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Ez évben számos erdélyi, és 
Serdélyi kötődésű költő része
sült rangos m agyar állam i ki- 
tüntésben.

Lapszámunkban a Kossuth- 
díjas Kovács András Ferenccel 
Karácsonyi Zsolt készített in 
terjút.

Bogdán László, Fekete Vin
ce, László Noémi és Szálinger 
Balázs József Attila-díjas köl
tőkkel Varga M elinda beszél
getett.

KIRÁLY LÁSZLÓ

K öltem ény a  lá d a fiá b a n ... ... és a  fa lvédőn

(Szőts János uram, 1827-ből) (Dédanyám, 1953)

„...mert aki mire A költészet akkor ennyi volt:
nem alkalmatos, JÓL ALGYÁL KIS ANNA
minek adja arra magát. p.o. A második szóból kimaradt az U.
akinek kis szava, gyenge szeme, Kit se bántott ez! Soha! így örök.
erőtlenkedö teste van, Száz éven át nem lett égiháború
minek adná magát Prédikátorságra. effélékből. És Ő?
A gyenge szabású Annyit mondott csak, utoljára,
ember lehet Szabó, hunyt szemmel: Édes Kicsidem...
de nem lehet Mészáros, Láttam, mint száll el
Kováts, réz-míves, észrevétlen,
lehet gomb-kőtő, denem s hogy újra pitypang
Kép-farago, az andrásfalvi réten,
Varga. vagy boszorkányos pöttöm manó,

Szép dolog tudni-is, vagy szoknyás röpke a hetivásárban,
tudós embernek lenni, mézeskaláccsal a kéziben,
de senki tsak azért neadja cifra lószekéren, Nyárádszeredában,
magát tanulásra, hogy hol mohón lesi őt már
könnyen éljen, mert a Tudomány egy seszín bajszú duhaj,
után való élésnek jódolgú, nagyszájú s -ivó,
vágynak sullyos terhei, éppenhogy embernek való,
ha hivatalának eleget akar ki előtt szeppenve letérdel a ló,
tenni, a tanuló ember lelke, s kit úgy kell m a jd  elsiratni: senkivel
teste a nyomos elmélkedés miatt, se lehettem volna boldog-
jobban el-lankad, vagy boldogtalan-abb.
mint a kapásé. Azomban Hol itt a baj?
ha többen adják magokat A történelem ennyi.
a tanulásra, mint amennyin Kedden, Húsvétkor,
az-után el-élhetnének, amikor útra kelünk.
boldogtalanokká teszik Ami ezen is túl:
magokat. gyilok csak s árulás,

Elég egy embernek porba rántott szavak gyötrődése:
egy mesterség, mert a nem érdemli, hogy magammal vigyem.
mindenhez látó Még az az egy betű, a falvédőről -  talán. ..
semmivel bíró S amit vissza-visszamondok
szokott lenni. az öröklétnek:

De azt az egy Jól algyál, Kis Anna!
mesterséget Édes Kicsidem.
jól kell
tudni...” 2010. március 26.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F olyó iratu n k ra  a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.



HELIKON

In terjú  KOVÁCS ANDRÁS FERENC  
K ossuth -d íjas kö ltővel

A puszta alkotásban
-  Kedves András, mit szólt Lázáry 

René a Kossuth-díjadhoz, ő már évtize
dekkel ezelőtt tudta, hogy megkapod?

-  Olvastam egyszer, valahol a Lázáry- 
hagyaték szétszórt részletei között, egy 
elmaszatolt cédulán, egy remegő' írás
sal odavetett, enyhén rejtelmes feljegy
zést, miszerint a mi Renénk (ha sza
badna így szólítanom őt, ükapámat a 
hejdeszép magyari szavakban), szóval, 
a mi Sándorunkat, azaz az én legsaj- 
átabb Renémet és Sándoromat, egészen 
pontosan 1910. március 15-én hirte
len elnyomta egy röpke, délutáni álom, 
s valóban nagyon el- és megnyomhatta 
szegényt, mert pillanatnyi pihenésében 
valami roppant nyomasztót, valami ki
váltképpen horrorisztikus képtelenséget 
álmodhatott, hiszen a magyarság és vi
lágforradalom számára jeles nap dátu
ma alá, egy sebtiben kitépett noteszlap
ra odakaparta karcos tollheggyel, hogy: 
„Kettő után szieszta. Váratlanul elalud
tam az ősrégi, bécsi Schöberl kávészínű 
karjai közt, édesdeden... És aztán meg
láttam őt! Borzasztó volt, ahogy ellen
gett, föl-föllobogott előttem: egy veritábi- 
lis rémlátomány! Mily múltidő, s minő 
jövendő! Rögtön fölébredtem, szinte ful
ladozva... Azóta is hihetetlen, mert jól 
láttam, node kit is, mit is láttam, s legfő
képp miért? Cauchemare et Absurdum. 
Túl sokat ehettem ebédre... Pedig a 
hagymás, kissé francia krumplisalá
ta a zsengén faggyas, elomló sült bá
ránnyal eddig még sosem ártott... S 
az öreg sőberli is mindig pazarul fun- 
gált. Attól tartok, hogy vagy az étren
den, vagy a fekvésen kellene változ
tatnom... Esetleg az életemen? Nehéz 
dolog az ízlés. Hát még az elegancia! 
Ezen még elgondolkozom. De azért az
a hypnosi visio horribilis rettenet volt! 
Csak az az álom, csak azt tudnám fe
ledni!” Idézet zárva. A kérdés, kedves 
Zsolt, viszont nyitott marad, mert nem 
tudom, nem sejthetem, miről, kiről s 
mit álmodott Lázáry akkor délután? A 
Kossuth-díjat csak tragikusan későb
ben találták fel arra  elhivatott és kiér
demesült elmék és közemberek. René 
viszont Kossuth apánkat csak szobor
ban és utcanévben láthatta, hallhat
ta, járhatta itt, Marosvásárhelyen...
Ő még igen, és szerencséjére, mert egy 
évszázad szállt, zúgott el Erdély fölött 
-  s azóta Marosvásárhelyütt már se 
Kossuth-szobor, se Kossuth utca.

-  Mit gondolsz a díj névadójáról, 
szerinted melyik alakmásod alkotá
sai állnak legközelebb hozzá, kivel tár
salgóit volna szívesebben, Jack Cole- 
lal, Calvussal, esetleg Kovács András 
Ferenccel?

-  A díj névadójáról az egész ma
gyar 19. századot szoktam gondol
ni, a maga ellentmondásos nagyságá
ban, sokszínű teljességében. Kossuth 
Lajosról pontosan úgy szokok gondol
kodni, amiképpen Széchenyi Istvánról 
is, sőt Wesselényi Miklósról, Kölcsey 
Ferencről, Vörösmarty Mihályról, a 
Tízek Társaságáról, Görgei Arthurról, 
Deák Ferencről vagy Eötvös Józsefről is 
-  a névsor persze dicső, bőséges és foly
tatható volna. Hálistennek, elég gazdag 
vala a 19. század... De nem tudom, hogy 
Kossuth kivel és pláné miről társalko
dóit volna szívesen? Calvusszal a római 
jogról avagy a szónoki tehetségről? Jack 
Cole-lal talán az amerikai költő egyik 
híres fölmenőjéről, Kálmáncsehy József 
negyvennyolcas honvédtisztről? Kovács 
András Ferenccel aztán meg végleg mi
ért, miről is? Hiszen az ősi Kovácsok ak
koriban csak szegény jobbágyok, földte- 
len parasztok vagy uradalmi cselédek 
valának a Maros mentén... Az anyai, 
az Elekes-ág pedig a székelységben, 
Udvarhelyszék falvaiban szerte, és fő
leg Bözödön... Ám Lázáryval minden bi
zonnyal társalkodhatott volna már a 
turini remete, ha összefutottak volna 
Torinóban, de erről egyelőre sehol sem 
olvastam még, habár attól ellappanghat 
valahol...

-  Ha már különböző korokban élő alak
másaidról esett szó, te mely történelmi/iro
dalmi időszakban élnél a legszívesebben?

-  Ismerős, játékos a kérdés. Elégséges 
rutinnal megpróbálhatni válaszolni rá. 
Improvizáljunk, vegyük komolyan, és 
vegyük sorra komolytalanul, szerintem 
kezdjük Mezopotámiától és Egyiptomtól, 
aztán Szophoklész vagy Euripidész 
Athénja következend, majd a hellenisz
tikus Alexandria, hol Kavafisz is élt, 
és Horatius ideje, minden esetre Róma, 
vagy egy tiburi, sabinumi birtok, fény
űző villával, és Augustus alatt vagy az 
Antoninus-dinasztia korában, Marcus 
Aureliusszal bezárólag, aztán a közép
kor, a trubadúrok és a vágánsok virág

zása, Abélard és Dante világa, nem is 
szólván Villonról, Janus Pannoniusról 
vagy Mátyás királyról, majd az 
ún. reneszánsz Itáliája, mondjuk 
Toszkánája, természetesen Firenzéje, 
vagy Tintoretto és Veronese Velencéje, 
vagy a Tudorok és a Stuartok Angliája, 
hogy Shakespeare-t meg sem említ
sem, sem a barokk Spanyolhont, s 
főképp nem XIV. Lajos aranykorát, 
és pláne nem a teljes 18. századot, 
no akkor, ott bárhol, de persze csak, 
mint filozófus, márki, kalandor, ud
vari piktor, szabadgondolkodó, szín
műíró, szoknyapecér, enciklopédis- 
ta, polgár és zeneszerző, no meg a 19. 
század sem rossz egy magamfajta ro
mantikusnak, de még az elegáns szá
zadvég sem, persze, csakis Párizsban, 
hogy aztán a legnagyobb nyilvánva
lóságot, a Nyugat óriási korszakát el 
ne felejtsem, szíves örömest, s lehető
leg Budapesten... Abban a kompáni
ában... Mert az irodalomban, a sza
vakban és a jelenben élne, lakozna 
legszívesebben az ember, s mindig ak
kor, abban a pillanatban és ott, ahol 
éppen van, vagy éppen nincs, olykor 
meg egyáltalán nincs. Sem múltban, 
sem jelenben, s még a jövendőben 
sem. Ennyit a nagyságról és az utóko
rokról.

» » » » » »

KOVÁCS ANDRÁS FERENC 

Hajnalének

Járj át, akár a virradat, 
szobát a kék derengés, 
hass át, rezegtess, mintha tört 
pohárban kelne csengés...

Úgy légy a hangom, úgy telíts 
testemben szétremegve, 
mint ébredés, ha fény hasít 
nehéz sötét szemekbe.

Látásommá légy: nézzelek, 
akár a néma dolgok, 
mint kés, ha villog meztelen, 
s bőrödhöz ér a boldog...

Igaz közömbös pengeként 
hatolnak át vad évek -  
helyettem áradj véremül, 
szeretlek, mint a vétek.

Alvó arcodra bámulok: 
nem létezel te s én se -  
szoríts, ha együvé sodor 
a semmi szívverése...
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LÁSZLÓ NOÉMI:
„M egbecsült hobbiköltő vagyok”

» » » » » »
-  Költőnek talán még manapság sem 

szégyen, ha a jövőbe lát, te mit látsz, mit 
szeretnél látni a jövendő tereiben?

-  Szégyen ide vagy amoda, nemigen 
láthatok én a jövőbe, s nemcsak azért, 
mert a váteszi poétapózoknak elég
gé befellegzett, mivel lassanként fölhí
gultak a harsány szégyentelenségben s 
az elvakult butaságban, a heveny esz
meködökben, a hó'si dühökben, az agy- 
zsiger hagymázaiban, hanem azért is, 
mert a jövendő talán csak egy meghosz- 
szabbított, folyamatos, körkörös és eny
hén elliptikus jelenidő, sőt végtelen je
lenidők vissza-visszatérő sorozata. De a 
jelenlét mozgat mindent. A jövendő te
reit pedig nem értem, nem sokat tudok 
róluk. Pedig ha volnának, akkor bol
dogságot, elég bölcsességet, békés szí
vet, türelmet, kultúrát, ízlést, eleganci
át, nyitottságot, szabadságot, szellemet, 
értelmet, szeretetet, szépséget, szerel
met, mosolyt, életet és örömöt szeretnék 
látni bennük. Még akkor is, ha ez a ti
zenhét vagy százezer dolog kívánságul, 
így, egyszerre túl soknak, temérdeknek 
tűnhet. Szép és jó volna belakni, s mind 
beutazni őket, ezt a maradék földgo
lyót és ezt a mégiscsak csodálatos min- 
denséget. Voltaképpen csekélység, sem
miség -  oly kicsiny óhaj ennyi, s olyan 
nagy a világ, az élet, s akkora maga az 
irodalom!

-  Mikor gondoltál legelőször arra, 
hogy egyszer majd átvehetsz valamiféle 
irodalmi díjat?

-  Nálam nem volt ilyen legelőször... 
Legelőször sem, és legutóbbszor sem -  
én sosem gondoltam ilyesmire, csak ír
tam, mert szerettem, mert örömöm telt 
benne, s ez így volt természetes. És szá
momra azóta is ez a lehető legtermé
szetesebb, legszebb állapot: a gyönyör 
tetőfokán, magában a gyönyörben elme
rültem az adni tudás kivételes boldog
ságában és művészetében nem gondol
hatni hálára, semmi köszönetre, semmi 
jutalomra... Szeretkezéskor a majda
ni busás avagy bujás fizetségre? Csak 
vonzás és együttlét van. A nagyravá
gyó sóvárgásokat, a pillanatnyi, ám űr
be illő hírnevet, a sikeresség összeomló 
délibábjait, a poszteritás hamis dicsfé
nyeit hamar felejtsük el, hessentsük el 
-  megrontanak különben könnyedén. 
(Mimagunkat, s azt is, amit szeretünk, 
sejtünk, tudunk, csinálunk, avagy csi
nálni próbálunk e létben.) Ha van, ha 
lesz díj, bármi jutalom -  az mindenkit 
majd úgyis megtalálhat, mert jóelőre s 
rögtön ott van ő, ahol nem is keresnéd... 
Ott rejtőzik a puszta alkotásban, magá
ban a megteremtődés és megformáló
dás szép, sokezernyi folyamatában -  az 
írás fölszabadító, szerelmes, boldog ak
tusában

KARÁCSONYI ZSOLT

-  Egy interjúban hobbiköltőnek nevezed 
magad -  miként látod ezt most a József 
Attila-díj tulajdonosaként?

-  Ugyanúgy. Aki többféle dologgal fog
lalkozik, illetve valamiből (nem költésze
téből) konkrétan megél, annak szerintem 
továbbra sem lehet annyi ideje, energiá
ja, gondolata, hogy életre-halálra a költé
szettel foglalkozzon. De úgy tűnik, mégis 
elég sok időt, következetességet és ener
giát fektettem ebbe a „hobbiba”, ha már 
ide jutottunk... Úgyhogy most esetleg azt 
mondhatjuk: László Noémi megbecsült 
hobbiköltő. De ha én osztogathatnám a 
József Attila-díjat, nem adnám oda sen
ki olyannak, aki nem hajlandó a versírás 
kedvéért éhezni vagy fázni vagy rongyos 
ruhában járni, senki olyannak, aki nem 
tud a társadalomnak morcosán hátat for
dítani, és nem tudja bárkinek, bármikor 
képébe mondani az „igazat”. A díj a jelen 
szempontjából megtiszteltetés, elvárás, 
feladat, az örökkévalóság szempontjából 
viszont alig jelent valamit.

-  Hogyan reagáltál, amikor megtudtad, 
te is díjazott vagy?

-  O, hát természetesen féllábon ugrál
tam örömömben és egyből arra gondol
tam: vajon kinek, kiknek köszönhetem. 
Utána pedig arra: akinek, akiknek kö
szönhetem, hogyan köszönhetném meg. 
Biztosan úgy, ha továbbra is komolyan 
veszem ezt a versírás-dolgot, mint aho
gyan, körülményeimhez képest, eddig 
is igyekeztem a tőlem telhető legkomo
lyabban venni. És még örültem annak, 
hogy rajtam kívül mások is vannak, akik 
nem bánják ezt a látszatra régimódi re
gisztert, amiben állítólag írok, nem bán
ják, ha a stíl nem feltétlenül fennkölt, vá
lasztékos, egységes és kristálytiszta vagy 
mindezek ellentéte sem -  mert, ha őszin
ték vagyunk, életünk sem az. És még ar
ra is gondoltam, hogy valahogyan vi
gyázzak, ha valakivel egy asztalnál ülök, 
legközelebb ne arra gondoljak: neki vajon 
van-e József Attila-díja.

-  Tavaly jelent meg Papírhajó című kö
teted, mely régebbi és új verseid válogatá
sát tartalmazza, úgy gondolod, hogy ösz- 
szegzi eddigi pályádat?

-  Igen, azt hiszem, ebben a kötetben 
benne van minden, amit nekem köszön
ni, illetve felróni lehet, magyarul, akik ed
dig belekötöttek a dolgaimba, azok ebbe a 
könyvbe bátran és hangosan beleköthet
nek, igazuk lesz, akiknél pedig tetszést 
aratott „nyegle” modorom, azok sem fognak 
csalódni. Tekintve, hogy eddigi köteteim 
sehol sem elérhetők, megragadtam az al
kalmat, és a Papírhajó ban szépen összege- 
reblyéltem az elmúlt tizenöt év reprezenta
tív mintáját. Látni benne, honnan indult, 
hova jutott, aki írta, és azt is látni, fejlő
dött-e vagy sem, visszaesett-e vagy sem, 
hű volt-e önmagához vagy sem. Szeretem 
azt is hinni, hogy az utolsó rész, ami a kö

tetben eddig meg nem jelent verseket ta r
talmazza, úgy tartja a kapcsolatot eddigi 
hangommal, hogy közben valami újat is si
kerül megvillantania. Ezt viszont nyilván 
nem az én tisztem eldönteni.

-  Verseidre jellemző a jó formakezelés, 
valamint a játékosság. Úgy tudom, készü
lőben van Feketeleves című könyved, itt is 
hasonló stílust láthatunk majd, vagy vala
mi egészen mással rukkolsz elől

-  A Feketeleves számomra időuta
zás. Miután gyerekem született, egy idő
re mintha visszakerültem volna kora ka
maszkoromba, hirtelen annak hatására, 
hogy magamon kívül most már valaki 
másért is felelős vagyok, és hogy megpró
báltam a legtöbb helyzetben kicsit a ne
vezett „más” szempontjából is szemlélni a 
dolgokat, előjöttek akkori sérelmeim, elő
jött akkori belső hangom, és én hagytam, 
hogy ez a hang jól odamondjon bárkinek, 
akinek éppen akar. A Feketeleves formá
ját versnek nevezem, bár nem feltétlenül 
olyan ez a vers, mint amit eddig tőlem az 
olvasó megszokhatott, igaz ugyan, hogy 
eddig is volt egy vonal, ahol a szabad ver
set igyekeztem a ritmus és rím árnyé
kaival „észrevétlenül” ötvözni — bár tu
dom, hogy „nem illik”. Nos, a Feketeleves 
is ilyen, inkább szabad vers, de mégis rit
musa van, és itt-ott a rímek is előjönnek, 
de mindez csak úgy, ahogyan egy rakon
cátlan kamasz irkafirkál. Vagy egy hun
cut dzsesszmuzsikus improvizál.

-  Hiszel az olyan, már-már közhelyszám
ba menő kategóriák hitelességében, hogy er
délyi magyar irodalom vagy női líra?

-  Nem. Egyrészt a kortárs románi
ai születésű, magyar nyelven író alko
tók kötetei ugyanolyan eltéréseket mu
tatnak, egymáshoz képest, mint bármely 
országban született kortárs írók írásai, 
és egy-két motívumot leszámítva nem

» » >  fo ly ta tá s  a  4. o lda lon
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» > »  fo ly ta tá s  a  3. o lda lró l SZÁLINGER BALÁZS:
mondhatjuk, hogy valami olyan erős ösz- 
szetartó és ó'ket a kortárs magyar iro
dalom egészétől markánsan megkülön
böztető jellemvonásuk volna, mely okán 
a szövegek összessége egységesen „er
délyi magyar irodalomnak” nevezhető. 
Másrészt nem tudom, a „női líra” ponto
san mit fed, ezzel kapcsolatban csak any- 
nyit mondanék, hogy Kosztolányi Dezső 
például szerintem kifejezetten nőies lí
rát művelt, míg Szabó Lőrinc férfiasat, 
Nemes Nagy Ágnes férfias lírát, míg 
Károlyi Amy nőieset. Ezen túl a felsorol
tak emberek, akik verset írtak. Ennyi. 
De ha így akarjuk megközelíteni a dol
got, a vers maga, mint olyan, eléggé nő
ies műfaj. Nem is értem, mit keresnek a 
költészet berkeiben a férfiak. Miért nem 
mennek árkot ásni?

-  Műfordítással is foglalkozol: milyen 
érzés egy másik alkotó bőrébe bújni, köny- 
nyebb vagy nehezebb, mint saját versei
det megírni?

-  Verset fordítani számomra nagyon 
nehéz. Nehezebb, mint verset írni. Több 
kudarccal is jár, mert verset fordítani 
gyakorlatilag lehetetlen. Az eredmény 
mindig más, mint az eredeti, és ha tíz 
különböző ember fordítja ugyanazt a 
szöveget, akkor tízféleképpen más. Ezért 
mégiscsak megéri fordítani. Én viszont 
inkább prózát fordítok szívesen. Ott hi
szem, hogy nem éppen akkora a fordítás 
lehetetlenségéből származó veszteség, 
mint a vers esetében. Legalábbis ameny- 
nyiben a kissé hagyományos értelemben 
vett „prózára” gondolunk. Mert mond
juk Beckett vagy Joyce egyes regényei 
esetében más a helyzet. Szerintem igye
kezni kell a verset, amennyiben lehet
séges, eredeti nyelven olvasni. Viszont 
elég kevés ismerősöm van, aki mondjuk 
török, holland, szuahéli és nyenyec ver
seket olvasna vasárnap délutánonként, 
eredetiben...

-  15 éve írsz gyerekverset, mennyiben 
más a „kisember olvasónak” írni?

-  Több a játék és nagyobb a felelős
ség. Mert ha a gyereknek szánt verset 
„rontja el” vagy „keni el” az ember, ak
kor az olyan, mintha a fa gyökerét vág
ná ki. A gyerek vagy rossznak érzéke
li az elrontott verset és ezért többet nem 
törődik vele, vagy — és ez a rosszabbik 
eset — jónak nézi, és elromlik az ízlése. 
Bár azt hiszem, a gyerekeket nem kell 
félteni, ők nálunk jobban tudják, mi jó 
és mi rossz vers témában.

-  Mikor láthatunk tőled gyerekkiad
ványt?

-  Azt én nem tudnám előre megmon
dani, annyi bizonyos, hogy a Feketeleves 
már az illusztrátornál jár, és tárgya
lás folyik egy kiadóval, gyerekvers-kö- 
tet ügyében. Úgyhogy kis szerencsével 
nemsokára két gyerekkönyvem is nap
világot láthat.

„Sem m inek nem  kell m egfeleln i”
-  Hogyan érintett a József Attila-díj, ne

vezhetjük egyfajta elismerésnek, ami eddigi 
életpályádat összegzi?

-  Kellemes meglepetés volt, biztos elis
merése valaminek, de hogy összegezne va
lamit, azt nem hiszem. Csak egybeesett 
azzal, hogy amúgy is most van némi vál
tás a pályámon.

-  Számítottál rá, hogy megkapod?
-  Futó gondolatként eszembe jutott, de 

számítani nem számítottam rá. Sokan 
vannak, idősebbek, akik rég megérdemel
nék, mindenképpen sokkal-sokkal utánuk 
helyezem el magam.

-  Közel áll hozzád a díj névadójának köl
tészete?

-  Nagy költő volt, de egyáltalán nem áll 
közel hozzám.

-  Elsősorban költőnek tekinted ma
gad, ám elismert drámaíró is vagy. A 
költészet lenne a hivatás, a drámaírás a 
munka?

-  Nálam a drámaírás is a költészet ré
sze — ezek egytől egyig verses darabok, 
és a kötelező jelenetek közé mindig igyek
szem minél több monológot írni, ami költői 
munka. Nem vagyok drámaíró.

— Véleményed szerint mit kell meg
fogalmazni egy kortárs magyar drámá
ban?

-  Hű. Attól függ persze, hogy mi
ről szól. De bármilyen történetben pró
bálom megtalálni azokat a pontokat, 
amelyek a saját akkori helyzetemmel 
kapcsolatosak. Nem tudom. Azt, ami ér
dekel.

» » » » » »

BOGDÁN LÁSZLÓ: „Az asszociáció  sötét 
m ezőin bolyongó árnyak, történ etek ”
— Több díj tulajdonosa is vagy, most a 

József Attila-díjat is megkaptad -  hogy 
érzed, melyik volt a legjelentősebb?

— Az író mindig a legelső díjának 
örül, én legelőször 1981-ben kaptam dí
jat a Romániai írók Szövetségétől, 
Címeremben két hattyú című regényem
re. Magyarországon az első díjam, 1993- 
ban, a Füst Milán-díj volt, annak is 
nagyon örültem, és minden hazai és ma
gyarországi díjamnak. Megkaptam töb
bek között a Déry Tibor-díjat, Márai- 
díjat, az Erdélyi Magyar írók Ligája 
(E-MIL) Méhes György-nagydíját.

— Egy interjúban említed, a regény in
kább munka, az ember évekig ír egy köny
vet, s ez igényel egyfajta aszketizmust, 
őrültséget; a vers ajándék, illetve kegyel
mi állapot -  most épp melyik műfajnak 
hódolsz?

— Arról, hogyan működik az ihletnek 
nevezett bármi, Weöres Sándor írt egy 
disszertációt. Nagyon sok okos megálla
pítást tesz, de hogy miként működik, a 
költőt, írót mi irányítja, miért tér el a 
terveitől, hogy alakulnak a dolgok, telje
sen áttekinthetetlen. Az asszociáció sö
tét mezőin bolyongó árnyak, történetek. 
2005-ben kezdtem írni a Kintrekedtek

című trilógiámat, melyből a Tatjána cí
mű első kötetem tavalyelőtt jelent meg, 
az idén lát napvilágot a második köte
tem, A vörös körben. Ezeken a kötete
ken, beleértve a harmadikat is, ami 
még távol van, folyamatosan dolgozom, 
ahogy az életformám és az újságírói 
munka megengedi. Egészen addig, amíg 
el nem kezdtem a Ricardo Reis Tahitin

» » » » » »
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FEKETE VINCE:
„Egy jó vers m egírása felér egy  díjjal”

» » » » » »
-  Milyen tematikát boncolgat egy igazi 

kortárs magyar vers?
-  A válasz ugyanaz. Semminek nem 

kell megfelelni a kortárs magyar versben 
sem, számomra nincs ilyen elméleti mér
ce. Gondolom, fontos a közönség, és fon
tos, hogy mondjon valami újat.

-  Kolozsváron publikáltad az első ver
seskönyved is, sok barát, az itteni irodal
mi élet köt a városhoz. Nemrég ideköl
töztél, mire ihlet az új helyszín: versre, 
eposzra, drámára vagy más egyéb új iro
dalmi tervre?

-  Egy rég kigondolt tervvel jöttem 
Kolozsvárra, eddig anyagot gyűjtöttem 
hozzá. Kivártam, amíg megérkezem, és 
elkezdem felfogni, hogy tényleg itt va
gyok. Pár napja nekifogtam. Mindhárom 
műnem lesz egyszerre.

-  Milyen irodalmi terveid vannak a kö
zeljövőre nézve?

-  Ez, amin most dolgozom. Nemsokára 
lesz egy színházi bemutatóm A tiszta 
méz címmel, szerencsére ugyanaz a tá r
sulat csinálja, amelyikkel a Kalevalán 
dolgoztam. Március vége volt a premier 
kitűzött időpontja, de egy szomorú be
tegség miatt ez április végére csúszik. 
És boldog lennék, ha végre Kolozsváron 
is lehetne látni bármit abból, amit szín
padra írok.

» » » » » »
című könyvemet, illetve a Bogdanov-ver- 
seket, azt hittem, hogy a vers tényleg 
egy kegyelmi állapot. De ebben az eset
ben, amikor az ember képzelt költőket, 
alakmásokat kreál, a vers is ugyanolyan 
munka lesz, mint a regény. Nagyon ne
héz, mert megváltoznak a körülmények, 
a hangulatok, átalakul az ember élete, 
ugyanakkor eszelősen meg kell tartan i 
azt a bizonyos hangot, és ez tényleg igé
nyel egyfajta őrültséget, aszketizmust. 
Tőlem egyik sem idegen, de mindkettő
ből szeretnék kitörni.

-  Negyven éve aktív újságíró is vagy, 
hogy fér meg a két szakma, életforma egy
más mellett, hiszen különböző állapotok
ról beszélünk? Van úgy, hogy a kettő ütkö
zik, gátolja egymást?

-  Az újságírás és a regény sehogy nem 
fér meg egymás mellett, szét kell válasz
tani keményen, az újságírás azonna
li reagálást igényel. A regény stilárisan, 
műfajilag más törvényeknek engedelmes
kedik; leginkább a vers hasonlítható az 
újságcikkhez, mert azt is indulatból ír
juk. Az újságírás olyan, mint a mákony 
vagy mint a drog, idó'közben abba kellene 
hagyni. Én a hét elején szoktam megírni 
a recenzióimat, a hét második fele marad 
a regényre, a Bogdanovot viszont tudom 
párhuzamosan írni a cikkekkel — szerep
játék, ami be van állítódva, és pontosan 
tudom, mit akarok.

-  Megerősítés, visszaigazolás eddi
gi munkádra, ami határokon túlmu
tat, amire a szakma felfigyel -  nyilatko
zód egyik interjúban a József Attila-díj 
kapcsán, mégis kíváncsian teszem fel a 
kérdést: hogyan érintett a díj, mi volt az 
első gondolatod, amikor megtudtad, dí
jazott vagy?

-  A hivatalos értesítés pár nappal a 
díjátadás előtt érkezett, de m ár azelőtt, 
a „szél szárnyán” eljött a hír, hogy há
rom erdélyi alkotót díjaznak az idén; és 
köztük én is ott vagyok. Örültem, per
sze, nagy öröm volt. De azért, nagy óva
tosan meg kissé hitetlenkedve, a csalá
domon kívül nem mondtam el senkinek; 
hiszen történt m ár olyan -  és éppen a 
közvetlen környezetemben hogy va
laki korábban m ár hasonló fülest ka
pott, de az utolsó tíz méteren valakik 
kihúzták a listáról, és mást írtak  be 
helyette. Hogy mi is volt a legelső vagy 
a legelső utáni gondolatom? Talán a 
kétkedés, az, hogy nem nagyon hittem 
el. Hiszen olyan sok neves író-költő van 
még, és innen tőlünk is, akik még nem 
kapták meg, holott már réges-rég -  
mind a koruk, mind a műveik alapján 
-  megérdemelték volna. Miután tavaly, 
immár negyedik vagy ötödik alkalom
mal, újra felkerültem az írószövetség 
és a FISZ által József Attila-díjra java
soltak közé, Lövétei Lázár László kollé
gám „kedveskedve” elküldte volt nekem 
a Szépírók Társasága jelöltjeinek a lis
táját, hogy, úgymond, lássam, kik el
lenében kell majd „harcolnom”. Szinte 
mind olyan név volt rajta, aki egytől- 
egyig futva megkaphatta volna ezt a 
díjat. Ha nem kapom meg, ugyanolyan 
beletörődéssel fogadom, mint ahogy 
az az előző években is történt, és mint 
ahogy azt többi erdélyi, magyarorszá
gi, de akár szerkesztőségbeli kollégám 
is teszi. Egy díj akkor érdekes, amikor 
az ember megkapja. Aztán az egész el
száll, mint a füst. Mert ugyanúgy fo
gok dolgozni, remélem, mint eddig is 
tettem, még a munkaritmusomon sem 
változtatok, bár nagyon szeretnék 
gyakrabban és többet tudni írni. A sok 
kedves levél, telefon, szóbeli gratuláció, 
m intha csak villámcsapásra, egyszeri
ben megnyitott valamit, és hirtelen, a 
derült égből, őszinte, igaz baráti mon
datok érkeztek, ami -  meg kell mon
danom (öregedem, úgy látszik, meg az 
emberi hiúság is, ugye) — igen-igen jól
esett. De magától a díjtól -  remélem -  
semmilyen görcs, teljesítési kényszer 
nem fog belém szállni, talán csak any- 
nyi, hogy még jobban oda fogok figyel
ni mindarra, ami ezután kikerül a ke
zemből.

-  Lehet mércéje egy vagy több irodal
mi díj egy alkotói pályának, ad valami

féle pozitív ösztönzést a további munká
dat illetően?

-  Gyermekkoromban sokat jártam  
a mezőre, egy-egy kapáláskor, amikor 
kiértél a föld végére, akkor megálltál 
picit, ittál egyet, letörülted az izzadt
ságot a homlokodról, körbehordoztad a 
tekintetedet egy pillanatra a környék
beli medence hegyein, megszusszantál, 
és álltái vissza a következő sorba. így 
van ezzel a díjjal is, pár nap, egy-két 
hét, interjúk, megkeresések, gratulá
ciók, és máris állhatsz vissza a követ
kező sorba. Azért megírni egy nagyon 
jó verset, amiről rögtön, m ár az utol
só pont kitevése után te is tudod, hogy 
ez igen, ezt elkaptad, valami nagyon 
jót tettél le az asztalra, hát az legalább 
akkora öröm, mint egy akármilyen díj. 
Hogy ösztönzést jelent-e? Talán igen. 
Amennyire a siker ösztönözheti az em
bert.

-  Színes irodalmi pályán mozogsz, 
versek, próza, gyerekversek, paródi
ák szerzője vagy, hol meglepően lírai, 
hol pedig humorral tűzdelt gondola
tok jellemzik írásaidat, alapítója vol
tál az Előretolt Helyőrség Szépirodalmi 
Páholynak, a Bretter-kör elnöke, 
Serény Múmiái-szerkesztő voltál, most 
te felelsz a Székelyföld folyóirat vers-, 
próza- és kritikarovatáért -  ebből a szí
nes költői, szerkesztői palettából mely 
periódus, lapszám, kötetpublikálás, díj 
volt a legkedvesebb élményed?

-  A „hőskor” az, ami nagyon-na- 
gyon mélyen bennem maradt. Azok a 
fiatal fiúk és lányok, akik mi voltunk

» > »  folytatás a 6. oldalon

5



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

Ha történész volnék...
(Moraj, mors, murva, Morava)

» > »  folytatás az 5. oldalról 
akkoriban, az első Bretter György iro
dalmi körökön, aztán a Helikon szer
kesztőségében, Orbán Jánoska albér
letében a Nyárfa (Plopilor) utcában, az 
Előretolt Helyőrség szerkesztőségében, 
ott, a pincelakásban. Hát azok felejthe
tetlenek maradnak. Kocsmák, bulik, 
éjszakázások, a legelső köteteink meg
jelenése, amikor a nyomdától szinte vé
gigszaladtam az egész u tat a Helikon 
Nagy-Szamos utcai szerkesztőségéig, 
kezemben az első kötetem legelső (hen
cegő) példányaival.

-  Ha jól tudom, a Védett vidék ver
sesköteted már szerkesztés alatt van az 
Erdélyi Híradó kiadónál...

-  Nyolcadik éve nem jelent meg ver
seskötetem, most m ár épp eljött az ide
je, hogy ez megtörténjen. Ha nincs OJD, 
talán még most is halasztgatnám, de ő 
a tavaly felhívott, és azt mondta, hogy 
biztos van egy kötetre való versem, s 
pályáznának vele. S ha sikerül, majd 
lesz még időm összerakni az anyagot. 
Beleegyeztem, majd szinte el is felejtet
tem a dolgot, s múlt év végén aztán va
kartam  a fejem, mert szóltak, hogy feb
ruár végén le kell adnom a kéziratot. 
Átfésültem mindent, amit ez alatt az 
idő alatt írtam, megrostáltam az anya
got, majd összeraktam belőle egy olyan 
száz oldalas verseskötetet. Most van a 
kiadónál, a szerkesztőnél, és még min
dig van pár napom, hetem, hogy szűkít
sem a benne levő anyagot. Ez a könyv 
nem kötetként készült, hanem külön 
megírt versekből állítottam össze, va
lahogy olyanformán, hogy az egésznek 
meglegyen egy általam elképzelt íve. 
Visszatekintés és előremutatás, összeg
zés és újabb csapások kijelölése.

-  Milyen más „irodalmas” tervek van
nak előkészületben?

-  Nem igazából szerettem eddig el
mondani az irodalmas terveimet, de 
most, önmagam ellen is cseleked
ve, megteszem, hátha ezzel is ösztön
zőm, kötelezem magam a megírásukra. 
Van egy félig kész verses gyerekmese- 
kéziratom, ezt be kellene fejezni; az
tán újabb tárcakötet is készül, és régi 
tervem egy füveskönyv, amolyan ud
varterek füveskönyvének a megírása. 
Nyikita Mihalkov orosz filmrendező 
mondja egy nemrégiben vele készült in
terjúban, ő is tanácsként kapta valame
lyik másik filmrendezőtől: hogyha befe
jezel egy filmet, azonnal kezdj bele egy 
újba. Ezt én is így gondolom, tehát min
denekelőtt egy újabb verseskönyvbe va
ló belekezdés a tervem; és ezt már, ezzel 
az utóbbival ellentétben, nem hét-nyolc 
év múlva szeretném kötetként viszont
látni, hanem sokkal hamarabb.

A József Attila-díjas 
szerzőkkel beszélgetett:

VARGA MELINDA

Amint a népdal mondja, ha madárka 
volnék, folyóvízre szállnék... Én is, ha tör
ténész volnék, rászállanék a folyónevekre. 
A földrajzi elnevezések közül ugyanis a fo
lyónevek a leghosszabb életűek. Nemcsak 
az országhatárokon, hanem a korszakha
tárokon is simán átfolynak. És ahogy szo
kás mondani, mindenről mesélhetnének, 
amitől a történészeknek is fennakadna a 
szeme! Mondanivalója van minden folyó
névnek; sőt, Dunának, Oltnak egy hang
ja, morajos, halk, halotti hang; melyikről 
neveztek el országot, melyiket nevezték 
el színéről; vízszintváltozásai sajátossá
gairól; a partvidék növényzetéről? És ere
detileg milyen nyelven? Vagyis, elképzel
hetőleg, milyen idiómában?

Most különösen hevennyé vált az ér
deklődésem, mert olvasom Makkay János 
régész-történész könyvalakban megjelent 
vitairatát: Szvatopluk kivolta, hatalma, 
halála*, amely az ausztro-szlavofil törté
netírás szíven melengetett témájával, a 
nagy morva birodalommal, és Szvatopluk 
nevű uralkodójával szeretne leszámolni. 
Ezt a morva birodalmat ugyanis a hiva
talos, „akadémiai” katedratörténészek 
szerint, Franz Miklosich szavaival él
ve: az emberi kultúra legalsó lépcsőfoka
in álló (mit álló?, tántorgó!) magyar hor
dák döntötték meg; ők végeztek hősies 
királyukkal, Szvatoplukkal is; kellemet
len fordulatot adva a kelet-európai törté
nelem rákövetkező ezer évének.

Makkay szembesíti egymással az el
lentmondásos, határozatlan és túlsá
gosan sokféle adatokat és arra a követ
keztetésre jut: végül még azt sem lehet 
tudni, hogy e nagy morva birodalomnak, 
ha egyáltalán létezett, milyen volt a nem
zetiségi összetétele? És hogy Szvatopluk 
maga is milyen etnikumból származha
tott? Módszeres fejtegetéssel bemutatja, 
hogy Keletközép-európa történelmi-etni
kai térképei olyan kaleidoszkópokat al
kotnak, amelyeket, ha csak meg is érin
tünk, azonnal átrendeződnek: ugyanazok 
a színek-formák egyszer csak más össze
állításban, más alakzatokba szerveződve 
kápráztatják el a bámuló szemet. Ennek 
egyik formája, hogy például amíg egyes 
adatok szerint bizonyos helyen és adott 
időben magyarokat találunk, addig más 
adatok szerint ugyanott, ugyanakkor be
senyők tartózkodnak. E. Macartney sze
rint, aki ezt már hetvenhét éve megír
ta; és hiába írta meg. Mint ahogy, majd 
kétszer annyi ideje Eötvös József azt írta 
meg, hogy a feudalizmus korában haszta
lan keresnénk olyan államalakulatokat, 
amelyek etnikailag homogének lettek vol
na; mint ahogy olyanokat is hiába, ame
lyek egyazon etnikum valamennyi tagját 
magukba foglalták volna.

Makkay tovább is hatolhatott volna, 
ha mint annyi történésznek és régésznek, 
nem kellene hátat fordítania a nyelvészet
nek. Értve ez alatt a hatóságilag fenn
tartott katedranyelvészeteket. Amelyek,

kelet-európai viszonylatban mai napig- 
lan August Schlőzer iskolájának ma
gyar- és finn-utáló nézeteiből indulnak 
ki; szerintük vannak életrevaló és sem- 
mirekelő népek (Herrenvolk, Hilfsvolk 
és Knechtvolk), és ez utóbbiak csak ar
ra valók, hogy zsákmányul szolgáljanak 
az előbbieknek; átadják nekik erdeiket- 
mezeiket, várkastélyaikat és iskolaudva
raikat. És akik szókincsük nagy részét, 
pontosan 95%-át, a jobb népektől kölcsö
nözték; bár igaz, ami igaz, legalább fele 
részben tisztázatlan körülmények között.

Vegyük mindjárt a folyó nevét, a 
Morváét.... De még azelőtt: már az ele
mi iskolába tanultuk, hogy van ér, cser
mely, folyó, folyam; nagyság szerint sorba 
állítva. Viszont nem tanultuk azt később 
sem, hogy a folyó, folyam, mért hasonlít 
annyira a fluo, fluvius, fiúmén hasonló je
lentésű latin szavakhoz? Csak azt, hogy 
a patak, az szláv eredetű; elmulasztván 
hozzátenni, hogy már a régi görögök is 
ismerték, mikor még szlávok nem voltá
nak; lásd hipo-Po-tam’ és mezo-Po-tám’; 
víziló és folyamköz; lásd az észak ital Po 
folyót és Pádua városát a mentén; aztán 
lásd po-csolya és Po-csalj szavunkat; a 
pos-had szót „vizenyősödik” értelemben, 
a pesed szót: a folyadék megromlik; a pes 
szót „vizelet” értelmében és így tovább; és 
azt, hogy a szláv nyelvek „patak, folyó” 
értelmében leginkább a rika, rijeka stb. 
szavakkal élnek. Azt sem tanították meg 
a legtöbb magyar anyanyelvűnek, hogy a 
vízfolyásokra még ezen felül is léteznek 
bőven szavaink: például a jó, önmagában 
is „folyót” jelent, lásd Székelyjó; a Hejő 
= hév-jó; meleg vizű; a Sajó = sav-jó pe
dig sósvízű patak. Aztán ott van még az 
Ügy. (lásd Háromszék Fekete Ügy folyó
vizét) a Séd (ez utóbbiak nevét nem elem
zem, nehogy megint nekivadult dilettáns 
sumérológusnak minősítsenek), és ott 
van a Kálló és még annyi minden. Vagyis 
olyan gazdag vízrajzi szókészletünk nem 
a szlávból vagy németből ered, nem be
szélve a nedv, nedű, nyirok, mos stb.-ről! 
Annak ellenére sem, hogy Vízakna és 
Szászváros táján folydogálnak Víz nevű 
patakok is!

És most lássuk a Morvát! Kettő is van: 
A Dunába északról torkollik az egyik, 
Pozsony előtt; 378 km. Hozzá kapcsoló
dik Morvaország és a morva nép neve. 
A másik dél felől, Belgrád után ömlik a 
Dunába; amolyan háromágú, mint fen
tebb a Körösök (245, 298 és 218 kilomé
teresek); ám erről sem nép, sem ország 
nincs elnevezve; amint tudjuk, az e terü
leten levő országot és népet ezeregy né
hány éve folyamatosan a szerb név illeti 
meg. És érdekes, hogy a hosszabb Mura 
(445 km) és a még hosszabb Maros fo
lyókról (900 km) melyeknek nevei egye
sek szerint kapcsolódhatnak alakilag és 
jelentésileg is a Mórává hoz, nincs nép 
vagy ország elnevezve; ellenben példá-

» » » » » »
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ul a Dnyeper mellett is van Moravszk, to
vábbá a Morava alsó szakaszát a néme
tek Marsoknak. hívják, (a Morvamezó': 
Marschfeld!), a dák múlttal foglalkozók 
szerint pedig eme északi Moravát valaha 
Marosnak hívták!). Mindez azt sugallja, 
a kérdés bonyolultabb, mint látszik!

A katedra szerint a Magyar Marót 
helynév és férfi személynév azt jelenti, 
hogy „morva”. Az ember ettől morfondíro
zik: vajon a török Murád és Murát is aztat 
jelenti-e? Mindenesetre hasonló nevű né
pek is léteznek még ma is! Például India 
nyugati felében él a marata nép, bizony, 
nem amolyan finnugor csenevész népecs- 
ke, idestova hatvan milliós!

Esett már szó arról, hogy az idők fo
lyamán Indiából Európa irányába ha
talmas népfolyamok lövelltek ki! (Körösi 
Csornával kapcsolatos irodalom is tá r
gyalja ezt.) Több úton, a Kaukázuson át a 
Balkánon át is eljutottak Kelet-Európába, 
egészen Skandináviáig. És feltehetően 
nagy szerepük volt az etnikai és földraj
zi név „anyagának” alakításában. Igen 
nagy területen való elhelyezkedésük tá
pot adhatott egy valamikori Nagy Morva 
Birodalom illúziójának a kialakulásához. 
A térségben, fel egész Murmanszkig meg
találni többé-kevésbé hasonló nevű népe
ket. Marikat, mordvinokat stb. Ez utób
biak harcos barbár nép lévén, behatoltak

MURENE: morzsa MURETA: tördelődik, 
töredezik, morzsálódik, MURHAAVA: 
gyilkos, gyilkoló; na, ez biztos nem is ide 
tartozik; MURROS: széltörte fák halma
za, MURSKA: por, dirib-darab, törmelék. 
MURTUA: törik, összetörik és MURU: 
morzsa, darabka, törmelék -  és még jó 
néhány ehhez kapcsolódó szó, kifejezés...

Szó sincs róla, nem akarok a finnug- 
risták segítségére sietni, hiszen az ilyen 
szónyomozásokért éppen ők haragusznak 
a legjobban. És amiért nem ősünk a finn 
és rokon népei, azért szerethetjük őket; 
hiszen a nők közül sem csak nagyanyán
kat szabad kedvelni és tisztelni.

Nem nagyon merészelek beljebb hatol
ni a témába, mert félek, hogy doktoran- 
dák törnek be hozzám ridiküljükben po
kolgépekkel. Eszembe jut ugyanis, hogy 
amikor évekkel ezelőtt megjelent Grower 
Krantz amerikai tudós műve, amely sze
rint valaha a Kárpát-medencéből sűrű, 
magyar telepes rajok indultak északnak, 
és részt vettek előbb finnségi, majd ger
mán és szláv népek etnogenezisében, a 
Debreceni Egyetem magyar nyelvészeti 
szakosai tiltakozó aláírásokat gyűjtöttek 
egy szlávista kollégájuk ellen, mert az e 
munkát -  ismertetni merészelte!

Makkay János felvethetné azt a kérdést 
is, hogy s mint lehetséges a következő do
log: amikor a magyar királyok hatalmi 
övezete kiterjedt valamelyik délszláv ál
lamra, a magyar uralkodó azonnal felvet

a Balkánig és néprajzi jellegzetességeket 
hagytak maguk után. (Lásd Lükőnél is.)

A Morva, Morava folyónév tárgyalásá
nál szóba lehet hozni a murva, szláv ere
detűnek mondott szót, amely minálunk 
szalma-széna, nád és gally töredék lera
kodását jelenti, továbbá kavicslerako
dást, kőmorzsalékot, sódert. Eszünkbe is 
jut róla a moréna, a gleccservölgyek alján 
képződött kavicslerakodás és a moréna
tavak. „Megfelelői minden szláv nyelv
ben...” Csakhogy, véletlenül eszembe jut, 
az annyi ószláv elemet őrző bolgár nyelv
ben a mórav azt jelenti, hogy „ibolyakék”, 
a morava pedig: „gyep, pázsit”. Szótáram 
szerint az orosz nyelvben is, „költői stí- 
lusértékkel”, ugyanezt jelenti. Vagyis 
nem ártana utánanézni a nemcsak-szláv 
eredetnek?

Itt van például a szlávokon felül a finn 
nyelv. MURA: 1. iszap, sár, üledék. 2 tör
melék, kavics, kavicsos homok, sóder.

te azt is címei közé, és így lett a magyar 
király Szlavónia, Horvátország, Bosnia 
stb. királya is. Ám, még a Habsburg kor
szak vége felé sem, amikor a király cí
mei fél könyvoldalt tettek ki, nem szere
pelt köztük „Szlovákia”, sem hercegség, 
de még őrgrófság gyanánt sem???

Mindazonáltal értékes hozzájárulás a 
kérdés tisztázásához Makkay János ta
nulmánya és még rengeteg megtárgyal- 
nivalót kínál. Annak ellenére, hogy ilyen 
kihagyásai vannak: Például az 57. olda
lon „Ibn Ruszta azt is írta a morvák feje
delméről, hogy ennek a (Szvatopluk) ki
rálynak (fejedelemnek) lovai is vannak, 
és csak olyan étellel él, amelyet azoknak 
a kifejt tejéből készítenek”. Erre aszon- 
gya Makkay: „Tejből készült ételről nem 
tudok (hacsak nem tejbegríz vagy tejbe- 
rizs); ez az étel tehát alighanem a kumisz 
nevű ital, nem kimondottan ősszláv táp
lálék”. ... Hát ez -  fájt! Hogy valaki ne

hallott volna a vaj meg a sajt nevű „éte
lekről”? Utóbbi a lovasnomádoknál ke
nyérszámba ment! Ezért írta a kedves kis 
kínai hercegnő, akit a húnok elfogtak, 
versében le e panaszt: Az éhségem hiába 
kényszerít, A sajtjaikból enni nem tudok. 
(Áprily fordítása)

Óvatosan lövöldözzünk egymásra; és 
ezt a szlovákoknak sem ártana betarta
ni. Volt egy kedves öreg barátom, bizo
nyos Kovács bácsi; öreg rongyos gárdista; 
a háború után a Magyar Népköztársaság 
bírósága hét évi börtönre ítélte, mert har
colt a demokratikus Csehszlovákia ellen. 
De volt súlyosabb büntetése. Amikor pus
kával a kezében átlépte a Felső-Tisza-vi- 
déken a határt, hogy elkezdje partizán
tevékenységét, már jött is szembe vele 
egy cseh csendőrőrmester kerékpáron. 
Azonnal töltött és tüzelt. Amikor a holt
test zsebéből kivette az iratait, nemcsak 
az derült ki, hogy azt is Kovácsnak hív
ták, hanem hogy édes első unokatest
vére! Járnak így a szlovákok is: amikor 
ránk lövöldöznek, magukon is ejtenek se
beket!

Élt valaha, egy híres magyar tudós, 
Horvát István, h nélkül. Rengeteg hü
lyeséget ráfogtak, és nemcsak az elő-fin- 
nugorok. Szerb Antal például a magyar 
nacionalizmus mitológiai szörnyének ne
vezte... „Aki az egész világot magyar
rá akarta tenni”... mármint a múltban. 
Nos, ez a Horvát a szlavinokról is írt ős
történeti munkát, s a trójai hadszínté
ren is felfedezte őket, az alizonok neve 
alatt. És szláv nyomokat talál a római 
Pannóniában, ahol még senki. Igaz, hogy 
a „szláv” nevezetet megfejtése során, ami
kor elhárítja a scZau-ból, azaz „rabszolgá
ból” való levezetést, idéz egy lengyel szer
zőt, aki szerint a szlavin „dicsőségest” 
jelent, mert a szláv jellem alapvető voná
sa a dicsekvés. Ezért az ifjabbik Kollár, 
a Jan, megharagszik és ráidézi Herdert: 
aki egy népet megsért, az az egész em
beriséget megsérti. Horvát István erre 
Kollár válaszát a saját cikke végéhez csa
tolja, megjegyzés nélkül!

Évekkel később írásban rendreutasít 
egy császári titkos tanácsost (rendőrfő
nököt!), aki a szlovák nyelvet nem tartja 
szép csengésűnek! És egyáltalán elutasít
ja azt a nézetet, hogy egy-egy nyelv lehet 
szebb-jobb, magasabbrendű, mint más 
nyelvek: „Az ilyen korlátlan hazafiúi ki
rohanások”, mondja, „csak a durvaságot 
növelhetik miközöttünk”.

Hát ilyen volt ez a magyar nacionalis
ta szörny -; mit szólna a mai nyelvtörvé
nyekhez és névtörvényekhez?

Érdemes volna a tárgyalt fenti kérdé
sek kapcsán nemcsak a folyók mentén 
kirándulni, hanem a helység- és dom
borzati elnevezéseket is tanulmányozni. 
Eló'tanulmánynakjavasolom Ausztráliába 
szakadt hazánkfiának, Földvári nevű
nek a könyvét, a Kárpá-medence földké
reg szerkezettani sajátosságairól; és a 
nekivadult amatőr régésznőnek, Torma 
Zsófiának levelezését, például Kossuth 
Lajossal.

Szvatopluk kivolta, hatalm a, ha 
lála. A szerző kiadása. Budapest. 2009.
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ANCA MIZUMSCHI 

Turnén
(în turneu)

A legjobban ahhoz értek, hogy egyedül legyek
úgy mint más nők a kifutón
verőfényben
hírneves lettem a magányom számára
fényképeim is vannak a magányommal
amelyekre autogrammokat írok
a börzén is jegyeznek turnézok
anca mizumschinak öltözve mint egy festményen
megszaggatott öllel
melyet fölakasztok néha-néha
a két világ közötti
éles sarkokra

A töm bházban m e g é lt h a lá l
(Moartea, trăită la bloc)

Ha a halál tömbházban lakna
az emberek nagy szárnyakat aggatnának a házakra
s egy-egy utcával lejebb költöztetnék ezeket
eladdig hogy minden évfordulón
lábujjhegyen lépkedhessenek
a halálon át
zajtalanul a lépcsőházban

L a k ó té r
(Spaţiu locativ)

barátomnak, Johann Gutenbergnek, meghalt 1468-ban

Ha a szöveg meghalt 
s te is velem együtt 
majdnem semmi sem marad majd 
kettőnkből
még azok a kefelenyomatok sem 
amelyeket önmagunk alatt maszatoltunk össze 
a nászéjszakánkon 
mialatt egymáson
keresztül haladtunk boldogan mint olyan szereplők
akiket egyidőben találsz meg
több történetben
ha a szöveg meghalt
semmi sem marad majd
még az a papírlap sem
amelybe betakartam a gyermekeim
míg fölolvastam nekik belőle
több történetet addig amíg

kis testük betű alakú lett 
végtére is ha a szöveg meghalt 
ez inkább egy lakás -
tér-probléma mert nem tudom hova megyek majd 
s milyen címet mondok majd mindenkinek 
a halálom előtt

Idegen  te s te m
(Corpul meu străin)

Úgy jöttem világra mint egy idegen test 
bevetettem magam a magzatvízbe 
anélkül hogy úszni tudnék 
s a költészet úgy jelent meg hirtelen 
mint egy embrionális ekcéma 
anyám ott hagyott a szülészeten 
azért hogy aztán sorra elhagyjanak 
életem összes férfiai
legénylakásokban avagy egy irodaablak előtt 
ahol már nem adnak semmiféle fölvilágosítást 
még a halálnak is valami baja van velem bemondják 
minden érkező vonattal mely a tömbházam elé ér 
többszáz perc késéssel
s hallom őt néha a megafonon : kettőnk közül azt hiszem 
te kellene válassz

A le p r á s  nő
(Leproasa)

Szerelemmel tekintek önmagámra 
pestises leprás fertőző 
dicsfényes illatos elűzötten 
ágyakból lakónegyedekből városokból 
még az utolsó faluból is 
s minden vers egy csengő 
mely jelzi 
hogy jövök

A lé p c ső n
(Pe scară)

Almaim visszatérnek mikor elalszom 
mint valami zsúfolt autóbuszok amelyeken 
már nincs ülőhelyem 
s ahol egy tűt sem ejthetek el 
összepréselődnek annyira bennem 
már föl sem merül hogy álmodjak
csupán hogy még maradhassak ebbe az életbe kapaszkodva 
a lépcsőn

BRÉDA FERENC f o r d í t á s a i
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VASILE ERNU
Született a Szovjetunióban
(N ăscu t în  URSS)

(részlet)

Az alkoholellenes 
ukáz
Hosszú élete folyamán a Párt elég 

sok kudarcot begyűjtött. De valahogy 
mindegyiket helyrepofozta, mindegyik
ből sikerült kései győzelemét vagy elke
rülhetetlen áldozatot kovácsolnia. Volt 
azonban egy lépése a Szovjet Kommunista 
Pártnak, amely megbocsáthatatlan hibá
nak, végzetes vereségnek bizonyult. Ezt 
a szovjet nép döntötte el, egyhangúlag, és 
ebben a kivételes esetben a „proletár dik
tatúra” tökéletesen működött.

Talán emlékeznek még, hogy alig pár 
hónappal Mihail Szergejevics hatalomra 
jutása után, nyolcvanöt tavaszán kiadták 
az Alkoholellenes ukázt, amely nem csu
pán az alkoholfogyasztás elleni harcot, 
hanem a nép tartósan „józan állapotát” 
tűzte ki céljául. Amikor Jegor Lihacsov, 
az alkoholellenes eszme teoretikusa az 
örményországi konyakgyárban tartott 
beszédében elmondta, hogy „nem arra 
kell az embereket megtanítani, hogyan 
igyanak kulturáltan (civilizáltan), ha
nem arra, hogy egyáltalán ne igyanak,” 
az összes alkoholellenes, józan gondolko
dó tátott szájjal maradt. Akadt néhány 
felvilágosultabb elvtárs, aki megpróbál
ta elmagyarázni: az efféle stratégia ele
ve halva született, „ezzel az ötlettel még 
az amerikaiak is zátonyra futottak.” Az 
illetékes szervek azonban hajlíthatatla- 
nok voltak: „Náluk, kapitalistáknál, nem 
működik a tiltás. Nálunk másként van. 
Nálunk működik.” Úgy tűnik, súlyosan 
tévedtek.

Ismeretes: Mihail Szergejevics ritkán 
fogyasztott alkoholt, ez meglehetősen za
varta is a különböző szintű vezetőket. 
Képzeljék csak el Mihail Szergejevicset, 
amikor meglátogatja a „4o év Forradalom” 
kolhozt vagy a „Vörös Csillag” gyárat. 
Elhangzik az ünnepi beszéd, következik 
a protokoll, ő pedig ásványvizet iszik, mi
közben az asztalon előtte sorakozik a szov
jet italkínálat színe-java. Mit tesz a többi 
elvtárs? Szenved. Volt Gorbacsovnak egy 
szavajárása: „Elvtársak, nézzük demok
ratikusan a kérdést. Mindenki azt iszik, 
ami neki jól esik. Úgyhogy, elvtársak, 
hadd igyák én ásványvizet, maguk pe
dig ihatnak bármit!” Keserű megpróbál
tatás. Hogyan igyon az ember a Főtitkár 
előtt bármit?

Az üzletekből fokozatosan eltűntek a 
szeszes italok. Először eltűntek az erős 
italok, azután a többi, végül már csak al
koholmentes italt árusítottak, amire le
hetetlen volt népünknek a kommunizmus 
épüléséért és a békéért folytatott harcát 
alapozni. A televízióban arra tanítottak 
bennünket, hogyan szervezzünk alkohol

mentes esküvőt, szilvesztert, és hogy ez 
micsoda boldogsággal jár az érintett csa
lád szempontjából. A sok tanítás semmit 
sem segített. A nép elméje, egész lénye el
borult, a sorok pedig ijesztően megnyúl
tak.

Megalakult a Józanság Egyesület, 
amely a rendőrséggel karöltve razziákat, 
ellenőrzéseket hajtott végre és erősza- 
kos-jószándékúan szakklinikákra hur
colta a tiszta fej híján találtatott polgáro
kat vagy bírságot fizettetett velük. Idővel 
azonban rendes kerékvágásba helyezked
tek a dolgok. Ahogyan az várható volt, az 
állam hatalmas veszteséggel került ki az 
ügyből, a nép pedig kénytelen volt alko
hollá varázsolni mindent, különöskép
pen „minden éghetőt”. Nyolcvankilenc 
körül, amikor már sehogyan sem műkö
dött a gépezet, különös jelenség vette kez
detét: megjelent a szeszesital, de eltűntek 
a nyilvános helyen italfogyasztásra szánt 
recipiensek. Képzeljék csak el a sörözőt, 
ahova legjobb barátaival és az elmarad
hatatlan sós hallal (taranka) ellátogat az 
ember, csevegni, sörözgetni. Sör van, de 
nincs korsó, és korsóért már több morcos 
fiú is sorban áll. Mi a tennivaló? Másik 
sörözőt felkutatni? Ott minden bizonnyal 
ugyanez a helyzet. Akkor pedig? Semmi 
ötlet. Nos, a szovjet polgár gyorsan szerez 
magának néhány egy literes üvegkan
nát, úgy indul sörözni. Igaz, ez amolyan 
hétvégi helyzet, amikor az ember megen
gedheti magának, hogy üveggel megpa
kolt zacskóval mászkáljon. De mit lehet 
tenni hét közben, amikor mégsem me
het üvegestől az irodába az ember, de ha
za sem léphet értük, mert megszidja any
ja, testvére, anyósa, felesége, és lőttek a 
délutánnak. Megsúgom, mit tehet az, aki 
ilyen helyzetbe kerül. Ne nekem köszön
jék, hanem a leleményes szovjet népnek. 
A szovjet polgár kerít egy megfelelő mére
tű zacskót, amiben lazán elfér fél liter sör 
és egy szívószálat (biztosíthatok minden
kit: szívószál nélkül is működik a dolog.) 
A zacskó értéke nagy. Viselhető zsebben, 
anélkül, hogy bárki felfigyelne rá, illetve 
ha fel is figyel, alig hiszem, hogy kitalál
ja: mi a rendeltetése.

Sakk-matt
Az utóbbi időben majdnem minden 

sporthíradó után káromkodni támad 
kedvem: „Hogy a nyavalyába van az, 
hogy focin kívül semmi sincs?” Félreértés 
ne essék, magam is szeretem a focit, de 
ez a médiadominancia elfogadhatatlan. 
Különösen az a könnyedség, amivel az 
összes többi sportág fölött elsiklik a saj
tó. Mondják csak, kérem, de őszintén, mi
kor láttak például sakkal kapcsolatos 
sporthíreket a tévében? Azaz, hogyan is

fejezzem ki magam, amennyiben a sakk 
az emberi értelem netovábbja, a zsenik 
sportja, mi a magyarázata annak, hogy 
a sporthírekben soha fel nem bukkan? 
Fogalmunk sincs arról, ki a soros bajnok 
és arról sem, mit jelent a „szicíliai véde
lem”.

Bármennyire hihetetlenül hangzik, 
a Szovjetunióban a sport a maga he
lyén, akarom mondani az őt megillető 
főhelyen volt. Az első újság, amire vala
ha előfizettem, a Szovjetszkij Szport volt. 
Persze, jártak  még nekem más lapok is, 
de ez a helyzetre jellemző felvállalt kény- 
szerűség eredménye volt. Ismernünk il
lett a napi politikát. Bizonyos politikai 
műveltség hiányában még a lányok ér
deklődésére sem számíthattunk. De a 
Szovjetszkij Szportra való előfizetés sa
ját döntésem volt. Nem bántam meg. A 
sakk igen előkelő helyen szerepelt a lap
ban. A sakkversenyeket, a nagymeste
rek mérkőzéseit, a világbajnokságokat 
egyenesben közvetítették. Azt gondolják, 
unalmas volt? Cseppet sem. Egy Karpov- 
Kaszparov döntő bármely Barcelona-Real 
Madrid focimeccsel felér. Ha már kiskor
ban elmagyarázzák a szabályokat, a stra
tégiákat és a játék tétjét, a sakk is igen 
látványos. A Szovjetunióban a sakk egye
nesen tömegsporttá duzzadt, akárcsak a 
foci, a hoki, az atlétika. Mindenhol sak
koztunk. Vonatban, repülőn, nyári tábor
ban, iskolai szünetben, a parkban. Apró, 
mágneses sakktábláink voltak, azok
kal bárhol lehetett játszani. Moszkvától 
Vaszjukijig minden településen működött 
sakk-klub, ahol leckéket, versenyeket 
szerveztek. Kisinyovtól Vlagyivosztokig, 
Arhangelszktől Taskentig az összes park
ban akadtak sakkozók, sakkozókat bá
muló csapatok.

És micsoda bajnokai voltak a 
Szovjetuniónak! Kis kivételekkel, a hu
szadik század gyakorlatilag a szovjet 
sakk százada volt. Az első bajnokságokat 
nem vesszük most figyelembe, hiszen ak
kor még nem létezett a Szovjetunió. így 
esett, hogy Steinitz, Lasker, Capablanca 
nélkülünk kezdett. 1927-tel kezdődően 
azonban, Alexander Aljohin megjelené
sével, átvettük az irányítást. Tisztában 
vagyok azzal, hogy nem a Szovjetunió, 
hanem Franciaország színeiben já t
szott, Aljohin akkor is szovjet termék 
volt. Tudtuk, hogy a miénk. Két évig a 
holland Euwe került az élre, ám 1948 
után szinte semmi nem állta utunkat. 
Botvinnik, Szmiszlov, Tali, Petroszian, 
Szpaszkij, Karpov és Kaszparov -  mind
annyian szovjet termékek. Vagyis, ked
veseim, a sakktábla nem hazudik, és 
amennyiben azt rótták fel nekünk, hogy 
az ideológiától teljesen gyagyásak let
tünk -  ez mégsem volt igaz. A ló ismer
te a helyes irányt, a futár nem futkosott 
össze-vissza és még a karonülő gyermek 
is tudta: a legfontosabb bábu a paraszt. 
Ezt egy igen nagy sakkozó jelentette ki, 
ráadásul teljesen egybehangzóit az or
szág politikai nézeteivel. Elismerem, 
1972 és 1975 között Fischeré volt a pál-
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ma. Nagy koponya volt. Haragudtunk 
rá, mégis tiszteltük. Meggyőződéssel hit
tünk abban: az amerikai proletariátust, 
nem pedig a dekadens burzsoáziát kép
viseli. Játéka a nagy szovjet stílus jegye
it hordozta.

Emlékeznek még Botvinnik látvá
nyos nyitásaira? Azoktól mindenki ki
készült, és akkor a királynő-csel még 
szóba sem jött. Na és Szmiszlov stílu
sa? Ahogyan visszavonult, védelem
be, és onnan villámtámadásokat eszkö
zölt! És mit mondhatnánk az endspielről? 
Vagy a szerény, intuitív iskolai tanárról, 
Taliról? Remek humorérzék, merő zseni
alitás. Petroszian, aki az én ízlésemnek 
túlságosan is logikusan játszott, minden 
egyes húzását nagyon szépen meg tudta 
indokolni. Szpaszkij, még ha Fischerrel 
szemben veszített is végül, valószínű
leg legnagyobb játékosaink egyike volt. A 
Karpov-Kaszparov párbaj pedig igazi cse
mege volt. Úgy néztük játszmáikat, mint 
a foci világbajnoki döntőket, és egymás 
kezéből kapkodtuk a meccsekről készült 
elemzéseket, cikkeket. Kívülről ismertük 
az összes látványos húzást, stratégiai vé
delmet és zseniális taktikát. „Ok az igazi 
koponyák” -  mondtuk.

A sakk pedig, ahogyan a nagymeste
rek tanították, a művészet, tudomány és 
sport keveréke. A sakkból tanultak ren
geteget segítettek a mindennapokban. Az 
élet maga hatalmas sakktábla, a játéknak 
három szakasza van: nyitás, mittelspiel és 
endspiel. A nyitás szakaszában fölmérjük 
erőnket és az ellenfélt. Stratégiát válasz
tunk. Felkészülünk arra, hogy ezt eset
leg a játék folyamán módosítanunk kell. 
Igyekszünk magunkat nem felülbecsül
ni, ellenfelünket nem alulbecsülni. Nem 
azonnali, hanem közép- és hosszútávú 
haszonra hajtunk. Minden bábut tiszte
letben tartunk, a parasztot különösen. A 
mittelspiel közeledtével összeszedjük ma
gunkat. Középre helyezkedünk. Amikor 
a középszakaszba lépünk, a közép-mező
kért küzdünk: d4-e4-d5-e5. Aki megszer
zi a tábla közepét, az jó eséllyel uralja a 
mérkőzést. Középre helyezkedni azt jelen
ti: bizonyos bábukkal szabadon támad
hatjuk, összezavarhatjuk az ellenfelet. 
Ilyenkor az ellenfél bábui egymás útjába 
kerülnek. A középen álló figura egyszerre 
több irányba támad. Ebben a szakaszban 
a sorok megbontása a tét. Ha felbomla
nak a sorok, szabadon mozog a királynő és 
a bástya, két védelemben és támadásban 
egyaránt jelentős figura. Ami a stratégi
át illeti: nem bábukat, hanem mezőket 
támadunk. A csatában aratott győzelem 
meghódított mezőket és a király kapitu
lációját feltételezi, semmiképp sem ilyen
olyan sakkfigurák megszerzését. És ez 
már az endspiel szakasza.

LÁSZLÓ NOÉMI 
fordítása

A p a p la n
Minden, amit kívánni tudtam ebben 

a pillanatban, az volt, hogy ne vegye el a 
paplanomat. Az az igazság, hogy egy he
te gyötrően, minden este csak erre gondo
lok: ne vegye el a paplanomat is. Ez min
den bizonnyal olyan paplan, amelyről 
minden fenntartás nélkül el lehet mon
dani: megérdemelne egy szépségdíjat. 
Ha adnának ilyen díjakat.... Ajándékba 
kaptam, mikor ideköltöztem, házavatá
si ajándékként. Engem első látásra von
zott, amin senkinek sem kell csodálkoz
nia. Természtesen, minden büszke ember 
ugyanazt mondaná a saját paplanéról: 
ez a legszebb! Én viszont nem túlzók. És 
nem túlzók kijelentve, hogy azon a napon, 
amikor kaptam, életem egyik legtisztább 
boldogságát éltem át. Ebből kifolyólag, 
természetesen megkérdezem magamtól: 
hogyha engem már az elejétől vonzott, őt 
mért ne vonzaná?

Mindig félek, mikor bejön a házba. 
Nemcsak félek, meg vagyok rémülve. És 
ez történik egy hete, éjszakáról éjszaká
ra. Éjszakáról éjszakára kérem gondolat
ban, hogy lopjon el bármit, csak a pap
lanomat, a házavatás alkalmából kapott 
paplanomat hagyja meg nekem.

Ma későn jött, szinte reggel. Látom, 
hogy feltekeri a perzsaszőnyeget. Ez már 
azon kevés dolgok közé tartozik, amik 
a házban maradtak. Nem tudom, miért 
várt olyan sokáig, hogy elvegye a szőnye
gemet. Alapjában véve, egy értékes dolog. 
Elismerem, nem nagyon értékes, mégis 
olyasmi, amiért elfogadható árat lehet
ne kapni. De én azt hiszem, ennek az em
bernek nincs értékérzete, jobban mond
va, remélem, hogy nincs, nehogy arra a 
következtetésre jusson, hogy megéri el
lopni a paplanomat.

Habár azt lehetne mondani, hogy a lá
togatásaival rámkényszerített borzalom
érzet megbénítja értelmemet, mégis ren
delkezem elegendő tisztánlátással ahhoz, 
hogy megállapítsam: furcsa tolvajjal van

dolgom. Legalább azért is furcsa, mert el
ső alkalommal, mikor jött, egy héttel ez
előtt, nem vitt el egy festményt sem. Még 
az ékszereket sem vitte el, pedig valaho
gyan elöl voltak, a vitrinbe kitéve. Nem 
vitte el, csak a televíziót és a kazetto- 
font. A kazettofont megérte elvinni, egy 
hónapja sincs, hogy vettem. De a televí
zió? Nehezen hordozható dolog, az árából 
aligha tudnád kifizetni négy ember ebéd
jét egy első osztályú vendéglőben. Igaz, 
hogy színes tévé volt, de még távirányí
tója sem volt.

Második alkalommal a tolvaj igyeke
zett rendbe hozni a hibáját. Miután az 
egész házat felhányta, más dolgok mellett 
felfedezte az ékszeres dobozt is. De ezért 
nem érdemel tiszteletet. Mi van például, 
hogyha én időközben elrejtettem volna az 
ékszeres dobozt? Nem rejtettem el, mert 
akartam, hogy legyen valami szem előtt, 
ami jobban vonzza, mint a paplan. A pap
lan túlságosan értékes volt a számomra. 
És mégis, hogyha a fösvénység fele haj
ló természetem lett volna, elrejtem az ék
szeres dobozt. Vagy legalább hamis kö
vekre cseréltem volna a drágaköveket. És 
a tolvaj anélkül maradt volna. És mindez 
egy divatjamúlt televízió miatt! Na mind
egy.... Be kell vallanom, hogy elégedett 
voltam minden alkalommal, mikor lát
tam, hogy mit visz el. Bár nem tudom ki
jelenteni, hogy azok a dolgok, az ékszerek 
és még a divatjamúlt televízió is közöm
bösek lettek volna számomra, minden al
kalommal megkönnyebülve sóhajtottam, 
mikor elment. Ezt azért, mert a legfonto
sabb dolog, a paplanom, minden alkalom
mal a helyén maradt.

Most, ahogy a harmadik éjszakára gon
dolok, amikor meglátogatott, még mindig 
érzem a hideg verejtéket lefolyni a há
tamon. Szörnyű éjszaka volt számomra! 
Másszóval olyan pillanattá alakult jöve
telének harmadik éjszakája, amikor még 
az okot is elfelejted, amiért borzadsz, any- 
nyira el vagy foglalva azzal, hogy elviseld 
a borzalmat magát. O, a tolvaj, kínjaim 
oka, akkor nem jött egyedül. Segítséget 
hozott, amiből arra engedett következtet
ni, hogy valami nagyot visz el.

-  A számítógépet könnyebb vinni, hal
lottam azt, aki segíteni jött. Könnyebb, 
mint a jégszekrény vagy a mosógép. 
Elsőnek visszük, nem?

A számítógép volt a házban az értékes 
dolgok egyike. Kisebb erőfeszítéssel, a 
tolvaj egyedül is elvihette volna. így nem 
tudtam megmagyarázni, mért nem lopta 
el eddig. A harmadik éjszakán megadta ő 
a választ. Lényegében, a segítőjének vá
laszolt, de a magyarázat nekem is a lehe
tő legtalálóbbnak tűnt.

-  A számítógépet szét kel’ szerelni, 
mondta ő. Vannak valami drótok hátul, 
nézd meg te is. A számítógépet első alka
lommal el akartam vinni, de voltak ezek 
a drótok...
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-  Levágjuk.
-  Gondoltam én is erre. De hogyha azo

kon keresztül megy a kép a képernyő fe
le? Hogy adjuk majd el a gépet? Nem, 
nem vágunk el semmilyen drótot... Hát 
ezért hoztalak: hogy el tudjuk vinni az 
egész számítógépet, óvatosan. Válasszuk 
ki azokat a drótokat, anélkül, hogy elron
tanánk. S gyorsabban kell dolgoznunk. 
Elég kevés időnk van...

-  Idő, ami telik, míg mi beszélgetünk 
— folytatta a másik. Kezdjük el a munkát 
inkább.

Észrevettem én is, hogy minden al
kalommal beilleszkedik bizonyos időbe. 
Nem engedte meg magának, hogy többet 
üljön a házamban, csak egy órát. Nagyon 
figyelmes tolvaj volt. Valószínűleg tud
ta, hogy a negyed rendőre minden éj
jel óránként elment a tömbházam előtt. 
Nem akart kockáztatni és ez nála méltá
nyolandó.

-  Biztos vagy benne, hogy egész hétre 
elment? -  kérdezte a segítőtárs a tolvajt, 
miközben igyekeztek felemelni a számí
tógépet.

-  Ki, a tulajdonos? Biztos. S ha hama
rabb jön, mi?

-  Félek. Nem akarok rákényszerülni, 
hogy megöljük.

-  Megöljük és kész. Mért félnél? -  ka
cag a tolvaj. Mit csináljak, ha hülye s ha
marabb jön? De mondom én neked, hogy 
nem jön! Elment egy hétre a barátnőjével 
a hegyekbe! Mondtam neked, hogy tájé
kozódtam...

-  Ő igyekezett tájékozódni -  okkal 
gyanakszok az öreg lépcsőházi szomszéd- 
asszonyra ezért az információ kiszivárgá
sért -  de sajnos, nem volt honnan tudja, 
hogy pont azon a napon, épp mikor betöl
töttem a huszonkilencedik évemet, össze
vesztem a barátnőmmel. Megbocsátottam 
neki ezért. Honnan tudhatta volna a sze
gény tolvaj, hogy lemondtam az utat 
(ami pont a születésnapom átkozott nap
ján kellett volna legyen), mert egyedül 
semmi értelme nem lett volna elmenni? 
Természetesen nem a tolvaj hibája volt. 
De az enyém sem. Lehet, hogy a barát
nőm hibája volt, aki hirtelen elhatározta, 
hogy megmondja: más tetszik neki. Pont 
a születésem napján.

-  Boldog vagyok, szerelmem -  mond
tam neki reggel, mindjárt, ahogy belé
pett az ajtón. Boldog vagyok, hogy vagy 
nekem. Ma töltök huszonkilenc évet és 
teljes embernek érzem magam. Van laká
som, van munkahelyem, mellettem a sze
retett asszony, akivel egy álomhetet fo
gok eltölteni a hegyekben...

-  Boldog születésnapot! — szakított ő 
félbe. — Boldog születésnapot és legyen 
egy boldog életed! De én nem veszek részt 
benne, szerelmem. Mással töltöttem az 
éjszakát. Megelégeltem a hiábavaló re
ménykedést. Tíz éve várom, hogy meg
kérj feleségül, de te nem akarod. A sors 
hozta, hogy megismerjek valakit, aki egy 
együtt töltött éjszaka után gyűrűt húzott 
az ujjamra. Meg vagy hívva az esküvőnk
re. Boldog születésnapot, szerelmem, de 
nem megyünk a hegyekbe.

-  Jó -  mondtam én.

Ezután kipakoltam a csomagokat, visz- 
szakértem tőle az öt éve neki adott fülbe
valókat, ő elment, mondva, hogy megvet 
ezért, én pedig lefeküdtem. Lefeküdtem, 
azért, hogy ne sírjak.

Nagyon szerettem volna egy vakációt 
a hegyekben, de itt minden álmom véget 
ért. Persze, hogy jött, hogy bőgjek. Nem 
tudtam már vakációra menni. Először is 
azért, mert nem illett. Egy férfi, aki be
csüli magát, nem megy egyedül vaká
cióra. Másodszor, megtörténhetett vol

na, hogy megbetegszem vagy balesetem 
lesz. Lehetséges lett volna, hogy fájjon 
a gyomrom, hogy borotválkozás közben 
nagyon elvágjam magam, vagy hogy el
essek sízés közben és kificamodjon a lá
bam. Ki gondozott volna? Senki, ha egye
dül megyek. Harmadszor, ki főzött volna 
nekem, ha elmegyek a hegyekbe? Én nem 
bírom a vendéglős ételeket, nem tudha
tom mennyire tiszta a szakács és nem 
akartam valamilyen betegséget kockáz
tatni. Ki főzött volna nekem, ha a barát
nőm nincs mellettem?

De a tolvaj nem volt honnan tudja 
mindezeket. Mert azt hitte, hogy elutaz
tam, nem vádolhattam meg, mert lelki- 
ismeretesen végezte tolvajkötelességét, 
minden éjjel üres kézzel jött és minden 
éjjel elvitt valamit...

És ma? Ma, amikor az egész ház üres? 
Ki tudja, mi fog ma történni? Lényegében 
ennyi maradt még: a perzsaszőnyeg -  de 
ezt éppen most igyekszik elvinni -  ré
gi ágyam és a paplan. Ez az utolsó éjsza
ka, amikor a tolvaj meglátogat. És ezen 
az utolsó éjszakán már nem nagyon van 
mit elvinni. Maradtak még persze a szek
rények, a vitrinek és a két könyvespolc... 
De ezek túl nehezek, nem fogja cipelni a 
hátán. Lehetséges, hogy az ágyat sem vi
szi el, régi ágy és az is nehéz. De biztos, 
hogy a paplan, a legkedvesebb dolog ne
kem a házban, vonzani fogja.

Amikor negyedszer jött, elvitt minden 
italos üveget, ami a házban volt, kiürítet
te a könyvespolcokat és vitrineket és el
ment. Miután előző éjjel elvitte a számí
tógépet, a jégszekrényt és a mosógépet, 
egy pillanatra azt hittem, hogy minden
nek vége. Nem tűnt úgy, mintha még sok 
oka lenne visszatérni és örvendeni mer
tem. De tévedtem. Az ötödik éjszaka visz-

szatért. Bement a fürdőszobába, lesze
relte a csapokat a mosdókagylóról és a 
fürdőkádról, elvette és elment.

A hatodik, utolsó előtti éjszakán, már 
nem mertem remélni, hogy nem jön el. És 
jól tettem. Mert elfelejtettem volt valamit, 
amit ő is elfelejtett addig a pillanatig: a 
festményeket. Nem voltak nagyon érté
kes festmények, de jól meg voltak festve, 
és a tolvaj nem tűnt túl jó művészetisme
rőnek. Boldog éjszaka volt ez a számom
ra. Azért, mert abban a pillanatban, ami

kor megláttam belépni, azt mondtam, 
hogy itt már nincs mit tenni: ezzel az 
alkalommal elviszi a paplanomat! Már 
kezdtem volt hang nélkül sírni, megret
tenve attól hogy elveszítem a paplant, 
amihez olyan kétségbeesetten ragaszkod
tam, amikor megláttam a festményeket. 
Nem tudom, hogy tudtam megfeledkezni 
róluk. Amikor viszont megláttam, rájöt
tem hogy nincs minden veszve. Boldogan, 
szélesen mosolyogtam, amikor elkezdte 
leszedni a képeket a falról, egyiket a má
sik után.

Ma viszont már csak a perszaszőnyeg 
maradt. Ami már félretett. A tolvaj a 
konyhában keresgél -  nem tudom mit vi
hetne el onnan. Visszatér a szobába és 
ebben a pillanatban hihetetlenül sajná
lom, hogy csak egy szobája van a laká
somnak. Tudtam volna venni nagyobbat 
is, egy két- vagy három szobást. De nem! 
Úgy gondoltam, az én szükségleteimnek 
elég egy is! És íme, a paplanom itt van a 
szobában, az egyedüliben, szem előtt! 0  
nekifog leszedni a sötétítőt, de én még 
nem merem remélni, hogy csak azt viszi 
el. Összegombolyítja a sötétítőt, beteszi a 
hóna alá és...

A tolvaj hátára veszi a perzsaszőnyeget 
és kimegy a lakásból! Kimegy, mindörök
re! Ez a hetedik nap, lényegében a hete
dik éjszaka. Ó úgy képzeli, hogy holnap 
jövök haza, tehát nem látogat meg többé. 
Rájövök, hogy ez életem egyik legboldo
gabb pillanata, megkönnyebülve sóhajtok 
és kibújok a paplan alól, ami hét éjsza
kán át rejtegetett.

TÍMÁR MÓNIKA 
fo r d ítá s a
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Szerkesztői asztal és tanári katedra
Aprily Lajos Kolozsváron: 1925-1929
F olytatás e lőző  szám unkból

Az Aprily-irodalom ebből a néhány 
évből elsősorban a költővel, s részben 
a kibontakozó erdélyi magyar irodal
mi életben szerepet játszó szerkesz
tővel foglalkozik -  és vajmi kevéssé 
Jékely Lajos tanár úr kolozsvári re
formátus kollégiumi tevékenységével. 
Pedig egy késői vallom ásának tanú
sága szerint a tanári pályát vallotta 
egyéniségéhez legközelebb állónak, s 
-  külső szemlélő számára ez is fontos
nak tűnik -  abba az iskolába tér visz- 
sza tanárként, amelyhez diákéveinek 
emlékei is fűzik.

Évtizedekkel későbbi a következő 
vallomása (amelyben persze már nem  
csak kolozsvári, hanem későbbi, pesti 
szerkesztői emlékei is felsejlenek): „Mi 
volt életem legnehezebb feladata? Ha 
nem tisztán irodalmi értelmet adok a 
kérdésnek, ezt válaszolom: Élni a ket
tős életet: becsülettel helytállni a ta
nári posztomon, az írónak néha kijá
ró elnézés minden igénylése nélkül. 
Igaz: életemnek ebben a nehéz szaka
szában, különösen mikor tanári mun
kám mellett szerkesztőit is végeztem, 
termékeny nem lehettem... S még
is, ha egy varázsló hatalom visszahe
lyezne fiatalságomba, a pályaválasz
tás keresztútjára, ingadozás nélkül 
ismét a lelket formáló tanári pályát 
választanám .” (Decemberi vallomás. 
Pestmegyei Hírlap, 1960/304. In: 
Alom egy könyvtárról. Szépirodalmi 
Kiadó, Bp., 1981. 8.)

Költői hírneve a kollégiumban köz- 
vetelenül is megelőzi érkezését: az 
1925/26-os tanévben (az az évi nyom
tatott -  kétnyelvű! -  Értesítő' tanú
sága szerint) két alkalommal is el
hangzanak versei iskolai ünnepélyen: 
1926. január 8-án, Apáczai Csere 
János születése 300 éves évforduló
ja ünnepén és április 8-án, amikor a 
Nagy Károly püspök emlékére meg
tartott iskolai ünnepélyen Találkozás 
című versét adja elő egy diák.

Ezt követően azonban, tényleges 
tanári működéséről kevés -  és főképp 
csupán közvetett -  adat áll rendelke
zésünkre.

A tanárok névsorában az 1926/27- 
es évi Értesítőben jelenik meg először 
a neve. A tanári karban bekövetke
zett változásokról számot adó fejezet
ben a 7. pont alatt olvasható, hogy a 
dr. Illés Gyula lemondásával megüre
sedett tanszékre hívták meg, am e
lyet meghívásakor magyar-francia 
tanszékké alakítottak át. Az első ko
lozsvári tanévben az I/a osztály főnö

ke, magyar nyelvet tanít az I/a és I/b, 
a II-IV. osztályokban, franciát a IV/a 
és IV/b osztályokban (1926. decembe
réig az I/a-II/b. osztályokban is), vala
mint németet a II/b-ben, összesen he
ti 20 órában. Ezenkívül osztályfőnöke 
az 53-as létszámú I/a osztálynak.

Az 1927/28-as tanévben -  kated
rája minősítéséhez képest meglepő 
módon -  a francia nyelvórák elma
radnak feladatai sorából, m agyart 
tanít az I/a, I/b, Il/a és Il/b  osztály
ban és németet a Il/a és Il/b  osztály
ban, ez alkalommal is heti 20 órában. 
Osztályfőnökként term észetesen viszi 
tovább előző évi osztályát.

Az 1928/29-es tanévben többféle
-  adatok hiányában értelm ezhetet
len -  változás történik kollégiumi fel
adatkörében: ebben az évben magyart 
tanít a Il/a, a I ll/a  és a VI. osztály
ban, filozófiát a VI. osztályban és két 
osztályban is tornát: a II/a-ban és a 
II/b-ben. Ugyanakkor mint osztályfő
nök, megválik korábbi osztályától és 
helyette a VI. osztályt kapja, amely
ben különben Zsolt fia is ott szerepel 
a tanulók névsorában. Össz-óraszáma 
ebben a tanévben 16-ra csökken, nyil
ván szaporodó irodalmi elfoglaltságai 
következtében, hiszen ebben az év
ben indul az Erdélyi Helikon, amely
nek szerkesztését az íróközösség őreá 
bízza. Ugyanakkor többféle (olykor 
magyarországi) irodalmi esteken kell 
szerepelnie: a Kollégium levéltárában 
fennmaradt egy 1928. február 2-án 
kelt kérvénye, amelyben egy egyhetes 
budapesti és debreceni irodalmiestély- 
sorozaton való részvételére hivatkoz
va szabadságot kér a Kollégium elöl
járóságától. „Helyettesítendő óráimat
-  olvassuk a kérvényben -  háromne
gyed részben Finta Gerő kollégám  
látná el szakszerű helyettesítéssel, 
akivel ebben megállapodtam.” (A kér
vény másolatát Kolozsváry József, a 
Kollégium történetének kutatója bo
csátotta rendelkezésünkre.)

A következő, 1929/30-as tanév küsz
bén azonban megválik a Kollégiumtól, 
de egyben Erdélytől is. Az Értesítő ezt 
a Változások a tanári karban című fe
jezetében a következőképpen adja hí
rül: „A tanári kart két kitűnő kartár
sunk eltávozásával súlyos veszteség  
érte. Jékely Lajos, a magyar és né
met irodalom rendes tanára 1929. 
szeptember 1-jétől, miután a budapes
ti református főgimnáziumhoz rendes 
tanárul meghívatott, lemondott in té
zetünknél viselt állásáról. Szeretett 
és nagyrabecsült kiváló kartársunk  
intézetünkben végezte a főgimnáziu
mot, s miután a kolozsvári tudomány

egyetemen m egszerezte a középiskolai 
tanári képesítést, 1909. szeptember 1- 
jén a nagyenyedi ref. Bethlen-kollégi- 
umban helyettes, 1911. szeptember 1- 
től rendes tanár lett. Intézetünknél 
1926. szeptember 1. óta működött 
mint rendes tanár, egészen lemondása 
idejéig. Kiváló tanári és nevelői mun
kásságán kívül Aprily Lajos néven, 
mint a jelenkori magyar lyrai költé
szet egyik első tálentuma, nagy mér
tékben hozzájárult iskolánk jó hírne
vének öregbítéséhez.” (I.m. 44-45.)

A másik távozó tanár, N agy Jenő, a

magyar-német tanszék rendes taná
ra, aki a pápai ref. főgimnáziumba tá
vozott.

„Mindkét eltávozott társunknak  
boldogságot és megelégedést kívá
nunk nemes m unkásságuk új színhe
lyén” — zárul az Értesítőnek ez a ré
sze. (Uo.)

Nyilvánvaló, hogy ez a „bizonyít
vány”, amelyet az Értesítő összeállító
ja Jékely Lajos tanárkollegának kiál
lít, inkább a költőnek szól. Kolozsvári 
kollégiumi évei idején magyar órá
kat csak az alsó osztályokban kapott, 
a francia helyett pedig (amelyre meg
hívása szólt, s amelyre enyedi tanár
kodásának utolsó éveiben külön dijo- 
ni ösztöndíjjal készült fel), a második 
tanévben már németet, a harmadik
ban pedig -  láthatóan töredékóra
számokból összeszedett -  filozófiát és 
tornát kellett tanítania. Igaz, hogy 
vele egy időben a felső osztályokban 
Csűry Bálint és Gönczy László tan í
totta a magyar irodalmat, de Kovács 
Ferenc rendes tanárkollegája mellett 
az akkor még helyettes tanár Brüll
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Emánuel is kapott magyarórákat a 
IV. és V. osztályban.

Tanári tevékenysége után nyo
mozva, egy p illanatra m egállhatunk  
tan ítványai névsoránál is. Az I/a 
osztályban a névsorban ott szerepel 
az oroszok á ltal 1944-ben elhurcolt 
és internáló táborban elhunyt kiváló  
fiata l filozófus-ígéret: M akkai Ernő, 
a később M éhes Györgyként ism ert 
próza- és drám aíróvá vált N agy  
Elek és a későbbi nyelvész-népraj
zos N agy Jenő, aki unokaöccse is 
volt, a következő tanévi Il/a  osztály
ban Benedekfi Samu későbbi lelkész  
és Finta Zoltán kollegájának (és köl
tőtársának) fia, Zoltán, amikor pe
dig az 1928/29-es tanévben átveszi 
a VI. osztály főnökségét, abban ott 
találjuk a kalotaszegi Czira László 
későbbi lelkész neve m ellett a fiáét: 
Jékely Zsoltét is.

Neves tanítványai közül eddigi is 
mereteink szerint senki nem örö
kítette meg emlékeit a költő-tanár 
1926-1929-es kolozsvári kollégiumi 
működésével kapcsolatban.

*

A kolozsvári éveknek van egy moz
zanata, amely enyhülést, kikapcso
lódást jelent Aprily Lajos és családja 
számára, s ez egy kis nyaralóhoz kap
csolódik a Dónát út végén, a Hója dé
li lejtőjének lábánál. A gyümölcsö
sökkel borított domboldalt már az 
első világháború előtt kedvelte a ko
lozsvári polgárság. A Törökvágáson 
túl egyre-másra épültek a hétvé
gi házak, köztül az egyik legelső volt 
a Reményik Károlyé, amelynek a 
Dónát-szoborig felfutó telkén már ak
kor megépült a ma is meglévő tornyos
emeletes ház. Aprilyt magát azonban 
a Reményikkel szövődő barátság
nál jóval korábbi személyes kapcsolat 
is fűzte ehhez a környékhez, hiszen  
Schéferéknek, lendő apósáéknak, 
ahová gim nazistaként mint privát ta
nító bejáratos, szintén volt nyaralója 
a Dónát úton. Amire azonban Aprily 
Kolozsvárra költözése valóság-közei
be került, a „szabad” telkek már jóval 
kinnebb voltak, a gát fölötti részen, 
ott, ahol a Szamos bekanyarodik a lej
tő aljáig, s partja a Dónát úttal ta lá l
kozik, azon a tájon, ahol ma a Dónát 
úti tömbházak sora véget ér.

A Jékely család nyaraló-építő ter
vének, majd e terv m egvalósulásá
nak nyomait egy-két levél is őrzi. 
1926. május 3-i levelében írja Aprily 
Reményik Sándornak:

„Nekünk ma új reménységeink  
vannak arra nézve, hogy a kis nyara
lót megépíthetjük s a nyarat a Donát- 
úton, Veled egy soron tölthetjük el. 
Énreám nagyon rámfér a testi-lelki

felfrissülés. A sok szenvedéstől hihe
tetlenül elernyedtem.”

Majd megtörténik a beköltözés 
Kolozsvárra, s megépül — „egy zongo
ra és egy kötet vers árából” -  a nya
raló is: egy üveges verandás faház. 
(Régi kolozsváriak visszaem lékezé
se nyomán helyét a mai Dónát út 209. 
sz. tömbházának utolsó lépcsőháza 
táján jelölhetjük meg, ahol néhány év
vel ezelőttig még két hatalm as jege
nyefa állt a tömbház előtt.) Két fény
képét is ismerjük a kis nyaralónak: 
az egyiket, egy 1928-as riport illuszt
rációjaként, a Pásztortűz közölte: a ve
randa előtti vesszőfonatos karospadon 
öltönyben-kalapban, nyakkendősen 
ott ül Áprily és mellette a felesége; a 
másik téli felvétel -  Hantz-Lám Irén 
Reményik-képeskönyvében (A lámpa
gyújtogató. Reményik Sándor élete ké
pekben és versekben. Kv. 2007. 121) : 
behavazott, lábnyom-nem-járta téli 
sétány, háttérben, a lombjukat vesz
tett fák között a magányos nyaraló
ház, illusztrációul Reményik Sándor 
Versek egy házikóról című, 1927-es 
keltezésű költeményéhez:

A kis nyaraló most oly elhagyott,/ 
A zárt veranda csillogó falán, /

Áprily Lajos Kós Károllyal

Ezüstfalán áttűz az őszi nap./ Nagy 
rendet talál, de e rend halott,/ Halott 
a szék, halottak a padok,/ A „terülj- 
asztalkám” olyan merev, / Mintha ven
déget sose látott volna, -/ Néhány szem 
szilva búslakodik rajt,/ S a furcsa me
revségben csak ez él,/ Furcsa, hogy ép
pen ez él és beszél./ Talán a legutol
só uzsonnáról,/ Talán a gondról, tán 
az iskoláról./ S még kérdez is,/ Tőlem 
kérdi, hogy hova lett, hova! A lelken

dező gyerek-kacagás, / S a háziasszony 
bájos mosolya.

A kolozsvári évek alatt, különö
sen vakáció kezdetével, ez a fiatal 
gyümölcsfákkal körülvett kis ház az 
egész család kedvelt pihenőhelye volt, 
nagyjából egyidős (akkor 12-15 éves) 
Jékely- és Makkai-fiúk számára igazi 
paradicsom: le lehetett járni onnan a 
Szamosra, fürödni, a gát fölött csóna
kázni, (akkor még!) halászni is. Egy 
szintén Reményiknek írt, 1927. június 
16-i keltezésű Aprily-levélben ilyesm i
re is van utalás: „A Szamos, melynek 
régi képei olyan nagy örömet szerez
tek neked, a mi számunkra is napon
kénti élvezetek forrása. Csak holnap, 
pénteken költözünk ki, de a Makkai- 
családdal már több ízben fürödtünk a 
nagygát felett. Mindenképpen szeret
ném a csolnakot megcsináltatni, hogy 
Neked is alkalm at szerezzek egy kis 
csendes nyári sportolásra.”

Áprilyék után nem sokkal ugyan
is Makkai Sándor is vásárolt ott tele
ket, épp szomszédosat az Aprilyéval. 
Itt, „ahol -  a már idézett riport szer
zője, Olajos Domokos szerint -  pom
pás a levegő, gyönyörű a vidék, festői 
a kilátás és csend, nyugalom honol, 
[...] az erdélyi nagy lelkek nem csak 
az irodalomban, hanem a Dónát-úton 
is találkoznak” (Látogatás Kolozsvár 
kertes művésznegyedében. Pásztortűz, 
1928/12. 268-270). Egy későbbi, szin
tén Reményiknek írt íevél ezeknek a 
közös nyaralásoknak egy m ásik epi
zódját villantja fel, amelyben azonban 
a m egtalált nyugalom érzése már ke
veredik valam i baljós szorongással: 
„Zaklatott hangulatban van Szegény 
-  számol be Jékelyné a pécsi szem kli
nikán gyógyuló Reményiknek férje 
állapotáról - .  Újra nagy válságokat él 
át. Jövő esztendeje csak nem akar ki
alakulni és félős, hogy végülis lehetet
len formát fog kapni. Olyan fájdalmas, 
hogy telik  a nyár és ha egy-egy terv 
föl is fakad benne, a gond és a nyug
talanság elmossa. Kis szabad idejé
ben a Karamazov-testvéreket olvassa. 
Komor könyv lehet. Sokszor észreve- 
szem, hogy reánehezedik a kedvére. 
Estefelé halászni megy. Néha én is 
elkisérem. Milyen harmonikus órá
ja az neki. Gyönyörű fölfelé halad
va a Szamos. És a halak m egvillan
nak. Néhol sziklás a part és a meder, 
mintha a havason volnánk. Alig vá
rom, hogy Magával is sétáljunk azon 
helyen. M akkaiékkal már voltunk 
ott. M. Sándor fürdött és nem szidta 
a Szamost. Sőt szerette. Én csaknem  
mindennap fürdők és Margit is, vala
hányszor kijön. Nagyon élvezi a vizet 
és az egészségét, amely most megen
gedi, hogy fürödhessék a szabadban.

folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
Szép és kedves a Hója újra m in

denfelé, de m égsem  olyan, m int ré
gen volt. Csak egyszer-egyszer egy- 
egy m egfoghatatlan rövid pillanatra  
jön el valam i édes, régi hangulat 
a régi Hójából. Mire eszm élek reá, 
hogy itt van, már nincs is többé. 
Csak átsuhan valam i illatban vagy  
fényben és aztán visszahozhatat- 
lan .” (1927. júl. 16.)

A Makkai és a Jékely család kertje 
közötti kapu is jelzi: nem csak az iro
dalom, hanem a pihenés is összeköti 
őket. Sőt a Makkai-villa falán Áprily 
Lajos verse olvasható (Olajos Domokos 
foglalja be riportjába -  a legújabb 
Aprily-összesben nem szerepel):

Ez nem kastély: fenyőfa-ház,/ 
Felette Isten-szem vigyáz, /  Legyen de
rűs vendége sok, /  Nótázó cinke-koldu
sok, / Vidámító gyerek-sereg, /  Poéták, 
lélek-emberek, /  Sziget legyen, védő te
tő,/ A gond után pihentető, / A hangu
latnak menedék,/ Legyen felette kék 
az ég -/ Ne bántsa tűz, ne verje jég,/ 
Szív és cserép maradjon ép.

A Olajos Domokos-riportot illuszt
ráló m ásik fényképen a M akkai-vil
la látható, előtte egy pádon M akkai 
Sándor és felesége. 1937-ben őutánuk  
is árván maradt a Dónát úti nyara
ló -  aztán az 1970-es években még a 
nyomait is eltüntette az idáig kinyú
ló tömbházépítkezés.

*

Mindez a Pásztortűz riportere á l
tal idillinek rajzolt világ (M akkaiék  
fölött a Kányafőre kinyúlóan Szent- 
györgyi Istvánnak volt szőlője, 
amelyet az akkor már nyolcvanat 
meghaladó színm űvész maga kapált
m etszett, szüretelt) Áprily számára 
alig három-négy évet tartott.

Erdélyből való eltávozását annak  
idején az író-kortársak traum aként 
élték meg. A döntésről és összefüggé
seiről részletesen szól Áprily monog- 
ráfusa, Vita Zsigmond, kom m entálá
sa nem a mi tém ánkhoz tartozik. De 
adalékként idéznünk kell egy olyan 
leveléből, amely arra utal, hogy a 
döntő lépés évek óta érlelődött ben
ne. Egy még 1920. nov. 11-én kelt le
velében arról számol be Reményik 
Sándornak, hogy sorozásra kell men
nie, s mivel ez azt a lehetőséget is 
magában hordozza, hogy esetleg ma
gára kell vennie a román katonai 
egyenruhát, a következőket írja:

„A besoroztatás még nem katonai 
szolgálat, igaz, de jelentheti nem so
kára azt is és jelentheti százszorosán 
azt, amit ma is érzek: fizikai és erköl
csi lehetetlenséget.

Nem magyarázkodom, hiszen úgy is 
megértesz. Hétszáz éves erdélyi tradi- 
tiókkal s egész exclusiv erdélyiségem- 
mel vívom a harcot s nem szeretnék 
helyrehozhatatlan hibát elkövetni.

Mégis kell, hogy kérjelek a követ
kezőkre: Arra az esetre, ha a be
vonulás esedékessé válik, szeret
nék Magyarországon elhelyezkedni. 
Nincsenek nagy igényeim, egyáltalá
ban nem kívánkozom nagyvárosba. 
(Olyan helyre szeretnék jutni, mint 
Kaposvár.) Ha már a Felvidékre nem 
mehetek, leginkább D unántúlra sze
retnék kerülni (ha nincsenek hava
sok, legalább Balaton legyen).

ígéretet arra, hogy [...] az állást el 
is foglalom, nem tehetek, mert nem  
bizonyos a bevonultatás. De szeret
nék egy menedékhellyel rendelkezni, 
amelynek irányában kitörhetek, ha a 
hajtás megindul. Nem tudom az ilyen  
zsákutcás erkölcsi kényszerhelyzetet 
elviselni [...]

S ha szívességedből, kedves Sándor, 
még ezen felül is jutna egy kevés szá
momra, siker esetén érdeklődj, kér
lek, odakünn a kisváros megélhetési 
viszonyai iránt. Anyagi romlásba ter
m észetesen nem vihetem  a családo
mat.” (A kiemelés tőlem származik, D. 
Gy. Az idézet a Liktor Katalin szíves
ségéből olvasott levelek egyikéből.)

Az, hogy a katonai szolgálat kény
szerhelyzete nem következett be, 
majd közbejött a kolozsvári kitöré
si kísérlet, nyilván háttérbe szorítot
ta a repatriálás gondolatát. De nem 
feledtette el egészen. S amikor a kül
ső körülmények -  más vonatkozás
ban -  ismét úgy alakultak, eljutott a 
döntő elhatározásra. 1929. jún. 23-án  
kelt levele nem csak a kolozsvári ta
nári éveket zárja le, hanem életének  
és költői pályájának egy egész szaka
szát. Búcsúverse, az Erdélytől elválni 
kényszerülő Izabella királyné alakját 
idéző így akarja a sors ismert. Kevésbé 
azok, amelyek már Budapesten, a ma
gára maradt kert képeiben idézik az 
elhagyott szülőföldet (Otthagyod a 
házat, Keleti szél, Halott pásztor őrzi a 
telket, Gyümölcsoltó). Ezeket a verse
ket majd csak évekkel később, a Rönk 
a Tiszán című kötetében (1934) bo
csátja a nyilvánosság elé.

Az Izabella-parafrázisban költőileg 
megfogalmazott döntésre (a verset az 
Ellenzék 1929. június 29-i száma kö
zölte) Reményik-válaszvers (Elmégy...) 
alatt a dátum: „Nagyvárad, 1929. máj. 
31.” , benne a fájdalom mellett az ön
marcangoló felelősségrevonás is han
got kap:

Ha te elmégy, mi néma csendben áll
junk,/ Néma csendben és lehajtva fe
jünk,/ Mert mindannyian bűnösök 
vagyunk,/ Hogy Téged, Téged elve

szíthetünk,/ Hogy Téged, Téged meg 
nem tarthatunk.

Erre is utal Áprily, amikor levél
ben is elbúcsúzik:

„Azt hiszem, ez az utolsó heliko
ni levélpapír, amelyet levélváltás
ra felhasználok. A júniusi szám hol
nap készen van, szerkesztői munkám, 
szeretném hinni, hogy egyszersmin- 
denkorra, -  m egszűnik ezen a héten.

[...] Szerettem volna szóval vagy 
talán inkább szemmel, kézfogás
sal megköszönni a mélyből buggyant 
verset, melyet versben is bejelentett 
távozásom alkalm ával hozzám in
téztél. Régi tartozásom már ez a kö
szönet, de ilyenkor, év végén (iskolai 
időszámitásra gondolok) nemesebb le
vél megírására teljesen alkalm atlan
ná teszi az embert a vizsgáztatás és 
az adminisztrációs tanári munka. 
Mit Írjak a versről? Nagyon mély hú
rokat rezgettél meg vele bennünk, az 
elválás tragikus súlyát közelebb hoz
tad a bucsuzás felé siető szivünkhöz. 
A ’mindannyian bűnösök vagyu n k 
nak term észetesen ellentmondott ben
nem valami. Néha gúnyolódom talán, 
magammal, másokkal is, amiért eb
be a mélyen paradox helyzetbe jutot
tam, de nem haragszom senkire. Ki 
a hibás? Egy ’presque fataliste’ á llás
pontról letekintve nem látok senkiben  
sem hibát emiatt, csak a világhábo
rú utáni történelmi áradás sodrát ér
zem meg erősebben. Köszönöm, ked
ves Sándorom, a szeretet ritmusát, 
melyet nagyon-szép versben megérez
tettél velünk.”

A Szülőföld és a Haza kettéválá
sának tragikus léthelyzete jut k ife
jezésre a költői levélváltásban, olyan 
helyzet, amelyet azóta is átél m in
denki, akinek a sors a választás di
lemmáját méri ki osztályrészéül. A 
Kolozsvártól való elszakadás után  
született Áprily-versek sora tanúsít
ja, hogy ezen a dilem m án ő sem tud
ta  túltenni magát.

Amikor pedig -  rövid időre -  úgy tű
nik: a kettő megint egy lehet, a haza
érkező, hajdani emlékekkel találkozó 
Áprily már csak a halott költőtársat 
idézheti, s lelkére az új világháború  
rémei borulnak:

Város, amelyben forró ifjúságom/ 
tűzijátékot játszott kék egen,/ város, 
amelyben megpihenni vágyom,/ túl 
minden derűn s minden tüzeken.//. . . / 
Házak, tornyok, rokonok, régi társak,/ 
felétek nyújtom szomjas két kezem,/ 
ne várjatok, hogy jelszókat kiáltsak,/ 
nagy békesség vágyával érkezem.//. . . / 
Napjaiban a viharnak s a vérnek,/ mi
kor a föld a pokollal rokon,/ a bujdo- 
sásból hozzád visszatérek/ s Város -  
meghajtom néma homlokom.
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SZABÓ RÓBERT CSABA

Faluregény
Mottó:
„Rémesen szegények voltak.
De hogy ki mondta, nem tudom.”

Havat lapátolnak a férfiak az ulicán, 
az apró sikátor ganéjszaga sárgásán üti 
át a tejszínt, a sáncok felé terelgetik a 
kercegő lapát élével a mocsokságot.

Mi kell a szegénységhez, Volkánné 
asszony, löknek havat a vegyesboltba 
araszoló fehérnép elé a férfiak.

Ne költekezz fölösen, nézd meg az 
árát, ha drága, ne kelljen.

Perdült tovább az ulicán.
Mindenhonnan az a nagy fene pana- 

szolkodás dugja elé az orrát.
Maholnap a nyakunkon vannak, 

Kériné, sáfárkodik, és piros keszkenője 
csücskét álla alá gyúrja, fogatlan szájá
val kapál hozzá, úgy gondol a falu felső 
fertálya felé, ahonnan a cigányok házá
ból fölszálló sűrű dióhéj füstje ácsingó
zik a nyakukba.

Mázsányi köveket rak tak  a mellka
somra, úgy kúráltak ki nyavalyámból, 
Timókné, hahojj, ha tudná kendtek, 
micsoda szenvedések árán állhatok szí
nük előtt.

Na de ki ád enni az ég madarainak, 
és a templom egereinek ki, Volkánné.

Kijön az a gondoskodásból, s ha nem 
futja, éhen pusztulunk.

A púpegereknek, a toronyból, Kériné, 
ki vet elemózsiát.

Nem kell azoknak vetni, kíszíják a 
tehén csecsét, nem látta kend, milyen 
véres Balláék tehene.

Hát itt van megint, március létünkre 
a tél, kiabálják átal az úton egymásnak, 
és lesik, Volkánné kiszöktött, megriasz
tott macskája hogyan táblából a hóban, 
hogy bújik át az aszfalttest alatt, a csa- 
tornalukon. Ott m ár mások is átpasszí- 
rozták magukat, nevetnek, és Istenes 
Mózsi veres pofáját látják maguk előtt, 
ahogy átkozódva kiabál segély után. Az 
istenért, segélyje meg m ár valaki, há
tulról, jól megseggéljük, recsegnek h ar
sányan röhögve, és már húzzák is a 
beszorult nadrágszárát. Mire az még 
éktelenebb lármával kezd el tiltakozni, 
hogy végezetül megszánják, kisegítik a 
lyukból, ahová önszántán kívül, de szo
rultságában ragadt be. Ilyet is még ki 
látott, horgadva villannak a vegyesbolt 
alatti kocsmában, csak a sör békíti őket 
rummal vegyesen, és a még nagyobb ri
csaj. Másnap a pap horgad rájuk, úrva
csoraosztás után bent marasztalja a fi
atalját, és a pokol legmélyebb fertályáig 
lehordja őket, azokat is, akik kezén 
ott van a diszkóbeli pecsét, azokat is, 
akik nagyhét idején mégiscsak tisztes
séggel kibírták az otthonülés minden 
hercehurcáját, és testüket is önmeg
tartóztatás által megvédték a sátán 
kedveskedésétől. A marhák, most nap
világra jött, nem is mosakszanak, más

különben hogy m aradt volna meg bőrü
kön a belépti pecsét.

A mosakvás körülményei különben 
nem a legmegalapozottabbak a gyanú- 
sítgatásra. Mondjuk úgy, kinek nincs 
lehetősége apja-anyja elől elrejtőzködni 
csutakolás alatt, az inkább nem is vál
lalkozik reá, főleg, ha fasza körül mére
tes m ár a fűcsomó, és ágaskodik is éjjel
nappal a szerszám. De inkább éjszaka 
ágaskodik, a diszkóban legyeskedő tyú
kokra mutogat mindegyiké, és csak 
gyűl a gyűrött tejföl az előbőr árnyé
kában. Amiként gyűl a gerjedelem is, 
fölösen, nem fölösen, hogy előbb-utóbb 
révbe ér, kinek szerencséje van, száraz
ba fúl, kinek nincs, gyermeket nemz ti
zenhét évesen. Katonadolog, ha vol
na még katonaság, de hogy megszűnt, 
nagyapák nem győzik eleget fújni, mi
féle bakaságot álltak ki, itthon meg a 
fehérnépség epekedve várta őket, leve
let, gatyadarabot, mindegyeié mit, csak 
küldjön. Jószándékkal kell fegyelmezni 
a fiatalságot, meg néha keménykedve, 
de ha jobban belegondolunk, felesleges 
ez is, az is, mert amikor kiszabadulnak 
az isten markából, akkor aztán elkö
vetnek mindenfélét egyenként, ami ad
dig tiltva levék. De nem is egyenként, 
hanem egyszerre mindet, ivás, füstölés, 
verekedés, krucsázás, pingázás, meg

aztán kimelegedett felsőtesttel való 
táncolás mind terítékre kerül, mint egy 
jó háznál, győzzenek válogatni a válo
gatósok. Nem is akad, aki válogatna, 
legalábbis nem a férfinépek közül, a le- 
ánykorúaknak meg az az ő feladatjuk.

Haj, ismerjük Darvas Icu féleszét, 
mind közül az a cófra tetszett a legvá- 
logatósabbnak, pedig oka a legkevesebb 
lehett volna rá, de Lucifer az ő fején ad
dig állítgatta a hajcsavarokat, míg na
gyobbat kívánt, mint a többiek, de na
gyobbat magánál is, és addig mutagatta 
a csöcseit a románoknak, hogy az egyik

legény Olaszországból hazatérvén ha
nyatt dobta, és gyermeket nemzett ne
ki, hogy finoman szóljunk.

így a világ, szórták szuszogva a ha
vat a férfinépek, által egymás sáncába 
trükkösen, vagy aki nem takarított, an- 
nakéba mindahányan. A macska szil
vafára körmölt fel, és dermedten rázza 
magára a gallyakról a fehér port, majd 
hanyattveti magát, kicsavarodik a tes
te, mégis négy lábra dobban. Akkor is 
elsüllyed, a hó nem tartha tja  meg.

Hát egylejes bugyogót látott-e már 
kend, Volkánné. Aztán mitől olyan ol
csó, köpnek a markukba, nem olyan 
olcsó, hanem akkoráé, röhintik kör
be a hallottakat, és kapirgálják ren
dületlenül a ganéjlének a vezetéket, 
follyon, hadd csurogjon. Balláék keríté
se alól szivárog által, ki a járdára, de 
Timókéktól is megindul, biztos tanál- 
kozni szándékozik azzal a szivárgás
sal ez a szivárgás. Hó, hát micsoda né
pek, hogy a szart az ulicára eresztik, 
hadd tocsogjon benne mind, ki erre jár, 
s ha majd megfagy, csiszinkázzon raj
ta, lássa meg benne saját sárga ördög 
képét. Az egylejes bugyogóra terelik a 
szót, Pókáné reklámozós ötletére, hogy 
aszongya a turkáló ajtajára mázolta, 
női bugyik egy lejért eladók, hát mifé
lék azok a bugyogók, kérdezgetik egy
mástól, használtnak használt, legyint- 
getnek maguk elé, hessegtetvén a rossz 
válaszokat, nem drágák, ezt is kituda
kolják a nagyvilágból, sercintve tisztít
ják  a járdát, kilapátolnak egészen az út 
közére, egyre közelebb verekszik ma
gukhoz egymást. Az út derekán állnak 
meg fejvakarva, egymástól lehelletre, 
hagyma, szalonna, párizsi, pálinka, mi 
minden kavarog elé a lélegzetben.

Honnan telik ezeknek parizerre, les 
ki utóbb az ablakon szemszomszédjára 
Timók, és a konyha tűzpattogós csend
jében sokáig elgondolkodik irigykedő 
kérdésén, és csak várja, hogy asszonyá
tól is megkérdezhesse, hogy hát szerin
te is honnét. Szerét ejti az egylejesre is 
terelni a szót, nem mintha erősen terel
getni kéne, mert hát az asszonynak is 
van szeme, meg hát négy osztályt vég
zett az is. Persze csak mikor nem kel
lett markot szedni, akkor végezhette, 
egyébkor az apja nem nagyon engedte. 
Ha nem, hát nem, mondta a tanító.

Horvát Eszti nagy csöcseinek tova 
nyúlásáért senki sem háppogott csép- 
léskor, mert mindenki hozzátett vala
micskét a nyújtásához, ilyenekre gon
dol Timók márciuskor, ha havazik. 
Örömest megbeszélné ezt is, no de nem 
az asszonnyal, hanem Kérivel, átellen- 
ből, ha lenne hozzá bátorsága, hogy á t
gyalogoljon, de nincs, mert őrizni kell a 
tejet a kifutástól. Azt nem lehet sürget
ni, inkább ül a fásládán elmélázva, és 
úgy is mellé kap a tej, perzselődik a fű
tőlapon és keserű füstöt kanyarít, hogy 
szellőztetni muszáj. Arra vár, hogy az 
ulicán megint felgyűljön a hó, gyakran 
kiles az ablakszemen, nézelő dés után
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gondosan visszaigazítja a függönyt, 
mert a felesége azt sem állhatja, ha fe
lemáson húzza vissza. Nekem ide ne 
lássanak bé, sziszegi, és Timók rende
sen eligazítja a firhangot, mit tehetne 
mást. A cséplőgép mögötti kivert szal
makazal árnyékába járnak  hűsölni a 
béresek, ha váltogatják egymást, oda 
csalogatják Horvát Esztit, és csöcsöré- 
szik végtelenül, ki egy fél veder búzá
ért, ki többért, és ki csak úgy ingyen. 
Azokat irigyelni kell, mert nem veszi 
elé senki őket otthon, hogy hát hova 
lett a búza, tavaly fél szákkal több volt. 
Igen, de tavaly fele ennyi öröm is volt, 
de ezt megint csak nem lehet monda
ni. Horvát Eszti hangos nevetése sze
rencsés viszonyok között alig szárnyal
ja túl a cséplő dohogását, fújtatását, a 
pelyvahullás meg egyenesen jól fog, a 
márciusi hóval vetekszik. Ezzel itten, 
ni, bök ki az ulicára Timók. Ha meg 
túlszárnyalja, akkor meg Istenem.

De nem csoda ez a nagy világrom
lás, ha mindenki csak a televíziót bam- 
bulja, áldott nap elé ott guvad a sze
mük az ekránon, a veje és a lánya sem 
tesz egyebet, csak a filmeket bámul
ják. Timókéknak nem telik ilyes ma
sinára, ő még csak ráállana valahogy, 
de a felesége fogához üti a garast, nem 
enged, pöröl, fenyegetőzik, vagy csak 
egyszerűen elvágja a szavát, mint olló
val a madzagot. A vizet sem kötteti be, 
amikor lehetőség nyílik reá, ott van a 
kút, mire fizessünk, és a csatornázás
ról meg hallani sem kíván. Semmiről, 
ami pénzt zabái. Hát mik mivel élünk, 
gondolkodik keserűen Timók, és fej
ben a nyugdíja után számol. Honnan 
jő a szegénység, ha egyszer minden
ki egyenlő az Isten előtt, töprengi, és 
az ulicára tekintve méricskéli a hóké
reg vastagságát. Ahogy Kériék moz
dulnak, ő is nyúl báránybőr fövegéért, 
előbb dob a tűzre, de csak hogy ki ne 
aludjon, a macskát kirugdossa az ud
varra, veszi a lapátot és kiballag a ház 
elé. Sokáig csak trécselnek megint, 
jönnek-mennek az emberek az ulicán, 
ki megtérőben, ki indulóban a vegyes
boltba, ki csak ácsorogva a késői tél
ben. A sűrű havazás sietősnek tetszik, 
m intha pótolni szeretné a karácsonyi 
kimaradást, évtizedekkel ezelőtti pely
vahullást, egyrészt mert a tavasz is ott 
ágaskodik a kerítéseken túl, másfelől 
meg hirdeti, hogy az üzekedéseknek so
sem lesz vége, bár pelyvahullást, csép- 
lések híján nem is végeznek immár. Ez 
tetszik a férfiaknak, de az asszonyok
nak is bizonyára, mert különben miért 
is ülnének itt velük, és hogyan is visel
nék el ezt a rémséges nagy szegénysé
get. Lapátra kapnak, és ott folytatják, 
ahol reggeliben elkezdték, hogy hát 
honnan jön elé az a sok baj, szomszéd, 
és végeérhetetlenül hányják a havat, 
által egymás sáncába trükkösen, vagy 
aki nem takarított, annakéba minda- 
hányan, hogy soha ne is fogyjanak ki 
belőle.

POTOZKY LÁSZLÓ

A Fáklyahegy
Vad és vadász egymásnak teremtettek: 

végzetes kapocs köztük a halál.

Előreengedtem Klárát, utána én is ki
léptem a vagon folyosójára. Leszálltunk, 
nemsokára Olivér meg Adám is csatla- 
koztott hozzánk. Az állomással szemközti 
buszmegálló felé indultunk, társaink elő
resiettek, és csak a menetrendet mutató 
tábla előtt vártak be. Olivér, mint mindig, 
most is kizárólag Klárához intézte a sza
vait.

-  Egy teljes órát kéne a legközeleb
bi buszra várnunk -  mondta -, mehet
nénk gyalog is. Csak tíz kilométer ide 
Örlebánya.

-  Induljunk, persze -  felelte Klára. -  
Nincs értelme itt kolbászolni.

A főút mellett sorakozó parasztházak 
közül újonnan felhúzott banképület rítt 
ki: csupán egy tágas, műanyag cseréppel 
fedett, plexiüveg-falú szobából állt. Adám 
tréfálkozni próbált:

-  Vajon mit tesznek fel az ügyfelek a 
számlájukra: szénát, lucernát, esetleg to
jást?

Egyikünk sem nevetett, még arra 
sem méltattuk, hogy szánakozzunk ol
csó bevágódási kísérletén. Ennek ellené
re én mégis értékeltem a jelenlétét. Klára 
nem akart velem kettesben nekiindulni 
a hegynek, azt mondta, elszigetelve érez- 
né magát, így meghívta Olivért -  erre 
én kiegészítettem a csapatot Ádámmal. 
Barátai nem voltak, minden társaság
ban csak potyásként leiedzett ideig-órá- 
ig, reméltem, most szépen ráakaszkodik 
Olivérre, nekem pedig nyugtom lesz, nem 
kell állandóan a tekintetek, mondatok 
mögöttes jelentését kutatnom.

Orlebányáig jóformán teljesen népte- 
len volt az út, csak nagy ritkán húzott el 
mellettünk egy-egy leszolgált teherkocsi. 
Klára a nagyanyjáról duruzsolt, akivel 
kiskorában rengeteget kirándult errefelé, 
és azon sajnálkozott, hogy szegény mami 
talán soha többé nem teheti ki a lábát a 
négy fal közül.

Körülbelül fél éve szélütés érte az öreg
asszonyt. Klára éjt nappallá téve ápol
ta, sosem vesztette türelmét a temérdek 
ágyneműigazítás, fürdetés, ágytálazás, 
etetés közben. Valakinek állandóan kel
lett ügyelnie a betegre, ezért Klára al
kalmanként egy, a szomszédban lakó fér
fit kért meg a bevásárlásra, amaz pedig 
készségesen segített, úgy tűnt, szívén vi
seli szomszédasszonya egészségét. Egy 
idő után a vásárlás mellett még azzal is 
kedveskedett, hogy esténként hazafuva
rozta Klárát. Egyszer aztán a serény be
tegápolónő az anyósülés helyett a hátsón 
kötött ki. Már másnap bevallotta a tör
ténteket. Csupán rideg tények, semmi ok
fejtegetés, magyarázkodás. Megütöttem. 
Nem ököllel, csak úgy visszakézből. Ő 
meg csak nézett megütközve, szája elé 
tartott kézzel, mint egy undorító man- 
ga-figura, melynek fénytáncoltató szemei 
azt rebegik: ennyi kínlódás után egy kis 
kikapcsolódás sem jár nekem?

Az erdő alatt leültünk egy turista
asztal mellé, szendvicseket vettünk elő, 
Klára paradicsomot vágott, körbekínál- 
ta. Csak Olivér nem foglalt helyet, járkál
va falatozott; olykor, mintha csak engem 
akarna piszkálni, átnyúlt Klára válla fö
lött, és úgy vett a paradicsomból.

-  Nagymamád kertjében termett? -  
kérdezte egyszer.

-  Persze -  mondta Klára.
(Hagyjátok már a fenébe azt a nagy

mamát!)
Egy közeli csurgóból ittunk, majd be

vettük magunkat a fenyvesbe, nekive
selkedtünk az emelkedőnek. Igyekeztem 
úgy alakítani a menetet, hogy Olivér és 
Adám előttünk menjen, hadd ne bámul
ják egész úton Klára seggét, amint szin
te a háta mögött haladó arcába nyomja 
a farzsebeket. Jó darabon keskeny, kor
látokkal szegélyezett turistaösvényen 
kaptattunk, később kiszélesedett az út, 
Olivér Klára mellé szegődött. Halkan, bi- 
zalmaskodón beszélgettek, csak értelmet
len szófoszlányokat kaptam el, oldalamon 
ugyanis Adám lépdelt, és fárasztó szöve
gével traktált.

Késő délután értünk fel a Veszes lá
ba elé boruló fennsíkra. Balról gyalog- 
fenyőbozót kapaszkodott a sziklás ta 
lajba, vele átellenben komor, halott 
fenyves szabdalta az eget. Egyikünknek 
sem volt kedve a tűzrakáshoz, Adám ós
di viharlámpát vett elő a hátizsákjá
ból, meggyújtotta, mi pedig körbeültük. 
Magamhoz vontam Klárát, de pár perc 
elteltével kijelentette, ez így kényelmet
len neki. Arrább csusszant, átkulcsolta a 
térdét, és kabátja gallérjába fúrva az ar
cát a fénybe meredt. De nem ült veszteg 
sokáig, mihelyt előkerült a gitár, Olivér 
mellé húzódott, és szopránjával egészí
tette ki a másik középmélységben bú
gó hangját. Elővettünk egy üveg vodkát 
is, körbejárt, a javát azonban Ádámmal 
ittuk meg, a kórus nem akarta szesz
be fojtani a dalt, épp csak megágyaztak 
neki. Közben egyre jobban elterebélyese
dett a lámpa fényköre, az éneklés elné
mult, visszafogott beszélgetés foszlányai 
szakadtak hozzám a sötétből. Úgy érez
tem, az egész hegy kifordul alólam, még 
láttam, amint Klára Olivérnek dőlve ré
ved a semmibe, és közben hiába keres
tem a tekintetét, szemei üveggé változ
tak. Hátrazuhantam a fűben, felnéztem, 
a sötét égbolt csillagjai sápadt fénypos- 
vánnyá olvadtak össze.

Nem emlékszem, mikor, hogyan feküd
tem le. Mire teljesen visszanyertem az 
öntudatom, már a sátor előtt térdeltem 
és hánytam. Aztán feltápászkodtam, köp
ködtem. Megszomjaztam. A kulacsom
nak valahol a sátorban kell lennie, hát
ha akad benne még némi víz, s ha nem, 
Klárának biztosan maradt. Ekkor esz
méltem rá: túl egyszerű volt kikászálód
ni a sátorból, nem rúgtam bele senkibe- 
semmibe, mintha egyedül feküdtem volna 
bent. Megtorpantam, füleltem. A másik 
sátorból Ádám összetéveszthetetlen hor- 
tyogása hallatszott, Olivér szuszogása se
hol. Végigtapogattam Klára fekhelyét, de 
csak a lelapult hálózsákot markoltam. 
Aztán észrevettem, a sátor elé tett vas-
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tag, műanyag zacskóban, amibe a bakan
csainkat bugyoláltuk, hogy reggelre ne 
nedvesedjenek át, csak az enyém árvál
kodik, Kláráé sehol.

-  Mi a baj? -  hallottam Klára hangját 
a hátam mögül.

Megfordultam. Olivér épp akkor má
szott be a másik sátor száján.

-  Hol voltál?
-  Szerinted? -  kérdezte Klára, miköz

ben szorosabbra húzta az anorákja de
rékmadzagját.

-  Nem tudom.
-  Hát pisilni -  legyintett unottan.
-  Pisilni?
-  Igen.
-  Es Olivér?
-  Elkísért...
-  Nehogy félj egyedül a sötétben.
Klára arca elé leheletgomoly tömörült,

mintha a mögött keresne fedezéket.
-  Akkor merre is voltál? -  kérdeztem.
-  A bozótosban.
-  Értem. Nem inkább a bozontosban? 

Az Oliéban?
Öklömön egyszerre éreztem a kemény 

pofacsontot és a szemgolyó lágyságát. 
Klára hátratántorodott. Már a követke
ző' ütés is a levegőt szelte, amikor len
dülete hirtelen eltévedt, megváltozott. 
Magamhoz vontam a szepegő lányt, szo
rítottam; ő karját a mellemnek támasz
totta, mintegy készenlétben, hogy bár
melyik pillanatban ellökjön magától. így 
bújtunk be a sátorba.

...aközben végig arra gondoltam, azt 
próbáltam kiérezni, hogy másnak talán 
jelent-e valamit e tájék?

Reggel úgy terveztük, felmászunk a 
sziklákra, s ha szerencsénk lesz, és fel
szakad a hegy túloldalán elterülő ködpa
dozat, gyönyörködünk egy keveset a lát
ványban, fotózunk. Nehéz kapaszkodók 
estek útba, a fiúkkal szerre segítettük 
Klárát, úgy adtuk körbe a kezét, mint va
lami közös portékát. Azonban három pár 
szem s a hozzájuk tartozó kezek sem bi
zonyultak elegendőnek: a kisasszony egy 
óvatlan pillanatban szárközépig merült 
egy jól álcázódó vizes süppedékben.

Elüldögéltünk egy darabig a magas
ban, szurkoltunk, hátha eloszlik a köd. 
Klára objektívet rögzített a fényképező
gépéhez, néha kattintott egyet. Olivér 
egy sziklának vetve a hátát szunyókált, 
Ádám fancsali pofával ténfergett, fejét- 
gyomrát javában bolygatta még a másna
posság. Klára kiengedett hajával rejtet
te el a szeme sarkában kéklő ütésnyomot, 
mégis, mintha szándékosan dobálta vol
na úgy a haját, hogy a többiek észreve
gyék az arcán éktelenkedő foltot. Jó órá
ba telt, míg beletörődve felsóhajtott, és 
szólt, indulhatunk vissza a táborhelyre.

Már távolról észrevettük, valaki táb
lából a sátrak körül. Ki a franc lehet? 
Felfelé jövet nem találkoztunk senkivel, 
utánunk meg nem érkezhetett, láttuk vol
na. Csak egyetlen ösvény vezet fel a hegy
re, azon kívül a fenyves áthatolhatatlan. 
Amint hallótávolságon belül kerültünk, 
az alak elkurjantotta magát, integetett. 
Méregzöld esőkabátot viselő, negyvenes 
férfi volt, fején csuklya. Azonnal Klárán

állapodott meg a tekintete, és csak hoz
zá beszélt, közben pedig majd elcsöppent 
a nyála.

-  Jól énekeltetek az éjjel -  mondta vi
gyorogva.

-  Honnan hallotta? -  csipogta Klára.
-  Itt lakom a közelben, a menedékház

ban. Erdőkerülő vagyok.
-  Van itt menedékház? -  szólt közbe 

Ádám.
Az erdőkerülő csak úgy, foghegyről, 

szinte undorodva lökte oda, igen, van, 
éppen a fenyves szélén, a mögött a fa
sor mögött, ott ne, aztán szemével ismét 
Klárába harapott, aki időközben leakasz
totta nyakából a fényképezőgép táskáját, 
és most a kezében lóbálta.

-  Fényképezni akarsz? Tudok egy pár 
nagyon fasza helyet -  ajánlkozott a férfi.

-  Szeretnénk tüzet rakni -  vágtam a 
szavába. -  Az erdőben van bőven rőzse, 
de kéne néhány darabosabb is.

-  Van nálam elég. Adhatok, ha kell.
-  Megköszönnénk. Olivér, te gyere ve

lem. -  Aztán Klárához fordultam. -  Te 
addig Ádámmal készítsd elő a tűzhelyet.

'''Á jB *

Jól fogna valami meleg kaja.
Útban a menedékház felé az esőköpe

nyes folyton Kláráról érdeklődött: melyi
künké, még szűz-e, vajon meddig megy 
el? Rühelltem az ilyen figurákat, egysza
vas válaszokat adtam, próbáltam másra 
terelni a szót. Aztán végre feltűnt a me
nedékház, az avatatlan szem legfeljebb 
egy jó kőhajításnyi távolságról, ha meg
akadhatott rajta. Alacsony, zsindelytete
jű tákolmány volt, egyetlen ajtaja, amely 
egyben ablakként is szolgált, a ház olda
lához rakott farakás mellől nyílt, a tetőn 
rozsdásodó kéményből gyér füst gomoly-

gott elő. Felnyaláboltunk néhány fahasá
bot, fizetségül hátrahagytunk egy doboz 
cigarettát, majd indultunk vissza.

-  Szóljatok, ha kell még valami! -  kiál
totta utánunk az erdőkerülő.

Parazsába roskadt a tűz, mi
re jóllakottan elheveredtünk a fűben. 
Rágyújtottunk, előkerült az utolsó üveg 
vodka is. Ádám már jó ideje célozgatott, 
elkelne valami érdekesebb, aztán, ami
kor úgy érezte, kellő figyelmet vont ma
gára, előrukkolt a meglepetéssel: fű! 
Nagyot slukkolt a cigarettából, majd to
vábbkínálta. Mindannyian szívtunk be
lőle, én azonban nem tüdőztem le, csak a 
számban forgattam a füstöt.

Már hűlt helye volt, amikor felriadtam. 
Lábujjhegyen megközelítettem a másik 
sátrat: Ádám horkolása, Olivér egyenle
tes lélegzetvétele hallatszott ki a pony
va alól. A tűzhely mellett ráakadtam a 
viharlámpára, meggyújtottam, lecsavar
tam a kanócot. Segítünk a kisasszonynak 
hazatalálni. Felkaptam a sátrunk elől a 
zacskót, úgy takartam  el vele a lámpát, 
hogy a fény épp csak a lábam elé szóród
jék. Körbejártam a bozót szélét, de csak 
egy eldobott vécépapírcsíkot találtam.

A menedékház felé indultam. 
Leheletem megsűrűsödött a lámpa fény
körében, próbáltam megzabolázni zihá
ló tüdőmet. Megkerültem a házat, a zsá
kot még jobban rácsúsztattam a lámpára, 
csak egy arasznyi területet világítottam 
meg a földön. A farakás mellett hirtelen 
valami puhára léptem. Klára bakancsa 
volt az.

Résnyire nyitottam az ajtót. A sötétben 
nehéz, hullámzó szuszogás, simán belefér 
egy nő pihegése is. Teljesen kitártam az 
ajtót, vigyázva, nehogy megzavarjam a 
két tubica álmát. Felcsavartam a lámpa 
lángját, és már lendült is a karom.

Kitörtem a házat takaró fenyősorból, 
felhorkantak a lángok. Aztán követke
zett az üvöltés, ahogy egy ereje teljében 
levő férfitól telik. Elfelejtettem eldobni, 
kezemben a zacskóval rohantam a tábor
hely felé. Nagyon kapálózhattam, egy
szer csak az arcomba csapódott valami. 
Miközben lecibáltam a zacskót a fejem
ről, átfutott az agyamon: vajon hol kés
lekedik a női sikoly? És a következő pil
lanatban már meg is hallottam Klára 
hangját. Nem sikoltott. Higgadtan, közel
ről szólt.

-  Mit csinálsz?
Aztán megismételte.
-  Mit csinálsz?!
Már az egész ház lángokban állt, a tűz 

a fenyőkbe is belekapott, az erdő szélét 
kóstolgatta. Csak annyit tudtam kibök
ni:

-  A bakancsod...
-  Odaadtam az erdőkerülőnek, a- 

míg ti rozsét gyűjtöttetek, hogy szárítsa 
meg a kályháján. -  Hangja nyugodt volt, 
kárörvendő. -  Tudod, beázott a délelőtt. 
Szerencsére volt cserém.

Eközben ismét felharsant a máglyaha
lál üvöltése.

Majd még egyszer.
Aztán már csak a tűz ropogása töltöt

te ki az éjszakát. Gyors lakoma volt a sok 
száraz, zuzmós fenyő a lángoknak.
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MUNTÁN EMESE

„Vannak, akik nagyanyától születnek”
Máté Angi első önálló kötete olyan vi

lágot tár elénk, amelyben eligazodnunk 
egyaránt jelent kihívást és könnyedséget. A 
mű már az első' pillanattól egy olyan hely
re juttatja olvasóját, amely egyszerre tű
nik gyermekinek, primitívnek, játékosnak, 
szürreálisnak. Műfaji szempontból komplex 
alkotással állunk tehát szemben. Épp ezért 
meglehetó'sen bonyolult folyamatot jelen
tene, hogy ezt a művet egy konkrét műfa
ji kategória jellemzői alapján definiálnánk. 
Regény, kisregény, novella? Talán egy kicsit 
mindhárom, s ki tudja, még mennyi min
den sűrítődött ezekbe az oldalakba. Én leg
inkább lírai hangvételű lélektani regény
ként nevezném meg.

A regény címe elsősorban olyan elvárá
sokat kelt bennünk, amelyek az alkotás fő
szereplői pozíciójába a 
nagyanyát állítják. De 
valójában kinek vagy 
minek a regényét ol
vassuk? Mamó, a kis 
Angica, az elidegene
dés vagy az identitás- 
keresés regényét? Máté 
Angi úgy ötvözi mind
ezt, hogy sikerül saját, 
önálló regénypoétikát 
teremtenie.

Az író kissé szokat
lan elbeszélői pozícióból 
szólal meg, a gyermek 
pozíciójából. Ezért már 
a mű elején egy olyan 
folyamatnak lehetünk 
szemtanúi, amely de- 
konstruálja az eredetről 
alkotott eddigi elképze
léseket: „Jó ideig úgy 
hittem, vannak, akik 
nagyanyától születnek, 
vannak, akik anyától, 
innen vagy onnan.” (7.)
A gyermeki perspektíva mindent más ér
telemmel ruház fel. A nagyanya, mint
egy anyapótlékként, olyan szerepbe kerül, 
amelyben teljesen felforgatódik a hovatar
tozás és az identitás kérdése. Ez a szerep 
a nagyanya halálával a regény végére új 
értelmet nyer. Szerepkörök, identitások, 
személyiségek egymásba-tűnését figyel
hetjük meg: „Már azon kezdtem gondol
kozni, hogy nem ragadt-e rám a mamó ar
ca, ott a fadoboznál, s ezentúl én leszek ő.” 
(114.) Ahogy Mamó átvette a halott édes
anya helyét, ezek után a kis Angélának 
kell egy más szerepkörbe átlényegülnie. 
Feldolgozható-e mindez? Egyáltalán ho
gyan jut el a gyermek addig, hogy a halált 
megismerje? Hogyan jelenítődik meg a ha
lál a gyermeki mentalitásban? Mindezek 
olyan kérdések, amelyekre maga a regény 
nyújt potenciális válaszlehetőséget. Mamó 
állandó leskelődése a temetéseken, a feke
te -  mint a gyász lényegi megtestesítője -, 
amely magukban az emberekben lakik, az 
anya sírjánál való álldogálás, ami cikli
kusan ismétlődik, a krizantémok, a halott 
anya fényképe, mindezek hozzájárulnak 
egy lehetséges halálképzet megalkotásá
hoz.

Máté Angi a gyermek szemszögéből, 
mintegy kaleidoszkópszerűen láttatja ve
lünk azt a világot, amelyben ezek az átlé- 
nyegülési folyamatok végbemennek. Ez a

világ a gyermeki valóság- és igazságkon
cepció függvényében teremtődik meg. A 
„kék ház” mint a mű egyik központi motí
vuma az elkülönülés vágyát hivatott meg
jeleníteni. Egy olyan intim környezetet jel
képez, amelyhez idegen nem férhet. A ház 
egyszerre nyújt otthont és kelt félelmet: 
„A kék háznak nem volt oldala, azaz na
gyobb volt a lyuk, mint az oldal, odahúzta 
az ágyat, az betömte. Csak néha mutatta a 
lángjában lebbenő láng, hogy közénk jött 
a kint.” (9.) Bent és kint, makro- és mikro- 
univerzumok egymásba-fordulásának le
hetünk szemtanúi. Nyomon követhetjük, 
hogyan válnak a mindennapi élet egysze
rű tárgyai létkonstituáló szimbólumokká. 
A fazekak a telet jelképezik, a kacsák a 
tavaszt, a kötésmintákba egész élettörté

netek szövődnek, Mamó 
arcán a ráncok az egész 
teret betöltik. A hétköz
napi materialiatások át- 
esztétizálásának szép 
folyamata ez, annak, 
hogy egy gyermek min- 
denséggel való egyesül
ni vágyása hogyan vetí- 
tődik ki az őt körülvevő 
környezetre: „Nem tu
dom, miért mindig a fa
lak környékén jártam, 
álltam. Miért vágytam 
arra, hogy változzon raj
ta valami, hogy legyen 
ezekhez a falakhoz vala
mi közöm. Tudod, min
denhez hozzá akartam 
érni, mindenhez akar- 

M am Ó  tam a közömet.” (18.); „S 
ha akkor megkérdezi, 
mit szeretnék, azt mond
tam volna, lyukas fazék 
szeretnék lenni.” (41.) A 
gyermek közvetlen kör

nyezetéből keres magának egy olyan tár
gyat, amivé igazán válni szeretne. Miért 
éppen lyukas fazék akar lenni? -  merülhet 
fel bennünk a kérdés. Válaszként azt ad
hatnánk, hogy az ő képzeletvilágában egy 
lyukas fazék egyaránt magába zár és ki
enged, ezáltal a szabadság képzetét rejtve 
magában. De ezeknek a vágyaknak vala
mi mindig határt szab, és bármilyen alak
ban is öltsenek formát ezek a határok, va
lamilyen módon mindig a nagyanyához 
kapcsolnak vissza: „Három kilincsem volt, 
olyan kilincsek, hogy megállítottak. Ha 
nem lettek volna az ajtókon, csak mentem 
volna tovább, küszöbökön keresztül, de így 
meg kellett állni.” (96.)

Máté Angi első kötetében, a felnőttlét
ből visszahelyezkedve egy gyermeki pers
pektíva szintjére, megpróbál egy olyan uni
verzumot elénk varázsolni, ahol maga a 
gyermek válik önmaga világának megalko
tójává, ő próbál meg mindenek elrendezője 
lenni, még akkor is, ha folyamatosan kor
látokba ütközik. Nem a gonosz nagymama 
és a szenvedő kisgyermek történetét látjuk 
tehát, hanem egy olyan kapcsolatét, amely 
a megismerés, a felnőttiét felé vezet. Ez a 
könyv egy ígéretes írói pálya méltó kiindu
lópontja lehet.

Máté Angi: Mamó. Koinónia, Kolozsvár, 
2009.

Máté Angi

Kornőmo

OLÁH ANDRÁS 
közjá ték  vagyunk
abban egyformák vagyunk 
hogy orvvadászok lesnek ránk 
ezen az elátkozott színpadon 
-  számunkra nincs fegyverszünet 
sem vadászati tilalom 
csak homok alatti csönd 
hisz közjáték vagyunk csupán 
Isten elfuserált ötletében

újkori m esék
Hamupipőke bájait mutogatja 
egy színes magazin címoldalán 
Piroska farkasa megasztár 
Csipkerózsika valóság-showban ketyeg 
a kis hableány olcsó kávét reklámoz 
a török bazárban ahol Ali Baba 
kínálja alkalmi áron Aladdin 
lámpását a bámész turistáknak 
odébb rágógumit rágcsáló

amerikai katonák 
alkusznak Harun al Rasid

repülőszőnyegére 
Hófehérke Csizmás Kandúr 
mulatójában táncol -  vetkőzik is ha kell -  
a hét törpe ugyanitt kidobó-ember 
csak az ólomkatonák állnak rendületlenül 
egykedvűen véve tudomásul hogy

valamiképp ismét kinőtt 
a sárkány levágott hét feje

bűnrészesek
a kicselezett álmok széthullanak
a párnáink közti csönd tágítja a végtelent
-  kezem kezed moccanását érzi:
a másnapos kontúrok között
így leszek bűnrészes senki
és nincs más vágyam
mint testedhez újra beszélőre menni

M unkács eleste
Ilona húst szeletelt éppen
s az első morajlásra
amibe az ablaktábla beleremegett
ahogy volt (fehér kötényben
bárddal a kezében) rohant a falakra
már ott tolongtak a várbeliek
„Caprara döntő rohamra indul” -
Ilona elszántan készült
sisakot vértet vett hamar
de fehér kötényébe
mit magáról sebtiben levetett
belekapott a bolond szél
s az már ott lobogott a magasban
fönnakadva egy félrecsúszott gerendán
Ilona először nem értette
miért hallgattak el túlnan a fegyverek
csak azt látta
hogy a várbeliek
sápadt tekintettel borulnak elé
a pap lépett melléje
s a zászlórúddá avanzsált

gerendára mutatott: 
„ne sírj lányom... az ott Isten ujja...” 
de Ilona sírt
mert látta: Isten ujja halott...
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[...] Az alkotáshoz kapcsolódó kételyek állandóan 
visszatérnek Márai gondolatmenetében. Nem csu
pán az Olaszországgal elveszített otthonosság érzé
se kínozza, noha ennek sem lebecsülendő' a szerepe. 
Idekapcsolódva jellemző adalék, hogy az Egyesült 
Államokból honvágyat Itália irán t érez, e vonatko
zásban Magyarországnak m ár semmilyen referen
ciája sincs. Tudatos alkotótól elvárható aprólékos
sággal veszi számba -  fogyatkozó -  irodalmi terveit, 
és ugyanekkor olyan mélységű művészi válsággal 
küzd, hogy még azt a kérdést is felteszi magának: 
„tudok-e még magyarul?” E kétely túlpartján azon
ban hitvallásszerűen fogalmazza meg: „Minden sor
ban, amit leírok, önmagamat keresni. Ez a feladat.” 
Ez a gesztus érthető. Márai pályájának egyik fordu
lópontját minden bizonnyal az 1943-as év jelentette. 
A háború m iatt fokozódó cenzúra m iatt felhagyott 
az újságírással, és ugyanebben az évben kezdett ne
ki a naplóírásnak. Ebben a tényben a publikálá
si lehetőségeitől megfosztott író adekvát válaszát 
kell látnunk, amihez két kiegészítést fűzhetünk. 
Újságírói teljesítménye Kosztolányiéval említhe
tő egy lapon, így jobban érthető, hogy a megjelené
si lehetőségek szertefoszlása mennyire fájdalmasan 
érintette Márait. A második következtetés egészen 
kézenfekvő. Olyan megszólalási lehetőséget talált 
meg a naplóformában, ami valamelyest kárpótolta a 
napilapok nyújtotta, de elveszett publikálási lehető
ségért. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy 1989- 
ben bekövetkezett haláláig írta  naplóit, ilyen módon 
közel fél évszázadon át szinte napi rendszerességgel 
rögzítette megfigyeléseit és gondolatait. Kis túlzás
sal az emigráció műfajának is nevezhetjük Márai 
esetében a naplót, ami egy olvasóközönségétől meg
fosztott, ugyanakkor állandó világ- és önértelmezé
si vágytól hajtott író esetében egyfajta „belső nyil
vánosságként” is szolgálhatott.

Az otthonosság-otthontalanság érzését Márai 
esetében nem nevezhetjük ambivalensnek az 1952- 
53-as Napló tükrében. Döntően olyan feljegyzéseket 
ta lálhatunk a kötetben, amelyek a szinte teljes ide- 
genség érzését fogalmazzák meg. New Yorkot felfog
hatatlan nagyságú városnak látja, olyan urbanitás- 
nak, aminek vajmi kevés köze van az öreg kontinens 
metropoliszaihoz. Ennek a városnak nem csak a klí
mája, de az itt letelepedett magyarsága is elviselhe
tetlen. Mindkettő ellen lehet védekezni: légkondici
onálóval és magánnyal. Ami azonban ennél sokkal 
lényegesebb, hogy Márai más értelemben is birkó
zik az otthontalanság-érzéssel. Attól fél, hogy nem 
tud írni itt. Életművének visszatérő témája -  erre 
nem egy utalást találunk a legutóbbi Napló ban is - , 
hogy az alkotáshoz légkör, kultúra, közönség, anya
nyelv szükséges. New Yorkban mindezeket nem ke
resheti. Az emigráns alkotói lét másik nagy kérdése 
az ő esetében, hogy lehetséges-e az asztalfióknak ír
ni. „Nem könnyű, de néha m ár azt hiszem, lehet. Ez 
rangkérdés. S aztán pedagógiai kérdés, mint min
den a világon” — adja meg a jellegzetesen márais vá
laszt. [...]

Bőd Péter ' .M in d e n k ire  v á r  e g y  Ú jv ilá g . M á r a i  
S á n d o r :  A  te l je s  n a p ló  1952  -  1953. Tiszatáj, 
2010., április.
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK
PATRIS SA PIE N T IA

„Az Atya bölcsessége”
A Krisztus hét szava a ke

resztfán című művemben fel
használt dallam eredeti latin 
szövegének kezdősorát válasz
tottam cikkem számára. Nem 
véletlenül. Haydn hasonló cí
mű művére utalva egész sor 
Haydnnal kapcsolatos régi és 
új élményem bukkant fel gon
dolataimban. Hiszen az utób
bi hetekben történt, hogy vélet
lenszerűen rákapcsoltam egy 
Haydnnal foglalkozó tévéfilm
re. Levélrészletek hangzottak 
el, olyanok, amelyek még ma
gánéletébe is befurakodó rész
leteket tártak  fel Haydn papá
ról. Mert gyakran emlegetik őt 
a zenetörténetben ilyen jelző
vel. Valahogyan így közeledett 
hozzá Mozart is híres vonósné
gyes sorozatának ajánlásában. 
Ilyennek látjuk mi is a 20. szá
zadban: BÖLCS ATYÁNAK. 
És nem is tévedünk. Mozart lá
zongásával, Beethoven küzdő- 
szellemével ellentétben Haydn 
a bölcs nyugalom világát su
gározza életművével és az azt 
megkoronázó két monumentá
lis remekművel, a Teremtés és 
az Évszakok című oratóriuma
ival. A hatalmas kompozíció
sor mögött szerényen húzódik 
meg mindennapi élete. A pon
tosan betartott napi programja 
legendás a zenészek körében, 
annak dacára, hogy később so
ha senki a zeneszerzők közül 
nem igazította napi munkáját 
a Haydn-i órarendhez. Talán 
egyedül Csajkovszkij a kivétel. 
Akárcsak Haydn, ő is naponta 
komponált, és vallotta: ne várd 
az ihletet, fogj hozzá minden
nap ugyanabban az időben a 
komponáláshoz. Haydn mesz- 
sze túlment ezen, mert szinte 
percnyi pontossággal követett 
egy napi programot, amelyben 
a reggeli komponálás csak egy 
volt a sokadik teendőből. Kora 
reggel tanított, délfelé kiko- 
csikázott életet látni. Délután 
hangszerelt. Este próbált, vagy 
éppen hangversenyt adott fő
úri hallgatósága kívánságára. 
Közben bőségesen étkezett, be
leértve a késő esti kiadós va
csorákat is. És! Nyugalom árad 
körülötte, sehol semmi disszo
nancia az életében, zenei tevé
kenységében. Legalábbis nem 
feltűnő konfliktusok kísérik 
mindennapi életét, csak a meg
szokott átlagos napi csetepa
ték.

Milyen szürke kis élet a ren
geteg mű hatalmas árnyéká
ban -  mondhatnánk a rohanó,

mindent elnyeléssel fenyegető, 
cinikus és kegyetlen 20. század 
emlékével a bensőnkben. De 
vajon mihez kell nagyobb erő? 
A hatalmas, lázongó kitöré
sekhez, vagy a kitartó, az éle
ten és az alkotáson bölcsen úr
rá levő szellemi nyugalomhoz, 
KIVÁRÁSHOZ? Haydn kivár
ta életműve diadalát. Ó maga 
utal arra, hogy kételyei voltak 
arra vonatkozólag, hogy művei 
tovább élnek-e az utókor emlé
kezetében, és a párizsi, londoni 
előadások győzték meg arról, 
hogy művei kilépve a közvetlen 
hazai környezetből eleven erő
vel ragadják meg a hallgatósá
got. Örömmel nyugtázta nagy 
művei, kamarazenéje európai 
sikereit. Lekerekített életmű
vet hagyott maga után, akár
csak Verdi. Élete alkonyán még 
fokozni is tudta alkotásainak 
szellemi kitárulkozását. Ebben 
is hasonlít rá Verdi. Patris sa- 
pientia, jut eszünkbe mindket
tőjükről.

Amikor írásomhoz nekikezd- 
tem, egészen más cím forgott a 
fejemben. Például ez: A haydni 
tükörben. Minden mű, minden 
életmű és minden zeneszer
ző tükör, amelybe beletekintve 
önmagunkat véljük felfedezni. 
Az a tükör, amit Haydn ta rt e- 
lénk, nem kedvez az izgága em
bereknek, kissé görbe tükör
ben láthatják magukat. Nem 
nyerheti el a tetszését a hata
lomra vágyóknak sem, még a 
hősökre sem gyakorolhat a visz- 
szatükröző arckép valami meg
nyerőén. Nem kedveli ez a tü
kör a romantikát sem, kivéve 
ha olyan bölcs ember néz be
le, mint Brahms. De kedvesen 
visszamosolyog olyan valóban 
vidám szellemű emberre, mint 
Prokofjev. A haydni tükörben 
a 20. század általában, de kü
lönösen a zenéje nem láthatott 
tetszetősen visszaintő, egyet
értő pillantást. Valahogy elma
radt az a fesztiválözön, amely 
jó néhány más alkotó életműve 
köré fonódott. Nem is igényel 
ilyesmit a Haydn-zene: van ide
je kivárni egy kedvezőbb vi- 
lágfordulatpt, egy BÖLCSEBB 
EMBERISÉGET. Egy nem ösz- 
szevissza rohangáló, céltalan 
emberi társadalmat. Vár egy 
olyat, amely harmonikusan il
leszkedik a természetbe, az 
ember valóságába, nem kérve 
kérkedőn számon és nem cél
talanul, osztályozva a jót és a 
rosszat.

TERÉNYI EDE
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Májusi évfordulók
1 — 310 éve halt meg John Dryden angol drámaíró

390 éve született Zrínyi Miklós
2 -  230 éve halt meg Józef Baka lengyel költő

135 éve született Otto Stoessl osztrák író 
100 éve született Tatay Sándor író 

3 -3 5  éve halt meg Háy Gyula író
4 -  100 éve született Jócsik Lajos író

70 éve született Krizsán Zoltán erdélyi publicista
5 — 40 éve halt meg Paul Celan osztrák költő

210 éve született Louis-Christophe Hachette francia kiadó
6 -  470 éve halt meg Juan Luís Vives spanyol humanista
7 -  130 éve halt meg Gustave Flaubert francia író

70 éve született Kocsis István író 
8 -1 0 0  éve halt meg Girolamo Rovatta olasz író
9 -  380 éve halt meg Théodore Agrippa D’Aubigné francia költő

110 éve született Ignazio Silone olasz író
10 -  150 éve született Fináczy Ernő magyar pedagógus

50 éve halt meg Jurij Karlovics Olesa orosz író
250 éve született Claude-Joseph Rouget de Lisle francia költő

11 — 250 éve született Pálóczi Horváth Ádám költő
12 -  85 éve halt meg Amy Lowell amerikai költőnő

40 éve halt meg Nelly Sachs német koltőnő
13 — 170 éve született Alphonse Daudet francia író

850 éve született Ibn al-Aszir arab történész 
120 éve született Makkai Sándor író

14 -  85 éve halt meg Rider Haggard angol író
85 éve született Herédi Gusztáv erdélyi író
260 éve született Lorenzo Mascheroni olasz író
85 éve született Nemeskürthy István író, irodalomtörténész

15 -  85 éve született Savin Bratu román kritikus
16 -  80 éve született Titus Popovici román író

30 éve halt meg Marin Preda román író
17 -  150 éve született Nataly von Eschstruth német írónő

50 éve halt meg Jules Supervielle francia költő
18 -  100 éve halt meg Eliza Orzeszkova lengyel írónő

485 éve halt meg Pietro Pomponazzi olasz humanista
19 -  530 éve halt meg Jan Dlugosz lengyel krónikás

15 éve halt meg Páskándi Géza
185 éve halt meg Claude-Henri Saint-Simon francia író

20 -  90 éve halt meg id. Ábrányi Emil író
540 éve született Pietro Bembo olasz költő 
100 éve született Gáldi László magyar nyelvész

21 — 130 éve született Tudor Arghezi román költő
22 -  100 éve halt meg Jules Renard francia író
23 -  470 éve halt meg Francesco Guicciardini olasz történész
24 -  160 éve halt meg Jane Porter skót írónő
25 -  185 éve halt meg Luigi Fiacchi olasz költő
26 -  110 éve született Vitezslav Nezval cseh költő
27 -  485 éve halt meg Thomas Münzer német hitújító

20 éve halt meg Vincze Lajos amerikai magyar etnográfus
28 -  100 éve halt meg Mikszáth Kálmán

130 éve született Oswald Spengler német filozófus
29 -  50 éve halt meg Mészöly Gedeon nyelvész
30 -  50 éve halt meg Borisz Paszternák orosz író 
3 1 -4 0  éve halt meg Fábry Zoltán szlovákiai magyar író

100 éve született Paul Langfelder romániai 
német irodalomtörténész

? -  1130 éve halt meg Arivara no Narihira japán költő 
635 éve halt meg Ibn al-Khatíb arab történész

Slem i gondolata
VÍZSZINTES
1. Összefüggés jelzője lehet. 7. 

Finn város polgára. 12. Slemi gon
dolatának kezdete. 14. Kettőt! 15. 
Poharakat egymáshoz ütöget. 17. 
Osztrák, jemeni és spanyol autójel
zés. 19. Masina burkolólemeze. 20. 
Magasodik. 21. Öreg férfirokon be
céző megszólítása. 23. Irányzat, ré
gies szóval. 24. Petőfi tábornoka.
25. Nagyszülő becézése. 27. Zamat.
28. Golden ...; San Francisco hí
res hídja. 29. ... Nin; amerikai író
nő. 31. Teázási időpont. 33. Csak ... 
mennek el; szólás. 34. A szélein zi
zeg! 36. Abba az irányba tüzel. 38. 
... Klub; tévéadó. 39. Fejér megyei 
városból való. 41. Szinte, mint. 42. 
A gallium vegyjele. 43. Csavaró. 
45. Egyhangúan kínos! 46. Mű 
létrehozásával kapcsolatos. 48. 
Mérnöki vonalzó. 49. Slemi gondo
latának befejezése. 51. Egyházi gyű
lés. 52. Ezen a helyen levő.

FÜGGŐLEGES
1. Műszaki tanár. 2. Bodri lak

ja. 3. Középen esdő! 4. Bent rá
akad! 5. Forró vízből, rumból és 
cukorból készült ital. 6. Körülbelül 
0,8 literes (edény). 7. Tolózárral re
teszelő. 8. Tóninak is becézik. 9. 
Részeg, mint ... (szólás). 10. -hat, - 
... 11. ... gros; nagybani kereske
dés. 13. Bukaresti éjszakák! 16. 
Demeter beceneve. 18. Etilalkohol.
20. Esetleg, kissé tréfás szóval. 22. 
Fényelnyelő. 24. Ideiglenes fabó
dé. 26. Kaik belseje! 28. Vízimadár. 
30. Rendes, hétköznapi. 32. 
Békaparadicsom. 33. Tolvajnyelv.
35. ... Garbo; legendás színész
nő. 37. Nyugat-magyarországi táj
egységről való. 39. Mozlim zarán
dokhely. 40. Teheránban lakik. 43. 
Fosztóképző. 44. Régmúlt időkből 
származó életfelfogás. 46. Vissza: 
bizony, őseink szavával. 47. Betiltó!
49. Kettős betűnk. 50. Ismételt til
tás.

B O T H  LÁ SZLÓ
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