 
már óvodás korában jelentős sikereket ért el.

Egyesek e pályázatban talán a fejlődés jelét 
látnák, mely szerint a mai fiatalság két évesen 
már túl van az első komolyabb kötetein, négy 
évesen pedig már nem csupán internetes pályá
zatokon indulhat a siker reményében, de már a 
Nobel-díjért is harcba szállhat, korántsem ko
ravén szerzőként, akit már üldözőbe is vettek a 
hároméves nagy reménységek csapatai.

Pedig talán valami másról lehet itt szó, ar
ról, amit Nezval is leír, hogy: „minél elviselhe
tetlenebb a lét, a költészet annál vadabbul vi
rágzik” és ez már az óvodások versíró kedvét 
is befolyásolja, vagy inkább arról, hogy a leg
nehezebb, a valóban Orpheusz igazi utódaihoz 
méltó feladat, talán éppen ez: a gyermekség is
teni állapotához való visszatérés.

Falusi tanító, XVII. század

SZÁLINGER BALÁZS 
Teljesítm ény-m onológ
Én nem hiszem, hogy létezhet nagyobb 
Küzdelem, kihívás vagy felelősség,
Mint hogy az ember megtalálja 
Valami göröngyben, amit a Sors 
Pöccint elé szórakozottan,
Mint egy csikket, azt a felét, amellyel 
Kiegészül, s aztán visszavonulhat 
Meghalni az életet ünnepelve.
Túl egyszerűek ezek a szavak,
Gyanús, hogy mögöttük beállott rendszer 
Működik, mely ahogy van: bonyolult. 
Mégis letisztul ebben bármelyik 
Háború, aztán megállapodik 
Egymás mellé vetett szerelmesek,
Magukat gyászoló kis idióták 
Csicsergésében. Mert nem több az élet: 
Határainkat azért feszegetjük,
Hogy befogadhassunk egy másik embert, 
Akivel aztán együtt süllyedünk.
Nem tudok csúcsot, nem tudok hegyet. 
Nincs mélység vagy sebesség fontosabb 
Az egyszerű, idegesítő és mindennapi 
Társnál, akinek hullik a haja,
Aki durcás, amikor ezt rühelljük,
Aki azt mondja, tud azért lágy 
Is lenni, s ha ebből nem mutat föl semmit, 
Elhisszük úgy is, és ha téved: megbocsátjuk. 
A lényeg, hogy nevessen végre egyszer 
Föl valaki a szaros életünkben!
Én nem értek semmilyen teljesítményt, 
Ami fölött nem ül uralkodóként 
Valaki más, aki a teljesítményt 
Hogyha mással nem is: már a létével is 
Aranyba vonja és elismeri.

• Kemény István költővel beszélget Balázs Imre József
• Gaal György: Kolozsvári Regulus: Linczigh János
• Szőcs István: Statisztamagyarok 

és nemzeti antinómiák
• Kábán Annamária -  Mózes Huba:

Dsida Jenő irodalmi seregszámlái
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Beszélgetés Kemény István 
költővel, íróval
Nemes konzervativizmus 
és rakenroll
-  Induljunk a legutóbbi könyved

től, a Kedves Ismeretlen című regény
től. A  pályád során változott, hogy 
minek tartott téged elsősorban a kriti
ka: előbb költőnek, aztán inkább pró
zaírónak, aztán ismét költőnek. A z új 
könyved nagyszabású prózaírói telje
sítmény, az eddigi prózaköteteid kö
zül mindenképpen a legimpozánsabb. 
Arra lennék kíváncsi, hogy kimozdult- 
e benned valami ennek a könyvnek a 
megírásakorImegjelenésekor, vagy szá
modra soha nem volt kérdéses, hogy 
költőnek vagy prózaírónak tartod m a
gad elsősorban?

-  Mindig is próbálkoztam prózával 
gyerekkorom óta, de azért főleg verse
ket írtam . Tehát költőnek ta rto ttam  
m agam at (elégedett jókedvemben). 
De miközben ezt a regényt írtam , so
ha nem az volt a fejemben, hogy na én 
egy költő vagyok, aki most éppen pró
zát ír. Olyan regényt ak artam  írni, 
amilyent olvasni szeretnék, nem pe
dig olyat, am ire azt szokták mondani: 
„ez egy olyan igazi költői próza”. Ezt 
többnyire dicséretnek szánják, de en
gem a „költői próza” kifejezéstől kiver 
a víz -  úgy érzem, leértékeli, lesajnál
ja  mind a prózát, mind a verset.

-  A  korábbi prózaköteteidet inkább 
errefelé hajlónak látod utólag?

-  Volt egy kisregényem húsz év
vel ezelőtt, A z ellenség művészete, és 
volt egy tárcanovellás kötetem tizen
három  éve, a Család, gyerekek, autó. 
A z ellenség művészete tulajdonképpen 
verses regény volt, bár kisregénynek 
szántam: prózaverseket és monoló
gokat rak tam  össze úgy, hogy együtt 
valódi prózának tűnjenek. A kilenc
venes évek első felében az É S  tá rca

rovatába írtam  azokat a novellákat, 
amikből összeállt később a Család, 
gyerekek, autó. Novellát egyébként ön
szántamból (nem felkérésre) csak ket- 
tő t-hárm at írtam  fiatal koromban 
(pocsékakat). A tárcanovellás kötetet 
igyekeztem összefüggővé tenni sze
mélyekkel, tárgyakkal, cselekmény- 
szálakkal, de igazából akkor is re 
gényt szerettem  volna írni -  ha m ár 
próza, akkor regény.

-  A  regényed olvasása közben szá
momra egészen egyértelmű érzés volt, 
hogy a figurákon keresztül lehet iga
zából megközelíteni. Nagyon erős figu
rákat látok benne. Mikor elkezdted ki
találni a regényt, mi volt meg előbb? 
Helyzetek voltak? Figurák voltak? 
Történet volt?

-  Nagy, zűrös kavargás volt az ele
jén (jó sokáig). Rengeteg ötlet elveté
se, koncepciók, ellenkoncepciók, újra
kezdések, zsákutcák u tán  indult be 
végül az a cselekmény, ami aztán  mű
ködni kezdett. Végül az utolsó két év
ben írtam  meg a könyv három negye
dét, am ikor m ár nagyjából tudtam , 
hogy mi lesz belőle. A figurák sok
mindenkiből állnak  össze, a legtöbb
jüknek konkrét, valóságos személyek 
az alapjai, de m indenki -  egy-két k i
vétellel -  több emberből (meg a kép
zeletből) van összerakva. Nagyon 
igyekeztem, hogy egyértelm űen ne 
hasonlítson valóságos személyhez sen
ki, m ert nem az volt a cél, hogy kulcs
regényt írjak. (Különben jó néhányan 
ezt v árták  tőlem, pedig nagyon nem 
ez volt a célom!)

-  A Patai nevű szereplő például na
gyon erős jelenlét: ő  hogyan, miért volt 
fontos számodra?

Kemény István
1961-ben született Budapesten. Költő, író. A budaörsi gim názium ban 

érettségizett, m agyar-történelem  szakon diplomázott az ELTE-n 1990- 
ben. Verseskötetei: Csigalépcső az elfelejtett tanszékekhez (1984); Játék mé
reggel és ellenméreggel (1987); Témák a Rokokó-filmből (1991); A koboldkó- 
rus (1993); A néma H  (1996); Valami a vérről. Válogatott és új versek (1998); 
Hideg. Versek 1996-2001 (2001); Élőbeszéd (2006). Prózai művei: A z ellen
ség művészete (regény, 1989); Család, gyerekek, autó (tárcanovellák, 1997) 
Kedves Ismeretlen (regény, 2009). í r t  publicisztikát, drám át, esszét, rádió
jegyzetet, fülszövegeket, ponyvaregényt (álnéven), és több fordítása is meg
jelent. Rangos díjak -  többek közt: József Attila-díj (1997), Palládium-díj 
(2007), M agyar Köztársaság Babérkoszorúja díj (2007) -  k itüntetettje.

-  Gyerekkoromban családon belül 
és kívül sok olyan idősebb em bert lá t
tam , akik lenyűgöztek. Egy letűnt, 
de nagyszabású világhoz tartoz tak . 
Ezt akkor nem gondoltam át, egysze
rűen  csak csodáltam, hogy m ennyire 
m ásként beszélnek, mesélnek, lenyű
gözött a fölényük, az é le ttapaszta
la tuk  (pedig akkoriban negyven év 
fölött még m indenkinek voltak világ- 
háborús emlékei), még azt is elvisel
tem, ha  belőlem is hülyét csináltak  
úgy mellesleg, tud tam  m agam at az ő 
szemükkel nézni. Egy ilyenfajta figu
rá t ak artam  m egírni Pataiban , ak i
nek megsemmisítő a fölénye, m ert 
olyan dolgokat tud  a világról, am i
ket senki más, nagyszabású, és rá a 
dásul hum ora is van, és ak it nem le
het nem csodálni.

-  Van valamiféle mefisztói jelle
ge is ezeknek az alakoknak, és ne
kem eszembe ju to ttak Patairól az 
Élőbeszéd cím ű verseskönyved Káin- 
versei is. Benned ezek nem kapcsolód
tak össze?

-  Igen, a Káin-versek is szóba jö
hetnek, m ásrészt a nagybetűs H alál 
lehengerlő dum ái is ide tartoznak, az 
Élőbeszéd című ciklusból. Patai figu
rája egyszercsak megvolt: a saját re 
gényem egyik jelenetében egyszerűen 
feltűnt a könyvtár főlépcsőjén, és gát
lástalanul elkezdte szívatni az egyik 
szereplőmet. Ez a jelenet később ki
kerü lt a regényből, de m aga Patai az 
újabb változatokban m ár majdnem-fő- 
szereplőként volt ott.

-  Mennyire érzed úgy, hogy ez a re
gény előmunkálat valami máshoz? 
Vagy ez maga a mű? Hogy él ez ben
ned jelenleg?
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-  Jó párszor gondolkoztam m ár 

azon, hogy mennyi próza férhet az 
életembe, és a rra  ju to ttam , mivel a 
munkatempóm sajnos nem valam i 
gyors, hogy ta lán  egy rövidebb re 
gény és egy igazi nagyregény. Amikor 
nagyon pofátlan hangulatban vol
tam , akkor úgy képzeltem, hogy 
majd úgy viszonyulnak ezek egy
máshoz, m int A  babó (vagy m ásik cí
mén A  hobbit) című Tolkien-könyv A  
Gyűrűk Urához. Ez a most megjelent 
könyv, a Kedves Ismeretlen lenne a k i
sebbik. Hosszabbra sikeredett, m int 
ahogy terveztem, sokáig el se tudtam  
képzelni, hogy én ilyen hosszú pró
zát írok egyszer, de ilyen hosszú lett. 
Most m ár lassan hozzá akarok fog
ni a m ásodik feléhez. Rengeteg jegy
zetem van, és nagyon keveset hasz
náltam  fel belőlük ehhez a könyvhöz: 
a Kedves Ismeretlen inkább abból az 
életanyagból készült, am it fejből tu 
dok, am it én m agam  láttam . A m ásik 
könyv viszont nagyobbrészt azokon a 
történeteken alapulna, am iket a saját 
családom történetéről mondott el ne
kem a nagynéném, és am iket felvet
tünk  magnóra.

-  Más jellegű kérdés: érzel-e a pályá
don nagyobb fordulatokat, váltásokat?

-  Húszéves korom táján  írtam  az 
első olyan verset, amivel meg voltam 
elégedve. Azután két-három év a la tt 
írtam  meg egy jó kötetnyi verset: ezek 
vannak a Játék méreggel és ellenmé
reggel című kötetben. Ezt lehetne az 
első korszaknak tekinteni. A ztán két- 
három  évig alig írtam  verset. Ezalatt 
készült az em lített kisregény, A z el
lenség művészete, u tána  kezdtem 
megint verseket írn i -  ez m ár a h a r
madik korszak, és így tovább, de ré 
szemről ez persze lehet, hogy csak 
fontoskodás.

-  Ezek műfaji dolgok is. De igazából 
az érdekelne, olyan szempontból volt- 
e benned változás, hogy úgy érezd, ed
dig nagyjából egyvalamit szerettél vol
na irodalomként csinálni, és utána 
meg hogy valami mást. Volt-e szemlé
leti változás?

-  Voltak olyan mondatok, am ik n a 
gyon beleültek a fejembe. A nyolcva
nas években F rá te r Zoltán, aki az 
ELTE egyik speciális kollégium án 
olvasta a verseim et -  nem csak az 
enyémeket, hanem  sokunkét egy
szer azt mondta, hogy „azért most 
m ár nagy verset is kéne írn i, írjatok 
m ár nagy verseket”. Én ezen eléggé 
m egsértődtem , m ert azt hittem , m ár 
írtam  egy-két nagy verset. De azért 
beleült a fejembe, hogy ta lán  még
sem egészen az a nagy vers, am it én 
addig an n ak  gondoltam. A ztán még

m indig az egyetemen, egy m ásik 
szem inárium on György Péter mon
dott valam it arról, hogy a költőknél 
nem á r t  néha a nézőpontváltás, és én 
egyfelől persze berzenkedtem  ez el
len -  nehogy m ár valaki megmond
ja  nekem, hogy mi kell a költőnek —, 
másfelől meg elkezdtem gondolkod
ni azon, hogy mi van, ha  mégis iga
za van (tényleg, válto ttam  én m ár né
zőpontot valaha?!), s ez a mondat is 
beleült a fejembe. Ahol m ár am úgy 
is régóta ott volt a félelem az unal- 
m asságtól, az irodalm i belterjtől, és 
ehhez a félelemhez adott a György 
Péter-i mondat egy esztétikai alapú 
lökést. Szóval akadnak  konkrét ese
mények, mondatok, amelyekhez köt
ni tudom a változásaim at.

-  És tény, hogy azóta feltűntek a kö
teteidben afféle „nagy versek”, és per
sze nézőpontváltások is... A  Bartis 
Attilával folytatott egyik beszélgeté
sedben említetted, hogy újdonságként 
élted meg, amikor az Élőbeszéd cím ű  
kötetedet készítve egyszer csak egy „té
zisverset” írtál. A z  utóbbi időben több 
olyan publicisztikát, kétflekkes írást 
is lehetett olvasni tőled különböző he
lyeken, amelyekből én egyfajta „hol 
is tartunk” jellegű állapotrajz meg
alkotásának kísérletét olvastam ki. 
M űködik valamiféle energia benned, 
amikor ezeket írod -  kim ondani vala
mit, am it mások valamiért nem m on
danak ki?

-  Ez eléggé pontos -  kim ondani, 
am it mások ta lán  nem m ondanak 
ki. Van bennem gőg is, de van ben
nem önbizalomhiány is, és valószínű
leg az utóbbiból van több. Ezért saját 
magam tól nagyon sokáig eszembe se 
ju to tt közéleti dolgokat írni. Másfelől

meg egy olyan korban nőttem  föl 
(Kádár-kor), am ikor m inden eszme 
(és még az ellenkezője is) le volt já 
ratva. Ha egy író akkoriban élesben 
politizált, szép lassan  elvesztette a 
hitelét. Ironizálni viszont lehetett. 
M indenen az égvilágon. Bennem is 
o tt volt az irónia, és körülöttünk is 
o tt tombolt. Nemcsak az irodalom
ban, hanem  a köznapi beszédben is. 
A ztán később, a rendszer m egválto
zása u tán  sem tám ad t kedvem köz- 
életieskedni. Sokáig úgy éreztem, 
hogy a dolgok alapvetően jó felé men
nek nélkülem  is, és nekem nincs ke
resnivalóm ezen a terepen -  én úgy
is csak viccelni meg ironizálni tudok, 
meg úgyis ott vannak  az okos, m in
dent megmondó emberek, például az 
idősebb írók között. A ztán eltelt egy 
jó p ár év, és nem én lettem  okosabb 
(talán azért le tisztu lt a fejemben egy
két dolog), hanem  azt lá ttam , hogy 
sorra h a ln ak  meg az öregek, egyre 
közelebb hozzám, és hogy egy csomó 
fontos, pozitív érték, am it én m egta
nultam  gyerekkoromban, kezd eltűn
ni, és nem mondja el ezeket senki. 
És ekkortájt kezdtem a rra  gondol
ni, hogy ta lán  néha mégiscsak írnom 
kéne azokról a dolgokról, am ik szá
momra evidenciák, m ert gyakorlati
lag az egész ország benne ragad t az 
iróniában, és igazából m ár az irónia 
vált kötelezővé, és komoly dolgokról, 
m int például a nem zet meg ilyesmik, 
gyakorlatilag nem lehet irónia nél
kül beszélni -  meghökkentem, hogy 
m iért pont ezekről ne lehetne. A rra 
gondoltam, hogy addig tud az ember 
jóízűen röhögni bárm in  -  a hagyo
mányokon is a k á r - ,  am íg ez a bárm i 
erős. És addig a röhögésnek jótékony 
h a tása  van: például a karnevál in téz
ményét éppen a rra  ta lá lták  ki, hogy 
a hagyom ányt erősítve üssük  a h a 
gyományt. De am ikor egyszer csak 
azt veszi észre az ember, hogy m aga 
a hagyom ány jóform án elveszett, de 
még m indig m echanikusan, folyama
tosan ironizál ra jta  szinte m inden
ki, akkor megáll, és megkérdezi: mi 
a fenét is csinálok én most? Szóval 
az ilyen meghökkenések u tán  egy- 
szer-egyszer összeszedem magam, 
és ak ár egy politikai tém áról, ak ár 
Ady Endréről leírok ezt-azt a Literán 
vagy m ásutt. Leírom úgy, ahogy tu 
dom, m ert jobban persze nem tudom. 
Az én életem se végtelen, és eleget 
vártam  a rra , hogy m ás majd m egír
ja  nálam  jobban, okosabban, bölcseb
ben azt, am it én tudok.

-  Érdekes, ezzel összefüggésben is ta
lán, hogy a néhány éve felbukkanó, el
ső-második kötetüknél tartó költőknek 
is mintha az iróniával való küzdésről 
szólna a pályakezdésük. Mennyire tu-

fo ly ta tás a 4. oldalon
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> » »  fo lyta tás a 3. oldalról
dód követni ezeket a pályakezdéseket,
milyen irányokat látsz az 6  esetükben?

-  Ahhoz nagyon komolyan be
le kellene olvasnom m agam  a tém á
ba, hogy használható t m ondhassak 
erről. Kicsit ötletszerűen olvasok, és 
nem m ernék tendenciákat jelezni, 
m ár csak azért sem, m ert ez még na
gyon ma  történik .

-  Máshonnan kérdeznék akkor erre 
rá -  a regényben is felbukkannak gon
dolatfutamok, amelyek egy összegzó's 
pillanatra vonatkoznak, amikor meg
áll az ember és azt kérdezi: mi van 
mögöttem? A  verseidben például fel
bukkannak a gyerekek, akik időköz
ben felnőtté válnak. Dialógusok, hely
zetek, a gyerek kérdezi a felnőttet, és 
annak kellene valamit válaszolnia. 
Mennyire fontos élmény számodra, 
hogy valamihez képest felnőttnek kel
lene lenni?

-  Az, hogy öregszem? Nagyon fura. 
Én m indig el voltam késve a korom
hoz képest, többnyire később csinál
tam  a dolgokat az átlagnál. A h a r 
mincas éveim elején írtam  egy-két 
verset arról, hogy „na, akkor most 
m ár felnőttem ”. M ert csak akkor 
vettem  észre. Most meg, am ikor a r
ról beszélek, hogy komoly, nagy dol
gokról is kell írn i, m ert a koromnál 
fogva ez a kötelességem, azonnal el
kezdtem galambősz bácsinak látn i 
m agam at, ak i csörtet á t a piroson, 
és az autósokat fenyegeti a botjával. 
Nagyon szeretem  az ilyen bácsikat, 
de nem egészen ilyen akarok lenni. 
Régi közhely, hogy az emberek fia
talon forradalm árok, aztán  negy
venéves korukra ennek pont az el
lenkezőjét képviselik. És hogy ez így 
egészséges. Igen, ez így van. Én is é r
zek késztetést a kényelmes konzer
vativizm usra. De az ellenkezőjére
is. Nem akarok gyomorbajos komor
ságra  váltani, valahogy szeretném  
megőrizni m agam ban a kívülál
lást is, meg a vidám  fiatalt. Az iró
n iát se akarom  k iirtan i, csak a kö
telező, fan táziá tlan  cinizm ust. Az 
irónia fontos -  még inkább a humor. 
Valamiféle nemes konzervativizm ust 
képzelek el, am it a rakenroll működ
tet, ta r t  frissen. Lazán beszélni na
gyon komoly dolgokról, és komolyan 
beszélni röhejes, nevetséges aprósá
gokról (m eglátni bennük a súlyos lé
nyeget), és m eg tartan i közben vala
mi vagány egyensúlyt.

-  Látsz-e olyan műveket, amelyek 
szerinted ezt meg tudták csinálni?

-  Például Háy János regényei -  fő
leg A  gyerek. Az szerintem  az elmúlt
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évtized egyik remekműve. Benne is 
van valam i olyanfajta rakenroll, ami 
an n ak  ellenére működik, hogy A  gye
rek a világ egyik legkomorabb, leg
keserűbb, legkiábrándultabb műve, 
közben meg szétröhögi az ember m a
gát tőle.

-  Régebbi mestereknél is látod ezt 
az a ttitűdö t?

-  Esterházyban is ott van ez a sok
félül nézős szemlélet például, de per
sze nem m indenkin lehet ezt számon 
kérni. Nem várom el mástól, hogy 
ugyanígy gondolkozzék. M inden író
nak  más az útja. B artis A ttila pél
dául sokkal trag ikusabb alapállású, 
m int én, ennek ellenére az ő írásai 
is tele vannak  olyan fordulatokkal, 
ak ár mondatokon belül, amelyek hoz
záfűzik a m indennapi valósághoz az 
olvasót, s a tragéd iát átélhetővé te 
szik, vagyis közvetítik neki.

-  Valamiért nem lepett meg en
gem, hogy egy 2010-es könyvtámoga
tási listán azt olvastam, lesz egy be
szélgetőkönyvetek Bartis Attilával. Ti 
fontosnak éreztétek-e, hogy a beszélge
téseitekből könyv legyen, és ha igen, 
hogy alakult ennek a menete, koncep
ciója?

-  M ár dolgoztunk együtt, négyke
zes d rám át is ír tu n k  A  félszent cím
mel, aztán  felm erült, hogy levelez- 
getve kellene m egírnunk együtt 
dolgokat. Mit gondolsz te erről, m it 
gondolok én erről, és m it gondo
lunk együtt erről. A ztán ez is ham 
vába holt, m int annyi m ás próbál
kozás. 2006-ban a Litera kérdezte, 
hogy nem akarnánk-e  egym ással 
egy-egy in terjúszerű  beszélgetést ké
szíteni a Nagyvizit című rovat szá
m ára. E lvállaltuk, de hosszúak le t
tek, meg is kellett húzni őket erősen, 
terjedelm i okokból. Viszont m egm a
rad t az eredeti beszélgetések szöve
ge, és ott volt az a tu d a t is, hogy n a 
gyon sok m indenről egyáltalán  nem 
beszélgettünk. A visszajelzések is 
megleptek, hogy m ennyien olvasták 
őket, és egy-két év u tán  is emlékez
tek  rájuk. Valami m égiscsak lehetett 
teh á t ezekben a dolgokban, am i némi 
érdeklődésre ta r th a t számot. Ezért 
gondoltuk, hogy csinálnánk  egy be
szélgetős könyvet. A régi beszélgeté
sek óta eltelt két-három  év, bősége
sen tö rtén tek  dolgok a világban meg 
velünk is. Új kérdésekkel egészítet
tü k  ki a beszélgetéseinket, meg egy 
pár olyan írásunkkal, am i még nem 
jelent meg könyvben. Most úgy néz 
ki, ez egy beszélgetős-esszézgetős 
könyv lesz.

BALÁZS IMRE JÓZSEF

KEMÉNY ISTVÁN
V isszap illan tó
tükörterem

(rondók a nagy pestist 
túlélt dallamokra)

1.
Versailles, Velence, 
Történelem, 
Visszapillantsz-e? 
Versailles, Velence,
A  fény különce, 
Tükörterem.
Versailles, Velence, 
Történelem.

2 .

A z látszik benne,
Am i van.
Például eszme 
Nem látszik benne 
És a szellem se 
Komolyan.
A z látszik benne,
Am i van.

3.
Tükrébe ásít 
A z ördögérsek.
A z elvonásig 
Tükrébe ásít,
Tekintsd a bácsit 
Csak jelenésnek.
Tükrébe ásít 
A z ördögérsek.

4.
A  tükör pillan,
A  kényszer leszáll. 
Mondjuk ki nyíltan:
A  tükör pillan.
(Sajnos ez így van, 
Mindenre ez áll.)
A  tükör pillan,
A  kényszer leszáll.

5.
Itt egy pillangó 
Visszapillangott.
Kinyílt az ajtó.
Itt egy pillangó,
Bent egy múlandó  
Elmulandott.
Itt egy pillangó 
Visszapillangott.

6.

Visszapillantó
Tükörterem.
Mögöttem autó,
Fölöttem autó,
Leszel halandó 
Végre velem 
Visszapillantó 
Tükörterem?

(A vers A  ném a H  című 
kötetben jelent meg 1996-ban.)
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SZŐCS ISTVÁN

Statisztam agyarok és nem zeti antinóm iák
„Nem sokaság, hanem lélek...” 

(Almos vezér)

Az írás, amely kissé megrázott, ezt 
a címet viselte: Statisztikamagyarok. 
(.Szabadság, Kerekes Edit). Arról szól, 
hogy Kolozsvár magyar lakossága -  
amely talán még mindig a legnagyobb a 
romániai magyar közösségek között — há
tat fordít a kultúrának. Kemény, szóki
mondó írás, ahogy annak idején Daday 
Lóránd látta az erdélyi magyarság sors
helyzetét, s ami miatt máig vonakodnak 
őt a kánonba bevinni. Vagyis a kolozsvá
ri magyarság részvétele a művelődés ke
rekének forgatásában számarányához 
képest elenyésző... Mit tehet az írástu
dó (akinek végül is a kultúrából kellene 
megélnie)? Ady versére gondol: „Fáradt 
akarók hada ez, / ez Xerxes gyáva népe, / 
haj, kürtösök rohanjatok, / nagy kürtszó
val elébe...”

A különös az, hogy Kerekes Editnek 
végső fokon, nagyobb távlatokban iga
za van, de a konkrét helyi, karnyújtás
nyira lévő jelenségek beállításában nin
csen. Például a szépirodalom és a színház 
vonatkozásában. Az évek során többször 
hivatkoztam arra az általánosan elter
jedt véleményre (Asimov nyomán), hogy 
a lakosságnak 4%-a olvas irodalmat. 
Kolozsváron ez magyar vonatkozásban 
2500 személy lenne; azt hiszem, ha a gye
rek- és ifjúsági irodalmat is hozzászámít
juk, e szám nagyobb. Ennek a tömegnek 
azonban legfeljebb tíz százaléka érdek
lődik a kortárs „hazai magyar” iroda
lom iránt, ez 250 fő. És ennek legfeljebb 
10 százaléka jár el könyvbemutatókra, 
olykor jóval kevesebb, olykor jóval több. 
(Jóval többre emlékszem pl. Asztalos 
Lajos Kolozsvár könyvének a bemutató
ján, viszont ez nem is szépirodalom, ha
nem ismeretterjesztő kézikönyv.)

Tavaly koranyáron végeztem egy szá- 
mítgatást a kolozsvári „statisztikama
gyarok” létszáma és múltbeli adatok 
alapján, úgy láttam, hogy a lehetséges 
színházba járók (a lakosság egynegyede- 
egyötöde), ha évi öt eseményen jelenne 
meg, évadonként ötven-hatvanezer nézőt 
jelentene; plusz az a sok ezer egyetemis
ta, aki „itt szerzi be magasabb műveltsé
gét”; de még stúdióbérlete sincsen. Hogy 
a valóságban mennyi ez a szám?... A 
színház statisztikái nehezebben hozzá
férhetőek, mint az angol hírszerző szol
gálat aktái.

Jó másfél évtizede megvédtem egy fi
atal költőnket egy tisztes, de túl szigorú 
bírálattal szemben, amelyik, olykor trá
gár szóhasználata és erotomániája mi
att, kóros esetként kezelte. Hogy-hogy, 
kérdeztem vissza, hisz ez nem egyéni 
eset, hanem világdivat; és nemcsak a köl
tészetben, tessék megnézni, mi folyik a 
színpadokon?

Azonban manapság megfordult a hely
zet, most már nemcsak azért állítják meg

a kolozsvári utcán a járókelők az em
bert, hogy „meddig tűritek ott a színház
ban azt a két alakot?” — hanem azzal is: 
„Még ti beszéltek? Hát milyen disznó szö
vegeket közöltök le egy irodalmi lapban? 
Hogy az ember restelli a diákjai vagy a 
családtagjai kezébe adni?”

Valóban, a dolgoknak létezik egy ilyen 
aspektusa is. Csakhogy az irodalmi (és 
más) lapok, nem rendelik ezt a szerzőktől! 
Érthető visszahatásként negyvenöt év 
cenzúrájára és pártirányítására a szer
kesztő nem „irányítja” az irodalmat, csak 
az olvasó elé tálalja: „Tessék! Az írók -  
íróink és a ti íróitok -  ma ilyen ízlésvi
lág hívei. Szóljatok hozzá, de írásban is. 
A szerkesztőségekre nagyon hatnak a le
velek”... Ám nem teszik. Voltam egyszer 
egy középiskolában tartott író-olvasó ta
lálkozón; szépen, rendben lezajlott. Ám 
a végén, rám nézve váratlanul, a szerző, 
minden összefüggés nélkül az előbbiek
kel, több ocsmány, trágár mondatott bo
csátott ki magából... A közönségnek sze
me sem rezdült, egy árnyék sem futott át 
sem a gimnazisták, sem a tanárnők ar
cán, látszott rajtuk, tudják, ilyen a mai, 
modern kultúra, a világszínvonal, a fel
zárkózás a valódi szellemi elithez.

Mit tegyen a kis vidéki, kelet-euró
pai író és a liliputi költőnő, ha egyszer fel 
akar zárkózni a világnagyságokhoz, sőt 
szolidarizálni akar velük? A taktikusabb- 
ja Rabelais példájára hivatkozik, és ar
ra, hogy a nyelv vastag zamatait „fűsze
rül” használja, az „intellektuálisabb” de 
Sade-hoz fordul inspirációért; akár nyíl
tan, akár suttyomban. Pontosan emlék
szem, hogy a magyar nyelvű irodalmak
ban, mikor következett be a frontáttörés: 
egy pannon hagyományokat ápoló, ele
gáns vidéki folyóiratban a magyar nyel
vű irodalmak firmamentumának a legte
tejébe felajnározott ikerégitest egyikének 
jelent meg (tán úgy harminc-egynéhány 
éve) egy sejtelmes incesztuózus hangu
latokkal átfuttatott regényrészlete. Volt 
abban egy ilyen mondat: „Az embernek 
egyszer végül is meg kell fognia az apja 
f...szát;” persze kipontozás nélkül. És az 
egész irodalom ízlésvilága megtárulkozott 
és lenyelte. Senki sem reagált, sem a rusz- 
tikusabb alkatú elvtársak, sem a filozofi
kus beállítottságú esszé-kritikusnők.

A sátán kiáltott és a pokol sziklái visz- 
szabó'gtek -  hogy egyszer már Miltont is 
idézzünk.

Az iker-égitest másikja attól kezdve 
igyekezett gyorsabban forogni, hogy felül
múlhassa társlelkét. Úgy tűnik, sikerült 
is neki. Nyomukban cenkek. És mégsem 
lehet az ilyen irodalmat az ilyen színház
zal összehasonlítani. Az ilyen írott szö
vegek ugyanis -  a statisztika tanúsítja -  
kevesebb személyhez jutnak el, a felfúvó 
apparátus ellenére, s magunkban olvas
va nem olyan brutálisak, mint hangosan 
rikácsolva; s aláfestve játékkal.

A folyóirat, ismétlem, felszolgálja, ami 
„magától” befut. A színház azonban meg
rendeli, a rendező előírja, a dramaturg 
szentesíti, a főkönyvelő aláírja a színpad
ra felsorakoztatandó piszoárok számlá
ját. (Ma a színházi interaktivitás még 
nem ta rt ott, hogy a nézők kacsákat, éjje
li edényeket és ágytálakat maguk vigye
nek a stúdióelőadásra, és a rendező bein- 
tésére használják is.) Mindezt és még sok 
mindent, különben, több mint egy féléve 
megírtam a neofrivol stúdiókat támoga
tó kolozsvári napilapnak, ám hét hónap 
után sem válaszoltak.

Azonban ahhoz képest ez semmi, hogy 
mással hogyan bánik el a kolozsvári stú
diószínpad holdudvara. Például Sigmond 
István Szerelemeső című darabja, a még 
mindig működő, húsz éve igazgató-főren
dező egyetlen sikeres, autentikus, ere
deti nagyszínpadi rendezése, több mint 
harminc nagytermi előadást ért meg. 
Főleg a feledhetetlen alakításoknak kö
szönhetően (Csíky András, Szilágyi 
Enikő, Lőrinczi Ágnes, Orosz Lujza, 
László Gerő, Nagy Dezső). Nos, e szer
ző húsz év múlva benyújt egy újabb szín
darabot. Egy év múlva felhívja az igaz
gatót: még nem volt ideje elolvasni! Hogy 
mi van újabb egy év múlva? A helyzetet 
csak költői megszépítésben, nemes já
tékká szublimálva tudom leírni: „A nyolc 
titkárnő tablót alkot, bejön a huszonöt 
kötetes író, sikeres színpadi szerző, volt 
operaházi igazgató. A fődramaturg házi 
szerző a tabló széléről vezényel. A nyolc 
titkárnő felhúzza felső ajkát az ínyéről, 
és erőltetett orrhangon, egyszerre azt 
kérdezi: Mágá ki?”

Tény, hogy 200 év ideológiai, történet
írói és információs aknamunkája beérett: 
a magyarság elég nagy tömegeinek nem
zeti öntudata, önbecsülése megszűnt; de- 
moralizálódtak, sokszor hallani fiata
loktól, szégyellik, hogy magyarok, akár 
olvasták Nemeskürty műveit, akár nem; 
az idősebbektől, hogy meguntak magya
rok lenni. Az elmúlt évtizedekben kül
földre telepedett magyaroknak csak egy 
töredéke vesz részt az ottani „magyar 
életben”; a pálinka nevét nemzetközileg 
levédték, a magyar címert nem.

Az arcvonalak azonban összekevered
tek. Egy adott szemszögből tűnhet úgy, 
hogy a kolozsvári magyarság nagy töme
gei hátat fordítanak a kultúrának. Más 
oldalról nézve: azoknak fordítottak hátat, 
akik elzárják előlük a kultúrát!

Évekkel ezelőtt olvashattunk egy helyszí
ni tudósítást egy szibériai kisnép és -nyelv 
utolsó napjairól. Az eseményt nem ünnepé
lyes gyászzene, hanem trágár rikácsolás és 
részeg gajdolás kísérte.

Németh László írja, hogy a történelem
ben mindig van valami kétszer kettőn fe
lüli remény: Maratonnál a reménytelen
ség győzött. Csak vívni kell! Munkálni 
kell a múló életen.
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B oros-J en e i Szék ely  L ászló  
ford ításm u n k á ib ó l (1765-1769)1

2. levél Volterhöz
ír ta  (a S a n s-S o u c i-b é li filo zó fu s)  

1736 e sz te n d ő  a u g u sz tu s  8-án

Én Uram!

Jóllehet nincsen nékem az az örömem, 
hogy kegyelmedet személy szerint ismer
hetném, mégis kegyelmed előttem isme
retes a maga írásaiból. (Itt meg kell je
gyezni, hogy ezen levélnek nagyságos 
írója még akkor nem volt király, mikor 
ezen levelet írta vala, mely is nékie az ő 
elsó' levele Voltaire uramhoz.2 Ezek az el- 
mésségnek kincsei, ha úgy lehet monda
ni, és oly részek, melyek sokféle kelleme- 
tes érzékenységekkel megpalléroztattak, 
hogy az azokban lévő' szépségek újabbak
nak lenni tetszenek, mind annyiszor, va
lahányszor újonnan olvastatnak ezek. Én 
úgy hiszem, hogy ennek az ő elmés író
jának neme, amely a mi seculumunknak, 
és az egész emberi Elmésségnek becsüle
tet szerez, abból meg esmértethetik.

A mi idónkbeli nagy emberek kegyel
mednek, mégpedig kegyelmednek egye
dül valaha köszönettel tartozottaknak 
magokat meg esmérik, hogy ez az vetél
kedés hogy az elsőség kegyelmedet illet- 
né-é vagy a régieket, ismét meg eleve
nítethetnék, mert kegyelmed az maga 
részéről az mértéknek állapotját annak 
el igazításával végbe vihetné.

Kegyelmed az jeles poétának tulaj
donságai között, más tudományoknak 
nagy sokaságokkal bír, amelyek, jólle
het az poétái mesterséggel rokonságo- 
sok, de azok elsőbe a kegyelmed pennái 
által tétethetnék tulajdonokká. Még soha 
is egy poéta is metaphisicai érzelmeket 
nem énekelt, ez az becsület legelsőbben 
kegyelmed becsületire nézve kegyelmed 
számára tartattatott meg. Ez az az haj
landóság, melyet kegyelmed az maga írá
saiba, az világi bölcsesség iránt megmu
tatott, kötelez engemet, hogy kegyelmed 
annak fordítását elküldje, melyet én vá- 
doltatásáról és megigazíttatásáról, vagy
is mentségéről Wolff uramnak, a mi 
időnkbéli leghíresebb világbölcsről csi
náltattam. Minthogy ez a világi bölcs, a 
metaphisicának leghomályosabb, legseté- 
tebb tartományait meg világosította, és 
ezen teher ellenkezéseket3 mind nagysá
god, mind pedig meg határozott és vilá
gos úton módon meg magyarázta vala, te
hát őtet legegyetlenebb módon vádolták, 
a hitetlenséggel, és az Istennek káromlá
sával. Ez az nagy embereknek az fátumok. 
Az ő nagyságos természetek őket minden
koron az meg mérgesíttetett lövöldözések
nek, az mocskoltatásoknak, az irigységnek 
céljává tészi.

Most én az Istenről, az lélekről és a 
világról való írásait fordíttatom, amely 
ugyanezen írónak pennájától szárma
zott. Én magam kegyelmednek által fo
gom küldeni mihelyt el fog készülni, és 
én bizonyoson tudom, hogy az szemmel
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látható bizonyos állapot kegyelmednek 
minden ő feltételeiből szemében fog tűn
ni, mert ezek4 geometriai módon követ
keznek, és mint egy láncnak szemei egy
máshoz vadnak csatoltatva s köttetve.

Az az emberség és másoknak tisztele
te, amelyeket kegyelmed mind azokhoz 
mutat, akik magokat a’ mesterségnek és 
tudományoknak szentelik, reménységet 
nyújt énnékem, hogy kegyelmed enge
met is azoknak számok közül ki nem re
keszt, a kiket kegyelmed méltónak tart 
arra, hogy őket taníthassa, mert a ke
gyelmeddel való levélbéli beszélgetést an
nak nevezem én mely minden értelmes 
Valóságnak igen nagy hasznára lehet. Sőt 
én azt is állíthatom, senkinek is érdemeit 
véle nem kívánván sérteni, hogy az egész 
világba senkit is azok közül ki nem lehet 
venni a kiknek kegyelmed tanítója nem 
lehetne. Minden kegyelmednek méltatlan 
téjendő tömjénezés (:mely az hízelkedés:) 
én állíthatom azt, hogy én a kegyelmed 
írásaiban véghetetlen szépségeket talál
hatok fel; a Kegyelmed Henriadesze édes
get engemet és szerencsésen győzedel
meskedik azon haszontalan ítélettételen, 
amely kegyelmedről mondattatott volt. 
Césárnak szomorú játékja, nékünk olya- 
tén állapotokat mutat, amelyek az egész 
szerencse által oltalmaztatnak. Ebbe az 
érzékenységek pompások és méltóságo- 
sok, és tapasztalhatni, hogy Brutus vagy 
Római vagy Anglus volt. Alzirében az új
ságok kedvességein kívül vadnak az vad 
és európai erkölcsöknek szerencsés egybe 
elegyítési is. Kegyelmed Gusmánnak ál
lapotába megmutatja, hogy egy nem he
lyesen értettetett, és egy tévelygő szorgal- 
matosságtól vezéreltetett kereszténység 
az embereket sokkal durvábbá, s kegyet
lenné tészi, mintsem maga a vitézi csele
kedet.

Corneille, az nagy Corneille, akit az ő 
életebeli Seculum csudáivá szemlél va
la, ha a mi időnkben feltámadna, bámu
lással és még talám irigy szemekkel fog
ná nézni, hogy az szomorúság játékának 
Isten Asszonya minden kellemetességeket 
kegyelmedre láttatott vesztegetve költe
ni, melyek által kegyelmed mind ő iránta 
oly fösvényül mutatta magát. Ennyi ne
vezetes remek munkának szerzőitől mit 
lehetne még várni? Az az penna minemű 
új csodákat fog még világosságra hozni, 
amely már az Gustusnak Templomát oly 
édesgetésekkel és ennyi sok lelkesítéssel 
rajzolta le?

Ez okból hordozok én oly lobogó kí
vánságot, hogy magamévá tehessem ke
gyelmednek minden munkáit: én kérem, 
uram kegyelmedet, hogy nékem azokat 
küldje el, és egyet is közülök ki nem vé- 
vén azokat közölje velem. Ha a kegyelmed 
írásai között egy vagy más olyan darab 
találtatnék, melyet kegyelmed valamely 
szükséges bölcsességtől viseltetvén az 
kegyelmed szemei előtt örömest el akar
na rejteni? Tehát arra ígérem én maga

mat kegyelmednek, hogy én azt a legtit- 
kosobbon fogom tartani, és csupán azzal 
fogok megelégedni, hogy azt csak magam 
egyedül szemléljem csudáivá. Tudom én, 
hogy e mái napon az fejedelemnek ígé
retéhez az ő szerencsétlenségekre keve
set építenek, de mégis reménlem én, hogy 
Kegyelmed nem engedi magát az közön
séges hamar való ítélet tétel által elfog
lalni, hanem nálam ezen régula iránt 
valamely innen kivevő dolgot fog csele
kedni.

Én a kegyelmed munkájának bírhatá- 
sa által magamat gazdagabbnak fogom 
tekinteni, mintsem minden elmúlandó 
nyomorult szerencse vagyonjaival való 
élésbe, melyek csupa történet által mind 
meg nyerettethetnek, mind el vesztettet- 
hetnek. Az elsőt, tudniillik a kegyelmed 
munkáit az elmének segedelme által tu
lajdonunkká tehetjük, és azok oly hossza
son meg maradnak, a mi szükségünk
re, ameddig az tart. Midőn pedig tudom, 
hogy az enyim mint meg vagyon szorít- 
tatva, tehát én sokáig kételkedtem, mi- 
nekelőtte magamat meghatároztatnám, 
hogy minémű dolgokat nyomnék én azok
ba belé kiváltképpen.

Hogyha a poéta mesterség még azon 
állapotokba volna, amelyekbe vala ré- 
gentén, az az, ha a poétáknak nem egye
bet, hanem csömörlésre hajló semmisége
ket, valamely alacson pásztor énekeket 
és ízetlen-bűzetlen énekléseket kelletnék 
muzsikálni, vagy pedig ha az ő hegedűik
nek mindenkor egy tónusú siralmas éne
keket kellene énekelni, tehát örökösön le
mondanék rólok. De kegyelmed ezt az 
mesterséget megnemesíti, kegyelmed né
künk abba új utakat mutat, új és még is
meretlen utakat.

A kegyelmed verseinek olyan tulajdon
ságai vadnak, amelyek tiszteletre méltók, 
úgy a csudálásra és virtuosus emberek
nek szorgalmatosságára méltókká tészik. 
Kegyelmed az erkölcsnek tanító épület- 
je, azholott gondolkodni és kereskedni 
tanulnak. Az virtus ezekbe legszebb szí
nekbe rajzoltatik le, és az valóságos be
csületnek megfogása legjobban meg van 
határozva, azokból mi belénk a tudomá
nyokhoz való gustus oly feles és édesge
tő módon foly bé, hogy aki a kegyelmed 
munkáit csak egyszer is meg olvasta, va
lamely nemes kevélységet szivu be, hogy 
a kegyelmed nyomdokát kövesse. Ezek 
az megkülönböztetésnek jelei, melyek in
nen magunktól el választattanak és csu
pán az külső állapatot ékesgetik. A ke
gyelmed lelkének tálentumait mennyivel 
elébb lehet becsülleni?

Közreadja EGYED EMESE.
J e g y z e te k
“B oros-Jen ei Székely  L ászló  (1716- 

1772) erdélyi birtokos nemes, volt enyedi di
ák, fordító, költő. Eddig bécsi utazásának le
írása, verses, illetve prózai önéletírása jelent 
meg nyomtatásban. II Frigyesnek, „a Sans- 
Souci bölcsnek” némely írásait német közve
títő' nyelvbó'l ültette át magyarra. Az írásmó
dot közelítettük a mai helyesíráshoz.

2A francia nyelvű forrásmű szerkesztői 
jegyzete.

3Egyszersmind kihúzva
“Egymás után kihúzva



HELIKON

SZIRMAI PÉTER

Szerkesztőségi óra
Múlt év őszén sikerült kivereked

nem egy novellám megjelenését egy, ad
dig számomra ismeretlen, X elnevezésű 
lapban. Gondoltam, postázzák a köte
lező' példányt, ehelyett telefonon jött a 
titkárnői kérdés: el tudok-e jönni az Y. 
étteremben tartandó szerkesztőségi órá
ra, ott gondolták átadni a tiszteletpél
dányt. Meglepett a meghívás, nem tud
tam, mire megy ki a játék, s naivan 
igent mondtam. Az étterem, megnéz
tem térképen, a város szívében talál
ható. Átvillamosoztam a pesti oldalra, 
pár perc séta és máris az étterem bejá
rata előtt álltam. Múlt század eleji épü
let, hatalmas ablakok, a falakon klasz- 
szicista részletek. A bejáratnál nem állt 
senki, simán bejutottam. A földszinten 
párok duruzsoltak, rendezvénynek nyo
ma sem volt. Kezdtem kétségbe esni, 
ekkor megláttam az emeletre vivő lép
csőt, s már tudtam: csak fönn lehetnek. 
Személyesen nem ismertem senkit a 
szerkesztőségből, csak tippelni tudtam, 
melyik asztaltársaság az. Elsőre nem 
találtam el, egy öltönyös férfi vezetett 
a szerkesztőség asztalához. A székeken, 
meglepetésemre, egytől egyig macskák 
ültek, sőt: gesztikuláltak, mancsukkal 
csapdostak, fújtak, nyávogtak. Ismerem 
a magyarországi macskamozgalmat, de 
azt nem gondoltam, hogy irodalommal is 
foglalkoznak, s azt legkevésbé, hogy az 
ominózus X folyóirat is az övék. Persze, a 
nagy eszmecsere mellett, engem észre se 
vettek, ezért odaléptem az asztalfőn ülő 
főmacskához, aki, emlékszem, kék nyak
örvet viselt, rajta jól látható mobilszám
mal. Hát te ki vagy?, kérdezte, s mere
ven nézett rám nagy, sárgás szemével. 
A zajszint egy szikrányit sem csökkent, 
ezért a füléhez hajoltam, elmotyogtam a 
nevem, és hogy valószínűleg benne va
gyok a lapszámban. Igen?, kerekedett el 
a szeme. Benne van?, kiáltott át egy, az 
asztal másik végén ülő fiatal, fekete-fe
hér foltos lánymacskához, csíkos man
csával felém mutatott és mondta a ne
vem. Váratlanul csend lett, mindenki a 
foltos cicust bámulta. O csak bólintott, 
erre a főszerkesztő, ez az elhízott, barna 
cirmos, ismét kérdezte: hogy hívnak, ül
tében, karmát kissé belém vágva, hátba 
vert, majd a többiek felé fordulva valami 
olyasmit magyarázott, magyar-macska 
keveréknyelven, hogy a jövőnek mekko
ra reménysége vagyok. Elismerő kurro- 
gás, dorombolás fogadta szavait, majd a 
társaság ismét beszélgetéskáoszba me
rült. Ülj le ide, intett az egyik öreg, feke
te macska. Mondd, mit iszol? „Erjesztett 
tejet, természetesen”, mondta a főszer
kesztő helyettem, „és hozzanak ne
ki egy adag, marhahúsos whiskas-t is”. 
Becsusszantam a felkínált helyre; jobb- 
ról-balról fehér, barna, idős, tépettfülű 
cirmosok ültek, szemben egy hatalmas, 
félszemű, vörös macska, asztalra tett 
mancsokkal. „Te vagy az a neo-avantgar- 
de gyerek, aki azokat a furcsa novellákat 
írja?”, kérdezte, és megpödörte hosszú,

tépett bajszát. „Neem...,” motyogtam, 
„én abszolút realista vagyok”. Közben a 
pincér elém rakta a tejes és a húsos tál
kát. „Na, ne beszélj!”, folytatta a félsze
mű. Egy elhízott, középkorú nőmacska 
a karomra tette a mancsát, körme feke
tére volt festve. „Ne törődjön vele, min
denkivel piszkálódik. Nyugodtan le
fetyeljen”, mosolygott rám és kidugta 
rózsaszín nyelvét. A számhoz emeltem 
a tálkát, mire a közelemben ülők fúj
ni kezdtek és felborzolták a farkukat. 
Rögtön megértettem, mit sérelmeznek: 
belehajoltam a tálkába, ahogy ők szok
ták: ez mindjárt jobban tetszett nekik; 
legalább, gondoltam, addig sem látom a 
félszeműt. A tej valóban elég finom volt, 
félig ki is lefetyeltem a tálat, de pár perc 
után forogni kezdett velem a helyiség. 
Gyorsan bekaptam pár falatot a marhá
ból, de már az sem segített. Egészen tá
volról hallottam a főmacska nyávogását. 
A többiek láthatóan jól szórakoztak raj
tam, mondván, „milyen gyenge a legény, 
egy kis erjedt tejtől is kikészül”. Ettem 
még egy kicsit, hogy felszívódjon az al
kohol, közben észrevettem, hogy jobbra 
tőlem, az asztalon, az aktuális folyóirat
számok példányai hevernek. Felvettem 
egyet, lapozgatni kezdtem, de a sorok 
összefolytak előttem. Mindegy, gondol
tam, majd otthon, nyugodt körülmények 
között átnézem, és a táskámba csúsz
tattam. Felnéztem, láttam, hogy a fő- 
macska nagy hévvel magyaráz, mancsá
ban egy teleírt lapot lobogtat, a tetején 
nagy, nyomtatott betűkkel ez áll: NYÍLT 
LEVÉL. Mondta, hogy tegnap fogalmaz
ták páran a szerkesztőségből, a mostani 
és a jövőbeli miniszterelnöknek fogják 
elküldeni. Maga elé vette a levelet, és ol
vasni kezdte. A levél részletesen taglal
ta a kormánynak, az ellenzék által is 
elfogadott, macskakultúra-ellehetetlení- 
tést célzó intézkedéseit, és felszólította 
a címzetteket, hogy ezzel a tevékenység
gel hagyjanak fel. Az olvasás végén he
lyeslő moraj volt a válasz. Utána két na
pirendi pont következett, valami közös 
utazásról meg valami díj alapításáról, 
aztán a főmacska mondta, hogy minden
ki gondolkozzon el, hogy a macskakultú
ra elterjedését miként tudná elősegíteni. 
„Például, a macskatörténelem nagyja
inak életét lehetne feldolgozni irodalmi 
igénnyel”, mondta, és jelentőségteljesen 
rám nézett. Volt még pár hasonló próbál
kozása a szerkesztőségi óra alatt; igye
keztem tekintetem az asztalterítőbe mé- 
lyeszteni. Bevallom, ekkor már kezdtem 
unni a szerkesztőségi gyűlést, túl sok 
közösséget nem éreztem a macskaprob
lémákkal kapcsolatban, mégis, még jó 
két órát ott kellett ülnöm az elhasznált 
levegőjű helyiségben, amíg, kisebb civó- 
dással körítve, a főmacska be nem zárta 
az ülést. Éjfélre értem haza, s reggel, ki
józanodva, úgy gondoltam, hogy mindezt 
figyelmetlenségemnek köszönhetem, s 
legközelebb tüzetesebben utána kell néz
nem, milyen lapnak küldök írást.

DOBAI BÁLINT 

M egfázásom ra
Vírustól lettem most beteg, 
zsebkendőm volt már rengeteg, 
a láz 
aláz.

Kimosni ezt már nem lehet, 
hozzatok gyógyszert és tejet 
hamar, 
ha mar

a bennem izzó kotyvalék.
Ha hinném, annyit mondanék:
kiforr,
ki forr.

De nincsen ebben jó, se rossz, 
az állapotom Taigetosz, 
alant 
a lant

elpattant húrjait fogom, 
harminchat-hét-nyolc-sok fokon, 
vonat 
van ott.

Hűsölni visz, de várni kell, 
a bemondó meg énekel: 
Székesfehérvár,
Székesfehérvár.

A vízszin tes hóhatáron
Közigazgatási tábla 
a vízszintes hóhatáron, 
innen beljebb minden olvad, 
izzó város, fülledt álom.

Metropolisznak ne csúfold, 
főváros ez, nemes, régi, 
nálad sokkal nagyobb nevek 
számos emlékét idézi.

Kint, a tábla túloldalán, 
mondják, elterül egy ország, 
mi a fehér csapadékkal 
takarja a város mocskát.

S ztrá jk !
Budapest jár a Nagykörúton! 
Pirospozsgáson, kedvesen.
A középosztály szottyadt segge 
megmozdul költségmentesen!

Alig félóra könnyű séta, 
egészségügyi fejadag, 
s a jókedv bent az irodában 
beszélgetésekké dagad:

Ki hogyan ért be, mennyit sétált, 
behozta tán a főnöke... 
egy kicsi sztrájk még, s újra látszik 
a középosztály köldöke.

Budapest jár a Nagykörúton!
Vár rá a munka, iskola.
Mi is induljunk, polgártársak, 
időben érjünk... bárhova.
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WERTHMÜLLER GYÖNGYI 
Egy m odem  tru badú r s e s t ln á ja
1. Tárcsáz az ügyfél, nem tudom, miért; 
Egész hamar bejön a főmenü.
Tárcsáz tovább -  szól már a gépzene.
Most változott a helyzet -  éppen foglalt.
Már letenné szegény -  ebből elég!
De akkor véletlenül csak kicseng.

2. De nem jelent ám semmit, hogy kicseng -  
Már hallom is, hogy kérdezed, miért:
Hát mert egy-két csengés sem volt elég,
És jött egy új, még nem hallott menü.
Kit érdekel, hogy ügyfelünk elfoglalt?
"Kell szolgáltatásunk?" Megint zene!

5. Ugye e dal már sok helyet lefoglalt?
A téma lassan kihuny és elég.
Nem kéne írnom... Mégis van miért! 
Ügyfelünk várta már, hogy lesz zene,
De nem! Nem hitte szinte, hogy kicseng, 
S  ezúttal jött egy egyszerű menü.

6. Abból már nem nyílt további menü, 
Kezelőjelentkezett, nem a foglalt.
A kezelő utálta, ha kicseng,
Úgy vélte, fizetése nem elég,
Hadd szóljon inkább helyette zene. 
Megszólalt -  s végre tiszta ügy, miért.

7. Ha már kicseng, minek kell új menü? 
Nem értjük azt sem, miért kell a foglalt. 
Nekünk az épp elég, ha van zene.

3. "Vegyék föl! Az lesz fülemnek zene!" -  
Kiált az ügyfél, s hangjából kicseng,
Hogy most már nagyon sok neki a foglalt, 
S  talán nem is csodálkozunk, miért 
Hiányzott már egy tápláló menü.
E versből itt, e ponton tán elég...

4. Azonban, sajnos, hiába elég 
Versemből, melyben nincs dallam, zene, 
Mert ismét tárcsáz, jön egy új menü,
S mikor már hitte, hogy talán kicseng, 
Akkor -  nem is firtatta már, miért -, 
Megint bejött a drága, régi foglalt.

S z o n e tt  e g y  l i f t h e z
Ha fönn vagy, akkor biztos lenn vagyok,
S ha lent vagy, akkor meg fent várlak én. 
Az elődödhöz imádkozgatok:
O, pater noster... S hívlak... Légy enyém! 
Hát menjünk, vigyél fel, csak egyre fel! 
Magasra, még, még, amíg csak lehet.
Vagy vigyél le, s a pincét érjük el: 
Tebenned élmény minden emelet.

Járunk mi együtt, föl-le, sok-sok éve:
És engem furcsa gondolat kisért.
Itt az idő, hogy elmeséljem végre,
Te pedig majd kiaknázhatsz ezért.
Jó felvonóm, én akármit megadnék,
Ha elromolnál, s én benned ragadnék...

W erth m ü ller  G yöngyi: 1983-ban született Budapesten. 
2007-ben végzett az ELTE BTK angol szakán, jelenleg dokto- 
randusz ugyanott.

BÁLINT TAMÁS nehéz ügy halni meg), s lehetnék 
kerékkötő...

M ie lő t t
csü törtököt mondanék
A Munka emberéletet 
kér, különösen ez a fajta, 
de éhezés nem fenyeget: 
ebédem s a parancs alatta 
a hű szolgával érkezett.

Hibátlan így a tálalás 
és benne pontosítva minden: 
a mit-miért s a ráadás, 
hogy a döntésben segítsen, 
hisz másegyéb csak áltatás.

A célkereszt -  miképp divat -  
rám méretett, mit úgy levetnék 
(naponta más hülyék miatt

„Utóirat:
Csütörtök a határidő.”

O któber k e t t ő
Belakva immár a legapróbb részletét is 
a környező helyeknek, s hogy étvágyamat 
a megszokott nem csillapítja, új kihívást 
találtam: elviselni így a változatlant, 
előre látni, mit hoz április kilenc, 
az egyforma napok egymásutániságát, 
s főleg nem tartani attól, hogy amivel több 
múlik el, annyival már kevesebb van hátra.

L é le g z e tv é te l
A fájdalom ürességből ered, 
a tehetetlenséggel fokozott 
kisemmizett magányból, amelyet 
talányos távozásod okozott 
s cserébe, mit enyhítésül hozott: 
a hangtalanság, mely olyan volt, 
mint szíven áthúzott szögesdrót.

0 "$@4 "a $ H KilometriK
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KILYÉN ATTILA ÖRS

írás,
karácsonykor
Tömbházcsend. Csörgő kaputelefonok, 

kattogó zárak. Kíváncsi léptű gyerekek, 
csoszogó öregek, jellegtelen járású közép
korúak. A szomszédok közül mindig ve
szekszik valaki, vagy örülnek, sírnak, 
vendéget fogadnak. Esetleg szarnak, és 
nyögnek melléje.

Zéró sor, zéró betű.
Konyha: dobozolt sör, zacskós leves. A 

hűtő legalján alumínium fóliába csoma
golt gondolatok, válság idejére. Most ép
pen az van. Csak egy csöppnyi gusztus is 
kéne hozzájuk. A szemetesben összegyűrt 
álmok, penészedő emlékképek.

Zéró sor, zéró betű.
Mechanikus óra. Román gyártmány 

’79-ből. Amióta lassan a kávéfőzőben is 
digitális jelek rohangálnak, mágnesként 
vonzanak az elektromosság nélküli tá r
gyak. A múlt hónapban vettem például 
öt darab dobókockát. Több mint egy órát 
ültem és néztem a tökéletes véletlent, a 
hétköznapi csodát, ahogy ott, többször is 
megtörténik előttem. Számoltam magam
ban, hogy melyik szám hányszor kerül fe
lül, latolgattam az esélyét bizonyos kom
binációknak, hányszor kell dobjak, hogy 
biztos olyat is dobjak. Aztán bekattant, 
hogy így se, úgy se biztos. Egy ideális vi
lágban a dobókocka pörgésére bízhatnánk 
döntéseinket, egyetlen egy szabály len
ne: következetes maradni hozzájuk. Egy 
Jókai-hősbe belegyömöszölni a szerencse
játékost, festeni a szabadságharcost, aki 
egy dobókockával döntötte el, melyik ol
dalra áll... A végsőkig harcolna, néphős
sé válna. Csak azokkal a honleányokkal 
szeretkezne, akik 3-ast vagy 6-ost dob
nak egyből. Magas katonai rangot kap
na, a kocka taktikai térképek felett ördö
gi kombinációkat hozna létre, az ellenség 
rettegne tőle, mint a tűztök Beosztott 
tisztjei többször is meglesik, ahogy a koc
ka segítségével taktikát gyárt, ennek kö
szönhetően élő mítosszá lesz alakja. Egy 
hidegvérű alak, a másik oldalon (lehet
ne barázdás arcú szürke tekintetű, törte
tő és tüdőbajos) végül rájön a megoldás
ra: ha a taktika tényleg véletlenszerű, 
akkor egyszerűen nem kell reagálni rá. 
Legfélelmetesebb csapatait egyenesen 
neki küldi az ellenfélnek, nem figyelve a 
rendszertelen mozgásra... Nyilván rövid 
idő alatt felőrli őket. Hősünk dob a koc
kával, ha hatos, hősi halál, ha egyéb, me
nekülés. Természetesen hatost dob. A ké
sőbbi legendák úgy mesélik, hogy tisztjei 
látták, amit az ördög elhagyta a sátrát, 
és hogy vezérük még mindig halhatat
lannak képzelve magát, egyedül próbál
ta megfordítani a csata menetét, míg egy 
közkatona le nem döfte. A legendák eny- 
nyivel persze nem érik be, az ördög ha 
el is hagyta hősünk, mégis hűséges ma
radt hozzá, hiszen a katona azon nyom
ban elég élve. A tüdőbajosnak semmi ba
ja sem lesz, néhány év múlva hal meg egy

szanatóriumban, kitüntetésekkel és ma
gas ranggal -  nevére szinte senki sem 
emlékszik...

Még mindig zéró sor, zéró betű.
A füst üres. Kiszárítja csak a gondola

tokat, és finom réteget von rájuk, mint a 
lakk. Nyilván, ha van mire. Valami erő
sebb kéne, persze kockázat nélkül. Azért 
kedves angyal, ha lehet: némi kafkai pok
lot karácsonyra, kis mennyiségben per
sze, szigorúan csak megírás céljából.

Zéró sor, zéró betű.
Pütagorasz egyetlen állítólagos mon

data megrázóbb, mint kétezer év egész 
irodalma. A mai tankönyvszerkesztők
nek egy csepp stilisztikai érzékük sincs, 
persze, legtöbb helyen csak ábra és képlet 
van. Ilyen barbárokat kellett volna mág
lyán égetni! Gondoljunk csak bele: bárme
lyik író ölni tudna egy ilyen mondatért. 
Nagyvonalú magabiztosság, mellyel nem 
csak tökéletesen bevezet egy emberi elme 
álltai megálmodott, nem létező világba, 
hanem kijelent valami teljesen abszurdat 
és meghökkentőt. Mindezt ráadásképpen 
tömören, világosan. És micsoda gyön- 
gécske nevet kapott a keresztségben: té
tel... törvény! Olyan törvény, ami tőlünk

teljesen független, semmi köze az ember
hez (a nagybetűshöz, nyilván) de még
is csak a mi elménkben létezhet, ennek a 
szülöttje. De nem csak az isteni törvény 
egy darabja! Benne szorong az emberi el
me igazság utáni folytonos vágyódása is. 
Szinte látom a szereplőmet, szánalom
ra méltó iskolaigazgatót, néhány száz di
ák szimbolikus apját, jó néhány salamoni 
döntéssel a háta mögött. Úgy, ahogy volt, 
rendruhában az iskolából ráncigálták el, 
már hat napja menetel. Vastag szemüve
gét már rég elvesztette, de így is megér
tette, hogy a menetből kieső test tompa 
puffanása után mi az a felcsattanó lö
vés. Hat nap alatt lepörög egész élete, az 
utolsó megalkuvásai többször is, meg egy 
Nemecsek arcú diák megrovása a lógá
sért az iszákos történelemtanár órájáról... 
Kiesik a menetből. Hallja a feléje közele
dő lépteket, elkezdi halkan, majd egyre 
hangosabban, amikor a fegyver csattan, 
már torkaszakadtából ordítja: „négyzet- 
összegével egyenlő!”

Zéró sor, zéró betű.
Kedves angyal! Nem tudom, hogy vala

ha valaki, bárki szólongatott-e így, mint 
múzsáját. Tudom, hogy neked sokkal 
megtisztelőbb szerepeid is vannak, még
is arra kérlek, nézd el ezt nekem, habár 
karácsonyfát díszíteni sokkal felemelőbb,

mint némi ihletet szállítani, akár vala
mi bemutatóterméket. Ennyi erővel már 
szinte le is magázhatnám. Kicsit férfias
ban kéne bánni vele... Ahhoz képest, hogy 
magamban beszélek, eléggé elpuhultam.

Zéró sor, zéró betű.
Kedves angyalka, szimbólumokat nem 

kérek. Azokat én is meg tudom szerezni a 
sarki boltban, a préselt gyümölcslé és az 
oldható kávé közt vannak a polcon. Egy 
mondatocska is elég lenne. Persze nem 
csak úgy letéve a karácsonyfa alá, ab
ban nem lenne semmi érdekes, de még
is úgy, hogy tudjam, tőled van... Mondjuk 
úrvacsora közben ugrana be... Vagy kará
csony este, mikor lefekszem. Csak egy ap
ró papírfecnire írnám le... De nem tudnék 
aludni. Egész éjjel forgolódnék, egyen
ként megpróbálnám kicserélni a szava
kat. Nem jutnék sehova. Lázas kereséssel 
nekiesnék a szórendnek... Néhány perc 
próbálgatás után rájönnék, hogy nincs 
jobb változat. Aztán minden eddig kipró
bált szót és szórendet, minden lehetsé
ges kombinációt kipróbálnék, hogy jobb 
mondatot kapjak, igazabbat, tömörebbet, 
szebbet. Hajnalig tartana a próbálgatás, 
már pirkadna a fehérbe öltözött város fe
lett, mikor meggyötört, de kielégült elmé
vel befordulnék és elaludnék.

Későn ébrednék. A papírfecni fele se 
mennék, szigorú szertartásossággal in
nék egy kávét, sodornák egy cigit ma
gamnak. Talán egy sétára is szükségem 
lenne a mennyaszonynak öltözött város
ban, hogy erőt gyűjtsék. Csak ezután 
venném kézbe a cetlit, próbálnán kezem 
remegését visszafogni, gyorsan kettétép
ném, majd még kettőbe és így tovább... az 
apró papírmorzsákat egyenként gyújta
nám fel a hamutálcában. Mindezek után, 
soha többet egy mondatot vagy szót se ír
nék le, a nevemet is csak ha nagyon mu
száj, de élnék boldogan: veszekednék, 
örülnék, sírnék, vendéget fogadnék, vagy 
esetleg szarnék nyögve. Békés öreg kort 
élnék meg (pirospozsgás lenne az arcom 
a sétáktól vagy a laza kerti munkától, de 
soha többet nem is olvasnék egy sort se...), 
valami banális dolog áldozataként hal
nék meg, mondjuk összetörne a létra alat
tam almaszedés közben... Az utolsó pilla
natban eszmélnék rá, hogy nem is az én 
mondatom volt... Hanem a Pütagoraszé.

Zéró sor, zéró betű.
A tömbházcsendre persze nem foghatok 

semmit. Egy valamire való ötletet meg le
het írni egy tornaterem izzadtságban zsi
bongó öltözőjében is. Ezt a semmit, hiába 
dokumentálom mérnöki pontosságai, úgy 
is üresség maradna. És a füst se színe
zi ki. Csak lakkszerű réteget von a ben
nem pangó sivatag minden egyes homok
szemére.

Zéró sor, zéró betű.
Pedig a tökéletes mondatok sora végte

len. Mégis drága portéka. Egész nemze
dékek kapnak évszázadok alatt egy-egy 
slukknyit belőle. Mégis, aki belenyug
szik, az olyan, mintha abba nyugodna be
le, hogy meghalt, mielőtt megszülethetett 
volna.

Zéró sor, zéró betű.

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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> » »  fo lyta tás a 9. oldalról
Kedves angyal, megsúghatnád a vi

lág legkevesebbszer megírt alaptör
ténetét. Vagy mondjuk kezdőbetűket, 
egy mondatét. Ennek nagyon örülnék 
habár, valószínűleg jó néhány élet kell 
majd, hogy megkapjam a jó szavakat is 
hozzájuk. Vagy legalább egy pici békét, 
csendet karácsonyra, ha lehet, angyal.

Szabadság király 
bolondja
Ez az én történetem:
Bolond voltam Szabadság király ud

varában. Evekig. Rejtőt olvastam fel 
neki, öblös hangján nevetett, hogy re
megtek a hegyek. A hatalmas mulat
ságokon Adyt szavaltam fejen állva és 
keservesen bömbölve, vagy hosszú nya
kú lantomon János Vitézt pengettem. 
A borgőzbe néha Aranyt is kevertem, 
ilyenkor elérzékenyültek az urak, és 
a király hatalmas szakállát simogat
va csak annyit mondott: „Ej, ej, bolond, 
nem ezért tartalak...”

A hatalmas uszályokba öltözött fi
nom kis dámáknak Villont szavaltam. 
Izgatta őket, lehunyt szemmel, átszelle
mülve hallgatták a múlandóság legpro
fánabb hangjait, és szennyről, mocsok
ról álmodtak napfénypalotájukban.

A király testét Orwellel gyógyítot
tam. Az élettelen hús minden sejtje 
haragra gerjedt, lángolt a tenni aka
rástól, remegett, önmagán akarta el
égetni a szövegeket, és e dühös lázban 
pillanatok alatt begyógyult. Ha erőtle
nül ébredt, teájába Kafkát kevertem, ő 
egyetlen kortyból megérezve a mérget, 
prüszkölve átkozódott, de egy pillanat 
múlva visszanyerte erejét és kedvét, s 
csak ennyit mondott: „Jól van, bolond!” 

A hadjáratokra is magával vitt. A 
dicső csapatok élén himnuszt kellett 
zengjek, melynek hatása alatt ordítva 
mentek a halálba. Látnom kellett, sza
valatom hogyan csinál vadállatokat bé
kés parasztokból, hatalmas legyőzhe
tetlen hősöket fizetett zsoldosokból. 
Csata után, mikor hatalmas dézsában 
fürdött a király, ajnároznom kelett őt, 
ahogy izmait a szakavatott kezek, én a 
lelkét dögönyöztem. Legjobb cimborája 
voltam. De fizetett érte.

Elárultam. Megszöktem. Furcsa 
ezt mondani, kicsit ellentmondásos is, 
de: szabadságra vágytam. Csendre. 
Nyugalomra. Apró földecskékre va
lahol a dombok között, pirospozsgás 
aszszonyra, kölykökre. Sok-sok kö- 
lyökre. Csuklyás álruhát öltöttem, ar
com hatalmas sebhellyel vadítottam 
el, s szakállat is eresztettem. A kővá
rakat messziről elkerültem, katonái 
elől erdőkbe menekültem, a kopókat

nyers hússal térítettem el nyomomról. 
Úttalan útjaimat társ nélkül róttam, a 
vérdíj miatt senkiben sem bízhattam. 
A hegyekbe menekültem. Itt egy tudat
lan pásztor befogadott. A békés bárá
nyok között nyugalomra leltem, és las
san már csak éjszakánként álmodtam 
lidércnyomásszerű rémálmokat kato
nákkal, meneküléssel.

A pásztor segített. Egyik ládájából 
papírt húzott elő. János evangéliumát. 
Azt mondta, hogy lassú, de biztos a 
gyógyulás. Néhány hét múlva már csak 
nagyon ritkán álmodtam katonákkal. 
Ekkor érkeztek meg. Rögtön láncra ver
tek. Egyenesen a király színe elé vit
tek. De már nem hajlongtam. A szemé
be néztem úgy, mint soha. Először most 
érezhettem vele egyenrangúnak ma
gam. Zsoldosai térdre akartak teper- 
ni, de egy kézmozdulattal elhárította. 
„Talán megkegyelmez”, villant át alatt
valói agyamon, már nyitottam volna 
szám dicshimnuszra kegyelemért, már 
hajlítottam volna a térdem, de ő tudta, 
és nem akart így látni, intett a szemé
vel, hogy vigyenek.

Mély és sötét tömlöcbe vetettek. A 
mennyezet boltívén egyetlen négyszög
letű nyílás, ezen villant be némi fény 
naponta egyszer, mikor korsóban vizet

eresztettek le, s némi eleséget. Lassan a 
hatalmas sötétségben elfelejtettem saját 
arcomat is, a pásztorét, a királyét, min
den arcot vagy tájat, egyáltalán min
dent, amit valaha láthattam. Aztán a 
hangok következtek. Mint egy eszelős 
ordítottam, hogy legalább saját hango
mat ne feledjem, de minden egyéb hang 
megsemmisült bennem. Evek kellettek 
hogy rájöjjek: ha csak a saját hangomra 
emlékezhetem, az csak arra elég, hogy 
mindig tudjam: semmi más hangra nem 
emlékezhetem. Ekkor hallgattam el.

Csak néhány szövegre emlékeztem, 
néhány névre. Próbáltam felidézni a 
szavakat: és nagy meglepetésemre a 
tisztítótűzként perzselő feledés a szava
kat alig bántotta, habár néhol foghíja
sok voltak emlékeim, még mindig ezer
szer gazdagabbak, mint bármi más, 
ami megmaradt agyamban. Tömlöcöm 
legmélyén feküdve, naphosszat egy 
hosszú, végeérhetetlen mondatot 
mormoltam, felfűztem sorra, mindent,

amire emlékeztem, egy történetbe pró
báltam mesélni őket. Közben egyre ke
vesebbszer nyúltam hozzá a korsóhoz 
és az elemózsiához... Nem volt szüksé
gem rá, mert egy új dimenzióba kerül
tem. Lassan tudatosodott bennem: íme 
én, aki bolond voltam, végül szöveggé 
lettem Szabadság király tömlöcében.

Temetésen
-  Egy temetésen?
-  Ja. Miért? Van, aki szülinapi bu

lin, van, aki szilveszterkor vagy ke
resztelőn, mit tudom én. Én egy tem e
tésen és kész. Lehet furcsa, ez van.

Megpróbálta m egrántani a vállát, 
de a lány rajta nyugvó feje végett se
hogy se jött össze. Az ablakból nézte 
akkor is, hogy hosszú nyúlós^ szálak
nak tűnnek az esőcseppek. És nagy 
meleg volt. És pára. Rengeteg pára. A 
levegő masszív tömbé állt össze, vagy 
inkább hömpölygő zselévé, és a tehe
tetlenség biztos tudatával fuldokol
tunk benne. Mintha összecsavarodott 
szőrszálak lennénk egy gőzölgő test
részen, vagy egy hatalm as párolgó 
bőrfelületen.

-  Biztos egy, a meghatottságtól el
ájult kislányt hoztak be. Te egyedül 
maradtál vele, aztán gondoltad, hogy 
csak kicsit megvigasztalod. Először 
csak a kezét fogtad és közhelyeket 
mondogattál neki. Az is lehet, hogy 
teljesen véletlenül a könyököddel hoz
záértél a vézna kis melléhez. Vagy 
mondjuk a combjára tetted a kezed. 
A hormonok a véredben rögtön tán
colni kezdtek, nem tudtál uralkod
ni magadon. Nem hitted volna, hogy 
a vérszegény kislány hagyni fog min
dent, hogy nem ellenkezik. Talán nem 
is gondoltál rá egy percre se, csak tet
ted a dolgod, mintha sokadszorra, 
és lám-lám megtörtént. U tána meg
érdeklődted valakitől, hogy ki az a 
csaj, de soha nem mertél beszélni ve
le. Magabiztosan mosolyogtál rá, úgy, 
mint akiknek közös titka van, és fegy
verként is tudja használni. Hát elke
rült téged. Valószínűleg neki már so
kadik lehetett, nem izgatta a dolog. 
Valami bűntudatfélét is érezhették 
Vagy lelkiismeretfurdalást. Egyfajta 
büszkeséget, persze. Attól a naptól 
fogva minden reggel lested, hogy hát
ha valam i kis pihécske megjelenik az 
álladón, hogy egészem a nyakadtól a 
homlokodig bekenhesd magad apád 
rossz minőségű borotvahabjával, és 
fontoskodva húzogattad le aztán az 
arcodról, és reménykedtél, hogy el
vágod magad, csak egy picit, érdekes 
volt nézni, hogy söppen le a vér, le a 
habra és belefúrja magát a súlytalan  
semmibe. Aztán, persze, az egészet le 
viszi a víz. A lány amúgy ha egy ki
csit önzó' is volt, de iszonyúan értette 
a dolgát. Valahol legbelül hálás is vol
tál neki. Na, kábé így volt?

Bassza meg, ennyire egyszerű? 
Véhá arra gondolt, hogy csak sablo-
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nők permutálódnak, össze-vissza, és 
csak szerencséje volt a csajnak. Mégis 
enyhe bizsergést érzett a gyomra tá
ján, mint a sofőrvizsga eló'tt, szeretett 
volna most véget vetni ennek a játék
nak. Már-már fel is állt, aztán eszé
be jutott, hogy tulajdonképpen semmi 
oka nincs arra, hogy elküldje ezt a fe
hérnépet. Megpróbált úgy gondolni rá 
mint egy tárgyra. Ez kissé magabiz
tossá tette, de mélyen, legbelül attól 
félt, hogy a lány átveszi a hatalmat a 
gondolatai felett és nem csak szaba
don sétál ott, bepillantva tudata leg
sötétebb bugyraiba, hanem a függet
lenségét is elveszíti, hipnotizálni fogja 
csak a puszta jelenlétével.

De elhessegtettem  a gondolatot.
-  Hát nem. De az igaz, hogy csak  

később kezdtem el borotválkozni.
-  Akkor mesélj.
-  Egy pohár vízért jött. Nem volt 

senki a házban. Egy izzó fejű Vénusz 
volt, lángokba öltözött termékenység
istennő, hatalm as dudákkal.

-  Vörös volt?
-  Igen.
Véhá tehetetlennek érezte magát. 

A csaj egyre inkább sarokba szorítja, 
habár egy szót se szólt. A tekintetével. 
Vagy a jelenlétével. Véhá nem tud
ta eldönteni. Nem is tudott igazán rá 
figyelni, mert, mint egy hangszalag  
pörögtek vissza benne egykori, még 
javában mutáló hangján elszállt gon
dolatai. Hogy az izmaim még fejletle
nek, s mellem is szűkecske, azt én na
gyon jól tudom. De nem tudhatjátok, 
hogy mi lakik bennem. Én is csak ho
mályosan sejtem, borzongva gondolok 
rá, olyankor, mikor könnyedén simul 
rám a póló. És a nadrág feszült.

-  Egy vörös nő. Ez m esésen hang
zik. És hogy történt? Megkérted szé
pen hogy lenne szíves?

-  Hogyne.
Véhá érezte a sírás sós illatát. 

Fogsora megfeszült de nem tudott me
nekülni egykori hangja elől. Óbennük, 
ugye, nyers erők dolgoznak csak, for
mátlan ösztönök, énbennem pedig... 
hmm.

-  Ezt nem mondhatod komolyan. A 
lány csodálkozó képet vágót, és meg
cirógatta a srác arcát.

Én másféle ember vagyok. (Véhá 
szinte látta a lányt, azt a másikat, 
ahogy ránéz, riadtan, aztán lassan
ként megnyugszik.) Én értem a tu
dományokat, és egyelőre még azt 
nem -  de mi lesz, ha egyszer mégis? 
Csodálatos lény jelenik meg ez eset
ben a világ színpadán; tüneményes 
ember, akihez képest Jókai hősei kö
zönséges tucatemberek.

-  Tényleg nem. Csak úgy megállt 
ott, én önkéntelenül a nadrágomhoz 
nyúltam, ő elmosolyodott, és utána 
jött minden magától.

Képzeld el (mondtam a lánynak, 
akkor kicsi volt, vézna, szeplős, ma
gamban persze, meg se mertem szó
lalni, csak lassan, nagyon lassan a 
nyakához hajoltam, volt valami fur
csa kisugárzása, ami inkább taszí

tott, mint vonzott, mintha végig ön
m agámnak mondtam volna ellent...), 
hogy egy napon ilyen újságcikk je 
lenik meg a lapokban: „Érthetetlen 
és nagyszerű előadás kápráztatta el 
tegnap a Vigadó dísztermében ösz- 
szegyűlt álmélkodó közönséget. Egy 
fiatalember, akiről eddig senki se tu
dott (itt az én nevem következik) je
lent meg a dobogón. »Az élet értelme 
másodfokú egyenletekben« című elő
adásban tökéletes francia nyelven, 
(itt történt az első csók) megoldotta 
a világnak rejtélyét, amin eddig h iá
ba fáradoztak a legnagyobb elmék — 
s mindezt oly nagyszerű előadóművé
szettel (itt bajlódtam a melltartóval), 
hogy a jelenvolt világhírű színészek

sírva tolongtak a dobogó felé, hogy ke
zet szoríthassanak az alig tizennégy  
éves zsenivel. De az ifjú szerényen 
és nyugodtan mosolygott csupán, s 
egy váratlan mozdulattal lerántotta 
a mellette álló hölgy ruháját, vadul 
szeretkezni kezdett vele, ott, minden
ki láttára, úgy, hogy még hét nő dobta 
oda magát neki, és ő az ájulásig repí
tette őket, de nem csak, hanem azo
kat is, akik nézték, aztán elnézést 
kért és folytatta nyugodt és behízel
gő modorban (egy elsietett csók a köl
dökére, ami inkább lagym atag volt, 
mint gyengéd, most is, így utólag szé- 
gyellte magát érte) végleg megoldva a 
nagyszerű problémát...”

-  Na jó, ha nem akarod mondani 
a konkrétumokat, akkor ne mondd. 
Úgy is inkább az érzéseid érdekelnek. 
A benyomásaid. Ne kelljen annyit no
szogassalak...

-  Hát először is felelőtlen, gondta
lan vágy. És vak remény. Bíbor re
mény. Aztán vad, nagyszerű rajon
gás.

Vajon ezt akarta hallani? És nem 
mindegy? Véhá többé nem ellenkezett, 
behunyta a szemét és hagyta, hogy ez 
a furcsa emlék magával ragadja.

Te ezen csodálkozol (a cipzár kí
nosan ellenkezett, sárga réz cipzár), 
mert nem tudod elképzelni, hogy lehet

ember, aki mindenben egyformán tö
kéletes. (Ezt a mondatot akkor is töb- 
ször mondogattam. Mire megszaba
dultam tőle, már meztelenek voltunk. 
O teljesen passzív. Csak nem ellene- 
kezett. Nem érdekelt.) Ti öregekek és 
konzervatívok vagytok, és azt hiszi
tek, hogy a világ ezentúl is csak olyan 
lesz, mint eddig, és elfelejtitek, hogy 
egyszer eljön majd az érettségi. (Itt 
lendültem bele a ritmusba.) Majd sze
metek szikrázni fog a csodálkozástól, 
hogy lehet az Ady összest elszavalni 
mennydögő hangon (a nedves illatok- 
fehőben úsztunk, szagunk összekeve
redett, örvénylett körülöttünk, és mi 
mozgásunkkal felkavartuk újra, meg 
újra), miközben egy hatalm as egyke
rekűvel járok körbe a porondon, és a 
vállamon hegedű, amin a saját sze- 
rezményemet játszom majd, a nagy
operát, amit tizennégy évesen írtam, 
most két hét múlva, term észetesen a 
San Fransisco-i filharmonikus zene
kar kísér, mint a Metallicát. És lent 
a cirkuszigazgató könyörög hogy hag- 
gyam abba, mert a nézőközönség be
lehal a gyönyörbe... (Egy pillanat fü- 
letszaggató csend. Elképesztő, hogy 
csak ennyi.)

-  És aztán?
-  Tudod, csupa pogányság volt a lel

kem.
A lány hosszú ujjai már a bordái

nál jártak. Véhá látta, ahogy kitágul 
a pupillája, érezte, hogy a lehelete is 
felforrósodik. Beszélni próbált, időt 
húzni. Emlékezett, hogy az első előtt 
úgy képzelte: neki mindent, mindent 
lehet. Valami megfoghatatlan nagy 
Harmóniát kerestem, az életvizet, és 
a világvégét...

-  Zagyván forgott körülöttem a vi
lág. -  Próbálta folytatni -  Istennek  
éreztem magam, paraszt Apollónak, 
ki dalos, erős és pogány. Láttam a ha
lálom is: dalolva és szeretkezve.

Nem volt menekülés. A lány szeme 
jobban szikrázott, mint a dinamit ka
nóca. Emlékezett a mély, állati szomo
rúságra. Ami utána. És hogy sablonos 
kivitelezése egy agyoncsépelt alap
történetnek. Véhá tudta, hogy nincs 
alaptörténet. Végig tudtam, hogy 
nincs alaptörténet. Talán lesz. Az ide
geim szinte szikráztak. Hogy ugyan
az. Véhá idegei szinte szikráztak.

-  Nem így akartam, nem ezt akar
tam, valam i ünnepet, csodát, ez olyan 
hétköznapi szürke volt. Kicsit bánom 
is, talán...

-  Ne beszélj -  forrott rá a lány szája 
Véháéra. Érzelgősen behunyta a sze
mét, és próbálta minden arcizmát el
ernyeszteni, hogy vadítóbbnak tűnjön. 
Véhá szemszögéből gőzmozdonyhoz 
hasonlított az arc, ami maga alá húz
za, és közönyösen hullává teszi. Aztán  
már csak a vért látta... a vért a fe
hér habba, a műanyag habba ágyaz
va, ahogy leviszi a víz.

-  Mivan?! Mit csinálsz?!
-  Cigit sodorok.
-  Pont most?!
-  Pont most... ? Most.

KlLOMETRlK
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GAAL GYÖRGY

Kolozsvári Regulus: Linczigh János
A 17. század közepén véget ér Kolozsvár 

történetének kincses korszaka. Egymás 
után olyan csapások érik, amelyek a kis 
polgári köztársaságot szinte végveszély
be sodorják. Csak elöljárói bölcsessége és 
bátorsága menti meg néhány esetben a 
feldúlástól.

A csapások egy része természetinek 
tekinthető'. Szinte tízévenként bekö
szönt a pestis (1618/19, 1622/23, 1633/34, 
1645/46, 1654, 1661/62), s gyakran a la
kosság egy harmadát elpusztítja, csak 
a legéleterősebb egyedeket hagyja meg. 
Ehhez 1628-ban még egy himlőjárvány 
is társul. így is a lakosság száma fokoza
tosan növekszik, 1660-ban 2558 családot 
vesznek nyilvántartásba az adójegyzé
kek, ami körülbelül 10 000 lakosnak fe
lel meg. A járványok mellett a tűzvész a 
városlakók nagy veszedelme. 1655. ápri
lis 3-án még addig soha nem látott égés 
köszönt a városra, többnyire zsindellyel 
fedett házainak háromnegyedét elemész
ti. Még ebből is gyorsan kilábalt volna a 
város, ha a nem kell végig szenvednie az 
elhibázott országos politika következmé
nyeit.

A politikai-háborús csapások kiváltója
II. Rákóczi György fejedelem, aki a své
dekkel szövetkezve, s némi lengyel tá
mogatásban is reménykedve 1657-ben el 
akarta foglalni a lengyel trónt. Krakkót 
és Varsót meghódította, de nem tudott 
győzelmet kicsikarni. Viszont magá
ra vonta a török szultán haragját, mi
vel nem kért engedélyt erre a hadjáratra. 
Úgyhogy a szultán a visszatérő fejde
lemre küldött tatár csapatokkal az egész 
erdélyi sereget fogságba vetette. Majd 
a bosszúálló török-tatár csapatok szer
te Erdélyben szabadon portyázhattak. 
Gyulafehérvárt 1858 februárjában telje
sen elpusztították. Kolozsvár 1657-1659 
között falait megerősíttette, úgyhogy jó 
ideig védhetővé vált, s ideiglenesen a fő
város szerepét is átvehette. Az elkövetke
ző években az osztrák és a török hatalom 
egyaránt céljának tekintette Kolozsvár 
meghódítását, s egyre-másra sarcolták 
a várost. Az óriási összegek kifizetésére 
a város minden birtokát kénytelenek vol
tak elzálogosítani, a polgárokra is hatal
mas járulékot kiróni. Ráadásul Várad 
1660 augusztusi eleste után a városnak 
az onnan elmenekültek jó részét be kel
lett fogadnia, majd a végvár szerepét is 
rárótták.

Ebben a vészterhes időben Kolozsvár 
polgársága roppant szervezettségről tett 
tanúbizonyságot. A városvezetést az éven
te újraválasztott száztagú tanács gyako
rolta, volt egy 12 tagú szűkebb tanács, 
szenátus is, amely a folyó ügyekről dön
tött, s évente választották a főbírót és a 
királybírót, akik a város elöljárói voltak. 
Minthogy a lakosság fele szász-németnek, 
fele pedig magyarnak vallotta magát, a 
vezetésbe évente felváltva választották e 
nációk képviselőit. A század elején a la
kosság még szinte teljesen unitárius val- 
lású volt, a század közepe tájára azon-
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ban megerősödött a református felekezet, 
úgyhogy 1655-től -  fejedelmi kívánságra 
-  ők is részt vehettek a városvezetésben. 
A szászok ugyan nációként elkülönültek, 
de a század folyamán már jórészt elma- 
gyarosodtak: magyarul beszéltek és ír
ták feljegyzéseiket, magyar sírkőfeliratot 
rendeltek. S nem volt akadálya a nációk 
közti vegyes házasságnak sem.

A város életében különösen fontos sze
repet játszottak a mesterembereket cso
portosító céhek. Tagjaik a lakosság 20— 
25 %-át tették ki, de a százas tanácsnak 
fele a céhmesterekből állott, s a szená
tus 30-40 %-a is közülük került ki. A
17. században vagy 30 céh is működött 
a városban. A legrégebbi és legnépesebb 
Kolozsvárt a mészárosok, szűcsök, ötvö
sök és szabók céhe volt. A céhtagoknak a 
városvédelemben is szerep jutott. A na
gyobb céhek egy-egy tornyot-bástyát kel
lett hogy karbantartsanak, s ostrom ese
tén védelmezzenek.

A 17. század első fele a céhes élet vi
rágkora. Kikristályosodott szabályzataik 
nem csak a munka megszervezését, ha
nem a társadalmi életet is meghatároz
ták. Egyes céhek közösen szerezték be 
a nyersanyagokat, mások közös helyen 
dolgoztak együtt (nyírőház, vágóhíd). 
Biztosították a termékeik minőségét, 
s meghatározták árát is. A céhen belüli 
ranglétra és egyben a képzés menete is 
szigorú előírásokhoz igazodott. A gyer
mekkor végén az ifjút inasnak vették fel, 
s 2-3 évet kellett egy műhelyben eltölte- 
nie, miközben elsajátította a mesterség 
alapismereteit. A mesterek fiainak ke
vesebbet kellett inaskodniuk, mert már 
a családból magukkal hozhatták a tud
nivalókat. Utána előléptek legénnyé, egy 
mester csak egy-két legényt alkalmazha
tott, ezeket oktatnia kellett, s béreznie 
is. A legényeket néhány céh vándorlás
ra kötelezte, de háborús időkben ettől el
tekintettek, illetve lehetővé tették pénz
beli megváltását. Általában 4-5 év után 
vállalkozhatott a legény a mestermunka, 
a „remek” elkészítésére. Ha azt a kikül
dött céhtagok elfogadták, a legénynek la
komát kellett rendeznie, majd kérhette 
felvételét a céhbe, lefizetve a beállási dí
jat. A céhtagnak ellenőrizték a törvényes 
származását, s házas voltát. A mesteri 
rang elnyerésével párhuzamosan az ifjú
nak a polgári jegyzékbe is fel kellett vé
tetnie magát.

A felavatott mesterek évenként egy 
adott napon választották egy esztendőre a 
céhmestert, aki ezután a céh vezetője, ér
dekeinek képviselője volt. A városi főbíró 
előtt kellett esküt tennie, majd megven
dégelnie a céhtagokat. Évente legalább 
négyszer össze kellett hívnia a tagokat 
saját házához, ahol megtárgyalták a fel
merült ügyeket, esetleges panaszokat. 
Utána ebédet adott. Minden hónapban 
két-három idős céhtag kíséretében végig
járta  a mesterek műhelyeit, s megvizs
gálta az ottani munkát, a termékek mi
nőségét. A céhtagok peres ügyeinek ő volt

az első fokú bírája. Előtte történt az ina
sok félfogadása és felszabadítása. O őriz
te a céh ládáját, amelyben a céhet érin
tő okleveleket, jegyzőkönyveket őrizték. 
Ezt rendszerint két lakattal zárták le, 
az egyik lakatkulcs egy másik mester
nél állott. Céhmesternek csak házas em
bert választhattak. Mellette volt még egy 
atyamester is, aki a legények felett atyás
kodott, s a vándorlegények elhelyezéséről 
gondoskodott. Maguk a legények válasz
tottak egy dékánt, aki a munkakeresés 
feladatát látta el, s az inasok főnöke volt. 
A legifjabb mestert szolgáló mesternek 
nevezték, közérdekű feladatokat bíztak 
rá. így gyakran beteg mestertársak felet
ti virrasztást, a temetés megszervezését.

A bőrfeldolgozás Kolozsvárt két nagy- 
tekintélyű céh feladatkörébe tartozott. A 
tímárok a bőr feldolgozása után lábbeliket 
készítettek, a szűcsök ruhaneműt szab- 
tak-varrtak. Mindkét céh gondjaira egy- 
egy városi védőtornyot bíztak. A tímároké 
a déli falszakaszon a Szabók bástyájá
tól nyugatra következett, a Református 
Kollégium építésekor 1811-ben bontot
ták le. A szűcsöké a város egyik legfon
tosabb kaputornya volt: a Monostor-kapu. 
Ezt 1843-ban pusztították el. A szűcsök 
céhládáját az 1876. április 22-i tűzvész 
ugyan elpusztította, de tudjuk, hogy egy 
1753-as jegyzék szerint mintegy negyed
száz 1369-től 1744-ig keletkezett oklevél 
és kiváltságlevél volt benne. Közülük né
hányat Jakab Elek is lemásolt várostör
ténetének oklevéltára részére. Az 1479-es 
alapszabályaik latin, a kibővített 1488- 
ból származók német nyelvűek. E sza
bályzatokból kitűnik, hogy a céhmeste
ri hivatalt mindig karácsonyig viselték 
a választottak. A legtöbb pont a más vi
dékről jövő mesteremberek és a céhen kí
vüli azonos szakmát űzők kirekesztésére 
vonatkozik. A céhbe jelentkezők szüléik
ről „tisztességlevelet” tartoznak bemu
tatni, amiből kitűnjék törvényes szárma
zásuk. A mesterek fiai díjaktól mentesek. 
Az özvegy férje halála után még egy évig 
vezetheti műhelyét. Rengeteg a díj- és 
büntetés-összeg meghatározás. Még a 
céhmesternek való köszönés elmulasztá
sáért is fizetni kellett.

Azért szóltunk éppen a szűcsökről rész
letesebben, mert e korszak egyik város
vezető főszereplője szűcsmester volt, aki 
egyben emlékíró is: magyar nyelvű fel
jegyzései a várostörténet vészterhes idő
szakába engednek betekintést. Linczigh 
János céhmester, városbíró, hős és em
lékíró egyszemélyben. Amit róla tudunk, 
jórészt sajátmaga örökítette meg, de hite
lességéhez nem fér kétség.

Szűcsmesterünk nagyapja szintén 
Linczigh János, a Bécsen túli Linz váro
sából, bizonyára szűcslegényként érkezett 
Kolozsvárra a 16. század közepe táján. Itt 
feleségül vette a magyar, feltételezhető
en szűcsmester Bakos András leányát, 
Katát, s ezzel ő is bekerülhetett a céhbe. 
Eredeti nevét nem ismerjük, az akkori 
szokás szerint inkább származáshelyével
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kapcsolatban emlegették, s a név rajta 
ragadt. E házasságból született azután a 
szintén Liczigh János nevű fiú, akit már 
unitáriusnak kereszteltek, hiszen akkor 
ez volt az egész város vallása. Lehet, hogy 
ezen a réven került ki Lengyelországba 
is, ahol talán nyolc évet töltött. Esetleg 
szakmát is ott tanult. Hazatérve szintén 
magyar lányt vett nőül, Koncz Katát. Az 
apa származása a családot ugyan a szász 
nációhoz köthette, de az anya hatására 
ekkor már a magyar nyelvet használhat
ták. Az Unitárius Kollégium szeniori fel
jegyzései szerint Linczegh városi taná
csost 1661. augusztus 20-án temették, 
pestisben halt meg.

A harmadik generációt képviselő' leg
ifjabb Linczigh János 1606. május 30-án 
született Bocskai István uralkodása ide
jén, aránylag békés időszakban. Az apa 
a kor szokásainak megfelelően biztosan 
pár évig iskolába járatta fiát, hiszen meg
tanult jól fogalmazni, s valamennyire la
tinul is. A kor szokásaihoz képest kissé 
megkésve, 15 éves korában, 1621-ben ad-

hézséget neki a remek elkészítése, s bi
zonyára rövidesen mesterré is avatták. 
Szinte természetes lehetett, hogy kora 
legtekintélyesebb kolozsvári szűcsmes
terének, Tolnai Jánosnak (tl637. má
jus 26.) a lányát, Borbarát vette nőül. 
Tolnai fennmaradt házsongárdi sírkövén 
olvasható, hogy 29 évig volt a százas ta
nács tagja, 20 évig pedig városi szená
tor, a királybíróságot három, a főbírósá
got két évig viselte. így minden esélye 
megvolt a fiatal Linczighnek, hogy mind 
a céh, mind pedig a város vezetésében rö
videsen tisztségekbe kerüljön. Az eskü
vőt 1630. december 1-jén tartották. A 12 
évig tartó házasságból két leányka szüle
tik: Borbara (1633-1646) és Kata (1636- 
1645), mindkettőt az 1645/46-os pes
tisjárvány ragadja el. De akkorra már 
édesanyjuk is halott: 30 éves korában, 
1642. december 1-jén hunyt el. Apja sír
jába temették, s annak kövén található 
hatsoros latin felirata is.

Linczighet alig 26 évesen, 1632- 
ben beválasztották a százas tanácsba.

fejedelem éppen a császár pártján ál
ló Kassát ostromolja. Seregében ott van
nak Kolozsvár gyalogosai is. A város 
Linczighgel küldi el a katonák hópénzét, 
s egyben megbízza a fejedelem előtti hó
dolat tolmácsolásával. „Hallatlan rette
netes hidegeket” kell elszenvednie. Végül 
március 11-én a város megadja magát, 
s a fejedelem kíséretével és csapataival 
bevonulhat Kassára. 1646-ban és 1647- 
ben ispánnak, a városi birtokok intézőjé
nek választják Linczighet. 1648-ban lesz 
sáfárpolgár. Ez már igen felelősségteljes 
tisztség: a város jövedelmeinek és kiadá
sainak nyilvántartója és kezelője. A kö
vetkező évben is rábízzák e tisztséget, az 
azutániban pedig betegsége miatt helyet
tesíti a választott sáfárt. 1649-ben sáfár
ként háromszor a fejedelemnek kellett 
szállíttatnia, a német császár és a török 
uralkodó valamint a lengyel király köve
teit kellett utaztatnia, ellátnia.

1650-ben nagy megtiszteltetés éri. 
Ekkor már esküdt, vagyis szenátor, s 
ezek szóvivőjéül, főpolgárrá választják.

A Hídkapu a 19. század közepén

ta  fiát az ősi szűcsmesterség kitanulásá
ra valamelyik műhelybe inasnak. Nem 
kétséges, hogy már otthonról is valame
lyes szaktudást hozott magával. Mégis 
négy esztendőt inaskodott, csak 1625-ben 
szabadult fel. Ekkor beléphetett a szűcs
legények társaságába, megrendezve a 
szokásos lakomát, s utána átesve a fel
avatási szertartáson. Legényként is va
lamelyik mesternél kellett szolgálnia és 
laknia még két esztendeig. Akkor elér
kezettnek találhatta az időt, hogy „ide
gen országokba” induljon. Két évnél töb
bet Bécsben töltött, ahol elleste szakmája 
titkait, s gyakorolhatta magát apai ősei 
nyelvében.

Mikor 1629 vége felé hazaért 
Kolozsvárra, már nem okozhatott ne-

Rövidesen tisztségeket is kap, fokról fok
ra emelkedik a városi ranglétrán. így 
1634-ben a „határok gondviselője”, majd 
1639-ben a puskapor-készítés és salét
romfőzés felügyelője lesz.

Egy évi gyászt követően nősül újra. 
1643. augusztus 20-án jegyzi el Hosszú 
Tamás királybírónak és Heltai Annának 
a Kata nevű lányát, aki a nyomdász és író 
Heltai Gáspár unokája. Szeptember 29- 
én, Szent Mihály napján -  akkori szokás 
szerint — megkéreti, majd december 1-jén 
tartják a lakodalmat. E házasság révén 
Linczigh újra befolyásos rokonságra tesz 
szert. Frigyükből 1644 és 1665 között 11 
gyermek születik.

1644 februárjában a város veszé
lyes követségbe küldi. Rákóczi György

Ettől fogva 1660-ig évről évre feljegyzi, 
hogy polgár, vagyis az esküdtek egyike. 
De e minőségben is néha külön tisztségre 
választják. így 1654-ben adószedő, 1656- 
ban „osztálymondó” vagyis ítélethirdető.

A városi tisztségeiről gondosan beszá
mol Linczigh, de szót sem ejt a céhben 
betöltött funkcióiról. Pedig ott is rend
re emelkedik a ranglétrán, s mikor ideje 
engedi, maga is végzi a kétkezi munkát. 
Hiszen a városi tisztségek alig jövedel
meztek, vagy éppen kötelesség volt elvál
lalásuk. A szűcsök céhe vegyes volt, úgy
hogy magyarok és szászok is részt vettek 
benne, s a vezetésben mindkét náció tag
jai szerepet kaptak. Jakab Elek nézte át a 
céh egykori jegyzőkönyveit, s tőle tudjuk, 

fo ly ta tá s  a  14. o lda lon
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» » >  fo ly ta tá s  a  13. o lda lró l 
hogy ezt 1643-ig németül, azután 1660-ig 
németül és magyarul, majd csak magya
rul vezették. 1651-től kezdve 16 alkalom
mal választották céhmesterré Linczighet 
(1651, 1652, 1653, 1655, 1657, 1658, 1660, 
1665, 1666, 1667, 1672, 1673, 1674, 1676, 
1677, 1678). Érdekes neve írásának vál
tozása. 1660-ig mint Hannes Linczigh, 
németesen fordul elő', 1665-tó'l már a 
Lintzegh János magyaros alak található. 
A városvezetésben azonban következete
sen a szászok képviselője, s így névalakja 
is Hannes Lincziglh],

Az igazán nehéz, felelősségteljes meg
bízatásokat 50. életéve betöltése után, 
1657 és 1663 között kapta Linczigh. Ezek 
Erdély történetében is igen válságos esz
tendők. II. Rákóczi György lengyelorszá
gi kalandja, majd a megtorlások, a párhu
zamosan uralkodó fejedelmek, a török és 
a német közti egyensúlyozás állandó po
litikai éberséget, önfeláldozást követelt. 
1857-ben és 1858-ban továbbra is esküdt, 
annak a küldöttségnek tagja, melyet a há
borúzó Rákóczi fejedelmi helytartójához, 
Barcsai Ákoshoz küld a város. A követ
kező évben már háromszor küldik a feje
delemhez, az uralkodó meghirdette gyű
lésekre. De ezeknél sokkal veszélyesebb 
volt a város határához közelítő pogány el
lenséggel folytatott tárgyalása. A Rákóczi 
megbüntetését és tróntól való megfosztá
sát elrendelő szultán 1858 augusztusá
ban parancsot adott, hogy a tatár kán és 
a szilisztrai basa induljon Erdély ellen. 
Kíséretükbe szegődött a két román vajda 
is. Miután Gyulafehérvárt és Tordát fel
dúlták, szeptember közepén Kolozsvárt 
veszélyeztették. A jól megerősített várost 
nem tudták volna egykönnyen bevenni, de 
falakon kívüli hóstátjait, elővárosait el
pusztíthatták volna. Ézért a város elöljá
rósága vállalta a pogányokkal való egyez
kedést, hadisarc fizetését. Először a feleki 
hegyoldalon táborozó tatárokhoz küldik ki 
„könyörgeni, hogy a város körül kárt ne 
tennének”, de itt nem lévén parancsnok, 
csak jó tanácsot kap egy bojártól: tartson 
a tatárok csalárdságától. Másnapra kide
rül, hogy a kán és a basa Tordánál tanyá
zik, úgyhogy a város megint csak őt küldi 
egy rossz szekéren sok ajándékkal megra- 
kottan ezek elébe, „hogy a szegény város
nak kegyelmet” kérjen. Először a kánt ta
lálják, de tovább kell menniük a basához. 
Az út igen veszedelmes volt a „rettenetes 
pogányság között”, mindenütt lángban 
álltak a falvak. A basa kegyesen fogadta 
a város küldötteit, s óriási sarcért hajlan
dónak mutatkozott a város megkímélésé- 
re. Másnap azonban a tatár kán, ahogy 
a város alá érkezett, mégis felgyújtotta a 
monostori külvárost, s azután megküld
te követelését. Több mint egy oldalt tesz 
ki azoknak az összegeknek és ajándékok
nak a felsorolása Linczigh naplójában, 
hogy mit is adtak a kánnak, a basának és 
a moldvai és havasalföldi vajdáknak, va
lamint a követeknek, szolgáknak. Volt ott 
lószerszám, aranyos kard, kamuka (da- 
masztféle), aranyos kupa, skófiumos lóta
karó, aranyos tőr s mindenféle „ezüstmar
ha”. „Ez által az nagy rettenetes summa 
által változott meg akkor, az üdőben ez 
az megromlott Kolozsvár; oka pedig volt
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ez nagy, sok rendbeli változásoknak nem 
egyéb: féltvén az hóstátokat és majorokat 
az tűztől, mivel minden rendbeli rossz ta
tár fenyegetvén mindjárt az tűzzel” — ösz- 
szegez Linczigh. Az év folyamán még egy 
marosvásárhelyi országgyűlésen is ő volt 
a város egyik képviselője.

A következő esztendőben Auner Gábor 
főbírót három ízben is Linczigh helyet
tesítette. Egy alkalommal öt hétig a ki
rálybíróval együtt Besztercén vett részt 
az országgyűlésen. Őt küldték a török 
szultántól fejedelemmé megtett Barcsai 
Ákoshoz 1659 őszén „az sár miá elára
dott hallatlan nehéz utakon járván há
rom hétig” a Vaskapu környékén. Miután 
Rákóczi vereséget szenved a törököktől 
támogatott Barcsai csapataitól, ismét ki
küldik a város nevében tisztelegni a győz
tes előtt.

Ilyen szolgálatok után várható volt, 
hogy Linczighet a város élére válasz
szák. 1660-ban a főbírói szék a magyar 
reformátusoknak járt, ezek Fejérvári 
Benedeket jelölték, a királybíró viszont a 
szász unitáriusok jussa volt, erre válasz
tották Linczighet. A királybírói tiszt
ségre eleinte a király nevezhette ki a 
személyeket, s az illetőknek a város bí
ráskodásában lehetett vezető szerepe. 
Ekkoriban már a királybíró a város má
sodik, évenként választott vezetője, de 
nem helyettese a főbírónak. Első megbí
zatása is már próbatétel volt. A Szeben 
várába húzódott Barcsait a trónról le
mondani nem akaró Rákóczi ostromgyű
rűbe fogta, s egész télen ott táborozott a 
vár alatt, amelyet azonban nem tudott 
bevenni. Januárban a Szeben melletti 
Schellenberg faluba hívott össze ország- 
gyűlést. Erre a város Linczighet küldte, 
a fejedelemnek járó illő év eleji ajándékot 
is rá bízták. „Rettenetes, hallatlan erős 
hideg”-ben, nagy hóban egy vászonsátor 
alatt kellett tizenhat napig ott tartózkod
nia. Ennél keservesebben soha sem szen
vedett. De még nem tudhatta, hogy mi
lyen újabb megpróbáltatás vár rá.

A szultán 1660 tavaszán elhatároz
ta, hogy a nem engedelmeskedő Rákóczit 
végleg eltávolítja Erdélyből így biztosít
va az általa trónra ültetett Barcsai ha
talmát. E feladatra kiküldte a budai ba
sát, Szidi Ahmedet, vagy ahogy Linczigh 
emlegeti Szejdi pasát. A további fejle
ményeket Linczigh naplója őrizte meg, 
s többen is idézték, újra elmesélték. Mi 
most Nagyajtai Kovács István történet
író 1840-es összefoglalójából vesszük át a 
történetet:

„1660-ban Szeidi budai basa, mint az 
európai török hadsereg fővezére, ura pa
rancsolatjából Erdélynek indult, innen
II. Rákóczi György fejedelmet, a Fényes 
Kapu kegyelméből végleg kiesettet, kiűz
ni. Rákóczi tudta ezt, s Szeidivel szembe 
szállni, megmérkőzni akarván Szeben alól 
Kolozsvár és Szamosfalva közé jött hadá
val, de midőn Szeidi közelgését és serege 
nagy számát hallotta, Gyaluhoz vonult. 
Azonban mielőtt e vonulást megejtette 
volna, Linczighet, a kolozsvári királybírót 
másodmagával Szamosfalvához hívatta, 
s nékik megparancsolta, hogy töröknek a 
várost meg ne adják, s azt ígérte, ostro- 
moltatás esetén ő meg fogja segíteni.

Május 20-án -  pünkösd utáni csütörtö
kön -  Szeidi a Szilágy felől jőve közel érke
zett Kolozsvárhoz; tábora hegyet-völgyet 
elborított. A kolozsváriak, Rákóczinak en- 
gedelmeskedendők, várkapuikat és vár
ajtóikat kővel, mésszel bérakaták, s ma
gokat oltalmazni szándékozván, a török 
vezérrel semmi közlekedésbe sem eresz
kedtek. Iszonyúan haragúit ez miatt 
Szeidi, s Boldvai Mártonnak, Bihar vár
megye alispányjának -  ki némely várme- 
gyéjebeli csapatokkal és előkelő nemesek
kel táborában vala -  meghagyta: küldjön 
bé nemesei közül hármat Kolozsvárra, s 
nevében annak parancsolja meg, hogy ma
gát adja fel, s hadait élelemszerekkel lás
sa el. Rémítőnek rajzolták Boldvai követei 
Szeidi haragját, s intették a városiakat, 
engeszteljék meg őt. Kolozsvár eltelve ré
müléssel Linczighet, Benedek deákot és 
Brassai Györgyöt bocsátotta engesztelés- 
re. Két ló vonta rossz szekéren indultak 
ezek vészterhes megbízatásukat teljesíte
ni, s egy nagy hegyen megtalálván Szeidit, 
felvont sátora előtt állva, s basáktól körül
vétetve, Linczigh idvezleni kezdette; de 
alig mondhatta elő szándéklott beszédé
nek egy részét: a vezér vérbe borult sze
mekkel vadul megriasztotta, becstelenül 
leszidta őket, s parancsolta hóhérainak, 
hogy nyakazzák le. Ezek töstént megra
gadták a rémülteket, nyakukról letűr
ték dolmányaik gallérait, s már-már üt
ni akarták le fejeiket. Ekkor az egri basa 
térdre esett Szeidi előtt, s köntösét meg
csókolva figyelmeztette: minő következé
sei lehetnének annak, ha az országba bé- 
lépte után mindjárt ekképpen bánnék ily 
város bíráival. Az okos eszméltetésre jó
zanabb gondolatra tért Szeidi: megkegyel
mezett most a halálra szántaknak, s hó- 
hérira bízta őket.

Kedvelt szokása volt a fővezérnek 
mindazon fejeket, melyeket törökjei le
vágtak, megnyúzatni, szalmával meg
töltetni, s mint győzedelme jeleit urának 
küldeni. E végre táborában emberfő nyú
zó helyet tartott. Oda vitték a hóhérok 
Linczighet és két társát, s ott lábaikra bi
lincseket vertek, nyakukra vaskarikákat 
alkalmaztak, a karikák lyukain torka
ik alatt mintegy 30-40 ölnyi hosszúságú 
láncot átvontak, őket még hét paraszttal 
együvé fűzték, s így emberfőket hánytak 
eleikbe, hogy azokat nyúzzák. Az ember
telen munkára Linczigh és követtársai 
erőszakkal nem kényszeríttettek ugyan, 
de igen a szegény parasztok.

Bármily csoportos és súlyos nyomorú
ságok terheljék az embert, mindaddig, 
míg eszmélete el nem hagyja, van még
is egy vigasztalódása — s ez a könyörgés! 
Fel-felfohászkodik istenéhez, kinek di
cső laka fenn, a ragyogó csillagok felett, 
s ha nem száll is mindjárt alá segély: val
lásos hite azzal biztatja, hogy majd szál- 
land, s ez enyhíti némileg szenvedéseit. 
Linczighék e vigasztalással sem élheté
nek háborítatlanul. Midőn az esthomály 
ráborult a hegyekre, imádkozni akará- 
nak a rabok, kik Szeidi táborában sokan 
valának, s mindnyájan térdre omlának, 
térdre velők Linczigh is, mit látván a tö
rökök, karódarabokat ragadtak, s irga
lom nélkül felvervén őket, imádkozniok 
nem hagyták. Az éj, a nyugalom szokott
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időszaka is csak nyugtalanságot, kínt ho
zott rájok. Fejeiket összetéve feküdtek le 
földre az egy rabláncra fűzöttek, s ki kö
zülök fejét csak felütötte, az agyba-főbe 
veretett.

Másnap -  május 21-én -  a török had 
közelebb indult Kolozsvárhoz. Linczighék 
vaskarikáikkal és láncukkal nyakukon, 
a darabos szántóföldeken keresztül úgy 
hajtattak, mint megannyi barmok, s mi
után a Szamos és Nádas folyóin övig érő 
vízben átgázoltak, a táborral együtt meg
szállottak. Eznap a fővezér tihája [titká
ra] — ravaszsággal akarván Kolozsvárt 
megvenni — ura parancsolatjából magá
hoz vitette Linczighet, lovat adatott alája, 
50 jancsárt rendelt melléje, s parancsol
ta néki: menjen bé Kolozsvárra, nyittassa 
meg a város kapuját, állítsa oda a jancsá- 
rokat, s ezek megőrzendik, hogy annak 
nem fog semmi bántódása lenni a törö
köktől. — Linczigh kísérő jancsárval feljő
vén Hídkapuhoz, itt a hidaljait telve lelte 
más jancsárokkal, kik kezeikben mind
nyájon egy-egy darab fát tartván, fenn
hangon kívánták, hogy nyittassa meg a 
kisajtót.

Azt lehetne gondolni, hogy Linczigh, 
miután két nap alatt oly sok szenvedést 
állott ki, s még többtől retteghetett, most 
főképpen önnön személye bátorsága biz
tosításán iparkodott; de ő korántsem azon 
törekszett. Átlátta, hogy a vele jött, s híd 
alatt talált jancsárok, a kisajtót mihelyt 
megnyittatná, töstént megrohannák és 
elfoglalnák, el azután a várost is, s ámbár 
nős, apró gyermekes ember volt, mindaz- 
által feledni kíváná férj- és édesatya lé
tét, úgy tekinté magát, mint csupán 
Kolozsvár bíráját, s hősi nagy lélekkel el
határozván saját életét a város közjaváért 
feláldozni, a belső várfokról kinéző váro
siaknak ezt kiáltá fel intőleg: »Periculum 
est intromittendi« [veszedelmes beenged
ni], A jancsárok gyanítván latin szavai 
értelmét felbosszankodtak, s erőltették 
őt, nyittassa meg a kisajtót, mert külön
ben meg kell halnia. — Távozzatok el az 
ajtótól, szólt hozzájok ő, mert sokan vagy
tok, s ez miatt félnek megnyitani; de ha 
magamra hagytok, engemet bébocsát- 
nak, én aztán a kaput is megnyittatom, 
és ti béjöhettek. »Hamis vagy, eb«, kiál
tozták haragosan a jancsárok, »mert ezt 
csak azért mondod, hogy téged békapja- 
nak«. -  »Kezeseket állatok« -  felelt nékik 
ő. -  »Tizenhatért sem adnánk«, rivalkod- 
tak a jancsárok, s megragadván őt, mint 
az ebet, úgy vitték a cigányok házok mö
gé, hogy fejét vegyék.

Itt meggondolván, ismét a kapuhoz kül
dötték, hogy nyittassa meg. Ó a felvonó 
hídhoz menvén, s a kötélkieresztő lyukon 
béhajolván, egy ott levő Szőlősi Gábor ne
vű embernek mondá: »Kéredzem bé, kér
vén hogy megnyissátok a kaput; de sem
miképpen meg ne nyissátok, mert el kell 
vesznetek!« -  Most újra megrohanták a 
jancsárok, szidalmakkal halmozták, s a 
cigányok házához vitték, hogy megöljék.

Viszont a kapura küldötték, s midőn 
látták, hogy most is vonakodik megnyit
tatni, nagy dühösséggel hurcolták a tá
bor felé -  a hentelérek [mészárosok] vágó- 
hídjához.

Onnan ismét visszahozták és kény- 
szergették: parancsolja meg a kapu meg- 
nyittatását, mert a vezér jó indulattal lé
vén a kolozsváriakhoz, városukat meg 
akarja őriztetni, hogy a törökök hata
lommal bé ne vegyék. Elérkezvén a város 
alá Linczigh, a várfalak mellett elfolyó 
Szamos partjára állott, s onnan a város
belieknek még egyszer és utoljára kiál
totta: »Énnékem most meg kell halnom! 
A várost meg ne adjátok, a vezérnek való 
ajándékra gondot viseljetek, engeszteljé
tek a vezért!« — Ezen szavaknál egy veres 
patyolatos török köntösét vállon megkap
ván s őt dühöngve visszarántván dörgé: 
»Meg kell ma, eb, halnod!« S töstént visz- 
szavitték a táborba. A jancsárok is el
hagyván a várost, kitakarodtak oda.

Legelső, mit a táborban Linczighgel 
mások míveltek, abból állott, hogy lába
ira vasat vertek, s mit bilincsei közt ő 
magára nézve várt, az halál vagy örökös 
rabság volt. De vajmi sokszor történik 
emberrel éppen ellenkezője annak, amit 
várt és remélt! így most vele is. Azért-e, 
mert a török nem is vélt nagylelkűsége 
által meglepetve, -hatva érzették mago
kat, s akaratjok ellen is becsülésére ha
joltak, vagy inkább azért, mert midőn a 
Gyalu s Lóna között táborozó Rákóczit 
éppen meg akarták támadni, s a harc ki
menetele kétségesnek látszott, nem ta r
tották tanácsosnak a hátok megett ma
radandó kolozsváriakat ily bírájok tovább 
kínzatásával vagy megöletésével még in
kább magok ellen ingerelni? Linczighgel 
kímélőbben kezdettek bánni. Estve felé a 
vezér tihája magához vitte, s kérdezte tő
le és társaitól: miért szegültek elannyi- 
ra a császár ellen? Ok mentették mago
kat; amaz kávét hozatott, itallal kínálta 
őket, s ígérte, hogy esedezni fog érettük 
a vezér előtt, ha háládatlanok nem lesz
nek. Ok ajánlották hálájokat. Majd a fő
vezér elejébe vezettettek, ki rájok tekint
vén, de kegyesebb szemmel mint azelőtt, 
imígy szólt hozzájok: »Titeket fel akarta
lak nyársaltatni, de — hogy akaratomat 
nem teljesítettem — köszönjétek ezeknek 
a basáknak (ezek éppen dívánt ültek kö
rülötte), mert jó emlékezettel vagyunk fe
lőletek, hogy a város hű volt mindenkor 
a császárhoz«. Több szavai közt paran
csolta aztán a vezér: vitessenek táborába 
mindenféle élelmet, ő az árát mindennek 
megfizetteti. Elvégre megkegyelmezett 
nekik, mind a hármokra aranyos kaf- 
tányt adatott, azon kívül törökül és ma
gyarul egy biztosító levelet, s szakállá
ra fogadta, hogy semmi bántalmok nem 
lesz, ha hűvek maradnak. Ezzel szaba
don bocsátotta. Most Boldvai Márton, 
Bihar vármegyei alispány is szíveskedni 
kívánt nekik, s maga kocsiján és lovaival 
hazaküldötte őket. Késő estve jutottak a 
várkapuhoz, s mivel a kapuk és kisajtók 
mind bé voltak kővel rakva, kötelekkel 
vonattak fel a várfalakon. így érkeztek 
vissza érettök remegő s rájok várakozó 
kedveseik és küldőjik karjai közé.

Következő nap -  május 22-én -  Szeidi 
basa hadaival korán Rákóczi ellen vonul
ván, Fenes, Lóna s Gyalu között megvívott 
vele, s Rákóczi elvesztő nem csak a csatát, 
hanem fejedelemségét és életét is.”

Ezúttal a basa még kegyelmes volt, 
mert nem lehetett biztos a másnapi csata 
végkifejletében. A győzelem után viszont 
keményen megsarcolta várost. Arra hi
vatkozva, hogy a várfalakról többen csa
patai felé kidugták a fegyvereiket, s né- 
hányan a város polgárai közül Rákóczi 
csapatában harcoltak, nyolc városi taná
csost kihívatott, s azokat faragott nyár
sak elé állíttatta, mintha karóba hú
zásukra készülne. Majd tudatta velük, 
hogy ha a város nem fizet sarcot, meg
ostromolja azt, s a benne lakókat rabság
ba viszi. Linczigh szerint 75, más forrá
sok szerint 60 ezer tallérban egyeztek ki. 
De ez óriási összeg mellett öt hétig kellett 
táplálniuk a város előtt táborozó serege
ket, majd az útra is fel kellett pakolniuk 
sok szekeret kenyérrel, sajttal, búzával, 
zabbal, árpával, ecettel, méhserrel -  úgy
hogy a város vesztesége százezer tallér
ra ment. Bár valamennyi lakostól szinte 
minden értéket begyűjtötték a sarc ki
fizetésére, még a városba menekült 498 
egyén értékeit is kölcsön vették, még sem 
tudták kifizetni a követelt hatalmas ösz- 
szeget. Úgyhogy a basa négy „becsületes 
atyánkfiát”, Ozdy Tamást, Seres Istvánt, 
Mátyás deákot és Kádár Mátét magával 
vitte túszként. Csak hónapokkal később 
tudták a pénzt előteremteni, s megküldve 
a túszokat kiváltani.

Szejdi basa Szebenből magához rendel
te Barcsai fejedelmet, s megindult Várad 
ellen. Oda érkezett Ali Csengizade temes
vári pasa is. Az ostromgyűrűben augusz
tus 27-én Várad megadta magát. Közben 
Linczigh részt vett a segesvári ország- 
gyűlésen. Ott kellett határozni a török ál
tal követelt adóhátrálék összegyűjtéséről. 
Addig Barcsai fejedelmet túszként tartot
ta a basa. Aztán Ali basa Váradra rendel
te Kolozsvár főbír áját és porkolábját. A 
főbíróval együtt Linczighet küldte ki a vá
ros. De közben Barcsai kiszabadult, s így 
az út szerencsésen elmaradt. De ugyan
csak ők mentek az érkező fejedelem elé
be, aki bejött Kolozsvárra, s itt asztalá
nál megvendégelte Linczighéket. Ez évben 
még egy Barcsai összehívta segesvári or
szággyűlésen is öt hétig Kolozsvárt képvi
seli Linczigh. Aztán karácsonykor illő ebé
det adva kibúcsúzik tisztségéből.

A következő két évben ő a vonásigazga
tó vagyis az adókivető, a divizor vagyis a 
hagyatékok osztróbírája, s még számvevő
nek is megválasztják. Nélkülözhetetlen a 
város ügyeinek intézésében. S továbbra is 
a leggyakoribb kiküldött, követ. 1661 au
gusztusában Kemény János fejedelem ér
kezik Erdélybe egy harmincezer fős csá
szári sereg kíséretében. De itt tanyázik Ali 
basa is százötven ezres seregével. Ali basa 
magához rendeli a város bíráját, ugyan
akkor Kemény János is követeket paran
csol a várostól. Hozzá Linczighet küldik 
Váradi János kíséretében. Gyermekei pes
tisben feküsznek, egymás után halnak 
meg, de neki menni kell városát képvisel
ve Zilahon túlig, ahol rátalál az új fejede
lemre, aki tovább küldi a császári főge
nerálishoz, Montecuccolihoz. A fejedelem 
kilenc napig „arestumban” tartja őket, s 
az alatt a hadak megközelítik Kolozsvárt. 
Aztán szabadon engedik Liczighéket, s

» > »  folytatás a 16. oldalon
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másnap, szeptember 16-án a fejedelem fő
urak s pár száz német katona kíséretében 
bevonul Kolozsvárra. A katonák csak há
rom napra érkeznek, de becsapják a várost: 
minden fegyvert, élelmet összeszednek, 
hogy „még a gazdagok is csaknem koldu
lásra jutottak”. Minden faneműt kivisznek 
a városból, s végül a katonák meghatáro
zatlan időre ott maradnak.

Ilyen körülmények között 1663-ra 
Linczighet választják főbírónak, Vasadi 
János református magyart pedig királybí
rónak. Ennél nehezebb helyzetben ritkán 
volt a város, mutat rá Linczigh: Erdélyben 
a töröktől függő fejedelem uralkodik, de a 
város falain belül császári helyőrség van. A 
polgárok pedig hol erre, hol arra húznak, 
állandóan árulkodnak. És Linczigh helyt 
áll, egyensúly-politikát folytat. Már csak a 
helységeket sorolja fel, hogy hova küldte őt 
a város: Gyulafehérvár, Segesvár, Medgyes, 
Marosvásárhely, Beszterce, Szászrégen, 
Szamosújvár, Dés — hol két, hol három hé
tig kellett elülnie. Figyelembe véve a kora
beli útviszonyokat, szinte állandóan úton 
volt. S még vagy nyolcszor Apafi fejedelem 
előtt is kellett tisztelegnie illő ajándékok
kal, ha a város közelében járt. Nem csoda, 
hogy ezek után hosszú imádsággal zárja az 
évről szóló beszámolót: megköszöni, hogy 
Isten „erőt és elmét adott” e nagy dolgok 
véghezvitelére.

Az elkövetkezőkben még két évig viseli 
Linczigh a vonásigazgatói tisztséget. Nagy 
örömmel jegyzi fel, hogy 1664 januárjában 
a beszállásolt német zsoldosok fellázadnak 
tisztjeik ellen, egyet meg is ölnek közülük, 
a többit elűzik, majd átállnak Apafi fejede
lem oldalára. A fejedelem pedig február 24- 
én Fehérvárra rendeli őket, s március 4-én 
személyesen érkezik Kolozsvárra. 1666- 
ban a most már végvári szerepet betöltő — 
szabad királyi város-rangjától megfosztott 
-  Kolozsvár egyik asszeszorává választják, 
ami a korábbi szenátorságnak felel meg, s 
a divizorok főnöke is ő lesz. Az 1666 febru
ár 1-jére összehívott fogarasi országgyűlés
be követnek választja a város, s öt hetet tölt 
ott. Itt szakad meg Linczigh naplójának 
közéleti fonala. Csak valamelyik fiának a 
bejegyzése tudatja: „Anno 1679 die 8 Julii. 
Az Úristen minket is megszomorítván, ki- 
vövé ez világból kegyes atyánkat, üdösbik 
Linczigh János uramat. Az őkigyelme be
tegsége tartott hétfőn jó reggeltől fogván 
szombaton négy órakorig. És őkigyelme 
kedden délután tőlünk s világtól elvevén 
magát, annak utána senkinek is nem felelt 
szólásra, mindazonáltal mikor nyavalyájá
tól valami keveset üresülhetett, Istenhez 
fohászkodott és könyörgött. Volt penig őki- 
gyelmének ez világon való élete hetvenhá- 
rom esztendeig, most hetvennégy esztendő
be fordulván”.

A napló második része családi feljegyzé
seket tartalmaz. A született gyermekek ne
veit, megkereszteltetési idejét, a kereszt- 
szülők nevét, s haláluk okát, dátumát. A 
második házasságból született Anna (1644), 
Sára (1645), Jancsi (1647), Kata (1649), 
Gazsi (1650), Rebeka (1652), Jancsi II. 
(1654), Kata II. (1657), Gábris (1659), Ferkő 
(1662), egy megkereszteletlen lány (1665). 
Közülük Sára, Gazsi, Rebeka és Gábris 
1661-ben a pestis áldozata lett. Felnőtt kort
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csak két fiú ért meg: az 1654-ben született 
János és az 1662-ben világra jött Ferenc. 
Mindkét fiú keresztapjául az unitárius plé
bánost kérték fel. Minthogy Jánost deák
ként említi, bizonyos, hogy mindkettőjüket 
magasabb iskolába járatta, de a szűcs mes
terségben is képzést kaptak. János 1667. 
február 12-én szabadult fel a szűcslegény
ségre, Ferencet pedig 1670-ben íratta be a 
céhbe. Jánosnak -  úgy tűnik -  előkelőbb 
nevelést akart nyújtani, mert 1672-ben 
három évre Kendi János ítélőmester méh 
lé adta lovat és fegyvert vásárolva neki. O 
1675-ben nősült, feleségét házához hozta. 
1694-ben bekerült a városvezetésbe: assze- 
szornak választották. Linczigh Ferenc meg 
1684-ben külföldi egyetemekre ment, egy 
ideig Odera-Frankfurtban tanult, haza
térte után 1686 márciusában nősült meg, 
s talán egy ideig a kollégiumban is tanított 
lektorként.

Linczeghné Hosszú Kata asszony -  az 
unitárius szeniorok feljegyzése szerint -  
1693. június 29-én halt meg, s 30-án temet
ték: latinul Almási Mihály püspök, magya
rul Dombai János prédikált. Sem neki, sem 
férjének vagy fiaiknak nem maradt köve a 
Házsongárdi temetőben. Ez annál inkább 
meglepő, mert a Linczegh-feljegyzések har
madik része a vagyoni állapotra vonatko
zik, s ezek szerint a család meglehetősen 
módos volt.

1665-ben azért fog hozzá Linczegh János 
vagyona összeírásához, mert két fia van, s 
szeretné közöttük egyenlően elosztani a va
gyont. Többször is idézi: „aequalis divisio 
non conturbat fratres” vagyis az egyenlő 
elosztás nem zavarja a testvéreket. A már 
idős polgárnak volt egy háza a Piacon, ket
tő a Híd utcában s egy puszta házhelye a 
Szappany utcában. O a piaci házban la
kott, mely azonos lehetett a Főtér keleti 
során lévő Wolphard-Kakas-házzal. Egy
két holdnyi szőleje vagy 12 helyen feküdt, 
szántóföldje 17 volt 2 köbölöstől 12 köbölö- 
sig, emellett kenderföldje, két majorja és 
két kertje. Végigolvasva a megnevezése
ket, szinte a város egész környékének hely
rajzi nevei előfordulnak. De azt is feljegy
zi, hogy kinek miért mennyit fizetett, ki 
az adósa, kitől kölcsönzött. Számon tartja, 
hogy kik bérlik házait, fizetik-e rendesen a 
bért, mi több még a kertjébe ültetett fák
ról is ír. Egyértelmű, hogy a céhét és váro
sát éveken keresztül vezető polgár jó gazda 
volt. Bizonyára nem gondolta, hogy legérté
kesebb vagyontárgya, ami nevét és tetteit 
is megőrzi az utókornak, naplója lesz.

Linczigh naplójának is megvan a maga 
története. A jegyzőkönyv első tulajdonosa a 
jómódú, külföldet járt kereskedő, versszer
ző Adám János volt, aki 1592 és 1620 kö
zött írt bele feljegyzéseket. Második felesé
gének, Breibert Borbarának (1573—1640) 
a házsongárdi sírfeliratáról másolat is ké
szült. Leányuk, Anna, Ozdy Borsos Tamás 
(fl663) orvosdoktor, unitárius kollégiu
mi rektor felesége lett, s a megörökölt nap
lóba Ozdy is kilenc éven át feljegyzéseket 
írt. Az ő hagyatékából jutott 1663 áprili
sában Linczigh tulajdonába a kötet, s így 
kötelességének érezhette a napló folytatá
sát. Kisebbik fiának, Linczigh Ferencnek 
a lánya, Kata aranyosrákosi Nagy Ferenc 
felesége lett, s az ő Judit lányukat pákéi 
Pákei János (1755—1822) vette nőül. így

öröklődött a napló a Pákeiek tulajdonába. 
Az utóbbi fia, Pákei Lajos (1808-1864) fő- 
kormányszéki titkár -  a hasonló nevű hí
res kolozsvári építész édesapja -1854 októ
berében a kötetet a Magyar Tudományos 
Akadémiának ajándékozza. A folió-nagy- 
ságú kötet történetét is összefoglaló leve
lét Toldy Ferenc titkár az akadémia 1854. 
október 2-i „kis gyűlésén” olvassa fel, s a 
Magyar Academiai Értesítőben teszi köz
zé. Ebből többek közt az is kiderül, hogy a 
Linczigh-napló jelentőségét először Aranka 
György, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő 
Társaság alapítója ismerte fel, aki a római 
Regulushoz hasonlította Linczighet. Majd a 
benne foglaltakat Nagyajtai Kovács István 
ismertette 1840-ben. O szintén hangsú
lyozta a Reguluséhoz hasonló hősiességet. 
Marcus Atilius Regulus az első pun-há
ború idején volt római konzul-helyettes és 
hadvezér. Kr. e. 256-ban fényes győzelmet 
aratott az karthágóiak felett, de két évvel 
később egy vesztes csatában fogságukba 
került. A hagyomány szerint a karthágói
ak 250-ben Regulust, miután megeskették, 
hogy visszatér, egy küldöttséggel Rómába 
menesztették béketárgyalásokra. Regulus 
a szenátus előtt mondott beszédében azon
ban nem megbízói érdekét hangoztat
ta, hanem további háborúra szólította fel 
a rómaiakat. Azután pedig -  bár családja 
volt a Rómában — visszatért Karthágóba, 
ahol halálra kínozták. Csak kevesen mú
lott 1660-ban, hogy Linczigh sorsa nem a 
Reguluséhoz hasonlóan végződött.

A város elismerését jelezte az 1867-es 
kiegyezést követően, hogy — akkor, ami
kor csak Mátyás király, Bethlen Gábor és 
Széchenyi nevét viselték Kolozsvári hely
nevek -  Linczeghről is elnevezett egy 
Sétatérrel szomszédos utcát (ma Vasile 
Alecsandri utca). Pergő Celesztin és Gyalui 
Farkas drámát, Szőcs Géza bábjátékot, 
Felszeghy Oszkár pedig novellát írt róla.
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Dsida Jenő
irodalmi seregszámlái
Második verseskönyvével a háta mögött, Dsida Jenő Lesz-e iro

dalmi utánpótlás Erdélyben? címmel vállalkozott irodalmi számve
tésre a Pásztortűz 1934. évi 16. számában. Elöljáróban leszögezte, 
hogy az országrészben az akkori negyven és ötven év közöttiek nem
zedéke vetette meg az új irodalom alapjait, és „foglalt érvényesülési 
területeket” az erdélyi irodalom számára. Folytatólag a fiatalok je
lentkezésének mozzanatait részletezve megállapította, hogy az er
délyi irodalmi utánpótlás „igen hiányos”, mert akadnak ugyan „biz
tató tehetségű egyesek”, de „nincs tehetséges fiatal írónemzedék”, 
vagyis: az új irodalom első tizenöt évének méltó folytatása nincs.

A kérdésre, saját korábbi megállapításait tovább gondolva, 1936. 
január 26-án, Désen megtartott szabadelóádásában tért vissza. 
Az előadásról 1936. január 30-án Imbery Melindának számolt be. 
Levelében, a többi közt, a következőiket olvashatjuk: „éjfél után, 
mikor a munkát nagyjából befejeztem, nekifogtam, hogy elkészül
jek dési beszédemre. Három órakor fejeztem be az előadás megírá
sát, aztán csöndesen, egyedül a szerkesztőségben meg is tanultam 
az egészet.” Majd alább: „beszédem várakozáson felül jól sikerült. 
Csiky Bandi, aki ott volt, még meg is könnyezte. Erdély irodalmá
nak és népének jövőjéről, a magyar géniusz tragédiájáról beszél
tem (...) Utána Bene Ferenc ref. főgondnok, a Magyar Kaszinó el
nöke állt fel a pódiumra, és félórás beszédet mondott rólam.”

Az idézett részletek teszik lehetővé, hogy a dési előadás alap- 
változatát abban a nyolc gépelt lap terjedelmű, Kolozsvárt nem
rég előkerült szövegben ismerjük fel, amelynek elején Dsida Jenő 
Bene Ferenc főgondnok nevét említi, s amelynek a végén -  az iro
dalomban a nép géniuszának megnyilvánulását látva -  hallga
tóit arra buzdítja, hogy bízzanak a fiatal írók és költők képvisel
te jövendőben.

A fiatalok közül Szemlér Ferencet emeli ki, mint az egyik leg
több reményre jogosító tehetséget. Idéz is tőle, O, költő, énekelj! 
című, eredetileg az Erdélyi Helikonban megjelent költeményéből:

0  költő! kit a szép szavak csábítanak, látod-e ezt? 
ezt énekeld, ne azt, hogy jó becézni drága szeretőd, 
ne azt, hogy titkos a világ és végtelen az esti ég, 
ne azt, hogy reszket a szived, ha réteken új zsenge nőtt, 
ne azt, hogy jó a tiszta kéj, ne azt, hogy jó a testi fék.
0  költő! énekelj, kiálts, hogy tejet! húst! és kenyeret!

Költőhöz illőbb, verses számvetéssel Dsida Jenő 1938-ban, ke
véssel halála előtt jelentkezett. Tükör előtt című önéletrajzi cik
lusának első három fejezete az Erdélyi Helikon 1938. évi 5. szá
mában látott napvilágot. A ciklus Tarka-barka strófák című 
fejezetének néhány versszakát a kisebbségi erdélyi irodalom út
törőinek szenteli:

A rímem inkább rólatok pereg, 
akik bozótok, sziklák közt merészen 
törtetek ösvényt, első farmerek 
s tanyát ütvén ez erdőntúli részen, 
dalt kezdtetek. (Én még mint kisgyerek 
figyeltem rá, példát követni készen.)
Tábortüzetek most is zengve ég, 
honfoglaló, nagy írónemzedék!
Reményik, Aprily és Tompa László 
s a mindig zsémbes, mindig harapós, 
mindig teremtő tettekért parázsló 
öreg harcos, a kajlabajszu Kós 
és Kuncz, akit korán elvitt a gyászló 
s a hullócsillag, Sipos Domokos,
Nyirő, Tamási, -  még ki fér a listán?
Molter, Tabéry, Berde, Bartalis tán... -

s ti mind, mindnyájan, tisztelt névsereg, 
kiket nem sikerült itt rímbe rónom,
Betűországban bölcs miniszterek 
s Kovács Laci a szerkesztői trónon! -  
előttetek most büszkén tiszteleg 
hegyes szuronyként villogó Írónőm.

A veletek való baráti lét 
avatta széppé életem felét.

Külön versszakban idézi a költő a Helikon írói munkaközösség 
vendéglátójának nevét és alakját:

S Kemény János!... A térképen kereszttel 
jelölik majd, hol áll a vécsi vár 
s tanítják: itt volt az erdélyi Keszthely 
és fényt vetett egy elborult, sivár 
világba. (Kérlek, János, ne neheztelj, 
ha ideírom, amit egy szikár 
vén székely mondott rád a faluvégen:
„Báró ugyan, de abbahagyta régen...”)

Majd a következő két versszakban a fiatal író- és költőnemze
dék képviselőit veszi számba -  jó barátként szólítva meg őket:

És számon kívül hagyni ki meri 
az ifjúságot, fürge versenyével?
A sorban első volt Szemlér Feri, 
majd Kiss Jenő, aki huszonhat évvel 
a pálmát mindnyájunktól elnyeri,
Ormos, Bözödi -  s jönnek ismert névvel 
a múzsa többi jó kegyencei,
Szabédi, Varró, Wass és Szenczei.

Sok jóbarát, szólj! Lesz gyümölcs a gallyon, 
mely benned ily dús virágba szökött?
Csak rajtad áll, e vers szégyent ne valljon 
s hogy száz év múlva csillaggal bökött 
jegyzetben kell-e magyarázni, vájjon 
ki rejlik egy s más említett mögött, 
avagy dicső nevet ragyogva nyersz-e, -  
...ha  addig él e néhány strófa, persze.
A számvetés mindhárom alkalommal egyúttal seregszámla is: 

1934-ben huszonhét, 1936-ban huszonnyolc, végül 1938-ban hu
szonkét szerző seregszámlája. Tizenkét szerző mindhárom sereg
számlán szerepel. Tizenhárom szerző nevét két-két, tizenöt szer
zőét viszont csak egy-egy esetben olvashatjuk.

Mindenképpen figyelemreméltó, hogy Dsida Jenő seregszám
láin nem kevesebb, mint negyven erdélyi magyar szerző nevével 
találkozhatunk. S még figyelemreméltóbb, hogy a szerzők között 
valamennyi alkalommal ott találjuk a legjobbak, a költő Aprily 
Lajos és Reményik Sándor, valamint a prózaíró Kós Károly, 
Kuncz Aladár és Tamási Áron nevét.
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Titkot rejtő 
szövevények
Kutyasétáltatásból, kutya-forma szi

getből, kutyaugatásból, „lakodalmat ülő 
kutyákból” épül a Kutyák birodalma! 
-  kérdezhetnénk első olvasatra, hiszen 
megvan azon „berögződött szokásunk”, 
hogy a cím keltette elvárásainkat rávetít
jük a teljes műre. Az, hogy folyton visz- 
szakapcsolunk, akarva-akaratlanul, a 
kötetadó címre. A cselekmény- és novella
bonyolítás pedig mintha rájátszana ezen 
előfeltevésre, és szándékosan kizökkent 
a „megszokásból”. Persze az igaz marad 
továbbra is, hogy valamilyen formában 
„elénk sétál” a kutya egy adott fogalom
köre, de ennél sokkal többről van szó. A 
kutya a motívumrendszer -  egyik -  da
rabja. Túl könnyű lenne ennek alapján 
megfogalmazni, megérteni az „üzenetet”, 
a „mondanivalót”. Szabó Róbert Csaba új 
novelláskötetetének világa merőben más, 
mint a felszínen vergődő valóság képzete, 
avagy az „ázott csend”. Olykor a fikció va
lósága, olykor a realitás irrealitása rendí
ti meg a metaforikus időkezelést, a válta
kozó perspektívákat.

Talán arra is hajlamosak vagyunk, 
hogy a történetek közötti kapcsolatokat 
keressük — ha már alighanem mindenütt 
ott a kutya/kutyaélet. Mégis, más szinten 
válik meghatározóvá az összekapcsolha
tóság. Figyeljük csak az első két novellát 
(Kitartottak, madárijesztők és Sűrű bozót 
nő be mindent): mindkettőből a termé
szet elemi ereje tör fel, mintha a történet 
szövevényét irányítaná. Kiirthatatlan és 
örök mind a kúszónövény, mind a sírhe
lyeket védő, mély bozót, s konnotációjuk 
misztikus töltetű. E novellák hangulati- 
sága sem olyannyira különböző, hogy ki
lépvén az egyik „világból”, ne volna isme
rős a másik. A titokzatosság, „rejtettség” 
állapota a Csomagokba gyűrt életekkel cí
mű novellában is észlelhető, de felszaba- 
dultabb légkörben, kissé impresszionista 
jelleggel. Hasonlóan, a Masnis nagybabá
val című történet zenészeinek játéka be
leolvad az érzékek áradatába: „a hegedűs 
úgy húzta, mintha egész nap édességet 
evett volna”, a klarinétos illatos virá
got szagolgat, a bőgős könnyed, légies. A 
Paradicsommadár tövében színfoltok, pil
lanatok összesége, és a benne „élő” gyer
mek a következő történetben (Isten hozott 
itthon, Rajnai Eszter!) nő fel, s újra vonat
ra kerül (akárcsak a Csomagokba gyűrt 
életekkel címűben). Az utazás motívuma 
később is feltűnik (Utazás haza, vona
ton, és ennek a története), most egy gye
rekszereplővel a központban. Érdekes az, 
ahogyan a történet szerveződik, egészen 
egybemosódnak az idő- és térdimenziók, 
s tanúi vagyunk a történet egy bizonyos 
időpillanatbeli előrehaladásának: „bero
bogó vonatot kívánok. Kívánok még hoz
zá jó hosszú vonatfüstöt, vonatfüttyöt és 
egy kalauzt”. Elszórtan, több novellában 
is fellelhetők az alkotás folyamatára, az 
alkotómunkára utaló nyomok, például a 
Kikapart lelkekben („egy történetre búk
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kantam, itt hevernek előttem az alkatré
szei, mint egy villamosmotornak, csupán 
össze kell raknom”), a Történet két méter
re esetében („a Futó összeroppanásának 
története is a kezembe kerülhet”) vagy A 
gyógyvizek összes kénje címűben („így is 
végződhet egy történet, nemde?”). Már- 
már egészen természetes, hogy egy fia
tal novellista is előbukkan. Sőt, a monda
nivalójában sosem apadó Beszélő Ember 
is megszületik. Az Istenszínház viszont 
különös képet fest magáról az Alkotóról: 
„miféle alapokat rajzol bele az Úristen a 
lelkűnkbe születésünkkor, hogy miféle 
tervrajzokkal áll elő, ha már téglákkal 
kereskedik”, ezáltal kibővítvén a több
szintű értelmezési lehetőségeket. A be
fogadót pedig közvetlenül „megszólítják” 
e lehetőségek: „Hagyjuk inkább, hogy a 
történetben rejlő tanulság, mint a Déli
sark olvadó vizében ázó tea, feloldódjon 
és elfoglalja meghódíthatatlannak tetsző, 
fagyott érzékszerveinket.”

Továbbá, Az a különös, felhő alakú folt 
megerősíti az első két novella kapcsán 
felvillanó Mikszáth-asszociációnkat, és 
az elűzhetetlen, ragályos, életeken fenn
akadó folt ugyancsak a kúszónövények 
szorítását idézi. Mégcsak nem is értünk 
a kötet végére, s máris kezd kirajzolód
ni egyfajta szorongás vagy kitörni vágyó 
életérzés, amely Rác Florin példájában 
mutatkozik elsöprő erővel. Rác Florin, a 
negyvenkét éves bányász tizenhat évet 
vár arra, hogy Som mérnök, ígérgetése
inek híven, részt vegyen a disznótoron. 
Végül, tizenhat év eredménytelen ígér
getés és várakozás után a feleség lesz az 
áldozat, a türelem és a boldogság „elilla- 
násának” áldozata. Itt, a tárnamélyben 
való kapargatás egy „valamiféle értele
mért” a Kikapart lelkekben megválto
zik, a kutyák birodalmába áramlik át, 
és lényegesen más jelentésmezőt képvi
sel. A cím miatt tragikusabb következ
ményekre várhatnánk, de a tragikum is, 
mint ahogy minden, a „kutyák birodal
mában másként van”. Ez esetben ellen
tétpárt képez a korábbi eleven bozót és 
a síron levő művirágok. így annak elle
nére, hogy „közelebb kerültünk a föld
höz”, a természeteshez, eltávolodtunk 
„az emberi világ” természetközeliségé- 
től. Eddig a novellák többsége rendkí
vüli módon éreztette ember és természet 
szoros együvétartozását, akár közös sor
sát; mondhatni „földszagú” volt egy-egy 
megalkotott kép (és most nem feltétlenül 
a falusi környezet hangulatára utalnék, 
hanem a lét milyenségére, a szereplők 
ösztönös cselekedeteire). Mindemellett 
a tragikusabb párhuzam -  a magányos 
nő, a méhkirálynő s az álmában zuha
nó fiú analógiája —, de az ironikusabb 
összetartozás jelensége sem hiányozha
tott: például Fehér Johannánál (Történet 
két méterre), hiszen ahogyan „szelelte a 
búzát, búzaszemek és ocsú lepte el a ha
ját, megtöltötte az ingét is, ha kibontot
ta Fehér Johanna az ingét, egész öl búza 
pergett le az ember lába elé”. Ugyanitt 
vissza kell térnünk a fentebb említett 
realitás-irrealitás párosra, merthogy mi 
az igazság, „amikor még egy ekkora ha
talmas dióban is csupán egy elszáradt, 
szőlőszemnyi bél lapul, és az is csak ak-

Szabó Róbert Csaba

KUTYÁK
BIRODALMA

BOOKART

kor derül ki, ha az ember puszta kézzel 
összeroppintja”. Az is szomorú felisme
rés, hogy a folyton Beszélő Ember leg
megfelelőbb gyógyszere és támasza egy 
kutya társasága. A Töredékek álmos
könyvhöz ugyancsak a valóság és képze
let, igazság és ámítás kérdését veti fel, 
a szereplő hitegetése és kételkedése ál
tal. Az álom és valóság határmezsgyéjén 
feloldódik a lineáris előrehaladás, csupa 
előre- és visszautalás irányítja a figyel
met.

Fontos tehát, hogy a kötet előszeretet
tel alkalmazza az időkezelés változatos
ságának technikáit, olykor „balladai ho
mályt” borítván az eseményekre, olykor 
éppen a titokzatosságot tisztázva. A múlt 
és az éppen aktuális történeti idő köny- 
nyedén felcserélődik, a nézőpontok pedig 
ide-oda villannak, távolítanak vagy ép
pen közelítenek. Szintén gyakori jelenség 
a kezdésben és a zárásban ismétlődő gon
dolat, néhol egészen eltávolodott, néhol 
szinte mozdulatlan kontextusban -  a no
vellák és a kötetegész szintjén egyaránt. 
Ez utóbbiról szólván, dicséretes a meg
szerkesztettség, a sorrend, hiszen az ele
inte nagyon hangsúlyosan körvonalazott 
elemi erő az utolsó novellában újra fel
tör. Az Anyánk húsából kifejezetten nyers 
és részleteiben groteszk történet, egyfaj
ta lezárása a kezdeti gondolatvonulat
nak. Ahogy eleinte minden a földből ága
zott ki, most minden oda zuhan vissza: 
az anyaföldbe. S itt egészében megragad
ható az Anya és a Föld, az Élet összefüg
gésrendszere. Azaz a Kutyák birodalma 
nemcsak „töredékek”, motívumkörök vé
letlenszerű találkozása, hanem „(mély) 
titkot rejtő szövevények” együttese.

Szabó Róbert Csaba: K u ty á k  b iro 
d a lm a . Bookart, Csíkszereda, 2009. 
Stark Attila illusztrációival
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[...] 1992-ben, még 

a társadalmi remény
kedések sűrű idejében 
a Magyarok Világ- 
szövetségének harma
dik világtalálkozóját 
rendeztük meg, aho
vá meghívtuk Teller 
Edét is. Örömmel el
fogadta a meghí
vást, aztán a Magyar 
Kultúra Alapítvány 
kurátorságát. Ha Pes
ten járt, szinte min
dig a Hilton szállodá
ban lakott, ahonnét 
pár perc alatt odaért 
a Szentháromság té
ren lévó' székházunkba. Egyszer valahogy úgy adódott, 
hogy mi ketten érkeztünk oda elsőként. „Azt hallom, 
hogy te nem politikus vagy -  nyújtott kezet jókedvűen 
- , hanem valami íróféle. Ha jól jegyeztem meg, talán 
költő.” Zavaromban két adag levegőt is lenyeltem egy 
helyett. „És ha már így van, elmondok neked valamit, 
amit egy másik országban nem mondhatnék el sen
kinek. Fiatalon én is bolondja voltam a költészetnek. 
Leginkább Ady Endre volt az akkori ifjak boszorká
nyos tűzcsiholója. Mondhatom, minden versével megle
pett. Volt ő minden, ami csak egy ember lehetett. Volt 
ő a halál szomszédja és az Istené is. Volt Dózsa György 
unokája, bujdosó kuruc, őrző a strázsán. S egyszer csak 
megmozdult bennem valami a szimbólumai körül. A 
szimbólumok egészen mások, mint a metaforák. Ha 
metaforákkal zsúfolná tele a költő a verseit, a vers cif
ra lenne, szétrobbantaná és megfullasztaná a sorokat. 
Ezzel szemben a szimbólumok tágítják és megsokszo
rozzák a vers érzelmeken és gondolatokon túli ta rta l
mát. Gondolj például a Hóvár bércek alatt című versére. 
»A Hóvár bércek alatt, / Babona bércek alatt, / Zuhog 
le holdfényes, nagyerdőn / Ott zuhog a szerelmi patak. 
/ Ott zuhog pallótlan háttal / Egy mélyvizű hegyi pa
tak.« Van-e ebben a versben valami valóságos, ujjal és 
szemmel kitapogatható? Nincs semmi! Ennek ellenére 
a vers tökéletesen átélhető. Az újabb és újabb jelképes 
sorok újabb és újabb szellemi erőket szabadítanak föl. 
A nem létezőből a létezőt. Szakmánk kifejezésével él
ve: energiát. S mi villámlott át rajtam, amikor ezt meg
értettem? Az, hogy energiát nemcsak maghasadással, 
hanem magfúzióval is elő lehet állítani.” Félénken kér
deztem meg a professzor urat: „Ede bácsi, ebből lett a 
hidrogénbomba?” „Ebből fiam, ebből, ha végigjárjuk a 
stációkat. De jusson eszedbe, hogy annak a bombának 
az a legnagyobb érdeme, hogy nem kellett ledobni.”

A nehezen fölfogható mondatot azóta is őrzöm. Ha 
ilyen elképzeltető szerepe lehet a nyelvnek az anyagi 
világ életében, vajon milyen szerepe van az emberi tá r
sadalomban?

A  m eg b íza tla n  m agyar. A  80  é v e s  C so ó r i S á n d o r  
n é p k ö lté s z e tr ő l, D u n a -h íd ró l, h id ro g é n b o m b á ró l.  
B eszélgetőtárs: Csendes Csaba. Nagyítás, II. évfo
lyam, 5. szám , 2010. február 3.
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK 
Új zenei „tízparancsolat”

A következő tíz gondolat in
kább ajánlás, mint parancso
lat. Abból a régi vágyamból 
születtek az évek hosszú során 
át, hogy a zenével való foglal
kozást, legyen az előadói vagy 
tanári, új szemszögből ítéljük 
meg és alakítsuk át. Életem 
során sokszor szembetaláltam 
magam a zene külső, leírt jele
ihez való görcsös ragaszkodás 
léleksorvasztó tanári kénysze
rével. Nemzedékről nemzedék
re öröklődik a rideg minták sze
rinti zenetanítás-tanulás. Aki, 
mint jómagam is, mint kisdiák 
kitörni szerettem volna ebből 
a szellemi fogságból, egymás 
után értek a még inkább görcs- 
berándító tanári kényszerge- 
tések. Nagy talány volt szá
momra, hogy felnőtt emberek 
(pedagógusok) még csak meg 
sem próbálkoztak azzal, hogy 
megkeressék és nekünk, tanu
lóknak bemutassák, hogy mi 
van belül a zenében, vagyis mi
lyen egy zenedarab ezotériája? 
Mit rejtegetnek, és esetenként 
takarnak el előlünk a kottakép 
jelei, mi van a kotta mögött. A 
kotta volt (és talán maradt nap
jainkig): A ZENEI

Zeneszerzői életművem egy
másután megjelentett kötetei
ben, közel a 30-ik néhányszáz 
oldalas kötethez, több százez
ret is meghaladó jelet írtam le. 
így nagyon tudom, hogy ah
hoz a hangzásvilághoz képest, 
amely bennem élt a művek kom
ponálásakor és ami még ma is 
töretlen erővel kel életre, ami
kor műveimet újrahallgatom, a 
jelek tömérdek sokasága is cse
kély felületi jelzése annak, amit 
ki szeretnék fejezni zenémmel. 
Az a zene, ami a partitúráimon 
belül van, csak utalásszerűén 
mutatkozik meg abban, ami kí
vül van. A zene (zeném) ezoté- 
riáját keresve jutottam el az új 
„tízparancsolathoz”.

1. ) Mindig keresd a láthatat
lant.

A gyerekek ösztönösen szét
szedik játékaikat; bele akar
nak látni a belül rejtőzködő tit
kokba. Miért ne tehetnénk meg 
ezt mi, felnőttek is a mi játék
szereinkkel, például egy szim
fóniával? A lényeg mindig rej
tőzködik, hadd pillantsunk a 
dolgok mögé.

2. ) Törekedj a legellentétesebb 
dolgok összekapcsolására.

A legnehezebb megtalálni a 
látszólag teljesen idegen dolgok 
közötti — néha lélegzetelállító
an izgalmas -  azonosságokat. A

hasonlót könnyű felfedezni, az 
azonosságot annál nehezebb.

3. ) Sohase haladj egyenes vo
nalban a cél felé, a kitérők köz- 
beiktatásával könnyen célba 
érsz. Egy szimfónia komponálá
sa közben érdemes néhány tel
jesen elütő művet írni, ez nem 
időpazarlás, sokkal inkább idő- 
és energia-nyereség. A mű ak
kor is elevenen lüktet benned, 
amikor teljesen másra összpon
tosítod a figyelmedet.

4. ) Mindig az első, eszed
be jutott idea a legtökéletesebb, 
ne keress mást, jobbat, mert az 
csak rosszabb lesz az elsőnél.

5. ) Ne „tanulj”, fedezd fel ön
magadban a benned lappangó 
tudást, a születésed előttről ho
zott, benned lappangó archetí
pusokat.

6. ) Bizonyítsd be egy dologról 
igaznak tudott (hitt!) ítéleted, 
axiómád ellenkezőjét is. Lehet, 
hogy az ellenkező bizonyítás a 
helyes.

7. ) Rendkívül gondosan ke
resd meg a legtökéletesebb 
„szót” valaminek a kifejezésé
re. A zene (történet) összes fél
reértései a „rossz” szavakból 
erednek. „SZÓ” lehet egy pará
nyi dallamsejt, egy színes folt 
a festményen és egy kézmoz
dulat, vagy arcizom-rándulás, 
szemhunyorítás.

8. ) Tartsd észben a műalko
tásba becsúszott akaratlan „hi
bákat”, és használd fel őket al
kalomadtán. A „hibák” nem 
véletlenek, m ert nincs véletlen! 
Még érdem es hozzátenni: a h i
bát hagyjad benne a műben! 
H a m egkísérled a k ijav ításu
kat, még több h ibát viszel rá  a 
műre.

9. ) Csinálj magadnak egy rád 
érvényes parancsolatot. Például: 
mi életed vezérmotívuma? Ki 
az a személy, mitikus alak, 
vagy valami más, ami mélytu
datod legalsó körének közép
pontjában ül? Ki az árnyékem
bered?

10. ) Csak a képzelet igazán 
valóságos. Minden más csak 
az eszme (IDEA!) anyaggá for
málódása. Minden az eszméből 
születik és oda tér vissza. A ze
nei partitúra is csak halvány 
mása a mögötte rejlő zenei esz
mének. Mindig ezt az eszmét 
kell felkutatni mindenáron.

Végül egy záró gondolat, 
amely e „tízparancsolat” mögött 
húzódik meg: A MÉLYTUDAT 
TUDATOSABB JELENSÉG, 
MINT MAGA A TUDAT.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

M árciusi évfordulók
1 -  1970 éve született M. Valerius Martialis római költő

130 éve született Giles Lytton Strachey angol író 
420 éve született Grigore Ureche román krónikás

2 -  250 éve született Camille Desmoulins francia publicista
135 éve született Jászi Oszkár társadalomtudós 
80 éve halt meg David Herbert Lawrance angol író

3 -  1070 éve halt meg Ibn Abd Rabbihí arab író
70 éve született Köntös-Szabó Zoltán író 
35 éve halt meg Németh László

4 — 180 éve halt meg Gyarmathi Sámuel magyar nyelvész 
5 -5 0  éve halt meg Asztalos István erdélyi író

60 éve halt meg Edgar Lee Masters amerikai költő'
90 éve született Radu Stanca román író

6 -  535 éve született Michelangelo Buonarotti
olasz képzőművész, költő

7 -  135 éve születet Hiador Sztripszky ruszin történész
140 éve született Thury Zoltán író

8 — 85 éve halt meg Balogh Endre erdélyi író
90 éve született Hornyák József erdélyi író 
240 éve született Pápay Sámuel irodalomtörténész 

9 -9 0  éve halt meg Haralamb Lecca román író
85 éve született Dumitru Pácurariu román kritikus 

10 -  70 éve halt meg Mihail Afanaszjevics Bulgakov orosz író 
230 éve született Frances Trollope angol írónő'

1 1 -9 0  éve született Dennis Joseph Enright angol költő
12 -  200 éve született Hunfalvy Pál tudós

80 éve halt meg Alois Jirásek cseh író 
60 éve halt meg Heinrich Mann német író

13 — 140 éve halt meg Charles de Montalambert francia író

110 éve született Petre P. Panaitescu román történész 
14 -35  éve halt meg Ivó Andric horvát író

1170 éve halt meg Eginhard frank krónikás 
100 éve született László Gyula régész

15 — 40 éve halt meg Fernand Crommelynck belga író
180 éve született Paul von Heyse német író

16 — 70 éve halt meg Selma Lagerlöf svéd írónő
370 éve halt meg Philip Massinger angol drámaíró

17 -  190 éve született Anne Bronté angol írónő
330 éve halt meg Francois de La Rochefoucauld francia író 
1830 éve halt meg Marcus Aurelius római író

18 — 110 éve született Győry Dezső költő
180 éve született Szinnyei József irodalomtörténész

19 -  60 éve halt meg Edgar Rice Burroughs amerikai író
490 éve született Jorge de Montemayor spanyol költő 
30 éve halt meg Teodor Naum román filológus

20 -  240 éve született Johann Christian Friedrich Hölderlin
német költő
35 éve halt meg Tiberiu Vornic román író

21 -  100 éve halt meg Kanyaró Ferenc irodalomtörténész
22 -  220 éve született Johan Börjesson svéd költő
23 — 90 éve született Radu Lupan román író

110 éve született Juan Marín chilei író
24 -  180 éve született Robert Hamerling osztrák költő
25 -  210 éve született Nászif al-Jázidsi arab író
26 -  135 éve halt meg Kriza János magyar költő

385 éve halt meg Giambattista Marino olasz író
27 -  135 éve halt meg Edgar Quinet francia író
28 — 85 éve született Victor Tulbure román költő
30 — 130 éve született Sean O’Casey ír író
31 — 160 éve h a lt meg Giuseppe Giusti olasz költő

110 éve született Szabó Lőrinc

C saj kovszk ij
VÍZSZINTES
1. Műből idéző. 7. Valamely do

log időben és térben kiható követ
kezménye. 13. Izmos és sovány. 14. 
Papírazonosító. 15. A jód és az erbi
um vegyjele. 16. Tornyáról híres óko
ri város. 18. ... Gardner; színésznő.
19. Például, röviden. 20. Elvont do
log található benne. 22. Mar a rozs
da. 23. Megbicskáz. 25. Kristályos szi- 
líciumdioxid. 27. Megtörtént dolog. 28. 
Méhlakás. 30. ... iacta est; A kocka el 
van vetve. 31. Magasodó. 32. Füllel 
érzékeljük. 33. Szag, illat (latin). 35. 
Német névelő. 37. Nyomásegység. 39. 
Avar igéje. 41. Orosz város lakója. 42. 
Sopron határai! 43. Az élethez nélkü
lözhetetlen körülmény. 46. Vicc ele
je és vége! 47. Járom. 49. Kézjegy. 50. 
Az oxigén és az aktínium vegyjele. 51. 
Űz, hajszol. 53. Somogy megyei város
ban lakik 55. Magyaros díszkabát. 56. 
Vízben távozó.

FÜGGŐLEGES
1. Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840- 

1893), orosz zeneszerző balettje. 2. 
Részekre osztás. 3. Nemzetközi kami
onjelzés. 4. Mákszemek! 5. Mocsárban 
gázol. 6. ... múlva; hosszú idő után. 
7. Csónakot hajt. 8. Vonuló madár, 9. 
Házfalak! 10. ... Szófia; isztambuli me
cset. 11. Róma folyója. 12. Csajkovszkij 
szimfonikus költeménye. 17. Hideg ad
riai szél. 20. Tábláról krétaírást szi
vaccsal eltávolít. 21. Mennyiség, la
tin eredetű szóval. 24. Férfiak spanyol 
megszólítása. 26. Számítógépes prog
ramozási nyelv. 28. Levegő sűrű pá
rássága. 29. Ő, ha nő, angolul. 34. 
Ajtón dörömböl. 36. Vele egy napon 
született testvér. 38. Agyafúrt. 40. 
Masinával ír. 41. Konyhai edénymár
ka. 44. Dunántúli város. 45. Az Elba 
folyó cseh neve. 48. Aranka beceneve. 
50. Országos csúcs, röviden. 52. Iglu 
belseje! 54. A ruténium vegyjele.
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A Helikon 3. számá
ban közölt Muszorgszkij 
című rejtvény megfejté
se: Borisz Godunov; A 
szorocsinszki vásár.
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