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„Vésőm alatt porladva hullt a márvány”

HELIKON
KARÁCSONYI ZSOLT

Jelként az időben
Nem tudható, hogy az utókor pontosan hol, mely 

irodalmi polcokon helyezi el azt a költőt, aki átél
te, m egírta a XX. századot, bizonytalan, hogy 120. 
születésnapján ki milyen verset akar vagy kényte
len m egtanulni Faludy György írásai közül, nehéz 
megsejteni, hogy könyvtárszagú lesz-e, vagy pe
dig az életmű egy része, akár egésze vékony por
réteg alá kerül. Mindezek a bizonytalanság ta la
ján állnak.

Ami biztos, hogy a költő nem tehet mást, megpró
bál jelként megállni az időben. Az ehhez rendelke
zésre álló tér azonban igencsak vékony, talpalatnyi, 
a rendelkezésre álló idő sem több, szárnysuho- 
gásnyi. A különböző alkotók megítélésében éppen 
ezért, mindig is van némi esetlegesség.

Ha egyértelmű is, hogy ez vagy az a szerző kiállja 
a lírai anyagmegmaradás próbáját, ha dobogós he
lyen marad, folyamatosan ott van a manapság any- 
nyira divatos legjobb tíz listáján -  mindez még ko
rántsem oldja meg a költő gondjait. A skatulyázást 
szinte lehetetlen elkerülni. „Emigrációba és babit- 
si elefántcsonttoronyba vonult”, „Ady közéleti lírá
jának méltó folytatójaként dörömbölt a XX. század 
első és második felének kapuszárnyain”. Ehhez ha
sonló mondatoktól súlyosodik a jövendő, ha Faludy 
György eljövendő életeire gondolok. Mert abból az 
egyetlen lehetséges pontból, ahol műveit létrehozta: 
szám talan irányba indulhatnak el az emlékezés, a 
felejtés, vagy az indulatok ösvényei; és ne felejtsük, 
hogy a jövendő, még a múltat is képes átrajzolni.

Ki gondolta volna húsz évvel ezelőtt, hogy József 
Attila hajának lángolása már nem lesz ingerlő 
anekdota heveny kultúrpartikon, ki gondolta ötven 
évvel korábban, hogy Ady Endre költészete és sze
mélye nem lesz újra és újra vitatém a irodalmunk 
berkeiben, hogy a kortárs magyar költészetre a hu
szonegyedik század elején Kosztolányi lesz egyre 
nagyobb hatással.

A tökéletes, égi olvasók romló földi m ásainak ke
zében leginkább az fenyegeti Faludyt, hogy még
sem tudják majd könnyedén beskatulyázni és poro
sodni hagyja a szellemi restség.

De a megfelelő pillanatban O majd visszaszól az 
időben.

Faludy György 1910 -  2006 (Szentes Zágon felvétele)
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BLÉNESI ÉVA

„Olvass, bolyongj, szeress”
A humanista Faludy önteremtése és világterem tése

„Mily mesteri alkotás az ember.” 
William Shakespeare

Vannak a szellemnek olyan kiválósá
gai, akiktől nemcsak a kortársak, de az 
utókor sem tud szabadulni, akikről úgy 
érezzük: örökké jelenvalók. „Öröm volt ró
la úgy beszélni, mint Adyról vagy József 
Attiláról -  de jelen időben. Öröm volt el
nézni, hogy hiába fogy a test, a szellem 
folytatja magasrepülését, és engedelmes
kedni kényszeríti a gyengülő végtagokat, 
hogy szinte százévesen is megbízható, 
duhaj cimbora, aki rendületlenül fené
kig habzsolja az életet, és nem zárkózik 
be csüggedt halál-lírát komponálni. [...] 
Azt hiszem, soha nem fogok tudni múlt 
időben beszélni róla”1 -  mondja búcsúz
tatójában a költő-tanítvány, Orbán János 
Dénes.

Nem tudunk szabadulni szellemétől, 
bizonyára azért sem, mert olyan dolgokat 
lát meg és mond ki a költő a saját koráról 
és a saját korának, amelyekben egy-egy 
történelmi korszak egész lényege tükrö
ződik és sűrítetten van jelen benne olyan 
életérzéseknek, léttapasztalatoknak és 
tanulságoknak a sokasága, amelyeknek 
az időszerűsége nemhogy tompulna, ha
nem egyre fájóbban exponálódik az idők 
folyamán.

Ilyen kiválósága a magyar szellemnek, 
de minden bizonnyal korunk tágan értel
mezett európai szellemiségének is Faludy 
György, akiről a költő-barát, Szőcs Géza 
így vélekedett: „Faludy egy őrült világ
ban majdnem száz éven keresztül hordoz
ta azt az üzenetet, hogy léteznek -  hogy 
létezhetnek, hogy létezhetnének -  épeszű 
emberek és épeszű világok. Ez a hit, ez 
a bizalom, ez az üzenet kormányozta őt 
át egy tébolyult évszázadon, mint valami 
modern Benyovszky Móricot, akinek meg 
kellett járnia Szibéria poklát és a fél vi
lágot, mígnem Madagaszkár királyaként 
esett el a sziget szabadságának védel
mében. Faludy György, mint ezeregyéj- 
szakás gazdagságú szigetek uralkodója, 
most sírjába száll, mi pedig azzal a vég
leges tudással leszünk tanúi ennek, hogy 
ilyen emberek, mint ő, már soha többé 
nem fognak születni.”2

Amikor nem kis vívódás után elvállal
tam e monográfia megírását, elsőként ön
kéntelenül is a Rotterdami Erasmus elő
szava jutott eszembe, amelyben Faludy 
György így fogalmaz: „Irigylésre méltó
ak azok a biográfusok, akik a XV-XVI. 
század oly nagyságainak életét kutat
ják, mint Leonardo, Kolumbusz avagy 
Rabelais. Ezen személyiségeket oly titok
zatosság lengi körül, hogy a kutató ala
posan kiélvezheti a találgatások gyönyö
rét.

Ezzel szemben Rotterdami Erasmus 
ezerszámra fennmaradt leveleiből, a kor
társak feljegyzéseiből, a róla szóló írá
sokból mindent megtudhatunk, és éle
tét szinte napról napra le tudnók írni.

Úgyhogy Erasmus biográfusa siránkoz
hat a rendelkezésére álló anyagok töm
kelegé miatt, hiszen a másoló státusá
ba süllyed egy olyan területen, ahol már 
minden követ felforgattak.”3

Erasmusszal ellentétben Faludyról 
nem mondhatjuk el, hogy a róla szóló mű
vek az idő folyamán egyre csak halmo
zódtak volna, legkevésbé pedig azt, hogy 
művei vizsgálatakor olyan területen jár
nánk, ahol már minden követ felforgat
tak volna. A hátrahagyott műveket lát
va azonban a monográfusa siránkozhat 
a feldolgozásra váró anyagok tömkelegé 
miatt, ha nem is nyolcvannál több, mint 
Erasmus esetében, de legalább két tucat 
szorgos kutató kellene, hogy valamennyi 
darabját értelmezze.

A költő élete és működése annyira köz
ismert, elsősorban páratlan gazdagsá
gú és töretlen népszerűséggel bíró mű
veiből, de a közszerepléseiből, a sajtóból, 
a róla szóló dokumentumfilmek interjú
in keresztül egészen a neves irodalomtör
ténész, Pomogáts Béla pályarajzáig, hogy 
a bennük levő tényanyagoknak az újon
nan való felsorakoztatásával hiába va
ló munkát vállalnék. Ilyen előzmények 
után legfeljebb újragondolhatom az iro
dalomtörténetben elfoglalt helyét és meg
próbálhatok az alkotói pályájához egy 
bizonyos szemszögből közelíteni, új hang
súlyokat helyezve el az értékelésében.

Életének sommás foglalatában olvas
hatjuk: „Mindent megért, mindent meg
értett, mindent megverselt. Mindenhol 
élt, mindenkivel találkozott, minden
honnan elűzték. Nem mindenkit szere
tett, nem mindig lehetett a hazájában. 
[...] Majd száz év magány. Majd száz év 
együtt lét. Csak le kell emelni a polcról.
[ ...r

Faludy műveinek értelmezésekor a mo- 
nográfusnak több tucat könyvet kell le
vennie a polcról pusztán a szerző művei 
közül, kezdve a Heine Németországától 
(1937) a frissen megjelent Elfeledett ver
sekig (2010), és sok követ kell felforgatnia 
a különböző források felkutatása közben. 
Intézeteket, intézményeket, archívu
mokat, könyvtárakat kell felkeresnie 
Magyarországon (Evangélikus Országos 
Levéltár, Fasori Gimnázium, Budapesti 
Zsidó Hitközség, OSZK Kézirattára, 
Nemzeti Múzeum Történeti Fotótára, 
Politikatörténeti Intézet, Allambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára, Szabó 
Ervin Könyvtár) és lehetőség sze
rint külföldön is (az Österreichische 
Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek 
Graz, Deutsche Nationalbibliothek, Bib- 
liothéque Nationale de France, Toronto 
Public Library, University of Toronto 
Library, The British Museum Library), 
de felkeltheti egy vérbeli kutató kíváncsi
ságát egy archívumbeli apró mozzanat is, 
és arra sarkallhatja, hogy utánanézzen 
a dolognak.5 Érdemes „végiglátogatnia” 
egytől-egyig a Fóti Edit által megálmo

dott, különleges esztétikai élményt nyújtó 
Faludy Tárlata it, valamint a Szalay Lajos, 
Kass János, Lesznai Anna műveit bemu
tató kiállításokat. Lapozgathatja, ha te
heti, a könyvritkaságnak számító, Damó 
István illusztrációival készült Ballada a 
Senki Fiáról című kötetet. Végignézheti 
Várkonyi László, Bahget Iskander fotó
it, izgalmas életútutazást tehet a Bodnár 
János szerkesztette Magyar Odysseus. 
Faludy élete képekben című reprezenta
tív kiadvány végiglapozgatása közben, 
rendkívül hasznos ellátogatnia a Petőfi 
Irodalmi Múzeumba, kipróbálhatja az in
teraktív Verstérképet; igazi élményt jelent 
végignéznie a Faludy György, költő vagy 
a Kalandozásaink Faludy Györggyel cí
mű (és más vele kapcsolatos) dokumen
tumfilmeket, például a Faludy szerelmeit, 
nem utolsó sorban pedig a Kalózok sze
retője című kiváló animációt. Hallgathat 
Faludy-dalokat (Hobo és Gerendás Péter 
megzenésítette verseket), továbbá hang- 
felvételeket a londoni BBC és a Szabad 
Európa Rádió korabeli magyar adá
sainak archívumából és megnézheti a 
Varnus Xavérral közösen készült kon
certfilmet. Szerencsés esetben pedig 
meginterjúvolhatja azokat, akik a köl
tőt közvetlen közelségből ismerték, vagy 
műveinek alapos ismerői közé tartoz
nak. Tanulságos szúrópróbaszerűen szó
ba állnia különböző státuszú és más-más 
osztályhoz tartozó emberekkel és a köl
tőről való ismereteikről faggatnia őket. 
Ezenkívül recenziók sokaságát kell elol
vasnia az írott sajtóból, és akkor ott van 
még a világháló, mint kiapadhatatlan 
forrás, ahol jelenleg a Google keresőprog
ramja 3 másodperc alatt 17 900 találatot 
ad ki a neve beírásakor.

A művekkel való újratalálkozás so
rán századunk egyik legdifferenciál
tabb szelleme szükségszerűen a maga 
ezerarcúságában bontakozott ki előt
tem, akinek az előzetes olvasmánya
imban élő emléke egyáltalán nem ko
pott meg, de a felfrissített olvasás során 
még közelebb került hozzám. Ez látszó
lag megkönnyítette a munkámat. De ép
pen mert a felelevenített művek sokféle
sége által közvetített arc még közelebb 
került hozzám és egyre többet láttam 
belőle, egyre távolodtam az egységes 
egészként megragadható Faludy-kép- 
től, ami megnehezítette a munkámat. 
Újra találkoztam a lírikussal, aki hol 
a saját hangján, hol pedig maszkot ölt
ve Villon, Michelangelo, Arnault Dániel, 
Pietro Aretino, Walafridus Strabo, 
Heinrich Heine, Lorca, Casanova, Li Ho, 
Amár ben Nászer és még sokak hang
ján szólt hozzám; kimeríthetetlen tér-idő 
utazást tettem a fordítóval a nyelvek 
és kultúrák között a Test és lélek vagy 
a Pantagruel olvasása közben; vagy a 
Rotterdami Erasmus lapjaiból megele
venedő eszm etörténész révén; újraél
tem a (memoár)író immig- és emigráci
ójának minden örömét, búját a Pokélbéli 
víg napjaim olvasása közben; csodáltam 
a filológust, aki képes merő kíváncsi
ságból végigkísérni a latin ius szó szere
pét és fordításának koronkénti változá
sát Horatius verseiben,6 vagy impozáns 
jegyzetapparátussal ellátni a saját for-
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d ítása it, értekező prózakötetét; a mű
vészettörténészt, aki úgy „kalauzolt” 
végig az Uffizi képtáron, hogy „tárla tve
zetése” nyomán Botticelli angyalai k i
léptek a képből; talá lkoztam  a közíró
val, aki a szám kivetettekkel m inden 
körülm ények között nyílt sorsközössé
get vállal, vagy érzékenyen reflek tá l ko
ru n k  globális válságproblém áira vagy a 
világ tudom ására  hozta 1957-ben példá
ul azt, am it egy nem zet élet-halálharcá- 
ról ann ak  tudn ia  kell,7 de talá lkoztam  a 
kritikussal is, ak inek  csa lha ta tlan  volt 
az esztétikai érték íté le te  és odafigyelt 
pá lya társa ira , a fárad h a ta tlan  iroda
lomszervezővel, a sziporkázó pedagó
g u ssa l,8 m egism erkedtem  a lebilincselő 
tö rténetek  mesélőjével. Végül talá lkoz
tam  e látható  ének mögül kibontakozó 
kevésbé látható , rejtettebb személyiség
gel, a hum an is ta  tradícióhoz tudatosan  
kapcsolódó em b erre l. „Mily 
m esteri alkotás az em ber”
-  mondja H am let. Az én az 
em beri lény legbelső rendező 
központja -  m ondják a lélek
tanászok. Faludy műveinek 
kevésbé kiism erhető, re jte tt 
énjére m agam  is úgy tek in tek , 
m in t egy olyan elosztott háló
zat modelljeként működő pa- 
lim pszesztikus9 m űalkotásra, 
amelyhez csak sok réteget fel
fejtve lehet egyre közelebb ke
rü ln i. Azonban a m egism erés
nek és a m egértésnek ebben a 
folyam atában -  Dilthey meg
lá tá sá ra  tám aszkodva -  nem 
tévesztem  szem elől, hogy el
méletileg i t t  m inden érte lm e
zésnek beleütközünk a h a tá 
raiba, az értelm ezés m indig 
csak bizonyos fokig hajtja  
végre a feladatát: így m inden m egértés 
m indig csak viszonylagos m arad, és so
ha  nem zárható  le. Individuum  est inne- 
fabile, az egyén k im ondhata tlan .10 Ezt a 
feltevésemet erősítette  meg a költő uno
kájával, A lexander Faludyval vá lto tt le
velezéseink egyik részlete, amelyben azt 
ír ta , hogy érdekes módon nagyapja csak 
az időben v isszatekintve vált valam ely
est megfoghatóvá, „rögzíthetővé” szá
m ára .11

M egközelítésemben a rra  teszek k ísé r
letet, hogy e sokrétű  életm űben te tten  
érjem  azt az alkotó em bert, aki egyszer
re két d rám a főszereplője, vagy aho
gyan egy ásványtanból kölcsönzött me
taforával élve fogalm azhatnék: enzim 
és k ris tá ly  is egyben. Miközben a m in
dennapi alkotói életének a felszínén dol
gozik, m aszkjait váltogatva felragyog- 
ta tja  a m aga k ris tá lya it, a H a m le t já t  és 
L e a r  k i r á l y á t ,  ezzel egyidőben Puckként, 
m int m egfoghatatlan, örökös ferm entá
ciót okozó enzim-fenomén a lak ítja  a fel
szín a la tti re jte tt ént, építi a személyisé
gét, keresi élete értelm ét, küzd az idővel, 
az elm úlással, az emberi lét végső kérdé
seivel, a lak ítja  önm agát, hogy az tán  az 
énform álásban és az em berform álásban 
ráta lá ljon  önnön lényegére: az a lko tás
hoz alkosson alkotást.

A vázlatos á ttek in tést kiindulópont
nak  tekintem  ahhoz az elméleti keret
hez, amelyen belül értelmezhetővé válik 
Faludy hum anista  m egalapozottságú köl
tői univerzum a. Ehhez egy szabadabb ér
telmezői s tra tég iát választottam , amely
ről úgy véltem, hogy a legközelebb áll 
Faludy szövegalkotói-poétikai világá
hoz. M egpróbáltam „kihallani” műveiből 
a költő hangját, am ikor az én megannyi 
érzékeny p illanatára  töredezett világ
időként szól belőle, vagy biztat és össze
fog a hangulatok, gondolatok erejével, 
annak  meggyőző erejével, am i nem csak 
az egyén, az egyik én szám ára érvényest, 
boldogítót keresi a testben-lélekben, ha
nem m indig azt a ta r tá s t, mely ember- 
szabásúan viseli és alakítja  a rászabott 
sorsát, a világot. U gyanakkor igyekez
tem  minél közelebb kerülni a költő lírai 
önértelmezéséhez és odafigyelni a szöve

gekben fellelhető „kódolt instrukciókra”. 
Ilyen „rejtett u tas ítá snak” tek in tettem  a 
költő Kölcsey H u s z t  című epigram m ájára 
em lékeztető sorait: „Olvass, bolyongj, sze
ress. Nagyon kívánj boldognak lenni.”12 
Csak míg a Kölcsey-epigramma szálló
igévé vált záró bölcsességében -  „Hass, 
alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül” 
-  a c s e le k v ő  h a z a s z e r e te t  ju t kifejezésre, 
addig Faludy idézett sorai a c s e le k v ő  e m 
b e r s z e r e te t  program jának foglalatát ad
ják , amely egy tágabb perspektívát kínál 
ugyan, de -  am int ezt a költő egész élete 
példázza -  elválaszthatatlanul összefügg 
a cselekvő hazaszeretet fogalmával is.

(Bevezetés
egy készülő monográfiához)
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szó szerepét Horatius verseiben és észrevet
tem, hogy az ellenreformáció jognak fordítja, a 
protestantizmus igazságnak, a nacionalizmus 
pedig államérdeknek.” Lásd Faludy György: 
Előszó In uő.: H einrich  H eine. N ém etország. 
F aludy G yörgy á tköltésében . Müller Károly 

Könyvkiadóvállalat, Budapest, 
1945. 8.

7Lásd Faludy György 
-  Faludy Zsuzsa-Pálóczi- 
Horváth György: E gy nép tr a 
g éd iá ja . A  m a g ya r  sza b a d sá g -  
harc év szá za d a i. Alexandra 
Kiadó, Pécs, 2007.

8Lásd Faludy, George: 
Education. A Viewpoint. 
Conference Paper, Banff, ALB, 
1972.

9Lásd Bokor József (szerk.). 
P a lim p szesz tu s , In: A  P a lla s  
n agy lexikona, (gör., szó sze
rint: újból lesimított), azoknak 
a kéziratoknak a neve, melyek
ben az eredeti szöveget gon
dosan kivakarták, vagy át
ragasztották, hogy helyébe 
másikat lehessen írni (innen 
latin neve: codex rescriptus). A 
papirusz, hártya és egyéb író

anyagok drága volta miatt ezt már az ókorban 
megtették, de fokozott mértékben a középkor
ban, midőn az ókori klasszikusok műveit is el 
lehetett tüntetni és szövegükre evangéliumo
kat és egyéb vallásos tartalmú könyveket ír
ni. Ha aztán az átragasztás és vakarás dacá
ra kicsillámlott az eredeti (alsó) szöveg, akkor 
a jelenkori filológusok s paleográfusok figyel
mesek lettek rá és alkalmas vegyi szerekkel a 
felül ragasztott papirosréteget, vagy a vaka
rás fölébe írt szöveget eltávolítván, gyakran 
rendkívül becses leletekre akadtak. így jött 
napfényre: Cicero, De Republica, Frontonis 
orationes et epistolae, Gaii institutiones stb. 
http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/079/ 
pc007916.html#8

10Lásd a kérdés részletes kifejtését Dilthey, 
Wilhelm: A hermeneutika keletkezése (1900) 
http://art.pte.hu/oktatasi_anyagok/hamche- 
rif/esztetika-l/Dilthey-A-hermeneutika-kelet- 
kezesel900.pdf

nLásd a kérdés kifejtését a 2010. július 21-i 
levél részletében Alexander Faludy szíves be
legyezése alapján: „Nagypapa was constant
ly refashioning himself in terms of both artis
tic identity and biographical presentation and 
the two are intimately connected. Funnily 
enough when he was alive I didn’t feel I had 
any secure handle on who he was -  in a cer
tain sense he has only become knowable (‘fi
xable’?) in retrospect.”

12Faludy György: 1980. In uő.: Viharos év
század. Forever Kiadó, 2002.69.
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F. Gy. mester utazásai 
térben és időben

PAPP ATTILA ZSOLT

Faludy György alapvetően szerep
játszó, maszkváltogató költő: művésze
te azonban talán akkor a legérdeke
sebb, amikor nem pusztán magára ölt 
bizonyos szerepeket, szereplehetősége
ket, hanem szabályszerűen újraírja, újra 
megteremti azokat. Nem véletlen, hogy 
Villon-átköltései parázs vitát váltottak 
ki az irodalmi közvéleményben, számos 
irodalomértelmezési problémát vetve fel. 
A szerepjátszásnak ezen végletekig feszí
tett, a magyar irodalomban eladdig isme
retlen válfaja mellett azonban nóvumot 
jelentenek epikus, szubjektív történelmi 
verstablói is, melyekben egy másfajta, al
ternatív (kultúr)történet körvonalazó
dik. Az ebbe a kategóriába tartozó versek 
alapját mindig egy konkrét történet ké
pezi. Azt, hogy Faludy kevésbé fogékony 
a lírai versépítkezés iránt, és sokkal in
kább epikus sémákban gondolkodik, már 
első kritikusai és recenzensei is észrevet
ték, és a Faludy-költészet egyik legfőbb 
jellegzetességeként emelték ki. Szabó 
István A pompeji strázsán című verses
kötetről írott 1938-as tanulmányában1 
Faludyt egy új epikus hullám költő
jének nevezi, aki elszakad az unal
massá és sematikussá vált poszt-ro
mantikus líraiságtól. Ezt az epikus 
fordulatot a versek műfaja is tükrözi: 
a kötet versei nagyrészt ódák és bal
ladák; és főként balladák. A Faludy- 
balladák esetében a kiindulópont 
többnyire egy esemény vagy egy tör
ténetileg rögzített élmény. Az, hogy 
történeti rögzítettségről és élmény
ről beszélünk egyszerre, paradoxá- 
lisnak tűnhet, ám valójában Faludy 
(elbeszélői) versművészetének egyik 
kulcsa. És mivel történetileg beazo
nosítható alapszituációkról van szó, 
a szövegek tele vannak különféle 
művelődési elemekkel: nevekkel, ala
kokkal, korhű dekorációval, korabeli 
művészeti-filozófiai áramlatok alap
terminusaival, meg mindennel, ami kell 
ahhoz, hogy el is higgyük neki: most va
lóban ott vagyunk, ahol vagyunk, és va
lóban csak egy kiragadott történelmi tab
ló leírása (vagy inkább lefestése) a tét.

Meg kell említenünk egy fontos megkö
zelítési szempontot: a nézőpont kérdését. 
A nézőpont jelen esetben a narrátori né
zőpontot jelenti, a történetet elbeszélő én
nek a történet tárgyához viszonyított he
lyét. Kétféle nézőpontról beszélhetünk. 
Az egyik az, amikor a narrátor és az ál
tala elbeszélt történet központi figurá
ja (néhány esetben mellékszereplője) egy 
és ugyanaz a személy, magyarán, amikor 
ő maga — a beszélő — a megidézett alak. 
Ez esetben a narrátor belülről referál egy 
adott helyzetről, s ezt a versbeszéd -  ter
mészetesen -  erőteljesen tükrözi. A másik 
eset pedig az, amikor a narrátor kívülről 
szemléli az általa elmondott történetet, 
nincs implikálódva az elbeszélésbe.

A történetek látszólag csakis önma
gukról szólnak, és számos esetben -  úgy 
tűnhet -  az olvasók pletykaéhségét hi
vatottak kielégíteni; el lehet csámcsogni 
azon, hogy Michelangelónak hány fiúsz
eretője volt, milyen mérete volt Napóleon 
hímtagjának, milyen volt Ferenc József 
császári és királyi teljesítőképessége, 
vagy hogyan is nézett ki a rokokó udvari 
szerelem a költő Bellmann, egy Ulla nevű 
nő és egy szamár szemszögéből. Ahhoz, 
hogy ne csak egyszerű (kultúr)történeti 
pletykaként olvassuk ezeket a szövegeket, 
meg kell találni azt a kontextust/kontex- 
tusokat, amelye(ke)n belül működőképe
sek lehetnek, s amely egyfajta interpretá
ciós keretet is biztosíthat számu(n)kra.

A történetek középpontjában mindig 
egy jól körvonalazott figura áll, akit a 
szöveg (ezen belül a többi „szereplő” szö
vege) reflektorfénybe állít. A versek ér
telmezésének egyik lehetséges kiinduló
pontjaként tételezhetjük a narrátornak a 
szöveg előbb említett központi figurájával 
való azonosulása, illetve távolságtartása 
kérdését. Ebben a kérdésben csak látszó

lag van segítségünkre az, hogy tudjuk: 
az elbeszélt történetek többnyire egyes 
szám első személyben vannak megírva. 
Ez mindössze a perspektíva szempont
jából tűnhet érdekesnek, pontosabban 
a perspektíva által alakított beszédmód 
szempontjából; de nincs túl nagy jelentő
sége a szöveg hangnemét és a központi fi
gura megformálását illetően.

Az azonosulás kérdéskörét járjuk 
körül két konkrét példa segítségével. 
Vegyünk két személyt és két-két, azaz 
négy verset. A két személy Michelangelo 
és Napóleon -  az ötlet, az összehason
lítás eleve abszurdnak és mulatságos
nak tűnhet, de a kezdő lépést hadd te
gyük egy naiv olvasói hozzáállással, 
hogy aztán fokozatosan eljussunk az ér
telmezés lehetőségéig. A Michelangelo- 
és Napóleon-szerepversek tematiká
jukban és témakezelésükben is eltérést 
mutatnak. A Michelangelo utolsó imá
ja Faludy egyik korai verse, A pompeji

strázsán című kötet nyitóverse; tekint
hetjük az egész Faludy-költészet tartal
mi és motivikai megelőlegezőjének, af
féle intrónak a későbbi életműhöz. Aki 
beszél, az nem más, mint a hetvenhat 
éves Michelangelo Buonarotti, aki hasz
talan próbálkozik az istenség megszólí
tásával, kénytelen bevallani kudarcát:

„Hetvenhat éve állok fenn az állvány 
deszkázatán, de nem találtalak.
Vésőm alatt porladva hullt a márvány 
s öklömben torzó, vagy bálvány maradt. 
Nem leltelek meg, illanó szivárvány, 
ki ott ragyogtál minden kő alatt.”2 
Az agg mester, bár az egész életén át 

keresett Istent sehol sem találja, mégis 
meg van győződve arról, hogy Isten, vala
milyen legfőbb princípium gyanánt, léte
zik -  már a vers indítása is erre utal: a bi
zonyosságra, amelyet sem a kétely, sem a 
keresés eredménytelensége nem tud meg
ingatni. Nem a keresztény Istenről van 
itt szó, hanem egy ősibb, panteisztikus, 
mondhatni nietzschei értelemben vett 
Művészet istenéről, a Szobrászról, aki
nek „üllője a föld.”3 A Michelangelo-szo- 
nett emelkedett hangvételű és úm. „nagy 
emberi sorskérdésről”, metafizikai prob
lémát boncolgat: az istenkereső művész 
lelki vívódását, amely az emberi tökélet
lenség és az isteni tökéletesség, szépség 
kiegyenlítetlenségéből, inkompatibilitá
sából fakad.4 (Ez a szöveg annyiban kü

lönbözik a későbbi példáktól, hogy 
versépítkezése alapvetően lírikus, 
szemben az epikus-történetmesélő 
versekkel.)

Ellenpédaként hozhatjuk fel a 
Buonaparte Ajaccióban, 1785 cí
mű verset. A költemény, röviden el
mondva, a későbbi császár (akkor 
még korzikai kamasz) szüzessé
gének elvesztését meséli el, amely 
emlékezetes élményt egy bizonyos 
Ginevra néninek köszönhetően élt 
át. Hogy a történetnek van-e valós 
alapja (például Napóleon naplójegy
zetei stb.) vagy sem, arról nem szól 
a fáma, de nem is fontos. Az eset — 
a vers tanúsága szerint — azért volt 
oly megrendítő a kis Napóleonka 
számára, mert Ginevra néni felhív

ta a figyelmét hímtagja méretének 
elégtelenségére. A vers tulajdonképpen 
egy megkettőződött narrátorral rendel
kezik: az egyik maga a kis Buonaparte, 
aki elszomorodva veszi tudomásul a szá
mára nem túl kedvező valóságot; más
részt, a beszéd eme elsődleges síkja mö
gött lehetetlen nem észrevennünk egy 
elrejtőzött másik „beszélőt”, aki kajánul 
és gonoszkodva figyeli a jövendő császár 
nemi problémáit. Ez a rejtőző háttérnar
rátor örömét leli abban, hogy ironizálja 
és kigúnyolja a kamasz Napóleon szexu
ális esetlenségét és nem túl kielégítő tes
ti adottságait.

„... Combja közé húzott, 
de baljából mégse engedte el 
a szerelmi regényt. Jobbja ölemben 
keresgélt. -  »Nem találom«, nevetett, 
»aprócska még«. [...] Fogyassz sok osztrigát, 
hogy huncutkád megnövekedjék tőle. 
Kagyló, pacal, rák, sonka: mind igen jó. 
Ha kinőtt néked jöjj el, hogy megnézzem.«”
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Elolvasván a verset, az a benyomá
sunk, hogy mindössze egy pajzán, frivol 
történelmi pletykával van dolgunk. Erre 
a némiképp „minimalista” értelmezés
re viszont — figyelmes olvasás esetén — 
rácáfol(hat)nak a vers zárósorai:

„Hazafelé nagyon elszontyolodtam.
Most tömhetem magamat osztrigával.
S ha mégsem nő meg? Őrmester leszek
s megtoldom sok-sok győzelmes csatával.”
Ez az amúgy poénos befejezés a freudi 

pszichoanalízis bugyraiba rántja le (vagy 
emeli fel?) a szöveg jelentését. Faludy ér
telmezésében a későbbi császár hódítás
vágyát és grandomániáját tulajdonkép
pen az elégtelen péniszméret miatt érzett 
szexuális frusztrációja okozza. A vers így 
Napóleon történelmi szerepvállalására 
fut ki, és úgy diszkreditálja a „nagy hó
dító” mítoszát, hogy megmutatja, feltárja 
a háború és a hódítás kompenzatorikus 
jellegét: a pszichoanalitikus értelemben 
vett péniszir igységet.

Hasonlóképpen nevetségessé válik 
Napóleon a Bonaparte Egyiptomban, 1798 
című versben. Napóleont itt már császár
ként látjuk viszont (neve is franciásan for
dul elő: Buonaparte helyett Bonaparte), 
aki egyiptomi hadjárata során, egy unal
mas (!) délutánon két gyönyörű kurtizán
nal múlatja idejét. Azonban közvetlenül 
a két lány berendelése után kapja meg a 
sürgős tábori postát, ezért utasítja a lá
nyokat, hogy csak altestével foglalkoz
zanak, míg ő a leveleket tanulmányozza. 
Ez a megalázó, nagyúri gesztus azonban 
visszájára fordul. Igen, a gúny forrása 
itt is a pénisz mérete. A lányok kuncog
nak és összesúgnak. A császár kopt szol
gájával, Teofánnal fordíttatja le, hogy 
mit mondtak:

„Mit mondtak egymásnak a lányok?
Oldalba rúgtam a pimaszt.
-  »Nagyobb hadvezért még nem láttunk.
Nem ám! Sem ennél kisebb faszt.«”
A frivolitás itt is -  mint annyi más 

versben Faludynál — végül egy morbid 
végkifejletbe torkollik. A császár, attól 
való félelmében, hogy Teofán révén má
sok is tudomást szerezhetnek szégyené
ről, a biztos halálba küldi a kopt szolgát. 
A császári pénisz becsülete (!) fontosabb
nak bizonyul egy ember életénél.

Mint láthattuk, ezekben a versekben a 
gúny többnyire összefügg a szexualitás
sal. Egy ismert történelmi személyiség 
bizonyos nem túl kedvező nemi sajátossá
gai válnak -  látszólag -  pajzán csipkelő
dés tárgyává; a könnyed, frivol ironizálás 
azonban egy adott ponton önnön torzkép
ébe fordul át: a frusztrációt okozó nemi 
hiányosság kompenzatorikus jellegű dé
moni erővé válik, akár egy freudista eset- 
tanulmányban. Az ostor a történet köz
ponti figuráján csattan, aki érezhetően 
nem rokonszenves a rejtőzködő „háttér
narrátor” számára.

Hazudnánk azonban, ha azt állíta
nánk, hogy a szexualitás ábrázolása min
dig a negatív jellemrajz eszköze. A legtöbb 
esetben éppen ellenkezőleg: felszabadító, 
művészet-teremtő erő, az isteni tökéletes
ség embernek juttatott kis szelete. Elég, 
ha egy másik szerepversre hivatkozunk:

a Fiatalember Jeremiás próféta jobbján, 
1511 címűre. Azért is jó példa ez a köl
temény, mert kétféleképpen is összekap
csolható az előbbi részekkel: egyrészt, 
mivel a lírai én ezúttal is — akárcsak a 
Michelangelo utolsó imájában -  a nagy 
olasz reneszánsz kori festő/szobrász/költő 
álarcát ölti magára; másrészt, mivel ez a 
vers a kötetben -  az eredetiben és a nagy 
verseskönyvben egyaránt — közvetlenül a 
két, Napóleonról szóló vers után követke
zik. A vers beszámol a nagy olasz mester 
és egy Aeneas (!) nevű ifjú szerelmi ka
landjáról. A mester hazaviszi az útköz
ben hozzá szegődött fiatalembert (köztu
dott, hogy Michelangelo vonzódott a saját 
neméhez is), ám az ifjú meztelensége le
írhatatlan hatást tesz rá: egy pillanatra 
úgy érzi, magával a Szépség megteste
sülésével áll szemközt, akit/amit muszáj 
megörökítenie az utókornak:

„Szédülni kezdtem az igyekezettől,
-  holott, mióta élek, ezt teszem -  
hogy minden részletét fejembe véssem: 
félkörben induló szemöldökét, 
ahogy behajlik és elvékonyul 
mint üstökös csóvája; szájsarkában 
a kéj ametiszt rovását, arcának 
megfesthetetlen, lányos simaságát - 
de megfestem.”
Másnap pedig első dolga, hogy elmen

jen a Sixtus-kápolnába, megfesteni a fi
atalember arcmását. Szeretője testének 
emberi szépségét művészete részévé te
szi. Az erotika itt kozmikus dimenziót 
kap; nem a rút halálba, hanem az örök
kévalóságba vezet; nem lealacsonyít, ha
nem felemel:

„Megyek a Sixtinába, hogy az Urat 
megfessem, amint int az elemeknek 
és fény meg árnyék szétválik körötte. 
Azután őt. Jerémiás próféta 
jobb oldalára ültetem örökre.”
Talán meggyőzően sikerült argu

mentálni a kétféle viszonyulás, a ver
sek tárgyával szembeni kétféle nar- 
rátori magatartás különbségeit. Az 
azonosulás, illetve távolságtartás maga
tartása másként, más előjellel működik 
a Bonapartéról, illetve a Michelangelóról 
szóló (vagyis az ezen figurákat beszél
tető) versek esetében. A szöveg nyelvi
ségében megformálódó diskurzus mi
lyensége a legfontosabb a szerepversek 
hangulatát és stílusát illetően. Az, aho
gyan a figurák a vers világán belül be
szélnek és cselekszenek, ahogyan viszo
nyulnak a szerelem, művészet, politika 
vagy halál kérdéseihez, más-más regisz
terbe helyezi őket és világukat: a ma- 
gasztosság/örökkévalóság, illetve az al- 
jasság/pusztulás regisztereibe. Ez utóbbi 
megformálásában Faludy egyik legkivá
lóbb stíluseszköze az a bizonyos morbid 
irónia, melyről már volt szó. Az a mor
bid irónia, amely ott kísért Faludy egyik 
legismertebb versében, a Német zsoldos- 
dalban is. „Mink volnánk hát a foltozott 
/ irhájú hírhedt zsoldosok, / kiknek egé
szen egyremegy, / hogy völgybe, avagy 
hegyre megy...” A szépség, mint láthat
juk, itt is összekapcsolódik a pusztulás
sal és a pusztítással. Ugyanúgy, ahogy 
Faludy más, torz „kultúrtörténeti tablói
ban”, szerepverseiben az erotika a halál

lal; de, mint már jeleztük, nem akármi
lyen erotika és nem akármilyen halál 
az, ami itt összekapcsolódik. Hiszen nem 
semleges kategória egyik sem; mind
kettőhöz értékvonzatok kapcsolódnak. 
Összefonódásuk egymással homlokegye
nest ellenkező előjelű értékkomplexu
mokat eredményezhet. Mindenesetre az 
(erotikumon keresztül megnyilatkozó) 
szépséggel való találkozás mindenkép
pen a halál előszobájába taszítja az em
bert -  a kérdés csak az, hogy a halál az 
örökkévalóságba vezet-e vagy egy me
szesgödörbe.

A plátói bölcselettől mindig is lenyű
gözött Faludy alakjai árnyék és fény, il
lúzió és igazság, látszat és idea ket
tősségében élnek. Ugyanazon típusú 
dolgokat ismernek meg, hasonló tapasz
talatokat élnek át, mégis másfajta vála
szokat adnak a felmerülő problémákra. 
Tulajdonképpen ugyanazt látják, csak 
nem mindegy, hogy ama barlang falán 
táncoló árnyék formájában, vagy pedig 
a maga égi tökéletességében. A közönsé
gesség és az éteriség között átjárás van 
-  az osztályozó és ítélő tekintet a meg
határozó. Az, hogy a tekintet mire irá
nyul: lefele, a torzképre, vagy felfele, az 
ideára. A Napóleonok a barlang látszat
világában tudnak csak tájékozódni; a 
Michelangelók pedig az árnyékok erede
ti formáját keresik. Faludy „rejtőzködő” 
narrátora mindkét szerepet eljátssza, de 
azt pontosan tudja, hogy „a megismerhe
tő dolgok közt végső a jó ideája -  de ezt 
csak nehezen lehet meglátni; ha azon
ban egyszer megpillantottuk, azt kell ró
la tartanunk, hogy mindnyájunk részére 
minden jónak és szépnek az oka, amely a 
látható világban a fényt s ennek az urát 
szüli, az ésszel felfogható világban pedig 
ő maga mint úr biztosítja nekünk az iga
zságot és az észt; s ezt az ideát meg kell 
látnia annak, aki a magán- és közélet
ben okosan akar cselekedni.”5

(Részlet egy hosszabb tanulmányból)

Jegyzetek

’Szabó István: A pompéji strázsán. Faludy 
György versei. In Pásztortűz, 1938, 442-443.

2A Faludy-versek idézésekor a következő kiadást 
használtam: Faludy György: Versek. Magyar Világ 
Kiadó, Budapest, 2001. A kötet a szerző majdnem 
teljes költői életművét tartalmazza.

3íme, hogy ír Nietzsche A tragédia születésében: 
„Az ember nem művész többé -  műalkotássá lett: az 
ős-egy legnagyobb gyönyörére és kielégülésére az 
egész természet művészi teremtőereje nyilatkozik 
itt meg, a mámor megrázó vonaglásai közepette. 
A legnemesebb anyagot, a legértékesebb márványt 
gyúrják és faragják itt meg, az embert, és a 
dionüszoszi világművész vésőjének csapdosását az 
eleusziszi misztériumének kíséri...” I. m., Kolozsvár, 
Kriterion Könyvkiadó/Polis Könyvkiadó, 1994, 58. 
o.

4Érdemes „összeolvasni” Faludy versét Conrad 
Ferdinand Meyer egy költeményével, A sixtusi 
kápolnában cíművel. A párhuzam önmagától 
adódik, a német költő verse ugyanis így fejeződik 
be: „Sár adta az első ember anyagát; / az enyém 
zordabb... Mester, vedd elő, / ami itt kell: jöjjön a 
kalapács.../ Szobrász-Isten, sújts! én vagyok a kő!”

5Platón: Állam. VII. fejezet, 455. o. In Uő: Összes 
művei. II. kötet, Budapest, Európa Könyvkiadó, 
1984. ,461.0.
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LANCZKOR GÁBOR

K om m entár egy  k ín a i vershez
Faludy György Versek címmel még a költő életében megje

lent, így korántsem teljes gyűjteményes kötetében (polcomon a 
2001-es kiadás, Magyar Világ Kiadó, Budapest) az 1975 -  1989 
címet viselő' fejezetben egy Li Ho versek című versciklus is ta
lálható. Kommentár és magyarázat nélkül, már ami a címben 
megidézett szerzó't illeti. A ciklus huszonnégy költeményből áll. 
Ha Faludy világirodalmi versantológiájában, a Test és lélekben 
(Magyar Világ Kiadó, 1988) kutakodunk Li Ho személye és köl
teményei után, a kínai Tang-kor (VI-X. század) költészetét be
mutató, hatodik fejezetben akadunk rá; Faludy az igen fiatalon 
(mindössze huszonhat évesen) elhunyt kínai költő életrajzát is 
közli az antológia függelékében. A kötetben amúgy tizenhat Li 
Ho-verset találunk. A csangpingi csatatéren című költemény a 
Versedben és a Test és lélekben is szerepel, ez utóbbiban az utol
sóként közölt vers a kínai szerzőtől.

Hadd másoljam ide e költeményt, magyarul, Faludytól:

A csan gp in g i csa ta téren
Cinóber sár a katonák húsa. Vérükből bronzvirágok 
nőnek a tankönyvben. Vértet, vasat, mindent elrágott 
egy ezredév. A jeltelen, mérföldes tömegsír felett 
emlékül semmi sem maradt, csak a farkasfog nyílhegyek.

Felszedtem egyet. Két kehes gebét vezettem száron 
tar dombok és tört nád között, garnizonomtól távol.
Kóró, mint vörheny fáklyaláng; rövid nap, aztán izgatott, 
gyors alkonyat s hisztériás, vadul pislogó csillagok, 
merev szöcskék, gyomorgörcstől hápogó vadlibák, kegyetlen 
bogáncsok. Jártam fel-alá, két kantárral s a nyílheggyel kezemben.

Később az ég padlásáról nyirkos felhő lógott reám, 
s lidérclángok gyulladtak fel az ösvény mindkét oldalán. 
Leguggoltam és boromat kiöntöttem a meztelen 
agyagra. Azt gondoltam: így talán kiengesztelhetem 
a háromszázharmincezer katona lelkét, kiket itt elevenen temettek el. 
Aztán forgószél érkezett s elfújta a lidérceket.

Ki verset ír, az vért okád. Másnap, hazafelé menet, 
a Déli Kapu elején egy, vagy tízéves kisgyerek 
elém állt kócos pejlován és elkérte a nyílhegyet.

A magyar olvasónak, aki a kínai költészetet a Nyugat-nem
zedék fordításaiban ismeri, szokatlannak tűnhet ez a nyers, 
már csaknem az európai avantgárd hagyományának vizualitá- 
sát idéző tónus, ami a fenti versben megszólal. Tegyük hozzá, 
Kosztolányi Dezső kínai fordításai között például egyetlen vers 
sem szerepel Li Ho-tól.

Faludyról tudható, hogy számos nyelven beszélt és olvasott; 
kínaiul nem. A Test és lélek több más fejezetéhez hasonlóan 
(mint az európai nyelvekre fordított keleti szerzők verseinél 
szokásos és természetes), bizonyosan nyersfordításból dolgo
zott. Hisz nagyon ritka, hogy valaki Európában egyszerre köl
tő, és olvas, mondjuk, szanszkritul, perzsául, vagy éppen kí
naiul.

Faludy György idegen költők verseiből készült magyarításai
ról a Villon óta sokan, sokféle végkicsengéssel elmondták, hogy 
azok nagy százalékban sem tartalmilag, sem formailag nem 
hűek az eredeti szövegekhez. így a Test és lélekben Catullus 
hendecasyllabusai egyszerű jambikus sorok, Horatius rímel, 
költőnk kísérletet sem tesz arra, hogy az alkaioszi, szapphói 
stb. strófákat magyar nyelven is hozza, a perzsa és arab költők
nél szintúgy meg sem kísérli visszaadni a végig(ön)rímes for
mát -  mindezeket az önkényesnek tűnő döntéseket az antoló
gia előszavában határozottan indokolja is. Faludy ezen irányú 
kísérleteit nem kívánom most sem elemezni, sem értékelni -  e 
cikknek nem ez a célja. Mindössze annyit szeretnék itt megje
gyezni, hogy a műfordítás-antológia előszava felől nézve a tény, 
hogy Li Ho műveinek lényegében félkötetnyi kivonatát a ma
gyar költő saját neve alatt megjelentetett versgyűjteményében 
is ott találjuk, sokatmondónak tűnhet.

A gyanú igazolására citálom ide A. C. Graham, brit sinológus 
Poems of the Late T'ang című kötetéből (Penguin Books, 1965) 
Li Ho versének filológiailag pontos angol nyelvű fordítását:

An A rrow h ead  from  the an cien t 
B a ttle f ie ld  o f  Ch'ang-p'ing
Lacquer dust and powdered bone and red cinnabar grains: 
From the spurt of ancient blood the bronze had flowered.
White feathers and gilt shaft have melted away in the rain, 
Leaving only this triple-cornered broken wolfs tooth.

I was searching the plain, riding with two horses,
In the stony fields east of the post-station,

on a bank where bamboos sprouted, 
After long winds and brief daylight, beneath the dreary stars, 
Damped by a black flag of cloud which hung

in the empty night.

To left and right, in the air, in the earth, ghosts shrieked
from wasted flesh.

The curds drained from my upturned jar, mutton victuals
were my sacrifice.

Insects settled, the wild geese swooned, the buds
were blight-reddened on the reeds, 

The whirlwind was my escort, puffing sinister fires.

In tears, seeker of ancient things, I picked up this broken barb 
With snapped point and russet flaws, which

once pierced through flesh.
In the east quarter on South Street a pedlar on horseback 
talked me into bartering the metal for a votive basket.

Az angolul nem értők számára is látható, hogy már a versso
rok száma sem stimmel: az eredetileg 16 soros verset Faludy 19 
sorba tördeli, megbontva az eredeti négyszer négy soros szerke
zetet.

Az angol szöveget átolvasva számos eltérést találunk 
Faludyéhoz képest. Ha az eltéréseket súlyozzuk, kijelenthető, 
hogy a magyar költő Li Ho költeményének nyersfordítását sza
badon kezelendő lírai nyersanyagnak tekintette; egyes képeket 
teljesen átformált, az eredeti versen belüli arányokat sem tart
va meg. Nem példa nélküli ez költészetében, még csak Li Ho-t 
illetően sem: a Száz könnyű szonettben Li Ho: Az északi határ
szélen címmel találunk egy 1994-es datálású szonettet, amely 
már a jellegzetesen európai versforma révén is jelzi költőnk kí
sérletének irányultságát.

A csangpingi csatatéren és az An Arrowhead from the anci
ent Battlefield of Ch'ang-p'ing című szövegeket összeolvasva az 
egyes költői képek kifejtettségén és motivikus eltéréseiken túl 
(pl. a kínai költő áldozati aludttejét és birkahúsát Faludy az 
Európából adekvátnak tetsző borral helyettesíti be) talán az a 
leginkább szembetűnő, hogy a kínai vers retorikai formázottsá- 
ga a nyílhegyet illetően nem hordozza azt a fajta drámai súlyt, 
amit én Faludy szövege legfőbb tétjének érzek. Vagyis másféle 
súlyokat hordoz: Faludy felől olvasva a kínai vers retorikai ba- 
lanszírozása lényegében egyenletesnek tűnik. Az angol szöveg 
végkicsengése szerint a nyílhegyet a városban egy házaló {’ped
lar’ -  a szöveg kontextusában talán templomszolga) kéri el a 
vers beszélőjétől, mégpedig egy fogadalmi kosárba (’votive bas
ket’). A Faludy-féle átirat végén egy vagy tízéves kisgyerek áll a 
beszélő elé kócos pejlovám, ő kéri el tőle a nyílhegyet. Hogy mi
lyen célra, vagy miért, nem derül ki; a kócos lovon ülő magá
nyos kisfiú képe a versbeli tömegsír képéhez kapcsolódva -  ahol 
tömegsír van, bizonnyal árvagyerek is akad -  íródik egésszé az 
olvasóban. Tegyük hozzá, a Faludy-szöveg háromsoros, bokorrí- 
mes zárlatát megnyitó mondatnak {’Ki verset ír, az vért okád.’), 
mely a kínaitól gyökeresen eltérő hangoltságú európai irodalmi 
hagyomány felől olvasva is rendkívül erőteljesnek tűnik, nyo
ma sincs az angol nyelvű szövegben.

Összegzésként annyit, egyrészt a bizonyítható sajátkezű- 
ség, másrészt a rendkívül sikerült, expresszív képi világ és 
drámaiság okán Faludy bármely best of kötetében (F. Gy. vá
logatott, legszebb, stb. versei) ott a helye A csangpingi csataté
ren című költeménynek. Isten éltesse az idén száz éves költőt 
Csangpingben is!
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ZSIDÓ FERENC 
L aska m ár m egint 
üdül
Igen, megint, mert Laska Lajos kö

vetkezetes (vagy javíthatatlan?). Ezúttal 
egy termálfürdőt szemelt ki, merthogy 
az olyan sikk. A víz jó meleg, simogató, 
az ember csak dögló'dik benne, áztatja a 
tökeit, iszogatja söreit, s köszöni szépen, 
jól elvan. Ilyen reményekkel, egészen fel- 
dobódottan érkezett meg az üdülőtelep
re, szállást foglalt egy hétre egy hotelben, 
s irány a strand! Kiterítette fürdőlepe
dőjét, felhúzta napernyőjét, vásárolt egy 
üveg sört, s indult fürödni. Közben az 
embereket nézte, mindannyian üdék, mo
solygósok, jókedvűek voltak. Ejha, kur
jantotta el magát Laska megpendülten. 
Talán ezért volt, hogy a medence szélé
hez érve csak futólag pillantott a táblá
ra, melyen az állt, hogy figyelem, csú
szásveszély, amire tudatosult benne, 
hogy mit olvas, már hanyatt is vágódott. 
Hatalmasat, látványosat esett: egy fél 
hátraszaltót csinált, az ütés erejét meg
próbálta a bal karjával kifogni, így az el
törött, a jobb kezében lévő sörösüveg ripi- 
tyára ment a csempén, az üvegdarabok, 
ahogy beléjük esett, összeszabdalták a 
lábát, a fenekét. Rosszabbul nem is járha
tott volna (hacsak a nyakát nem töri), be 
kellett szállítsák a kórházba, a teljes al
karját, csuklótól könyökig begipszelték, a 
vágott sebeket kimosták, kettőt varrni is 
kellett, a többit csak fertőtleníteni és kö
tözni. Letörten, szárnyszegetten hagyta 
el a kórházat, s kullogott át szállására. 
Hazamenni volna jó, s otthon nyalogatni 
a sebeket. De akkor mi lesz az üdüléssel? 
Nem, azt nem lehet itt hagyni. Laska ösz- 
szeszorította a száját: marad, és kész!

Visszament a strandra. A fürdés a tö
rött keze és sebei miatt szóba se jöhetett, 
sőt még a kocsmák teraszán való békés 
üldögélés sem -  a fenekén lévő vágás mi
att. Egyetlen pozíció tűnt kényelmesnek: 
hasra feküdt hát, nézelődött, újságot ol
vasott. Napernyő ide vagy oda, dögmeleg 
volt, jó lett volna megmártózni a vízben, 
de nem lehetett, nagy nehezen föltá- 
pászkodott, s sört és újságot vásárolt, de 
az ital nem esett jól, a lapot pedig unta. 
Nézelődött, a fogát szívta. Most már nem 
tűntek olyan üdéknek, mosolygósnak az 
emberek. Oldalra fordult, sebei húzódtak, 
elnyomott egy káromkodást. Az étel sem 
esett jól, fél fenékkel ült a széken, fél kéz

zel kínlódta be az egyébként pompás bé
csi szeletet.

És másnap is kijött, és harmadnap is, 
fájó sebekkel, a napon aszalódva, a szá
ját összeszorítva, konokul kitartva elha
tározása mellett, hogy ha belehal, akkor 
is üdül.

L aska Lajos 
és a nők
Soká, sokszor töprengett Laska Lajos 

azon, hogy mire buknak a nők, hogy 
mivel kell beetetni őket (mert a jó hor
gász is ezt teszi előre), hogy harapjanak. 
Tépelődött, ette magát, kinyögött néhány 
teóriát, de kipróbálni egyiket sem merte. 
Nem önmagát féltette, hanem a teóriáit. 
Mert mi van, ha?

A nő szereti, ha figyelmesen hallga
tag vagy, ha bőkezűségről, lovagiasság
ról teszel tanúbizonyságot, vagy mifenét. 
Laska szegény volt és szószátyár, és eb
ben nagyjából ki is merültek az erényei.

A nő azt is szereti, ha tenyereden hor
dozod, hőkölsz neki, és felsőbbrendűsé
gét hangoztatod. Laska nem bírt a tenye
rébe venni egyetlen nőt sem, ha hőkölni 
próbált, összebogzódott a nyelve, a fel
sőbbrendűség pedig Nietzsche, istenucs- 
cse, úgyse. Hát, volt is baja. Egy-kettőre 
nőgyűlölőnek kezdte nevezni a nagyvi
lág. Pedig Laska tudta, hogy ez a kur
va nagybetűs élet mit sem ér nők nélkül. 
De ha már nőgyűlölőnek kellett lennie, 
hát az lett. Vállalta a kirótt szerepet. 
Pökhendien, lekicsinylőén beszélt a nők
ről, a nőkkel. Ez viszont nem dobta fel, az 
érintetteket még kevésbé. Pedig szeretett 
volna néhány jó, meghitt szót szólni hoz
zájuk, legalább addig, amíg Péter alszik, 
János alszik, Jakab alszik, Máté alszik, 
amíg mind alusznak. De ez sosem való
sult meg, ezért Laskának kövér csöppek 
indultak homlokáról, és végigcsurogtak 
gyűrött arcán. És jobb híján keserédes fi- 
lozofálgatásba kezdett. A lélek-borda se
hol, már nem tehető vissza. De akkor mi 
a közös? (Az egyik fekete, a másik fehér, 
a szürkét ki nem állhatják.) Mióta Isten 
kiragadta belőle a nőt, a férfi teste tö
rött, és nehéz a lelke. Mint ki sötétben át- 
kos útnak indult, a nő elől szökve, mégis 
szembe véle. És amikor végül megpillant
ja őt, a vágyott megfeszíttetéshez szük
séges keresztet hordozza (a tenyerén?). 
Laska is erre vágyott. Vágyott, mert az 
több, mint a cél, illetve annak elérése.

L aska Lajos
ontológiai
dilem m ája
Laska izgatottan, néha kajánul bólogat

va, néhol megrökönyödve olvasta a magyar 
Parasztbibliát. A földhözragadt pajzánság, a 
testiség és szellemiség förtelmes összekeve
rése kellemesen elutasító bizsergést váltott 
ki belőle. A Szentíráshoz való viszonylagos 
ragaszkodás, és az attól való merész és kihí
vó eltérés megbotránkoztatva mulattatta.

„Régen, amikor még az emberek a szük
ségüket úgy végezték, hogy kifordították a 
gyomrukat, oszt kimosták a patakba, aztán 
visszarakták, de ez nekik nagyon fáradtsá
gos és kellemetlen volt, hát hozzáfordultak 
a Jóistenhez, hogy segítsen rajtuk. Adott 
Ádámnak is hat krajcárt, Évának is. Rájuk 
parancsolt, hogy menjenek el egy szatócsüz
letbe, vegyenek spárgát, varrják be a gyom
rukat és a hasukat, majd ő gondoskodik ró
la, hogyan végezzék ezentúl a szükségüket. 
El is mentek, de közbe, ahogy mentek, egy 
korcsma mellett vezetett el az útjuk. Éva 
azt mondta Ádámnak: Gyere, igyunk meg 
háromé egy kis pálinkát, nem tudja meg 
azt az Isten, hogy háromé vettünk-e spár
gát, vagy haté! De Ádám nem ment be. Éva 
bement, háromé megivott egy kis pálinkát. 
Elmentek egy szatócsüzletbe. Éva háromé 
vett spárgát, Ádám pedig haté. Elkezdték a 
gyomrukat meg a hasukat bevarrni. Ádám 
tökéletesen be is varrta, még egy hosszú ki 
is csüngött. Görcsöt vetett a végire, ami még 
ma is megvan. Évát még be sem érte, meg
maradt rajta a hasadás.”

Hű-ha! Ez nem semmi! Mert mi van ak
kor, ha Éva se megy kocsmázni? He? Vagy 
ha Éva helyett Ádám megy kocsmázni? 
(Brr!, erre gondolni se jó! Hogy nekik legyen 
ilyenjük, s nekünk pedig olyanunk? S hogy 
akkor a szerepek is...? Isten, ments: gyorsan 
küldd Évát pálinkáért!) Na, és ha együtt 
mennek kocsmázni? (Hű, hányszor elátkoz
ták volna azt a percet, s persze, nemcsak ők, 
hanem azóta mindenki: túl nagy árat fizet
tünk volna azért a pálinkáért...) Lehetséges 
lenne, hogy egy kocsmázáson múljon a világ 
rendje? S akkor hogy van ez? Azzal, hogy 
kocsmázott, Éva kihágást követett el, mégis 
ezáltal vált normálissá a világ. Lehetséges 
kihágás révén rendet alkotni? Na, és mit 
szóljunk a véletlenszerűséghez? Ha Ádám 
és Éva útja nem egy korcsma mellett vezet 
el, ha Évának nem jut eszébe betérni?

S Istennel pedig hogy állunk? Ha Éva 
szót fogad neki, tehát ha minden az ő aka
rata szerint történik, akkor nem jön létre a 
nő és a férfi, tehát most nem létezne az em
beriség? Tehát Isten nem akarta megvalósí
tani a folytonosságot? Vagy Éva félrelépése 
is Isten akaratából történt? Hát Isten ördögi 
játékot űz velünk? (Egyet mond -  Éva, végy 
hat krajcárért spárgát -  és mást gondol: in
kább háromért pálinkát, és csak háromért 
spárgát..., s akkor majd meglátjuk...?)

Ilyen, és ehhez hasonló gondolatok, kér
dések gyötörték az egyre izgatottabbá váló 
Laska Lajost, ki végül jobb híján arra az el
határozásra jutott, ha Isten valaha is pénzt 
akar adni neki -  bármire —, lesz, ami lesz, ő 
bizony visszautasítja...

7
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BÁLINT TAMAS 
Csak a m en n yiség
A mások élete, és köztük az enyém, hogy mennyit ér, 
kilóra megy, különb teljesítmény vagy puszta órabér 
szerint, sosem tudtam, végül mégis azt számolom megint: 
manapság kinek, mit érdemes megtenni, mennyiért.
Hogy jól adjam el magam, mit tegyek?
Hogy ne adjanak el, mit tehetek?
Hogy magam mellett tudjalak, mibe kerül és mit ér meg -  
bármit is egyeztünk, már egyre kevesebbet Ígérek.

M indennapi m á r t í r
Egy barátom egyszer olyasmit mondott, 
hogy a legkeményebb embernek is 
elnézhető', ha gyengeségének jelét adja. 
Ügyenként egyszer, másodszor ez 
már taszító önsajnálat, üres nyafogás.

Nagyjából hét éve lehetett ennek, 
hatását mégis csak most kezdem érezni. 
Holnaptól, vérrel vagy anélkül,

egy patyolattisztára mosott inggel 
készülök az emberek közé menni.

A fo ly to n o s  p a n a sz  e l l e n
A zsebeim mind tömve pénzzel, és akármit 
kibír kártyám (a csekkfüzet divatjamúlt), 
barátom is sokmillió, mert más se számít, 
a boldog órák összehozzák megfakult 
köröm, mely eddig a szélárnyékban lapult.
Késő bánat, miközben épp epébe fúltok, 
a kandallóba pár százas alá begyújtok.

N a g yvá ro si s é ta
A lábaim előtt szüzén takarta három
négy ujjnyi porhó a járdát és vártam, 
együtt tapossuk le először. Ma is várom, 
hiába követtem indiszponáltan, 
ahogyan olvad el és szárad fel 
éveken keresztül a latyak, 
reped és morzsolódik a beton, 
a beletörődés marad csak szilárdan, 
de a hit, mintha már egyre kevesebb.

J á ts z a n i  en g ed j
Weöres Sándornak

Játszani, játszani engedj, 
ringat a dalteli álom, 
árva az égben az isten, 
kívül a szív a kabáton.

Futnak a, futnak az évek, 
ostroma készül a vágynak, 
árva a földön az ember, 
nincs tere lopva, ha játszhat.

Mégis a, mégis a játék, 
dallal igéz ez az álom, 
túlhevül arcon a bánat, 
álmodom így sose bánom.

Játszik a, játszik a vérem, 
loccsan az égi patakban, 
földre varázsol az élet, 
játszom én ember alakban.

8

mindent versbe
rejtem s fejtem 
-  mindent egyben, 
élő vagyok, 
élhetetlen: 
jóra s rosszra 
egybe tettem, 
szívem, szavam 
feletettem, 
mind a versbe 
bevetettem, 
mindent versbe 
felejtettem; 
hívok mást is, 
cselekedjen, 
kétségemnek

ne engedjen,
ahogy lehet
úgy szeressen,
egyenetlen
egyenesen;
kérdéseim
felelgetem,
lomha álmod
terelgetem,
nagy vesztünkben
el ne vesszen,
engem áldón
betemessen,
áldomásom
hadd lehessen,

hadd lehessen 
könnyű még!

..„KilometriK
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CSABAI LÁSZLÓ

A S z a r v a s  kapu
„Mintha otthon lennék” -  konstatál

ja magában Szindbád, a detektív, s va
lóban: a határszéli kisváros kéttornyos, 
tömzsi román templomhoz hasonlító 
vasútállomása olyan, mint a nyárligeti.

Temető mellett halad el. A kapun be
lesve angyalos sírkövet lát. Szívesen 
megérintené az angyalt („vajon a halál 
vagy az élet angyala?”), és silabizálná 
a porladozó sírkőn a porladozó neveket. 
„Az igazi temetőkben nem csak a cson
tok, a kövek is porladnak.” Szindbád 
szeret temetőbe járni. Különösen mió
ta fél a haláltól. Persze mindig félt, ám 
korábban csak úgy, mint a sivatagi szél
viharoktól, melyekről azt állítja a rá
dió, hogy bármily messze vannak is, né
ha megbolondul egy-kettő és elindul a 
Kárpát-medence felé. Most, hogy a hat- 
vanat betöltötte, úgy, mint egy szélvi
hartól, mely akár őt, személyesen őt is 
elragadhatja. És ez az érzés pusztító vi
har a fejében. -  „Ilyen sehová sem vezető 
gondolatokra kezdenek el inni. — mond
ta neki Marton hadnagy (korábbi he
lyettese, most, hogy Szindbád leköszönt 
az osztályvezetői posztról, a főnöke, de 
valójában örökre a helyettese), mikor 
egyszer bevallotta neki, mi kínozza. 
Épp neked nem kellene félned a halál
tól! A sírásókat leszámítva aligha van, 
aki annyi hullát látott már, mint mi...”
-  tette még hozzá barátságos korholás- 
sal kvázi helyettese. „Szörnyű is volt 
mind” -  mondta Szindbád, de csak ma
gában. Az italhoz nem sokszor fordult 
sem a Mártonnál folytatott beszélgetése 
előtt, sem azután, mert az mindig azt az 
állapotát élesítette, melyben a pohárhoz 
nyúlás előtt leiedzett. Ha vidám volt, 
még vidámabb lett, ha lehangolt, még 
lehangoltabb. Csak a temetők vigasztal
ták meg. A jó temetők. Ahol nem ölt fé
lelmetes formát a félelem tárgya.

Mennie kell tovább. És már el is éri azt 
a bizonyos Szarvas kaput. Nyárligeten 
nincs Szarvas kapu. De Szarvas és ka
pu van. A kapu nélküli kapuk (és az it
teni Szarvas kapu elején sincs kapu) a 
borbányai szőlőkbe vezetnek, a Szarvas 
utca pedig az Országzászló tértől indul 
az Érkert felé. Szarvasról jöttek kétszáz 
éve Nyárliget (újra)fölépítői, s ím, nosz
talgiájukban volt városukról nevezték 
el utcájukat. „Ide is eljutottak volna? 
Vagy itt az állattotem a névadó?” -  töp
reng Szindbád, s közben a házakat nézi. 
Az útkígyó nagyot kanyarodik, mintha 
keresné, hová fúrja fejét. Tisztes, ma- 
gasplafonú polgárházak és úgyszintén 
tisztes, hegyaljai, hosszúbejáratú, kus- 
hadóbb sárga házak váltakoznak. Egy 
kopott van csak. Melynek vakolata alól
-  mint temetők lakóinak csontjai áttele
pítéskor vagy földrengéskor - ,  kilátszik

a stukator. A villanycsengőből drót me- 
redezik. Szindbád az ablakon zörget.

Január van, s a rideg erődszobák már 
látványukban is vacogtatnak. A hajla
tokban hólyagzó falak, hólyagzó bútorok, 
pár retusált kép, lélektelen szuvenír és 
egyengerincű, soha nem olvasott könyv — 
ennyi a nappali. Meg két nő. A detektív 
tudja, hogy anya-lánya. A két éve megöz
vegyült Pommerné és egyetlen gyermeke 
Pommer Margit Tiszta, de elhasznált ru
ha van rajtuk. És harisnyára húzott zok
ni. „Kopottak, mint a ház. így szokott ez 
lenni.”

-  Vártak?

— Nem vártunk senkit! Az itteni kapi
tányságról voltak kétszer, de mi azt nem 
tudjuk, ki ártja még bele magát ebbe az... 
-  kezdi Szindbád kérdésére megengedhe
tetlen keménységgel az alacsonyabb, az 
anya, de észbe kap, és a végére elmismá- 
solja haragját. -  Szóval..., hogy ki fog még 
ezzel a.... ezzel a szerencsétlen üggyel...

Szindbádot elönti a méreg, de indulat
ból támadni ritkán célravezető. Levegőt 
vesz, ám, mikor előadná, mit derített ki 
Pesten, Pommerné végképp meghunyász
kodó, majdnem kedves hangra vált.

-  Elfogad egy teát felügyelő úr? -  s 
már indul is a konyhába. A detektív pe
dig meglepve veszi tudomásul, hogy egy 
tea kedvéért képes megengedni a nyomo
zás megzavarását.

Amúgy Szindbádnak semmi baja a te
ával. A bagdadi teaházak, a salatu asa- 
jok kigőzölgése már az utcáról berántot
ta az embereket. Mert az igazi teának a 
vizipipával, a sisával vetekedő illata van. 
Szindbád apja mind a kettőt élvezte: egy 
szívás a sisából, egy korty a teából. Éz 
a metódus viszont lehetetlenné tett azt, 
amit fia művelt: Szindbád két darab nád

cukrot tett a szájába, és azon szűrte át a 
csiklandozóan édes-sűrűvé telítődött le
vet.

Szibériában nádcukor egyáltalán 
nem volt, répacukor is alig, mégis ver
senyt rendeztek a pervijpláni háziasz- 
szonyok, kinek a teáját dicsérik jobban. 
Bagdadban a dicséretet már a lében úszó 
levélnyesedékek kiválthatták, a szakér
tők már ebből megsejtették, milyen lesz 
maga az ital, Pervijplánban viszont a 
teafőző csájnyikban rezgő koncentrátum, 
a zavarka volt a vizsgálat legfőbb tárgya. 
Körbeállták, szagolgatták, mint a Volga 
vizéből készült vodkát, és ha meggyőződ
tek róla, hogy nem csak kellően meleg, 
de frissen kioldódott is, elégedetten dör
zsölték tenyerüket, csapkodták a háziasz- 
szony derekát. Néhányan mohóságukban 
hígítás nélkül gurították végig torkukon 
az eszenciát, amire a többiek fejüket csó
válták. Mert mindenki tudja: a teasűrít
mény veszélyesebb a nyers búzavodkánál; 
hajnalig nem enged aludni, aztán meg ré
meket küld az álomba. Bár a „szibirszkij 
csáj” lekvárral kevert teát jelent, és a há
ború előtt nyilván így is itták, a detektív 
ottlétekor Pervijplánban olyan kincs volt 
a varényie, a folyós tőzegáfonya-, vagy kö
kénylekvár, hogy külön szopogatták.

Nyárligeten teakultúra soha nem volt. 
Vendéglőben vagy kávézóban soha nem 
ittak teát. Kizárólag otthon. Spórolós löty- 
työket. Egy kiskanálnyi tealevelet egy 
teáskannányi vízzel érzéketlenül lefor
ráztak. Nem csurgattak. A szegények vi
szont kenyérhéjat áztattak forró vízbe -  
nekik az volt a tea. Hamistea. Illúziótea. 
Szindbád ilyet még most is, évekkel a há
ború után is látott, mikor a pályaudvar 
melletti postát kifosztó bakter után nyo
mozott a Báthory utcában.

Pommerné alumínium teafőzőt hoz, de 
csészét, nem vizespoharat rak az asztal
ra. És citromot, kockacukrot, kekszet. Az 
intenzív illat megcsapja a detektív orrát, 
és felélénkül a fiatalabb nő is. Mindenki 
megízesíti a maga italát, biccentenek, 
kortyolnak, s a szelídülő viszonyoknak 
ez az érzete a legalkalmasabb, hogy a de
tektív végre támadjon.

-  Elmentem az ön Kulcsár Tihamér ne
vű pesti unokaöccséhez. Azt mondja, nem 
várta magukat, évek óta nem találkoz
tak, levelet is csak hébe-korba írtak egy
másnak. Nem tudott hová lenni a csodál
kozástól, mikor beállítottak!

A két nő összenéz, nyitnák szájukat, de 
rájönnek, hogy azt az ellenfél is meghall
hatja. Margit feláll, az ablakhoz lép, ka
par az üvegen, aztán háttal a párkány
nak dől. Szindbád visszaparancsolja. Az 
anya eddigre szedi össze magát a válasz
hoz. A detektív megelőzi.

-  Megkérdeztem a szomszédokat (ez 
nem igaz, de a hazugság hasznos lehet), 
és ők azt mondják, Dráveczki egyenesen 
járt. Egyáltalán, nem volt semmi komoly 
baja. Neki nem. Vele viszont volt baj. Mert 
olyan kiállhatatlan pokróc volt, hogy, 
amint egyik nyárligeti rokona jellemezte: 
„a kutya is megveszett tőle”.

> > > > >  fo ly ta tá s  a  10. o ldalon
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> » »  fo ly ta tá s  a  9. o lda lró l
-  Nem igaz! Nehezen mozgott Dráv... 

vagyis Gyuri bácsi. Szédült. Folyton 
mondtuk, hogy hagyja már a lejároga- 
tást, majd mi hozunk föl bort, de leintett, 
hogy nem értünk mi a lopóhoz... Lement 
és beszipákolt. Na, nem annyira, hogy le- 
részegedjen. Csak jókedve lett tőle... Kik 
állítják, hogy nem volt baj a járásával? 
Mert Dráve... Gyuri bácsi nem mozdult 
ki a házból. Melyik...

-  Maguk tették! -  kiáltja a detektív, 
mert csak újabb támadással kerülheti 
meg a kínos választ. -  Perpatvar volt, 
megtaszították az öreget, elesett, látták, 
hogy nagyon megütötte magát és nem bír 
lábra állni, rájöttek, ez a nagy pillanat. 
Hogy megszerezzék a házát! Hogy vég
re lesöpörjék a sok adósságot a nyakuk
ról! Vagyis, hogy megszabaduljanak az 
öregtől! Belökték a pincébe, aztán csoma
goltak és elinaltak, hadd szenvedjen ki a 
szerencsétlen, miközben maguknak alibi
jük van. Vagy... -  Szünet az erőgyűjtésre, 
mert a megengedést halkabban, de vál
tozatlan határozottsággal kell előadni, 
hogy ajánlatnak tűnjön, de ne a detektív 
elbizonytalanodásának. -  Lehet, tényleg 
nagyon gyenge volt már az öreg, és ma
gától esett el a pincébe vezető lépcsőn, 
de maguk tudták, hogy lezuhant, s nem 
hogy segítettek volna, direkt elmentek.

Az anyától sziszegés, a lányától hebe
gés jön.

-  De hisz mondtuk az itteni rendőrök
nek is -  veti oda az anya, -  hogy mikor el
mentünk, még ép volt Dráv... Gyuri bá
csi. Csak visszaérkezve láttuk, hogy...

Támadás utáni ürességet érez a detek
tív. Muskéta, melyben golyó van, de pus
kapor nincs. Hiába mered a cső a célpont
ra.

A bizonyítás rendkívüli jelentőségét 
a gyanúsítottak, mikor először hallgat
ják ki őket, gyakran nem is fogják föl, de 
idővel, még ha tapasztalt, szándékait és 
a nyomozás gyenge pontját rejteni képes 
nyomozó foglalkozik is velük, ráébred
nek.

-  Mit mondhatnék felügyelő úr... 
Vitessen bíróság elé minket. Ha bizonyíté
kai is vannak... — feleli Pommerné, vagy
is tisztában van a nyomozás gyenge pont
jával, tehát Szindbádnak azonnal félbe 
kell szakítania.

-  Menjünk a pincébe! Mutassák az 
utat! -  mondja, más nem jut hirtelen 
eszébe.

Kopár udvar. Ágyásnyomok sehol, ny
áron is nehezen hatol be ide a nap. A la
tyakban csavarok, kanalak, eltaposott 
konzervdobozok. Itt-ott hópamacs. Azok 
is hulladéknak hatnak. A lakórésszel 
szemben fészer. Benne dúc, mert az ol
dalához méretes voliert ragasztottak. A 
röpde most üres. Szindbád olvasta a helyi 
nyomozók jelentésében, hogy Pommerné 
megboldogult férje híres galambász volt. 
„Vajon bent kucorognak a jószágok, vagy 
az özvegy meg a lánya megették őket? 
Nyilván megették.”

A pinceajtó domború, vasazott, mint 
egy nagy láda teteje. A bordák rozsdásan 
megfestik a fát. Lakat nincs rajta. A fia
talabb nő felkapja a tőkén lévő fejszét, és 
kiüti vele az ajtófélfából kiálló gyűrűt az 
ajtószárnyból kiálló másik gyűrűhöz rög
zítő fémtüskét.

A detektív megy elől. Szemben kis ab
lak, amilyenbe a széncsúszdát szokás il
leszteni. Eszébe jut szegény Teodóra, és 
összeszorul a szíve. Megáll az első lépcső
fokon, de nem csak Teodóra emléke mi
att, hanem mert nagyon inog egy tégla. 
Tapogatózva lépked tovább. A többi tég
la is inog. Itt még ő is eleshetne, nemhogy 
egy öregember.

-  Nézze csak! -  mutat Pommerné az 
egyik fok sarkára, ahonnan láthatóan hi
ányzik egy darab.

-  Ez nem jelenti, hogy ott megcsúszott 
a lába! Azt a zuhanó test is letörhette — 
utasítja el Szindbád a másik próbálko
zását, bár hihetőnek tartja ezt a megol
dást: egy kemény cipősarok könnyebben 
tud téglán nyomot hagyni, mint egy em
beri test. Kivéve, ha már mállik a tégla. 
Ezt megvizsgálhatná. Majd később. Nem 
kell őket beavatni a szándékaiba.

A pincében gönci hordók. Régiek, né
hány szilánk már fölkapta fejét. Nedves 
az oldaluk, nedves maga a helyiség is. 
Penészesek a falak. Van egészséges, évek 
alatt moha vastagságúvá dagadó pe

nész, ami az igazán értékes, jó bort érle
lő' pincék egyik legfontosabb ismérve. Ez 
nem olyan penész. Ez csak reumát érlel. 
Szindbád kellemetlen dohszagot érez. De 
emellett kiérzi a bor szagát is. Az is kel
lemetlen. Nyers, ecetes, vizes. A nyárliget 
környéki lőrék jutnak eszébe. Megkérdi 
milyen szőlőből készült a bor. Nem tud
ják, az férfidolog, a bor még Pommertől 
maradt. Egy polcon repedt, porlepte, 
üvegkancsó, mellette repedt, porlepte 
üvegpoharak. A padlón nyárfapihe pap
lanra emlékeztető a kosz. A középső hor

dó előtt, ahol a test volt, cipőtalp- és hú
zásnyomok. Másutt nem.

Újra teánál. Pommerné elmeséli, 
mennyi gond volt Dráveczkival, s mégis 
hogy megszokták, megkedvelték. Hogy 
az öreg nyárligeti háza alig ér valamit, 
nincs mire irigykedniük a rokonoknak, 
amiért, a szerződés értelmében, nekik 
abból nem sok jut. Különben is, miért 
nem viselték ők a gondját, az lett volna a 
legegyszerűbb, akkor nem kellett volna 
költöznie. A költség, a munka nem kel
lett nekik, csak az örökség kéne. Irigyek, 
azért akarják őket befeketíteni a rend
őrségen. És ha ő meg a lánya velejéig 
gonoszak is lennének, mi okuk lett vol
na megölni Dráveczkit? Öreg, beteg volt 
már, ha nincs a baleset, akkor is, magá
tól is...

Ez gyenge érv, mert sokan tovább hal
dokolnak, mint öregednek, de Szindbád 
csak fél füllel hallgatja a nőt. Még min
dig a bort próbálja beazonosítani. A fi- 
loxéra után telepített, torkot maró, fejfá
jást, aranyeret okozó homoki boroknak 
van ilyen nyers szaguk. De mégsem eny- 
nyire nyers.

Margit csokoládés kekszet nyújt. 
Elmondja, hogy Németh Lehel koncertjé
re készülnek, nincsenek ők elmaradva a 
világtól. Persze, Gyuri bácsi halála mi
att nem illenék, de hát már megvették 
a jegyet.

Szindbád pinceszagokat idéz föl. 
Találkozott már ilyen szúróssal. „De hol, 
de hol.... És ott miért?”

Margit arról beszél, milyen nehéz 
negyven fölött egy egyedülálló nőnek ál
lást kapnia. Mindig megkérdezik a csa
ládi viszonyait, mintha bármit is szá
mítana az egy raktárosi vagy gondnoki 
munkánál.

Szindbádnak egy kabalási pinceláto
gatás jut eszébe. „Abban a lerobbant kú
riában, ahol annyi kutya volt (azokkal 
akarta fölfalatni az elkövető az áldoza
tot), hogy egymás mellé állva hullámoz
tak, mint a Bajkál, vagy a Shatt el-Arab 
a nagy vihar, a sharki idején. Igen, ott 
voltak, gondozatlan, rossz borok.”

Pommerné hozzáteszi:
-  Protekciósoknak áll a világ! A régi 

rendszerben az urak nyomták egymást, 
a demokráciában... meg hát... szóval, itt 
is annak jó, aki közel van a tűzhöz...

Most egy napkori nyomozás ké
pe jelenik meg a detektív előtt. 
Amikor a Mészáros fiú a pincébe rej
tette az aranyat. Egy falrepedésbe. 
Mészároséknak két pincéjük volt, és a 
rejtekhelyei nem a főpincében lelte meg 
Szindbád, hanem ahol már csak a kise
lejtezett hordókat, eszközöket, cefrema
radékot tárolták. Igen, ott volt ilyen 
szag. Szindbád felugrik.

-  Jöjjenek velem!

A pincelejáratnál a detektív kézbe kap
ja a fejszét, kiüti vele a tüskét, és nem te
szi vissza a szerszámot, hanem lerohan 
vele (majd el nem vágódik), és a hordókat 
kezdi törni-zúzni.
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HELIKON
A dongák repednek, szakadnak, és 

Szindbád üti őket tovább a fejsze foká
val, majd, mikor annyira összeroskadtak 
már a hordók, hogy nincs rajtuk betörni 
való, az élével. És csak nagyon vékonyan 
kezd csorogni valami barnás lé.

Guggolva liheg, a két nő fölötte, ami 
épp fordítottja a tényleges helyzetnek. 
Mert Szindbád van fölül. Belenyomja uj
ját a hordók mélyén ki tudja hány éve 
romló, ecetesedő sűrű, nyálkás seprő
be. Nem kell megnyalnia, hogy tudja: 
Pommer halála óta erről nem fejtettek, 
s nem is töltöttek rá. Dráveczki nem jár
hatott ide bort iszogatni -  a nők hazud
tak.

Amikor Szindbádot megkeresték a 
bűncselekményre utaló nyomot nem ta
láló rendőrségi nyomozással elégedet
len Dráveczki rokonok, és figyelmesen 
meghallgatta őket, valamint elolvasta a 
jegyzőkönyvet, két kérdés fogalmazódott 
meg benne.

Miért segítsen ezeknek az öröksé
gért acsarkodó, egymást is kiszoríta
ni akaró ellenszenves embereknek ab
ban, hogy bebizonyítsák, azok a bizonyos 
Pommerék is képesek voltak mindent 
megtenni a vagyonért?

Ha igaza is van a jegyzőkönyvnek, és 
a baleset özvegy Pommerné és a lánya 
távollétében történt, miért hagyták ma
gára az öreget, ők, akik pedig szerződés
ben vállalták a gondozását?

A második kérdés vált erősebb készte
téssé. Mert Szindbád egy detektív.

És ím, sötét kifejletbe érve lett tiszta 
az ügy.

Persze, ha a nők azt állítanák, hogy 
volt a hordókban bor, csak Dráveczki ha
lála után gyorsan lefejtették és eladták, 
az megbonyolítaná az ügyet. El kellene 
kezdeni keresni a nem létező vevőt meg 
laborvizsgálattal megállapítani, mikor
tól tart a seprőben a korcs erjedés. így 
az esetleges eladás-ötlet előadására nem 
ad időt a detektív. O megoldani akar, 
nem megbonyolítani.

Inkább befelé fordítja szemét, és el
képzeli, ahogy a tőkénél, faaprítás köz
ben összeszólalkozik Dráveczkival 
Pommerné meg Margit, ahogy meglökik 
az öreget, az elvágódik, nagyon megüti 
magát, nyög. Eddig tiszta. Most az van 
előtte, ahogy egymásra néz anya és lá
nya. Ez mégsem tiszta. Nem tudja el
dönteni, rögtön örültek-e, vagy megijed
tek attól, hogy baj érte az öreget, s csak 
aztán karmolt beléjük a kapzsi felisme
rés, hogy le kell lökni. A két nő is csend
ben van, ők is visszajátsszák a történést. 
Megmerevedett az arccal. A detektív azt 
szeretné tudni, milyen volt akkor az ar
cuk.

— Megbotlott Dráveczki a lépcsőn. 
Káromkodott, jajgatott. Már készül
tünk Pestre. Ott hagytuk, hadd küsz
ködjön a feljövetellel... Mert mérgesek 
voltunk rá. Mert az idegeinkre ment. 
Elutaztunk. Felelőtlenek voltunk — isme

ri be Pommerné, melyben legalább annyi 
a hazugság, mint a beismerés.

Szindbád töpreng. Az események logi
kus illeszkedése, a furcsa elutazás uno
kaöcshöz, és főleg az a hazug vallomás, 
amit a két nő a rendőröknek tett, vagy
is, hogy Dráveczki folyton borért járt, s 
borért ment azon a végzetes napon is, 
a detektívnek bizonyíték, de a bíróság
nak csak valószínűség. Pommerné tehát 
kompromisszumos ajánlatot tett, ugyan
azt, amit a detektív az imént neki aján
lott. Szindbádnak most már nem ízlik ez 
a kompromisszum.

Margit arca elpattan. Sír. Ezáltal eset- 
len-kislányossá torzul tekintete. Özvegy 
Pommerné nem sír. Megint némán, me
redten bámul maga elé. Szindbád hiába 
próbálja kivenni belőle, hogy gondolat
ban esdekel-e (ami a felkínált lehető
ség elfogadása felé terelné a detektívet) 
vagy mérgesen köpve meghátrál (ami 
az elutasítás felé). A nő ronda. Vannak 
egyszerűen ronda nők, akik arcukkal 
ijesztenek. Még ha jó emberek is. De 
Pommerné nem jó ember. Ronda és roz
zant. Aki nem élheti túl a szándékos em
berölésért járó tíz-tizenöt évet. De talán 
az enyhébb változat szerinti hármat-ötöt 
sem. A lánya is csúnya. De ő sír. Az tisz
ta sor. Mert a detektív megszánja.

-  Rendben van: nem emberölésért, ha
nem segítségnyújtás szándékos elmu
lasztásáért fognak bíróság elé kerül
ni. Mivel kegyetlenségük hozzájárult 
egy ember halálához, akinek ráadásul 
a gondozásáért felelősek voltak, minősí
tett esetként fogják elbírálni az ügyet. A 
nyárligeti rokonok természetesen el fog
ják perelni maguktól az öreg vagyonát. 
Felmegyünk, és most azonnal megírják 
a beismerő vallomást!

KOZMA ÁGNES
Az ólom katona  

éneke
Rendületlen álltam, 
de nem rendítetlen 

(víz mosott, szél sodort) 
egyensúlyoztam fél lábam 

a Világ tengelyén.

Nem kerestelek, de megtaláltalak 
(Hogy nevezzelek? Édes Dulcineám?) 
izmaid mozdulatlanságában vártál 

magadba gomboltad búvá szembogaram 
őriztem tested ritka vázlatát 

az ázott viaszrózsákat arcodon 
tépett időmben Te voltál a folytatás 

félszegen, de -
benned önmagámmá szilárdultam

szétolvad, lecsorog a festék 
serceg alattunk a parázs 

lassan fogyunk a tűz fokán 
lánggá csókol a szerelem

hamuszív csendjébe lopóztam 
s Te - mellettem

M ozaik
Pupillám tág szoba.

Összedől, felkel előtte a Világ. 
Torlódik sok torz 

alak, fáradt forma, 
de szemem bíbor íriszén 

tisztára éleződik az 
aránytalan geometria, 
s átszíneződik a festék:

nemcsak a mély-sötét lábnyomok, 
de a léptek roppant súlya, 

nemcsak a pipacs vörös szégyene, 
de a harangvirág lila búja, 

nemcsak a borsó nyugodt zöldje, 
de a nyugtalan fűszerű mák, 

nemcsak az ólomöntésű harangok, 
de a fehér-csendű gyász, 

nemcsak a rozsdálló kulcsok, 
de a kulcslyukban alvó csörrenés, 

nemcsak az omló válaszok, 
de a kristály kérdés

(mikor először megláttalak)
- azt hittem - 

optikai csalódás vagy, 
mert a rend veled 
új törvényt termett 
(mióta ismerlek) 

látásom csal, látásom vak, 
feszegetem ős-páncélodat 

magadból kibontalak 
(vigyázok, ne sérülj) 
színekre boncollak -

végül úgyis mindig 
Téged raklak 

össze

A««9»KilometriK
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HELIKON

MESTER GYÖRGYI

A medveasszony
Már egy évtizede magányosan élt az 

erdőben, de nem szenvedett tőle. Az ő vá
lasztása volt, senki másé, hogy különvált 
a közösségtől, kivonta magát a település 
életéből. Erdész volt, a természetes lét 
szerelmese, de különösen az erdőt szeret
te, minden teremtményével együtt.

Naponta tizenöt-húsz kilométert is 
megtett, fáradhatatlanul rótta az erdei 
ösvényeket, félévente elkoptatott egy ba
kancsot. Minden alkalommal ellátogatott 
a kihelyezett etetőkhöz, feltöltötte azo
kat, az orvvadászok csapdáit sorra fel
szedte, tönkretette, ha útjába sérült állat 
került, hazavitte, ápolta, majd szabadon 
engedte.

Szerették az állatok, nem féltek tőle, 
nagyon tudott bánni velük. így járt visz- 
sza másnaponként, a törött szárnyát új
ra használni tudó, ünneplőruhás öreg 
szarka, és a kerítés korlátjáról bámész
kodott befelé. Na, nem pusztán barátság
ból látogatott el az erdészlakhoz, egy kis 
számítás is volt benne, hiszen tudta, ha
marosan magot szórnak elé, s az erdész 
„beszélget” is vele, amit ő mindig barát
ságos cserregéssel viszonzott. így társa
logtak. Egy kisebb őzcsorda is gyakran 
megfordult a közelben, tudták, érezték, 
ott veszély nem fenyegeti őket. Ugyan né
ha-néha megdézsmálták a friss konyha
kerti növényeket, de igazi kárt sohasem 
okoztak. Az udvaron egy kis vadmalac is 
növekedett, valahogy lemaradt az anyjá
tól, úgy került a házhoz.

A rengeteget azonban nem csak ilyen 
szelíd jószágok népesítették be, maga 
útját járta a hiúz, farkasfalka üvölté
se hallatszott az éjben, s néha a medvék 
is lejöttek a sűrű, magasabban fekvő er
dőkből.

Egy hajnalon szokása szerint az er
dőt járta, amikor a sűrűben egyszer csak 
gyenge, nyivákoló hangot hallott. A hang 
forrását keresve hamarosan ráakadt 
egy kicsi medvebocsra. Végig se gondol
ta a lehetséges következményeket, már 
nyúlt is hozzá. Azonnal látta, hogy a tal
pát teljesen átfúrta egy jókora ágdarab, 
a seb gyulladt volt, erősen gennyezett, a 
kis állat teljesen le volt gyengülve. A kar
jába emelte a szinte öntudatlan, bundás 
testet, amikor a közelből morgás figyel
meztette, hogy nincs egyedül. O mégis, 
ügyet sem vetve arra, hogy döntése eset
leg nem egyezik az anyamedve szándé
kával, gyors léptekkel hazafelé vette az 
irányt. Egy darabig nem csak érezte, hal
lotta is, hogy az anyaállat biztonságos tá
volságból követi, de nem közelítette meg. 
Talán már le is mondott a beteg kölyké- 
ről, az állatok megérzik, ha valami már 
menthetetlen.

Épségben hazaértek. Rögtön nekifo
gott a botdarab eltávolításához, a sebet 
fertőtlenítette, kötést tett rá, és a kis ál
latba kevés folyadékkal beleerőltette azt 
a szert, amiről biztosan tudta, ha csepp
nyi esélye is van a bocsnak, használni 
fog.

Eleinte óránként nézett rá, később az 
állat kicsit felélénkült, mocorogni kez

dett, láthatóan könnyebben viselte a sé
rülését is. Amikor már meg lehetett etet
ni, csak akkor kezdett vele barátkozni. 
A bánatos medveszemek hálásan néztek 
vissza rá, miközben tulajdonosuk mohón 
szívta a gyógyszerekkel dúsított kecske
tejet.

Na, végre egy nőnemű lény is került a 
házhoz -  jegyezte meg félhangosan, és el
mosolyodott. Megszokta, hogy magában 
beszél, hiszen nem volt kihez szólnia. Az 
állatokat becézte, ha szólhatnékja volt. 
Most legalább volt kihez.

A kis bocs szépen gyógyult. Egy idő 
múlva már csupán a durva felületű, ke
rek, piros heg mutatta, hogy a talp vala
ha komolyan sérült.

Míg nem volt teljesen jól, az ágya mel
lé leterített pokrócon altatta, néha még 
éjjel is felriadt és ránézett, nincs-e vala
mi baj, lélegzik-e még. Gyógyulása után 
a mackólánynak szokása maradt, hogy 
mellette aludjon a földön. Elkergetni se 
tudta, pedig jobb lett volna, ha az istálló
ban alszik, ahol a jászol mellé vackolt ne
ki. Talán félt az üres helyiségben, vagy 
csak annyira hozzászokott, ki tudja, 
tény, hogy a ragaszkodásától nem szaba
dult. Egy idő után nem is bánta, bár sok
szor eszébe jutott, a medve örökre még 
sem maradhat a háznál. Nem csak ked
velte, megszerette, s ha nem szégyellte 
volna, meg is könynyezi, amikor egy év 
elteltével úgy döntött, vissza kell külde
nie az erdőbe.

Többször kísérelte meg otthagyni, az
tán hátat fordítani, és eljönni, de csak 
nagy sokára sikerült. Akkor is úgy, hogy 
lövésekkel kellett szaporább távozásra 
bírni, amit a medvelány először nem is 
értett. Amikor aztán közvetlenül mellé 
lőtt, akkor lassan megindult az erdő sű
rűje felé. Nem szaladt, tudta, hogy úgy
sem bántaná.

Ekkor egy hónapra beköltözött a falu
ba, egyik távoli rokonához, gondolván, 
ha a medve vissza is jön a házhoz, de ott 
nem talál mozgást, majd leszokik a visz- 
szajárkálásról, és végleg megtalálja he
lyét az erdőben.

Azért később is hiányzott neki. 
Reggelente, amikor kilépett az ágyból, 
talpával egyből a selymes mackóbundát 
kereste. Szomorú volt, hogy nem találta. 
Mintha egy kedves nőnemű lényt veszí
tett volna el. Emlékezett, hogy éjszakán
ként néha arra riadt, a medve az ágyról 
lelógó kezét nyaldossa, vagy csak rátette 
a mancsát az ő karjára.

Ez is hiányzott, meg minden, ami hoz
zá kötötte. A róla való gondoskodás, a tő
le kapott szeretet. És ekkor gondolt elő
ször arra, hogy asszonyt kellene hozni a 
házhoz, nem jó egyedül.

Nagy ritkán, de továbbra is bejárt 
a nagypiaci napon a faluba. Egy alka
lommal új árust fedezett fel a kofák kö
zött. Fiatal, barna lány volt, talán még 
a húszon is innen. Erdei gyümölcsö
ket, gombát árult, kézi fonású kosárból. 
Megszólította, hogy közelebbről is szem
ügyre vehesse. Először a gyümölcsök fe
lől érdeklődött, aztán vásárolt tőle, pe
dig mi szüksége volt neki málnára meg 
szederre? Hiszen ő ismerte a legjobb le
lőhelyeket, már le sem hajolt értük, olyan

természetes volt, hogy leszedheti, hogy 
bőségesen van belőle.

A lány kellemesen mély, borongós han
gon válaszolgatott neki. Jobban megnéz
te magának. Az arca pirospozsgás volt, 
mint aki minden idejét a szabadban töl
ti, dús szemöldöke alól, meleg, barátsá
gos pillantású barna szempár sütött felé. 
Ajka telt volt, s természettől rózsaszínű, 
apró, erős fehér fogai kivillantak minden 
mosolynál. Haja tekergő örvény volt, vas
tag, selymesen sötétbarna zuhatag. Az 
alakját alig látta, mivel egy ládán ült, 
de abban biztos volt, hogy az erős vállak 
alatt kemény keblek, izmos, masszív kis 
test következik, mely formás, de erős lá
bakon áll. Olyan középtermetű volt, mint 
egy süldő mackólány. Csak ekkor gondolt 
arra, hogy kedves állatával hasonlítgatja 
össze a barna szemeket, a masszív testal
katot, a kedvességet...

A lábszárközépig érő szoknya alól ki
látszott a két kis tömött lábfej. Az egyi
ken ekkor váratlanul egy kerek, piros 
forradás nyoma tűnt elő. A lány észrevet
te, hogy a férfi pillantása a lábára sze- 
geződik, ezért zavarában maga alá húz
ta, azonban ekkor, a hirtelen mozdulattól 
láthatóvá vált, ugyanolyan heg van a tal
pán is. Mintha valami átszúrta volna a 
lábfejét.

Az erdész megvette a lány aznapi egész 
árukészletét, sőt, még hozzátette, hogy 
mivel nagyon szereti a málnát, másnap 
is eljön.

Mielőtt visszament volna az erdészlak
ba, betért a korcsmába, hogy a lány felől 
érdeklődjön. A korcsmáros nem, de a fe
lesége tudott róla valamit. Állítólag, leg
alább is, a mindentudók azt rebesgetik, 
a lány egyedül él az erdőben, végtelenül 
szegényes körülmények között, egy egy
szerű fatákolmányban, amiben még ágy 
sincs. A földön alszik egy régi pokrócon. 
Eredetileg nagy pereputtyái jött, szülők, 
rokonok, sok apró gyerek, átutazóban vol
tak. Letelepedtek, megpihentek az erdő
ben. Ugyan messze voltak a falutól, de 
amikor eltűnt egy birka, őket gyanúsítot
ták, mivel idegenek voltak, és nagyon sze
gények. A károsult gazda fejszével meg a 
szomszédokkal indult az erdőbe, kiderí
teni az igazságot. Hogy igazán vétkesek 
voltak-e, vagy sem, akkor még senki sem 
tudta, de a család mégis gyorsan tábort 
bontott, el akarván kerülni az összetű
zést. Eltűntek, sátrastul, szekerestül, pe- 
reputtyostól. A lány éppen az erdőt járta, 
gyümölcsöt, gombát szedett a piacra, és 
mire visszatért, hűlt helyét találta a csa
ládjának. Eleinte érdeklődött utánuk, de 
aztán abbahagyta. Ót nem bántotta sen
ki, hiszen tudták, elment volna ő is, ha lu
das a dologban, aztán meg előkerült az el
veszettnek hitt birka is. A lány ittragadt. 
Hogy tényleg így volt-e, vagy másképpen 
került erre a vidékre, biztosat senki sem 
tudott. Egyszerű lány volt, erdőben élt, a 
sérülését gombázás közben is szerezhet
te — gondolta az erdész, de egyre csak fog
lalkoztatta a dolog. Egészen addig, míg el 
nem döntötte, hogy feleségül veszi, úgy
is olyan asszony kell a házhoz, aki meg
szokta az erdőt.

A faluban ülték meg az egyszerű lako
dalmat, majd kivitte az új asszonyt az er-
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SZILÁGYI ERZSÉBET

A Stradivari hegedű, avagy egy évszázad tanúja
dészlakba. Nem volt annak semmi hol
mija, azon kívül, amit magán hordott. 
Az első együtt töltött estén fáradtan 
aludtak el.

Éjszaka az erdész hirtelen felri
adt álmából, de nem értette az okát. 
Amikor magához tért, rögtön az asz- 
szonyt kereste mellette az ágyban, 
azonban ott senkit nem talált. A meg
lepetéstől felült, lelépett az ágyról, s 
talpa valami selymes, puhán bárso-
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nyos dologba mélyedt. Lenézett, és lát
ta, újdonsült felesége ott kucorog a ré
gi pokrócon, keze felnyúlik hozzá az 
ágyra. Valószínűleg az érintésére éb
redt, amikor a nő álmában, önkéntele
nül megfogta a kezét. A medveasszonyt 
akkor a karjaiba vette, és olyan gyen
géden fektette vissza az ágyba, hogy 
még csak fel sem ébredt......

Jani bácsi furamód apai és anyai ágon 
is rokonunk volt. Közelebbi ismeretségbe 
mégis csak akkor kerültünk, amikor nyug
díjasként egyre gyakrabban látogatott el 
hozzánk. Fergeteges humorával és lebilin
cselő anekdotáival hamar belopta magát a 
gyerekek szívébe. Sokszor egész délutáno
kat töltött nálunk. Ha édesanyám épp nem 
ért rá vele „politizálgatni”, vagy nem volt 
otthon gyerek, akit elkaphatott volna egy 
sakkpartira, húzott egy széket az ebédlő- 
asztalhoz, és elővett egy nagyméretű füze
tet, amibe kalligrafikus betűkkel, sorki
hagyás nélkül írogatott. Állítólag valami 
mezőgazdasági szakcikken dolgozott, amit 
azonnal abbahagyott, mihelyt bátyám 
vagy én felállítottuk a sakktáblát.

Többször is említette — sajátos humorá
val - ,  hogy ő még az előző századból ma
radt itt, amin jókat nevettünk, pedig iga
zat mondott.

Az I. világháborúba önkéntesként vo
nult be, bár még tizennyolc éves sem volt. 
„Harci tevékenysége” nem tartott soká
ig, mert Isonzónál olasz fogságba esett. 
Erről az időszakról úgy mesélt, mint vala
mi álomnyaralásról. A fogolytábor valahol 
Dél-Itáliában volt, közel a tengerhez. Az 
olaszok jól bántak velük, jó ellátást kap
tak, még a tábort is elhagyhatták, csak azt 
ígértették meg velük becsületszóra (!), hogy 
nem szöknek meg. Nos, Jani „bácsi” egy tá
borelhagyás alkalmával beszerzett egy ál
lítólag igazi Stradivari-hegedűt. Ezután 
minden hajnalban kiment a tengerpart
ra, hogy hegedűjátékával köszöntse a fel
kelő napot.

A békekötés után értékes szerzeményét 
is sikerült hazamenteni. Egy napot sem 
mulasztott el, hogy kézbe ne vegye, örömét 
is, bánatát is az esti hegedűszóval adta hí
rül a világnak.

Az első sakkórák egyikén vettem csak 
észre, hogy a bal kezének középső ujja félig 
hiányzik. A csonka kéz látványa annyira 
ijesztő volt, hogy nem tudtam levenni ró
la a szemem.

—így tetszett születni?- kérdeztem elké
pedve.

-  Nem. Lelőttem -  válaszolta. Ezen el
nevettem magam, pedig újfent igazat mon
dott.

A Horthy-korszakban uradalmi inté
ző volt Füzesgyarmaton. A helyi „elit” 
gyakran járt vadászni. Bár nem volt kez
dő, egy alkalommal olyan szerencsétle
nül sült el a puskája, hogy átlőtte a kö
zépső ujját.

Vérző kezét látva, az első gondolat, ami 
átsuhant az agyán, az volt, hogy vége a he- 
gedülésnek.

Később erőt vett magán, és újratanul
ta az összes darabot, amit ismert, eggyel 
kevesebb ujjal, azokat játszotta vagy csak 
improvizálgatott.

A II. világháborúba már behívóval ment. 
Feleséget, három szép kisgyereket hagyott 
itthon.

A Don-kanyart meg az orosz hadifogsá
got -  csodával határos módon -  egy karco
lás nélkül úszta meg.

Az igazi kín itthon várta. Legidősebb 
gyereke, a kis Marika már nem élt. A saját

utcájukban gázolta halálra egy autó, ami
kor át akart szaladni a szemközti házban 
lévő játékbolthoz.

A csontra soványodott, háborús borzal
makat átélt férfi már sírni sem tudott. 
Ahogy kicsit feltáplálták, előkereste a he
gedűt, és órákon át hangzott a jajszó.

Lassan a hegedű maradt az egyetlen 
társa. Vele sírta el fájdalmát, amikor jó
val fiatalabb felesége elhagyta, vagy ami
kor Jankó fia — második házasságában 
is boldogtalanul — öngyilkos lett, sőt ta
lán akkor is, amikor legkisebb gyereke, 
Julika, orvos férjével és már három gye
rekkel Líbiába utazott, bizonytalan időre, 
a jobb megélhetés reményében.

Ahogy mi is kamaszodtunk, ki-ki a saját 
útját járta, Jani bácsi is ritkította a látoga
tásait, majd egyszer csak nem jött többé. 
Eltelt majd’ húsz év, amikor a bátyám, hir
telen támadt ötlettől vezérelve, befordult 
a Kinizsi utcai körfolyosós ház kapuján, 
hogy megnézze, él-e még a keresztapja. A 
kis egyszobás lakás ajtaján ott volt a név
tábla. Szíve még erősebben kezdett kalim
pálni. A csöngetésre csoszogás és kulcször
gés után kinyílt az ajtó, s Jani bácsi úgy 
fogadta, mintha tegnap váltak volna el.

— Hát téged meg mi szél fútt erre? -  kér
dezte, majd visszaült a fotelébe és tovább 
kevergette az otthagyott teáját. Nem szólt, 
nem kérdezett semmit. Ekkor bátyám el
kezdett mesélni, hogy melyikünkkel mi 
van, ki hol tanult tovább, eldicsekedett, 
hogy megnősült és már van két gyereke is.

Jani bácsi csak bólogatott, és üveges 
szemekkel nézett a semmibe. Laci utoljára 
tartogatta a rosszhírt, hogy anyu és apu is 
meghaltak, de az öreg erre is csak közöm
bösen bólogatott.

— És hegedülni tetszik-e még? -  tette 
fel Laci az adukérdést, hátha ezzel még ki 
tudja rángatni az apátiájából.

És valóban egy pillanatra felcsillant a 
szeme, de a választ alig tudta kimondani:

— Nem..., eladtam a Stradivarit... egy 
hegedűművésznek... azzal, hogy egy hó
napban egyszer elhozza..., hogy játsszak 
rajta egy kicsit. Azóta se láttam. Muszáj 
volt, már nem volt itt semmi, amit pénzzé 
tehettem volna. Annus néninek is fizet
nem kell valamit. Itt lakik a folyosón, mos 
rám, bevásárol, néha ételt is hoz át.

A rendszerváltás után néhány évvel 
Julika és családja végleg hazaköltöztek. 
Jani bácsi akkor már közel járt a száza
dik évéhez. Nem ismerte meg a saját lá
nyát, de betessékelte. És az „idegen” előtt 
fordult a kocka. Beszélni kezdett, hosz- 
szan, de gondolatai összefüggéstelenül ug
ráltak. Említett valami kockacukrot, ami 
megmentette az életét az orosz hadifog
ságban, mesélt egy Marika nevű kislány
ról, aki mindennap meglátogatja, és hívja, 
hogy menjen vele játszani, sőt egy gyönyö
rű asszonyról is, aki hegedűvé változott...

Halála után megtalálták a kézzel írt, 
dátumozatlan végrendeletét. Mindössze 
ennyi állt a papíron az ő kalligrafikus be
tűivel:

Utolsó kívánságom, hogy a hegedűmet te
messék mellém. F. János
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SIM ONFY JÓZSEF  

kötve
kháron
csónakja
küszöbömhöz
kötve

kilométerekre 
nemhogy folyó 
még egy 
patak se

szétszáradt 
deszkái közt 
ömlik a homok 
elsüllyed

ne h agyj
szerelem is 
lehetne 
ne hagyj
magamra éjszakára 
rád gondolva 
alszom el

néma kövek 
közt kővé 
válók
mindegyikből 
sírkő lesz

ne hagyj
magamra éjszakára 
minden dalomból 
hiányzik az 
élniakarás

részlet
nem vagyok 
fejlődőképes

könnyen szinte 
semmni erőfeszítéssel 
elérek egy szintet 
onnan aztán az 
atyaúristen sem 
mozdít el

sem égiek
kegyeltje kézenfogva 
vezetnek egyik 
kezem fogja a 
balsors másikat a 
balszerencse

meghalni nem 
akarunk még 
a legnyomorúságosabb 
helyzetekben se 
még én se

akinek öröme 
annyi se m int a 
sintér ketrecében 
kutyakölyöknek

tem etőkerteke t
ülök a csepegő 
eresz alatt vagy járom  
a temetőkerteket 
sírhelyet nézek 
már egy levél is 
vállamon micsoda 
teher gyászkocsi magam  
előtt úgy megyek 
kilépni lehet-e 
úgy hogy annak ne legyen 
kintebbje m it mondok 
az angyalnak közelemben 
legyen valami zöld  
lehet az a leggyatrább 
fűszál és jó  unalomszaga 
legyen a földnek 
csend vághatsz üveget

erd ő
az erdőnek 
csak egyetlen 
madara van

az erdőnek 
csak egyetlen fája 
vérző lombja csorog 
a madárra

jö h e t bárm i
életem 
hattyú egy 
vödör vízben

világom 
fűszálon egy 
esőcseppen

mi minden 
nem történt 
meg velem

odáig érkeztem 
ahonnan visszaút 
már nincsen

jöhet bármi 
nem ijeszt meg 
semmi olyan

nem történhet
ami még fontos lehetne

amiért jöttem  
anélkül távozom 
gyötrődöm

székrekedéses 
a lét szorult 
belém

nyüszítek 
bábban a 
lepke

a k k o r ez
sejtek hétévenként 
teljesen újjászületnek 
akkor ez ki lehet 
házamban m it keres 
ez a torzonborz öreg 
furtonfurt belebotlok 
hol a kapuban ácsorog 
hol a küszöbön 
árnyékán gyökönt 
takarodj pusztulj innen 
házam környékén 
meg ne lássalak 
a nyakamra kötlek fel

éppen a z
ki kell 
írnom

másképpen 
megnyomorítaná 
napjaim óráit 
perceit

megdöbbent 
hogy éppen 
az tart fenn 
vagyis életben

deszka a habzó 
vízen

a rra  ébredek
a tény hogy hatvan leszek zavar 
zavart vagyok nem zavarodott 
kezitcsókolomot kösszönnek 
a lányok csókolnám én a szátok

friss m int a hónapos retek 
akut ügyeim nincsenek 
sasszézok föl-le akár 
egy állomáson ahol szedik

föl a síneket rágcsálom 
örömeim somját zsebemben 
kavicsok helyett madárfiókák 
tum ultus éjszakáimban

szellemek szirének röpködnek 
röhögnek kéjesen fetrengnek 
régi felhúzhatós órák riadtan  
arra ébredek nem jártam-e le
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SZŐCS ISTVÁN

ŐS MI?
Vannak szavak, amelyek -  főleg szó- 

magyarázás, eredetmegfejtés során -  ré- 
vületes, sejtelmes hangulatot keltenek 
az emberben; ilyen például mindenek
előtt az ŐS szó. Most nem is azokra a 
jámbor műkedvelőkre gondolok, akik 
minden latin és görög szó -us, -ősz vég
ződését az Ós szóval akarják fordítani: 
komolyabb nyelvészek is ős ten-nel fej
tik meg az Isten szót, sőt még a legkomo
lyabbak, illetve legkomorabbak közt is 
került olyan, aki Ostehén-nek értelmez
te.

A legrégebbi, tehát legelső szavak 
mindig konkrét jelentésűek voltak. 
Valamilyen észlelhető jelenséget, tá r
gyat, ezek tulajdonoságait, vagy a ve
lük járó érzelmi állapotot közöltek. Ha 
az ós-höz legközelebb állónak tűnő szót 
nézzük, az ősz azt jelenti, hogy „fehér”, 
pontosabban, hogy „kifehéredett”, vagy 
„színét vesztett”, tehát mindenképpen 
tartalmazza a régiség, megöregedett- 
ség képzetét. (Vesd össze: aszott, aszot- 
tas). Ha az ós-nek próbálunk mély hang
rendű megfelelőt keresni, kínálkozik az 
ÓS....ÓS, avas, eves; ugyancsak régi, és ki
fehéredett dolgokat írnak le, melyek
nek semmiféle szakrális, áhítatos szí
nezetük nincsen. Az egytagú szavakat 
mindig ajánlatos megfordítani: akkor 
a só szót kapjuk, ami ugyancsak fehér, 
és bár hajdan a legfontosabb életkellé
kek közé tartozott, azért valahogy még
is prózai dolog, hiszen még a vén kecske 
is megnyalja. A rokonsági fogalmak kö
zött az ős „idősebb felmenőt” jelent, mint 
a nagy-, a déd-, az ük-. Lám, itt már fel
merülhet, elősejlik a halottkultusz címén 
némi misztikus lehetőség, bár a Jóisten a 
„mi isemukut” még fiatalnak teremté.

Több ezer éves félreértés-sorozat 
nyomán alakult ki a „totem és tabu” 
tévképzete. Az emberek megfigyel
ték, hogy a megholtak lelkei, szellemei 
m intha bizonyos állatokba költözné
nek, a halál és megdicsőülés (transzfi- 
guráció!) megfordításából képződött az 
állatős fogalma.

Az Isten szóban az „is” egyszerű
en azonos is, és szavunkkal; azt jelenti, 
hogy „van”, egész pontosan: „még van”, 
„pluszban ott van”; ilyesmit. A Bibliát 
jól ismerők bizonyára máris kapcsoltak 
a Mózesnél található Isten-önazonosí- 
tásra: „Az vagyok, aki vagyok”, illetve: 
„Vagyok, aki van.” (Az egyiptomi pant
heon egyik alakjánál szintén kimonda- 
tik ez.)

A Ten szótagról magyarul tudó em
bernek a tenni ige jut eszébe, a „Tevő”, 
teremtő, az életet elindító cselekvés, to
vábbá, hogy a íeny-észik, sőt, még a ten
gő dik töve is az élettel, az „élés”, a léte
zés fogalmával fakad egy tőről. E szó, 
amelynek tan változata is létezik (nagy, 
hatalmas, temérdek értelemben), jelen
tésbővüléssel, sőt „transzfigurációval” 
nagyon sok nyelvben a magasabb intel
lektuális, szellemi, sőt transzcendens fo
galmakkal van kapcsolatban. Ha jól em
lékszem, Kállay Ferenc, százötven éve,

több mint negyven nyelv szavaiból állí
tott össze egy sorozatot, amelynek mond
juk, ha a közepén a magyar TAN (tanul, 
tanú, tanít) foglal helyet, akkor a nyuga
ti szélen a német DEN-ken (gondol, esz- 
mélkedik), a keletin pedig a ZEN... A böl
csesség egy neme.

Az „Isten” szóban foglalt képzetek 
alapján a szó értelme: „Van Isten; Van, 
ami az Élet, a Lét értelmét tartalm az
za.” Ellenkezője a SETEN, azaz SÁTÁN, 
ami mindennek a tagadása... (A „sátán” 
szóhoz kapcsolható nemcsak az egyipto
mi Sét, hanem pl. a magyar setét és a né
met Schatten (árnyék) is. A Ten szó van 
nyilván az ótörök tengri -  ég, égbolt-ban. 
A magyar tenger viszont csak „hatalmas 
sós víz”-et jelent; erről már többször ír
tam a Helikonban is. Etruszkul az Isten 
Tinia, és lámcsak, mi incselkedik még 
itt? -  ejnye-bejnye -  szumirul az élet 
TIN.

Annál jobban meglepett, hogy egy 
mostanában megjelent igen érdekes 
könyvben1 megint csak Os-Ten-ről ol
vasni (holott a magyar szó eme változa
ta végleg nem adatolható), és egy ehhez 
kapcsolódó gondolatmenet során a szerző 
a SAROK szavunkat a bibliai Og király
ból eredezteti: Szár Ok, az UR szót pedig 
a SZÁR-ból. Mindezt egy kozmikus szer
kezet felállíthatása végett.

A magyarban így: szó nem keletkez
hetett. Pl. a feudális rangot jelentő sza
vakat csak akkor helyezhetjük az elő- 
név vagy családnév elé, ha feltűnően 
idegen eredetűek, pl. herceg Nádasdy, 
gróf Bethlen, báró Apor, ez használa
tos, de „cár Miklós”, „fejedelem Bethlen”, 
„főúr Illésházy” soha; előbbi esetben is 
csak férfiaknál, pl. „gróf Bethlen” el
megy, de grófnő Haller már nevetséges. 
Még a körték legfinomabbikát is Vilmos 
császár körtének hívjuk, nem császár 
Vilmosnak. Különben is: szár, mint ural
kodói cím, tudtunkkal ósémi, s talán 
óindogermán népeknél létezett, magyar, 
vagy quasi-magyarnál soha. Az Úr szó
nak nyelvünkben nem a szár, még bár 
nem is a szúr szóhoz van köze —, nyel
vünkben ritkán, ó, nagyon-nagyon rit
kán tűnik el az első szótag elejéről egy 
hangzó — hanem az ár, or szóhoz. Lásd 
orom... az or-szág (uruszág) szó egy
ben hegységet és „uralmi területet” je
lent! Semmiképpen sem azonosítható a 
Sárszeg-gel, ha néha úgy is néz ki! (Láss 
még „hegyes” dolgokat: ár = szúró esz
köz; és maga az orr!). Úr az, aki maga
san áll, vagy akár ül.

Az etimológia nem támaszkodhat 
pusztán szótári vagy okleveles alakok
ra. Hiszen éppen Varga Gézának nem 
kell magyarázni, hogy a szavak eredez- 
tetésénél és összehasonlításánál tekin
tetbe veendő a családjuk, rokonságuk, 
s ahol csak lehet, azok a konkrét kép
zetek, amelyekből „kihajtottak”. A sa
rok szó például szabályosan beilleszke
dik bizonyos emberi és állati testrészek 
rendjébe: lásd tor ok, far ok, burok, ma- 
rok s bizonyára a derék, ágyék, csülök 
is idetartozik. Eredete szótárak szerint 
a „sürög, serdül” stb. családjához tarto
zó, forgást, fordulást jelentő szó lehet. 
Ahol valamilyen irány megtörik, meg

változik, ami körül forog, vagy -  amire 
támaszkodik.

Hadd idézzek pár sort Gunda 
Bélának egy szócikkéből: „A népraj
zi tárgykutatás jelentőségét emelte 
ki Meringer akkor, amikor 1906-ban 
az írta, hogy „Ohne Sachwissenschaft 
keine Sprachwissenschaft mehr!”. 
TÁRGYTUDOMÁNY NÉLKÜL NINCS 
NYELVTUDOMÁNY! És akkor gondol
junk most arra, hogy a TESZ szerint a 
lépsejtek, azaz a méhviasz a mézterme
lés selejtje, schlechtje! Arról már sok
szor írtam, s eredménytelenül: a nyel
vésznek fogalma sincs, hogy a viasz ára 
mindig magasabb volt a mézénél. Ezért 
a (méh)sejt nem azonosítható a selejt, 
„értéktelen” jelentésű szóval.

Jellemző pl. a „ház” vagy a „pince” le
írása is: a legkülönbözőbb eredetű sza
vak hevernek keresztül-kasul. Mindig 
irigykedve nézem a nagy nyelvek képes 
értelmező szótárait, pl. a Dudent. Ha vol
na ilyen magyarul, azonnal kitetszene, 
mi illik össze, mi nem, és ráismernénk 
a sarok sz-szel kezdődő változatára is, 
ám az nem a szár, hanem a szerk, a szer
keszt, szerkezet alapszava!

Varga Géza a Herkules nevet is az 
Og, azaz „Ak királyból” származtatja. 
Ehhez itt nem lehet hozzászólni, hiszen 
a Heraklesz mondakör az ókoriak vé
leménye szerint is negyvennégy irány
ból jött össze. Viszont, úgy látszik, már 
a régi görögöknél is népetimológia já t
szott bele a nevébe. Keleosz görögül a 
harkály egyik neve. Herkules atyjának, 
Zeusznak is van egyik-másik hitregei 
anekdotában Pikosz, Picus mellékne
ve; egyáltalán, a mitológiában éppoly 
„kiemelt jelentőségű” madár a harkály, 
mint a daru. A Pickhammer, vagyis a 
légkalapács pont olyan szaporán kopog, 
mint a picus, ami latinul közönsége
sen harkályt teszen. Finnugorék min
dig hars nyerítéssel fogadják, ha főnö
keik részéről elhangzik, hogy Horvát 
István Herkulest Harkályosnak értel
mezte. Pedig ez is csak a szokásos fa- 
jankós rágalom. Ugyanis Horvát István 
előtt 140 évvel Otrókocsi Fóris Ferenc 
volt az, aki jó két oldalnyi terjedelem
ben tárgyalja a (szerinte fenálló) össze
függéseket Herkules-Harkály-Harkály os 
között. Egyébként Bán Aladár21, az észt 
népeposz, a Kalevipoeg fordítója kitű
nő nagyszabású tanulmányt írt a Toldi- 
mondakör előzményeiről, ám a Katedra 
sosem emlegeti. Talán azért, mert érde
kes. Nemrégiben egy finn nyelvet ízlel
gető magánkutató, a híres finn tőr ne
vét, a pukko-1 a fricskával akarta egy 
kalap alá vonni. Pedig ha egy kicsit is 
jobban tudna magyarul, azonnal a bökő 
juthatna eszébe. Szóval neki is csak azt 
üzenhetjük Cyranóval: Megböklek a ver
sem végén! — mint egy pikus, vagy: pika.

Jegyzetek

Varga Géza: így írtok ti őstörténetet, 
írástörténeti kutatóintézet, Budapest, 1910

2Bán Aladár, sz. 1871, a Finn Kanteletar 
népköltési gyűjteményt is lefordította, s e 
tárgykörben még sok kitűnő tanulmányt írt.
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JANCSÓ MIKLÓS

Sugaras Demokrácia
Szereplők:
Szerkesztő, író

Helyszín: szerkesztőségi szoba.
Időpont: 2009 decembere

író (bejön, lelkesen): Barátom, pontosan 
húsz év telt el a kommunizmus bukása óta. 
Szép, kerek évforduló. Úgy gondolom, itt az 
ideje, hogy végre maradéktalanul leleplez
zük az elmúlt rendszert. Hoztam is erró'l egy 
írást. Beleegyezéseddel kiegészítem az eddig 
publikáltakat. Egy tárgyilagos korrajzzal. A 
szemtanú szavaival. A szenvedő' kortárs em
lékeivel. írásomnak a Szörnyű Múlt címet ad
tam.

Szerkesztő (örömmel): Kitűnő'. A társa
dalmi jelen, a társadalmi jövő a társadalmi 
múltra épül. Tehát fontos a múltrafigyelés, 
fontos beszélni az elmúlt rendszerről, an
nak gazemberségeiről. Történelmi köteles
ségünk harcolni azért, hogy írmagja se ma
radjon a leleplezett szocializmus szellemének. 
Tiszta, gyomirtotta földbe kell ültetnünk a 
Demokrácia zsenge fáját, nehogy valami át
örökölhető ártalmas, rothadó szellemi trágyát 
szívjon magába növekedése során.

író (oda sem figyelve arra, amit a 
Szerkesztő mond, lapozgat jegyzeteiben): 
Például a fizetéslevonás. 1989-ben már több 
éve rendszeresen csupán 80%-át kapták bé
rüknek az emberek, azaz bocsánat, ponto- 
sítok, a tanárok, színészek. Jó, mi? Elvették 
erőszakkal, ami járt ennek a társadalmi ré
tegnek. Levonták a fizetésükből minden kom
mentálás nélkül. Ott fenn elszúrtak valamit, 
tönkretették a gazdaságot és ezt mással fizet
tették meg: a védtelen polgárral. A pedagógu
sokkal. Elképesztő, mi?

Szerkesztő: így igaz. Még utólag is, ha rá
gondolok, vérlázító. Tovább.

író: Emlékszel? Mi átlagemberek, nyomo
rogtunk, míg ők, a Párt haszonélvezői utaz
tak a nagyvilágban, kiváltságosak voltak, ha
talmas fizetéssel, nagy nyugdíjjal. Mindenük 
megvolt soron kívül. Élték az életüket. Mit az 
életüket? A mi életünket élték. Helyettünk is 
éltek. Helyettünk kávéztak, mert kávénk sem 
volt. A Televízió egyvégtében őket mutatta.

Szerkesztő: Bizony.
író: (folytatja) És milyen sokan voltak 

a Kommunizmus Hősei. Az illegalisták. 
Mindenki illegalistának vallotta magát, per
sze a rendszer győzelme után. Olyan hatal
mas illegalista nyugdíjakat vágtak zsebre a 
semmiért, hogy a mai nagynyugdíjak meg 
sem közelítik azokat az óriási pénzösszege
ket.

Szerkesztő: Igen, mert a mostani nyugdí
jak demokrata nyugdíjak.

író: (lapoz jegyzeteiben) Apropó: és a vá
lasztás. A, dehogyis ingyencirkusz, hiszen egy 
választás hatalmas vagyonba került: a propa
ganda, reklámok, több méteres Ígérgetések 
pannókon...A hatalmas Elnöki reklámképek, 
teleaggatva velük a városok, az országutak.

Szerkesztő: Hja, a régi jól szervezett idők.
író: (csodálkozva) Tessék?
Szerkesztő: Semmi, semmi. Csak jelzem, 

jól tudtak szervezni akkoriban.Nem követtek 
el hibákat. Diszkrétebben választottak, mint 
most. Nagy csendben. Tanulni lehetne...
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író (csodálkozva): Hogy beszélhetsz így? (el
neveti magát) Persze, megint hülyéskedsz. Te, 
azok akkor szemérmetlenül csaltak, képzeld, 
voltak, akik többször is elmentek szavazni, 
amolyan szavazóturizmust rendeztek...Még a 
halottak neveit is beírták a szavazók közé.

Szerkesztő: Rémlik valami... Mondd, ez 
biztos? Azért ez nem semmi.

író: Persze hogy biztos. Dokumentálódtam. 
Az emberek persze suttogtak, de még így is 
felszivárgott a sok szóbeszéd a pártappará
tushoz. Akkor sem voltak hülyék az embe
rek. Ott fenn persze elhallgatták a halottsza
vazást, viszont az utcai alapszervezetben egy 
régi pártvezető teljes hittel kezdte magyaráz
ni, miszerint olyan zseniális a Kommunista 
Párt politikája, hogy az elhunyt párttagok is 
feltámadtak, mert ők síron túl is hűségesek 
maradtak a Párthoz és eljöttek szavazni a 
túlvilágról. Nem mert szólni senki, csak egy 
Piri néni nevezetű vénasszony okvetetlenke- 
dett bibliai alapon, hogy a pap mondta ne
ki, a feltámadás nem ilyen egyszerű. Kapott 
is klerikalizmust a fejére, leszidta az alap
szervezet elnöke, hogy bezzeg templomba jár, 
ott nem morog a feltámadás ellen, csak ha a 
Pártnál van feltámadás, akkor tör ki belő
le a reakció. Végül Piri néni sírva elismerte a 
Pártfeltámadást, csak hagyjanak neki békét. 

Szerkesztő: Hát igen, a múlt. 
író: Az. Meg a tönkretett mezőgazdaság. 

Letarolt erdők. Döglött turizmus. Csak a ha
zafias pártversekben és a vezetőkhöz küldött 
jelentésekben lengtek a búzamezők, kattog
tak a kombájnok, zúgtak a traktorok és zaka
tolt a nagy semmi.

Szerkesztő: És a kórházak. Nem volt 
gyógyszer. Fizetni kellett mindenért. Ha nem 
fizettél, megdögölhettél. Erró'l is írj.

író: Fogok. Emlékszel? Mindenki menekül
ni akart a szocialista paradicsomból. Aki te
hette, disszidált. Mindegy hogyan, csak el in
nen. Átuszták a Dunát a menekülni akarók, 
nekimentek a határnak... Egy szál gatyában, 
csak minél távolabb, el a napfényes hazából.

Szerkesztő: A fiatalok mind menni akar
tak. Ez volt az ország egyik szégyene.

író: Ne feledjük a szólásszabadságot. Illetve 
annak hiányát. Nem lehetett beszélni semmi
ről. Suttogni sem lehetett. Lehallgattak min
denkit. A telefonokat, (lelkesen) Most bezzeg 
egész nap lehet beszélni. Televízióban, rádió
ban. Bárhol. Végre, lehet beszélni. Vitatkozni. 
Érvelni. Szabadon szárnyalhat a szó...

Szerkesztő (ő is lelkesen): És mondhatjuk, 
mondhatjuk és mondhatjuk a magunkét... 
(még lelkesebben) Húsz kerek éve mondhat
juk a magunkét. Egyvégtében.

író (megvetéssel): Meg az elhíresült szocia
lista korrupció. Korrupt tisztviselők, lefizethető 
irodisták. Egy szappanért, egy fél kiló kávéért 
minden törvénytelenséget el lehetett intézni.

Szerkesztő: Bizony. Ha ma mennél a 
Hivatalba ügyintézni, egy szappannal vagy 
egy doboz kávéval, úgy kivágnának, hogy 
meg sem állná!...

író (az írásába pillant): És a bírósági dön
tések. Pártalapon működött Justícia. A Párt 
letelefonált a bíráknak, aszerint születtek az 
ítéletek. A magyarázat egyszerű: nem szak
emberek vezették az államot, hanem az ide
ológia. Egy ideológia, (lapozgat) Az igazgató
kat, megyei vezetőket is pártalapon nevezték 
ki. Te, ha én megírom mindezt, a mai olvasó 
elhiszi nekem? Nem fogják azt mondani, hogy 
ilyen nincs, hazudik a hapsi? Rágalmaz.

Szerkesztő: Reméljük. Te viszont bátran 
fogod vállalni a szókimondás következményét.

író (ijedten): Lesz következmény? Úgy 
gondolod?

Szerkesztő (megnyugtatóan): Annyiban 
lesz, hogy esetleg nem hiszik el neked, misze
rint például mindennap kitaláltak egy tör
vényt, aztán másnap annak az ellenkezőjét. 
És ez így ment évekig, egyvégtében. Ezt most, 
ma, itt, egy szervezett jogállamban elmonda
ni ionescói abszurdnak tűnik.

író: És a munkanélküliség? Elhiszik ma 
nekem, hogy az átkosban munkanélküli
ség volt? Talán meg kellene magyarázzam a 
múltfeltárás során használt fogalmakat, a 
fiatalság kedvéért, mi az, hogy munkanél
küliség, korrupció. Vagy hogy nincstelenség. 
Egyenlőtlen jövedelemelosztás. Lakásínség. 
Kaotikus állapotok. Elvándorlási vágy. 
Esetleg...

Szerkesztő: Jó ötlet. Egy újfajta értelmező 
szótárszerkesztés. Az elmúlt rendszer szókin
cse. A téli fagyoskodás. Hogy a tél mindig vá
ratlanul érte a rendszert. Igaz, a tavasz is, a 
maga árvizeivel. Nálunk mindig minden vá
ratlanul jött, olyan tervszerűen gazdálkod
tunk.

író: Meg a sok sötétség. A lámpaoltogatás. 
Végszóra. Mert akkor mindig valaminek tör
ténnie kellett. Ha lámpát oltott a rendszer, 
valamit ravaszkodtak mindig a sötétben. 
Rettenetes volt.

Szerkesztő: Az. Rettenetes, 
író: Jó, hogy vége. Ha elgondolom, hogy 

most ez a demokrácia.... hogy vége minden
nek, ami rossz volt... (meghatódik).

Szerkesztő: Végre ez is eljött, (ő is előveszi 
a zsebkendőjét) Persze, apróbb hibácskák elő- 
előfordulgatnak itt-ott- amott, erre-arra.

író (legyint): De ezek lényegtelen dolgok, 
(nagy-nagy szünet) Vajon korunkat ki fog
ja megírni? Őszintén, bátran, tárgyilagosan, 
nem félve a...

Szerkesztő: Mitől?
író (csillogó szemmel): Semmitől sem félve. 
Szerkesztő (sokáig nem válaszol): Ez a ne

mes feladat gyermekeinkre vár. Nekik is kell 
hagyni valami megírnivalót. (a felöltőjét ha
nyagul a telefonra dobja) Ok majd megírják 
korunk történetét, történeti távlatból, bátran 
kimondják, hogy 1989-ben, egy forradalom 
után, ahol vér folyt, amely mártírokat szült 
(felháborodva) ezek a mostaniak...

író (félbeszakítja): Jól teszik. Mármint a 
gyermekeink. Hogy írnak majd egyszer, (ki
vesz a táskájából egy párnát, ráteszi a tele
fonra) Tudod, ezt már nem tudom leszokni. 
Dunsztba tartom ma is a telefont. Mint a para
dicsomlevet őszi eltevéskor. (szünet után, ked
vesen). Majd utódaink erkölcsi kötelessége lesz 
írni. A történelmi rálátás távlatából. Mi csak 
maradjunk a múltnál. Hogy ne maradjon az a 
szándékos elfeledtetés homályában, világítson 
rá ragyogóan a szellem sugara a demokrácia 
fényében. Szépen mondtam?

Szerkesztő: Gyönyörűen. Munkára fel, ba
rátom. (író kimegy, Szerkesztő utánaszól) Ide 
a demokráciához találj ki még egy szép jelzőt. 
Jót tesz az írásnak egy találó metafora. A su
garas mellé. A másik napfényes volt, tehát azt 
ne használjuk egy darabig. Rendben?

író (valószínűleg nem hallja már, amit a 
szerkesztő mond, mert nem válaszol, így a 
Demokrácia csak egy jelzővel kerül nyilvános
ságra a múltleleplezéskor). Leereszkedik a

Függöny
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Mi van a pályatükör m ásik  oldalán?
Mire jó egy könyv? „Olvasni!” -  vág

ja rá kapásból a választ akárki, aki nem 
csak billegő asztallábak kitámasztására 
szolgáló könyvekkel találkozott életében. 
Arra is, meg forgatni, lapozgatni, néze
getni, beszívni az illatát (ínyenceknek 
kötelező). Hátizsák zsebébe gyűrve ma
gunkkal hurcolni, este párna alá dug
ni, lazán lóbálni a kezünkben, miköz
ben valakivel beszélgetünk, fel se nézni 
belőle a zsúfolt buszon, ottfelejteni a vo
naton, megsiratni és újra beszerezni 
(évekig vadászva az antikváriumokban 
vagy öt perc alatt online megrendelve). 
Használni hűvösen és célszerűen, idéze
teket, gondolatokat átvéve belőle, bölcs- 
ködni azzal, hogy olvastuk, vagy hall
gatni vele. Belenézni és félretenni, soha 
többé elővenni, csak néha letörölni ró
la a port vagy rongyosra olvasni és a 
szállni készülő lapokat újra beköttetni, 
a könyvet majd a felnövő gyerekek kezé
be nyomni, hadd lássák ők is, mi a jó, ezt 
el kell olvasnod, fiam! Az ilyen könyv az, 
amelyet angol nyelven „bed side book- 
nak” neveznek. Magyarul nincs ehhez 
hasonló kifejezés arra a könyvre, amely 
rendszeresen fizikai közelségben van ol
vasójával, amelyet beengedünk életünk 
intim köreibe, és amely kifejezné olvasó 
és könyv(tárgy) közt az intimitást, ame
lyet az „ágyba vitt” könyv képzete su
gall.

Persze mindez meglehetősen romanti
kus könyvkultúrára utaló képzet, amely 
a forma-tartalom dichotómiának csak a 
második tagjára figyel. Holott a könyv 
tárgy is, ami benne van, lehet „szent
ség, Észak-fok, titok, idegenség”, maga a 
könyv tárgy, amely helyet foglal el a tér
ben, és betölt egy funkciót. Lehet belőle 
ballagási ajándék, munkaeszköz (mint pl. 
egy lexikon vagy egy szótár) vagy proto
kollkötet, amelynek az a célja, hogy fel
hívja a figyelmet az ajándékozó által fon
tosnak, netán reklámozandónak szánt 
értékre. A Pályatükrök. Húsz portré fiatal 
alkotókról első ránézésre egyértelműen 
ilyennek látszik. Ünnepélyességet sugall 
a krétázott, vastag papír, a keménytáblás 
kötés, a hazai irodalmi körökben megszo
kottnál jobb nyomdatechnikai előállítás. 
A kötet végén Bakos Zoltán színes port
réfotói láthatók a kötetben szereplő húsz 
alkotóról. Többnyire közelképek, az arc
ra fókuszálnak és azon belül a szemre. 
A reklámipar jól tudja és évtizedek óta 
(ki)használja a közelről megmutatott em
beri arc nagy hatását, azt a bizalmasság 
határát súroló érzést, amikor egy esetleg 
addig ismeretlen arc néz velünk szembe 
a papírról. A művészfotók hagyománya is 
érzékelhető (magyar író ritkán mosolyog, 
a kezét pedig többnyire gondolkodón az 
arc közelében vagy borospoháron tartja), 
de nem erősen és nem bántóan. A kötet 
végén található arcképcsarnok legizgal
masabb pontja a tekintet megjelenítése, 
az ábrándos, komoly, tréfás, fürkészőn 
szembenéző, kihívóan kötekedő vagy sze
rényen félreforduló pillantások összjáté- 
kának dinamikája

Szögezzük le, a protokollkönyv, azaz a 
könyv protokolláris célokra való felhasz
nálása önmagában nem baj. Nem ez hatá
rozza meg, hogy jó vagy rossz lesz a kötet, 
de nyilván felvet egy sor olyan problémát, 
amelyekre más esetben nem figyelünk.

A Pályatükrök, amely a Magyar író
szövetség fiatal alkotóiból mutat be néhá
nyat, egy reménybeli sorozat első darab
jának ígérkezik.

„Kötetünk pillanatfelvétel a Magyar 
írószövetség húsz és negyven év közöt
ti húsz alkotójának eddigi pályájáról. A 
szubjektív válogatás lehetőséget ad arra, 
hogy reprezentálja a Magyar írószövetség 
fiatal alkotóinak sokszínűségét. A kö
tet magyar nyelven író szerzőket mutat 
be, függetlenül attól, hogy anyaországon 
belül vagy kívül élnek. Miként a fizi
kai határok sem jelentettek korlátokat, 
a pályaképek rávilágítanak az alkotók 
szemléleti, esztétikai gazdagságára, ér
tékeinek különbségeire is” -  írják az elő
szóban a kötet szerkesztői, Ekler Andrea 
és Erős Kinga. (Mivel reménybeli kül
földi olvasóknak, kiadók szerkesztőinek 
stb. szól, természetesen az előszó angolul 
és németül is megtalálható a kötetben, 
ahogy a szerzők és az őket bemutató kri
tikusok pályájának rövid ismertetője is.)

Az előszó máris jelez néhányat az eset
leg problematikussá válható kérdésekből: 
„pillanatfelvétel”, „szubjektív válogatás”, 
„reprezentál”.

„Pillanatfelvételként” a Pályatükrök 
egyáltalán nem olyan spontán villanás 
eredménye, mint ahogy a szó sugallná. 
Nagyon is jól átgondolt válogatás, precíz 
szerkesztői munka eredménye. Egy ilyen 
jellegű kötettől nyilván nem lehet elvár
ni, az egységességet, hiszen éppen a ben
ne szereplő alkotók, műveik, poétikai 
nyelvhasználatuk, világ- és művészet
szemléletük sokféleségét hivatott meg
mutatni. A „fiatal alkotó” terminus prob
lematikus, a kötetben szereplő szerzők 
kiválasztásánál nem illeszkednek a szo
ciológiai értelemben használt (és a külön
böző pályázatok, konferencia-felhívások, 
ösztöndíjak stb. által szigorúan alkal
mazott.) „fiatal = tizennyolc és harminc
öt év közötti” kategóriába. Nem véletle
nül, hiszen ahogy az egy ilyen kötetnél 
természetes, az itt bemutatott szerzők 
közt vannak közismertek, ismertebbek és 
kevésbé ismertek, de a „húzónevek” (pl. 
Lackfi János, Térey János, Orbán János 
Dénes, Lövétei Lázár László) szinte mind 
az 1970 és 1975 közt születettek köréből 
kerülnek ki. (És többnyire „Jánosok”. De 
ez már véletlen.)

Minden antológiánál és válogatás
nál elkerülhetetlen, hogy egyes szerzők 
és művek kimaradnak, mint ahogy min
dig akadnak olyanok is, akik kifogásol
ják, hogy „miért ez, miért nem amaz”? 
Ebben az esetben nyilván megkötötte a 
szerkesztők kezét az, hogy nem a magyar 
irodalom fiatal írói közül, hanem csupán 
egy írói társulás, a Magyar írószövetség 
köréből válogatták a kötetbe kerülőket, 
ám ez nem eredményezett hamis, csupán
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szubjektív képet. A szubjektivitás pedig, 
mint már jeleztem, minden válogatás ve
lejárója.

Jó gondolat (noha várhatóan a poten
ciális olvasók körét az irodalmat olvasók 
táborán belül az irodalomkritikát, iroda
lomtudományt olvasók/művelők táborára 
szűkíti), hogy nem az illető szerzők mű
veiből kínál szemelvényeket, hanem egy- 
egy kortárs kritikus mutat be öt-tíz ol
dalas esszében, tanulmányban egy-egy 
szerzőt, illetve egy-egy pályaszakaszt. A 
Pályatükrök így bevallatlanul nem csu
pán a kortárs, fiatal magyar irodalomról 
nyújt képet, hanem a kortárs kritikáról 
is, mégpedig a következő felállásban:

Babus Antal Nagy Gáborról, Bertha 
Zoltán Király Farkasról, Demeter 
Zsuzsa Király Zoltánról, Dobás Kata 
Nagy Koppány Zsoltról, Ekler Andrea 
láncú Lauráról, Elek Tibor Szabó Tibor 
Benjáminról, Erős Kinga Szentmártoni 
Jánosról, Farkas Wellmann Éva Orbán 
János Dénesről, Fazekas Ibolya György 
Attiláról, Koncz Tamás Karácsonyi 
Zsoltról, Ködöböcz Gábor Csender 
Leventéről, Papp Ágnes Klára, László 
Noémiről, Papp Endre Falusi Mártonról, 
Pécsi Györgyi Szálinger Balázsról, 
Prágai Tamás Térey Jánosról, Sturm 
László Lövétei Lázár Lászlóról, Végh 
Attila Győrffy Ákosról, Vincze Ferenc 
Rózsássy Barbaráról, Wutka Tamás 
Lackfi Jánosról, Zsávolya Zoltán L. Simon 
Lászlóról.

Költőkről, írókról, pályakezdésről és 
pályán való haladásról szólnak ezek a 
szövegek, de a prímet nem az írók, ha
nem a kritikusok viszik. Ebben a körben 
is vannak ismertebb és kevésbé ismert 
nevek, ám itt még szembetűnőbbek az el
térések: vannak köztük nagy szerkesztői 
tapasztalattal és több kötettel rendelkező 
irodalomtudósok, akiknek a szavára oda 
szokott figyelni a szakma, és friss meglá- 
tású pályakezdők, akik most keresik sa
ját hangjukat.

„Nincsenek művek, csak szerzők van
nak” -  írta Jean Giraudoux, a huszadik 
század első felének nagy francia dráma
írója, mire valamivel később Barthes „a 
szerző halálát” emlegette.

Nos, az olvasó halálát is szokták em
legetni a katasztrofális olvasási sta-
> » »  folytatása 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

tisztikák láttán, ám ha mégis olva
sunk, és éppen kritikát (mondjuk a 
Pályatükröket), lehet, hogy kiderül, az 
olvasó nagyon is él. A kötet húsz pá
lyaképe húsz olvasó portréja, fénykép 
nincs ugyan róluk, mégis az ő arcvo
násaik sejlenek fel egy-egy remek fel
ütés, elgondolkodtató problémafelvetés 
kapcsán, vagy akár az olyan mondatok 
olvastán, mint „Hideg van ezekben a 
versekben, mert ezek nem rózsás lány- 
szoba-tapéták, hanem jelek a szakadék 
falán” (Végh Attila Győrffy Ákos verse
iről).

A kritika tipikusan olyan szöveg, 
amely felkérésre születik, a lehető leg
ritkább esetben ír valaki kritikát, alko
tói portrét, pályaképet csak úgy, saját 
gyönyörűségére. Ez a felkérés megszab
ta alkalmiság, a maga összes kötött
ségével (határidő, terjedelem, kontex
tushoz való illeszkedés stb.) korlátoz 
ugyan, (ön)fegyelmet követel, de sem az 
alkotók fantáziáját, sem tehetségét nem 
köti gúzsba a romantikus képzetekkel 
ellentétben, amely szerint alkotó mun
ka csakis a „teremtő szükség” sürgeté
sére, „ihletből” születik.

A megrendelésre készült munkáról ír
ja Javier Marias Amikor halandó voltam 
című (természetesen megrendelésre ké
szült novellákat tartalmazó) kötete elő
szavában, hogy „ez számomra nem tűnik 
gondnak, ha képes vagyok a magamé
nak érezni a munkát, és írás közben jól 
érzem magam. Sőt, csak akkor szánom 
rá magam, hogy megírjak valamit, ha 
szórakoztat, és csak akkor vagyok képes 
szórakozni, ha érdekel a dolog. ”

Nincs ez másként a kritika/tanul- 
mányírással sem. Az olvasóportrékból 
kiderül, milyen sokféleképpen lehet ol
vasni, hogy a „profi olvasásnak” neve
zett olvasás sem feltétlenül steril, an
nak is megvannak a maga szenvedélyei, 
a lelkesült vagy az elkeseredett pillana
tai.

Vannak rejtőzködők, akik nem is pá
lyaképet írnak, hanem egy szerző re
cepciójának az összefoglalóját készítik 
el, fegyelmezett olvasók, akik biztos tu 
dással bontják ki a mondanivalójukat, 
mások örömmel feledkeznek bele egy- 
egy versvilágba, egy regény értelmezé
sébe és lebegő, könnyed mondatokból 
összefonódó esszét írnak. Számomra az 
a kritikusi attitűd a legszimpatikusabb, 
amely vállalja saját olvasatának szub
jektivitását és az ebből fakadó tévedés 
lehetőségét.

A kritikust gyakran lenézik, mint el
vetélt alkotót, aki megfelelő alkotóte
hetség híján másokról ír. A Pályatükrök 
anélkül, hogy ez bevallott célja lett vol
na, a húsz fiatal szerző bemutatásának 
sugalltán protokolláris feladata mellett 
számomra akarva-akaratlanul a tükör 
másik oldaláról, húsz kritikusról, húsz 
fegyelmezett olvasóról szól.

P á ly a tü k r ö k . H ú sz p o r tr é  f ia t a l  a l 
k o tó k ró l. Magyar írószövetség Arany 
János Alapítványa -  Kortárs Kiadó, 
2009.

TÓTH MÁRIA

Lényeg és arc
A francia filozófusok, akik inten

zíven meditálnak, azt írták le: öreg
kori arcodat egy életen át készíted 
elő, tetteid, olvasmányaid öregko
rodra mind, mind kiülnek az arcod
ra. Angolul beszélni Bădărău aka
démikus feleségétől tanultam meg, 
aki Londonból ide telepített tanító
nő volt. Ötórai teán láttuk meg egy
mást, Ion Gheorghe Maurer mi
niszterelnök feleségénél. Megláttuk 
egymást és megszerettük. A hölgy, 
aki nagyon rút volt, azt mondta ne
kem: „Én tégedet felveszlek pupil- 
nak...” Ez a csúnya asszony csodát 
produkált, ahogyan megszólalt, gyö
nyörűségessé lett, néznünk kellett és 
hallgatnunk. Éveken át jártam hoz
zá a bukaresti Cirkuszhoz vezető al
lén. Ó tanított meg angolul beszélni, 
jól használni azokat a kis kötősza
vakat, amelyek nélkül az angol nem 
képes létezni. Reggel leültünk egy
m ással szemben s ő azt mondta: „Én 
lehunyom a szememet, te kezdjél be
lé...” -  mármint a beszédbe. Ha lé
teznek a Földön angyalok, úgy ő az 
volt.

A napokban, egy nagy tévéadó
ban, vasárnap délután, csúcs-mű
soridőben behoztak egy ismert szí
nésznőt. Kissé meglepődtem, mert 
az egyszervolt szépasszony helyett 
egy túlságosan dáma tűnt föl, a fel-

Schéner Mihály szobra

sőkarján kisebb sonkák (istenem, 
előfordul ilyesmi öreg nőknél, mint
ha karjukon hordoznák a világot), a 
melle (leszorítva, befűzve) óriási, de 
az idő az arcát roncsolta el alaposan. 
Nem volt ráncos, hanem puffadt és 
az a 27 kis izom, ami az arc mimi
káját kialakítja, elbánt bele, pórnő
vé, közönségessé tette. Nagy rende
zők irányítása alatt dolgozott. Szép, 
művi, gépiesen mozgó baba volt. S 
akkor, most, minden rendező irányí
tása nélkül, egyes-egyedül perdült 
be a színre. Valahányszor nevetett 
(és túl sokszor nevetett, ami már- 
már vihorászásként hatott), kezét a 
szája elé kapta. Ilyesmit a csírba szá
jú öregasszonyok követnek el, de so
ha egy úri dáma. Engemet az aradi 
Notre Dame de Sionban, a zárdá
ban, megtanítottak rá: bárhogyan is 
fújja meg a szoknyádat a szél, hadd 
fújja, neked nem szabad a combod
hoz szorítanod, ha nevetsz, a kezedet 
sose szabad az ajkad elé kapdosnod, 
egy úrinőnél két dolog fontos, a ha
ja és a cipője. A többi az mellékes. S 
ez a valamikor szép baba nem tudott 
viselkedni, ha kellett, ha nem, rá
kacsintott a műsorvezetőre, a haját 
babrálta és olyasmiket mondott, öt 
éve játszik együtt Florin Piersickel 
egy színdarabban, de kettejük kö
zött szerelmi aktusra nem került sor, 
mert ő egy tiszteletreméltó özvegy. 
Kacsintás, ami olyasmit sejtet, ezt 
azért nem kell szószerint értelmez
nünk. A színben lévő egyik népdal
énekesnőről felfedezte, hogy hiszen  
ők szomszédasszonyok, amolyan 
ténsasszonyok, és nem árulhatják el, 
hol laknak. Amikor a műsorvezető' 
már elunta a híres színésznő tényke
dését, beadtak egy ős-öreg filmrész
letet a valamikor fiatal színésznőről. 
Az adás ment előre a maga medré
ben s a végén az öreg színésznő oda
lépett az Antonió nevű szakácshoz, 
aki minden műsorban főz, főzöget, 
tehát azt tesz, ami nem több a sza
kácsnál a javából, s a színésznő bele- 
nyúlkálva a lábosokba, nem csipege
tett, hanem konyhai módon fresszolt. 
M inden egyebet teh etett volna, csak 
ezt az egyet nem. És még valami hi
ányzott az öreg színésznő arcáról, s 
ami fontos, hogy ő bizony nem szokott 
imádkozni, mert az ima nyomot hagy 
az arcon s most nem holmi gépiesen 
elmormolt imára gondolok, hanem  
arra, amikor magad elé tárod a két 
tenyeredet és Istenre gondolsz, kap
csolatba lépsz vele.

A tévé publicityt akart csapni 
a kiöregedett színésznőnek s köz
ben a legnagyobb rosszat tette  ve
le, bemutatta egy asszony lényegét. 
Irgalom atyja, ne hagyj el!
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‘K p'D ‘E X -
Faludy György halála óta mintha kissé elcsön- 

desedett volna szép számú híveinek hangja, egy
kori lakása házán elhelyezett emléktáblája lelep
lezésén meglepően kevesen voltak, ahhoz képest, 
hogy a költő mindig képes volt megtölteni többszá
zas előadótermeket; 95. születésnapján a Nemzeti 
Színház nézőtere még megtelt barátaival, tisz
telőivel, verseinek, publicisztikáinak olvasóival. 
S bár tolószékben ült a színpadon, sőt a fogadá
son is, megtestesíteni látszott azt, ami sok min
dent elfedett, elpusztíthatatlan vitalitását egy so
kat próbált világvándornak, az emigráció ellenére 
megőrzött nyelvi készséget a világ olykor kedve
ző, többször kedvezőtlen jelenségeinek gyors, a 
publicisztikával olykor versenyre kelő, vitatkozó 
(költői) reagálására, de tanúságot tett az 1930-as 
esztendők irodalmi élményeinek őrzőjéről is, aki 
mindig késznek mutatkozott, hogy Kosztolányiról, 
Karinthyról, József Attiláról emlékezzék, és su
gározta azt a kedélyt, azt a törhetetlen hitet, 
amely átsegítette élete számos megpróbáltatásán. 
Egyelőre, ideiglenes jelleggel, úgy is fogalmazhat
nék, hogy hallgatóit, nézőit, egyetemek auditóri
um maximumaiban, színháztermekben, ifjúsági 
házakban, Magyarországon és Erdélyben mintha 
a személyiség (nem túlzás!) varázsa tartotta vol
na fogva. Nem beszélt emelt hangon, története
ket mondott, amelyek valószínűleg többet árultak 
el a történetmondóról, akire tisztelői rálátták egy/ 
a XX. századi Villon alakját, mint azokról, akik
ről mindig szellemes rövid történeteit előadta. 
Hallgatói-nézői (nekem legalábbis az volt a benyo
másom) azonosították Faludyt verseivel, verseiben 
hangját, alakját felfedezve, a kívülállóét, aki ta 
gadta a Rendszert (minden rendszert), az ellenál
lóét, aki verseivel nem restellt bármely Rendszer 
hatalmasságainak nekimenni; de rálátták azt a 
„kalandos” életet is, amely Budapesttől Bécsig, 
Párizsig, Londonig, az Egyesült Államokig, 
Kanadáig, Dél-Amerikáig, a második világháború 
távol-keleti színtereiig, Máltáig, Itáliáig kergette 
a költőt, aki mindenhonnan hozott valamit, amit 
közkinccsé akart verseivel tenni. A legendáját „ol
vasták” olvasói, a legendával szembesültek hallga
tói-nézői, akik a börtönviselt, a száműzött megtör
hetetlen alakját csodálták, egyben azt a költőt is 
ünnepelték, aki ki merte mondani, amit korának 
szemérme tiltott, aki eltért (vagy eltérni látszott) 
nemzedékének más költőitől, aki szókincsében, ké
peiben nem igazodott az úgynevezett közízléshez. 
S azt talán jóval kevesebben tudták, hogy a „hi
vatalos” és nemegyszer még a nem hivatalos „mű
bírálat” is szinte minden elismerést megtagadott 
tőle, fordításait (vagy fordításként megjelente
tett verseit, köteteit) azért bírálták, mivel inkább 
átköltések, túlságosan szabadok, szabadosak, 
ugyanakkor verseiben egy ódivatú retorizáltságot 
véltek fölfedezni. A Faludy-költészet azonban el
lenállt, önmaga maradt a tiltások, a pamfletszerű 
megnyilatkozások, a sugallt felejt(et)ések ellené
ben; ha másképp nem, gépelt-illegális terjesztés
ben, kézírással másolva őrizték a költőt mindad
dig, amíg személyesen meg nem jelenhetett az őt 
már váró olvasók előtt, és saját előadásában, szí
nészek révén, megzenésítve hangzottak föl a ré
gebbi meg az újabb művek.

FRIED ISTVÁN: Egy évszázad Faludy 
Györggyel. FORRÁS, 2010. szeptember
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Z EN ÉK , É L M É N Y E K , EM LÉK EK  

G yógyító zenék  között
írásomnak eredetileg más cí

me volt: Üveggyöngy muzsi
kák közepette. Azért volt ez a 
cím, mert szinte belevesztem a 
C music Tv-adó varázslataiba. 
Káprázat ez a zenei és képi vi
lág: hipnózis és szórakoztatás 
egyfajta különös egyensúlyban. 
Emlékeimben kerestem valami 
hozzá foghatót. Akkor ötlött fel 
képzeletemben az a mód, aho
gyan az amerikai indiánoknak 
-  egyáltalán mindenféle primitív 
népnek -  hogyan adtak el az eu
rópaiak színes üveggyöngyöket 
és kaptak értük mesés értéke
ket aranyban, drágakőben, föld
területben. A talmi szépség elbű
völheti az embert. A külső forma 
ezernyi tetszetős változatossá
ga, a színek sziporkázása rend
kívül megtévesztő lehet. Úgy lát
szik, megvásárolhatók vagyunk 
üveggyöngyökkel. Nem mondom 
keserűséggel, sokkal inkább va
lami békés, belső megnyugvás
sal. Végül is az a szép, alkalom- 
adtán a legszebb, amit őszintén 
annak érzünk. Az őszinteségen 
van a hangsúly. Az amerikai in
diánok is őszintén hitték rendkí
vüli értéknek az ajándékba ka
pott üveggyöngyöket. Mi is így 
fogadunk manapság sok mindent 
a ruháktól az élelmiszereken át 
akár a művészet termékeiig. Az 
ideges (sőt idegtépő) 20. század 
után megnyugvásra vágyunk. Ez 
a század felkavart, megrázott, el
térített bennünket, és most egy 
olyan világban ébredünk, amely
ben ezernyi új csoda vár bennün
ket. Vagy legalábbis azt szeret
nénk, hogy ez ÍGY LEGYEN!

Kedvenc lapomat, a Természet
gyógyászt lapozgatom. Minden 
lapjáról a megnyugvás keresése, 
az egészséges életmódhoz veze
tő utak, módok felfedezése árad. 
Színes képeivel, tartalmával va
lósággal lenyűgözi az olvasót. 
Legszívesebben új nevet adnék 
a lapnak: HARMONIA. A júniu
si, júliusi számban érdekes nevet 
pillantottam meg: DÉLHÚSA 
GJON. Többször elolvastam: va
jon ki lehet az illető, aki magya
rul beszél, meditációs dalokat 
komponál és a cikkek szerint „lé
lekemelő” „popmeditációs” kon
certek tervével áll elő, sőt az 
egyik hangversenyére már sor is 
került. Nevét albán származású 
énekes édesapjától kapta, és ösz
tönzést is a zenével és a miszti
kummal (az apa papnak szánta 
fiát) való „találkozáshoz”. A kon
certplakát szerint: Lélekemelő', 
szeretet-meditációs koncert vár
ja a közönséget, amely az előadás

megkezdése előtt a bemutatóban 
ízelítőt kaphat holisztikából, szá
mos természetgyógyászati esz
köz, módszer gyógyítási eljárá
saiból. Az is a különlegességek 
közé tartozik, hogy a szerző úgy 
döntött, nem magyarul, nem an
golul, hanem szanszkrit nyelven 
fogja meditációs dalait énekel
ni, mert mint mondta: „a hindu 
energiák a világ legnyugodtabb 
energiái”; és még hozzáteszi: „A 
célom ugyanaz, mint Indiában 
tanultam, az öt vallás egységé
nek elérése, a Szarvadharma, 
az, hogy mindenkinek tiszteljük 
az istenét. Egy újfajta időszámí
tást vélek felfedezni ezekben a 
koncertekben. Ez pedig egy álta
lam tolmácsolt újfajta, szeretet
tel történő megszólítása az em
bereknek.” Megragadó gondolat, 
impozáns tudatos biztonság mű
vészetének célját, jelentőségét il
letően, és mélységes hit külde
tésében.

Egyet lapozok, és máris a ke
zemben tartom egy másik mu
zsikus hitvallását zenéről, har
móniáról, istenkeresésről. KÖVI 
SZABOLCS a neve, és az elmúlt 
húsz évben tizennégy CD-albu- 
ma és négy DVD lemeze jelent 
meg. Kedvesen mesél kompozí- 
ciós módszeréről: „Amikor zenét 
szerzek, legtöbbször valamilyen 
szép helyre képzelem magamat, 
erdőbe, tó mellé, a tengerpartra, 
gondolatban madárrá válók, rep
kedek a föld felett. Elgondolom, 
milyen zenét játszana egy pász
tor, aki a domboldalon furulyáz
va kíséri a nyáját, vagy milyen 
lenne a zenéje egy régi kor ná
lam sokkal természetközelibb 
életet élő emberének.” Ismerős, 
idilli kép. Ilyesmit sugall a „visz- 
sza a természethez” 18. századi 
világa (képekben, zenében, szó
ban egyaránt!). Ilyesmit sugall a 
romantika számos Adagiója, leg
főképpen Brahms. És persze a 
nagy klasszikusok zenéje, legin
kább Mozart muzsikája önti ma
gából ezt az istenkereső-megtalá- 
ló HARMÓNIÁT. És mi mégis új, 
gyógyító zenéket keresünk. Jól 
van ez ÍGY! Minden kor meg kell 
hogy találja a maga öngyógyítá
sát, zenében is.

De az a néha szinte kétség- 
beesett vágy, amivel a gyógyí
tás útjait keressük, mást is je
lez: GYÓGYULÁSRA VÁRUNK, 
MERT NAGYON BETEGEK 
VAGYUNK. Vajon miért lett az 
emberiség ilyen beteg? Mi a ba
junk igazi forrása? A zene sem 
tud rá választ adni.

TERÉNYIEDE
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HELIKON

Októberi évfordulók
3 — 850 éve halt meg Ibn Quzmán arab költő

290 éve született Johann Peter Uz német költő'
85 éve született Gore Vidal am erikai író

4 -  260 éve született Franciszek Dyonizy Kniaznin
lengyel költő'

440 éve született Pázmány Péter
5 — 180 éve halt meg Dinicu Golescu román író 
6 - 5 0  éve halt meg Nikolaj Liliev bolgár költő

30 éve halt meg Joszif Nonesvili grúz költő
7 -  100 éve született Eusebiu Cam ilar román író

200 éve született Nagy Ignác 
100 éve született Tahi László

8 -  485 éve halt meg Jan  Haller lengyel nyomdász
120 éve született Alfréd Mosiu román költő

9 — 160 éve született Samuel Bodicky szlovák író
40 éve halt meg Jean  Giono francia író 

10- 20 éve halt meg Ottlik Géza
80 éve született Harold P in ter angol író

11 — 335 éve született Samuel Clarke angol filozófus
185 éve született Conrad Ferdinand Meyer svájci író

12 -  150 éve született Constanţa Hodoş román írónő
185 éve halt meg Nicolae Văcărescu román költő

13 — 100 éve született Claes Daniel Gill norvég költő
14 — 350 éve született Girolamo Gigli olasz író

170 éve született Dmitrij Ivanovics Piszarev 
orosz gondolkodó
90 éve született Sombori Sándor erdélyi író 
350 éve halt meg Paul Scarron francia író 

15—2065 éve halt meg T. Lucretius Carus római költő 
2080 éve született P. Vergilius Maro római költő

16 -  285 éve született Gvadányi József
140 éve született Helge Rode dán író

17 — 140 éve született Alekszej Pavlovics Csapigin orosz író
135 éve született Alfred Polgar osztrák író 
250 éve született Claude-Henri de Saint-Simon 
francia író

18 -  270 éve született Dugonics András
30 éve halt meg Teodor Mazilu román író

19 -  290 éve született John Woolman am erikai író
20 -  110 éve halt meg Nail Frashéri albán író

535 éve született Giovanni Rucellai olasz költő
21 -  260 éve született Ju r  Fándly szlovák író

90 éve született Gárdos Miklós 
10 éve halt meg Kovács György erdélyi író 
220 éve született Alphonse de Lam artine 
francia költő

22 -  140 éve született Ivan Alekszejevics Bunyin
orosz író

23 -  135 éve született Ştefan Octavian Iosif román költő
24 -  85 éve halt meg Jindrich Simon Baar cseh író 
2 5 - 610 éve halt meg Geoffrey Chaucer angol költő

830 éve halt meg John of Salisbury angol író 
210 éve született Thomas Macaulay angol történész

26 — 120 éve halt meg Carol Collodi olasz író
70 éve halt meg Pásztor Árpád

27 — 170 éve született Vittorio Imbriani olasz író
28 -  80 éve született Dobos László felvidéki író
29 -  130 éve született Otto Flake német író
30 -  1140 éve halt meg Gottschalk szász költő

40 éve halt meg Herepei János történész
100 éve született Miguel Hernández spanyol költő

31 — 40 éve halt meg Szabó Pál
80 éve halt meg Szabolcska Mihály

Renoir
VÍZSZINTES
1. Pierre Auguste Renoir (1841- 

1919), francia festő műve. 10. Lenti 
helyet zavartalanul nézni tu
dó. 11. Kiél centruma! 13. Döfő.
14. Zavart tag! 15. Mákszemek! 
17. Oszmán-török tiszti rang. 18. 
Dózis, porció. 19. Ritka, németül. 
21. Lengyel kikötőváros az Odera 
partján. 22. Társadalmi tulajdon
ba vesz. 24. Dohány. 25. Olivér és 
Olivia beceneve. 26. Szerelem, la
tinul. 27. Magyar, máltai és thai
földi autójelzés. 29. Tojásszelet! 
30. Egykori tömegmérték. 31. 
Fekszik, húzódik. 33. Az asztáci- 
um vegyjele. 34. Szénát szekéren 
rögzít. 36. Renoir festménye.

FÜGGŐLEGES
2. Zanzafej! 3. Árpádkori ma

gyar nó'név. 4. Virágtartó. 5. 
Tovaszökken. 6. Horvátországi ki
kötőváros. 7. ÓÓÓÓÓ! 8. Ásvány 
az ebédló'asztalon. 9. Megfejtő. 12. 
Árva, magányos. 14. Közterhet fi
zető. 16. Föld alatti várbörtön. 18. 
Apor beceneve. 20. Konyhagép. 21. 
Nehézfémből készült hosszú, vé
kony tárgy. 23. Kocsi, autó (angol). 
27. Úr, németül. 28. Légzőszerv.
31. Zavartan üt-e?! 32. Lazulni 
kezd! 34. Néma lufi! 35. Tüzel.

B O T H  LÁ SZLÓ

A H elikon 17. számában közölt 
Lassúság című rejtvény megfejté
se: Mert lehet, hogy rossz irányba 
megyek
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