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HELIKON

Anavi Ádám -  Kaiser Ottó felvételei az 1. és a 3. oldalon

•  A százéves A navi Ádám m al beszélget 
B árányi Ferenc

•  D em eter Szilárd: Szerelem
•  Papp Á gnes Klára: A leh etetlen  poétikája
•  Szőcs István: M egújulás -  v iaszérésb en
•  P áll Lajos versei
•  A NAGY KILOMETRIK

L Á SZ L Ó FFY  A L A D Á R

M essziről
hajó érkezik velünk
A költészet hosszútávú. Lám, százéves. Testileg, lelkileg 

Anavi Ádám bizonyítja be, annyi minden után, hogy lehet
séges ez a lugas, melyben csak lélegzetvételnyi ideig szívott 
éltető levegőt Ovidius és Dsida Jenó', és még mennyi min
denki eló'ttük és utánuk.

Szimultán mérgezések és kigyógyulások egyede, Torda 
fia és Temesvár befogadott jelenkori Orpheusza ó'. Ezt ró
la eddig is tudtuk, de most másképp esik latba, egy másik 
DNS-spirál kanyarja érkezik az isteni pókhálóból, ezt is ő 
teríti most ránk. Mert a jelszó most is az élet. Elve lenni 
költőnek, egyfolytában, az alvilágban s a megbecsülésben, 
itt, ahol a költőnek korán szokás halni. Valami piros üvöl
tés van ilyenkor az Olümposz összes mellékberkeiben.

És egyik legmaradandóbb ráeszmélését emlegetve, épp 
Anavi Ádám hosszú, saját, alexandriai könyvtárában: hát 
akkor etika vagy kibernetika? Miből, miben, miért a vá
laszték? Bizony, a költészet világrészei, saját anyagából, 
mérgeiből érzi ezt vissza: a leépülés meg a felépülés útjain 
adják ki a bolygó arcképét. Mert az idő az semmi: csakis 
nyersanyag, amit bárki megkaparint. A jövő most csikar
ja ki a múlt utolsó bunkóját és civilizálja a disznóölést, de 
máris el akarja kobozni a villanykörtét. Mi jöhet még? Ami 
rendre a civilizáció egy-egy vívmánya volt: a vér és a tin
ta -  mind, mind téves, levedlik? Igen, ha csak kiberneti
ka a mutatvány, s nem etika, és minden elízium csak téves 
diagnózis alapján vakondokoskodott. A költők látók, akik 
tudták, hogy melyik irányba esik minden.

A költészetet sosem fogja levonni és lecserélni az em
beriség. Mert Cervantes és Robinson volt a kitörés irá
nya. Ezért minden százéves költő csak azt bizonyíthatja 
Temesváron vagy Tordán, Orleansban vagy Oregonban, 
hogy mégsem Scarpia, csakis Cavaradossi érdemelte meg 
Toscát.

Egy százéves eleven költő mindnyájunk helyett hozza 
a világ felszínére a végeredményt. Mint aki felvállalta és 
megfizette mindnyájunk tartozását. Ide érkezünk a szó és 
a szellem új mennyországába, ebbe a Tomisba! Az élet, me
lyet bárki megkaparint, a költők alatt nyílik tengerekké. 
Most Anavi Ádám meg-meglebbenő vitorlással beér velünk 
egy kikötőbe, mely régi és szilárd, és kincsekkel tele és ne
ve mégis: Föld, föld. Tőle kapjuk most újra a kolumbuszi ál
mot, egy új évszázad tavaszán. Azt, ami az élet s a poézis 
együtt megkaparintva. Messziről hajó érkezik velünk.
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HELIKON
*

B eszélgetés a 100 éves A navi Adám m al

Két évszázad költője
Mi, gyerekek körbeállva röplab- 

dáztunk az iskolakezdés első napján 
a Temesvári Magyar Vegyes Líceum  
udvarán, amikor szinte észrevét
lenül egy felnőtt is belenyúlt a lab
da útjába. Ezután sok passzt kapott, 
és látszott, hogy szívesen játszik ve
lünk, pedig még nem is ismert min
ket, mi se őt. Ez a felnőtt Frucht 
Ferenc volt, akit Anavi Ádám néven 
ismer a világ, s aki bár az idén, feb
ruár 26-án tölti 100. életévét, még 
mindig nagyon jól bírja magát. Az 
ősszel még minden nap kisétált a fő
térre, és vasárnap a Piaristák temp
lomába, ami éppen szemben van a 
tömbháza bejáratával. Hogy az kato
likus templom? Mit számít az, Isten 
csak egy van. Többször elmondta, 
hogy ő nem bigott, és elítél minden 
vallási fundamentalizmust, ami em
berek szenvedéséhez, sőt háborúk
hoz vezethet.

-  Tanár úr 1949 óta tanított engem, te
hát hatvan éve, és most lesz 100 éves. Hogy 
bírja ezt a stresszt ?

-  Mi az, hogy stressz ? Maga csak tud
ja, hisz orvos, de én, a költő ezt így mon
dom: „Elkopsz köszörű, attól félek. / 
Amikor köpök, akkor élek”.

-  Én még ismertem Frucht nénit, a ta
nár úr édesanyját, aki főleg németül be
szélt.

-  Persze, mert apám, Frucht Izidor, 
és anyám, Traub Stefánia Bécsből ke
rültek Tordára, ott születtem 1909. feb
ruár 26-án. Ok németül beszéltek egy
mással, sőt hozzánk is németül szóltak, 
de mi magyarul válaszoltunk. Öten vol
tunk testvérek, két fiú és három lány, 
mindannyian magyar iskolába jártunk, 
és egymás közt csak magyarul beszél

tünk. Én Benedek Elek meséin nevelked
tem fel. Németül rendesen meg se tanul
tam, a nővérem németórára járt a kígyós 
Bethlen grófok kastélyába, a grófnőhöz. 
Szó volt arról, hogy majd kimegyek a bé
csi rokonokhoz németet tanulni, de jött a 
háború és a hitlerizmus. De ne szaladjak 
előre. Apám órás volt, mesterlegényként 
bejárta a monarchiát (Pozsony, Budapest, 
Bosznia stb.), mert akkoriban ez volt a 
szokás, de még a tizenkilencedik század 
végén megtelepedett Tordán, és 1899- 
ben önálló órásüzletet nyitott. Tordai ér
telmiségiek és több környékbeli címzetes 
földesúr szívesen járt az üzletbe apám
mal beszélgetni, egymással találkozni. 
Egyesek élelmesen gyakorolták apánk
kal német tudásukat. A társalgás főleg 
németül folyt, akkoriban mindenki tu
dott úgy-ahogy németül és magyarul.

Apámat, a hat elemit végzett órásmes
tert én értelmiséginek tekintettem széles 
körű érdeklődése okán. Hihetetlen, mi
lyen könyvtára volt -  egy részét átmen
tettem Temesvárra, de a 21 kötetes né
met-magyar lexikont már nem tudtam 
elhelyezni ebben a kis lakásban.

Mivel zsidók voltunk, gyakran fel
vetődött az el nem múló zsidókérdés. 
Elhangzottak antiszemita kijelentések 
is, amiket apám logikus érvekkel utasí
tott vissza.

Különben apám nemcsak órásmes
ter volt, hanem amatőr művésziélek is, 
jó muzsikus, fuvolán játszott. Tagja volt 
az akkor alakult tordai filharmonikus 
zenekarnak. Ók nem engedték elmenni 
Tordáról. Szenvedélyes kártyás volt, de 
sokszor vesztett, amit anyám megértő só
hajjal nyugtázott. Ezért én életemben so
ha kártyát nem vettem a kezembe, még 
sakkozni se akartam, mert az is társas
játék.

Csodálatos gyerekkorom volt. Még 
elemista koromban felfedeztem a 
Leányvárat, onnan láthattam a Tordai

Bárányi Ildikó felvétele

hasadékot, úgy éreztem, nincsen ennél 
szebb táj a világon.

Apám a zsidó iskolába íratott, 
Grossmann Abrahám volt a tanítóm, aki
vel szemben egy alkalommal szégyen- 
teljesen viselkedtem, amiért elsőéves 
egyetemista koromban sírva kértem bo
csánatot tőle. A harmadik osztályt már 
az állami elemi iskolában folytattam, 
ahol a nagyszerű kiállású, sodort bajuszú 
Bölöni igazgató bácsi tanított. Az osztá
lyunk ablakával szemben volt a gótikus 
református templom és alig 150 méter
re az a kastély, ahol a tordai országgyű
lésen 1568-ban -  a világon elsőként -  ki
hirdették a vallásszabadságot.

-  Szenvedett valaha hátrányos megkü
lönböztetést zsidósága miatt?

-  Persze. Egészen apró koromban hal
lottam, névadó apám (a keresztapa meg
felelője), Rónai Manó zsidó vallású ma
gyarnak vallotta magát. Én, kisgyermek, 
játszadoztam az utcán, amikor rám szólt 
két „óriás” legény, akik a szomszéd bor
bélyüzletben dolgoztak: Mit csinálsz,
kicsi zsidó? -  „Nem vagyok zsidó, csak a 
vallásom az” -  válaszoltam. Később, ami
kor az iskolában március 15-én nekem 
jutott a kitüntetés, hogy elszavalhattam 
a szabadon választott verset, elmondtam 
Petőfi Vén zászlótartó című költeményét 
— a „vén zászlótartó” figurájában apámat 
véltem felfedezni. A polgár- és munkás
gyerekek mellett volt két úrifiú osztály
társam is, Gnédig Miklós és Schierecky 
Artur, ezek megjegyezték: „Hallod, pont 
egy zsidónak adták a verset!” Aztán jött a 
változás, és a középiskoláimat már romá
nul kellett végeznem, és persze az egyete
met is. Hogy el ne felejtsem, az egyetem
ről behívtak katonának, ezért két évet 
veszítettem, és később kényszermunkára 
vittek 1940 nyarán, vasutat építettünk 
Szörénytornyán, Turnu Severinben.

-  Mikor próbált először verset írni?

-  Legelső versemet elemista korom
ban édesanyámhoz írtam: „Anyám kezét 
be sokszor / úgy el-elnézem én, / ha vé
gighúzta lassan / elfáradt kék szemén.” 
Amikor már órásinas voltam apámnál, 
az Aranyosszék című tordai lapban meg-

Anavi Ádám
Költő, író, irodalomszervező, 1909. február 26-án született Tordán. 

Középiskoláit szülővárosában, a lélektan-filozófia szakot a kolozsvári egyete
men végezte. 1937 óta Temesváron él. A Bánsági írás és Bánsági üzenet volt 
szerkesztője. A temesvári Ady Endre (később Franyó Zoltán) irodalmi kör volt 
elnöke, a Romániai írók Szövetségének többszörös kitüntetettje, Temesvár 
díszpolgára. 35 éves volt, amikor irodalmi debütje, a Hess, szegénység megje
lent. Következő kötete, az Indulnak hadirendben című 1953-ban látott napvilá
got. 1955-ben Bajor Andorral és Bodor Pállal közösen jelentettek meg egy vers
kötetet, a Pellengért. 1970-ben megjelent az Etika és kibernetika-, 1974-ben a 
Metaforás idők (összegyűjtött versek 1959-69); 1977-ben a Csülök és a többiek 
gyermekversek; 1988-ban Szembesítés többedmagammal; A sanda mészáros sze
mével, avagy Napóleon poloskája (szatirikus versek) 2004-ben.

Három színműve is megjelent könyvalakban: a Kecskelovag (mesejáték), 1971; 
az Esztenák asszonya, 2001; Kepler, 2005. A Temesvári Magyar Színház több da
rabját is bemutatta (Kecskelovag; Fény pásztorok; Kepler és Androméda; Az eltűnt 
szerető; Az asszony válaszol).

96. születésnapjára megjelent egy érdekes gyűjteményes verskötete, amiben 
azok a versei szerepelnek, amelyeket annak idején a cenzúra kihagyatott.
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HELIKON
írtam Üvegcserepek a választáson cím
mel, hogy a választások előtti éjszakán 
betörték a zsidó kereskedó'k üzleteinek 
ablakait. Az eredmény: megfenyegettek. 
1929-ben vagy 1930-ban beiratkoztam 
Kolozsváron az egyetemre, eredetileg 
magyar-, német-, filozófia karra. A ma
gyart Kristóf György adta elő, de olyan 
rosszul, hogy három hónap után otthagy
tam. Nem sokkal azután a kolozsvári 
Ellenzék ben vagy a Keleti Újságban meg 
is jelent egy cikk arról, hogyan tanítják a 
magyar irodalmat az egyetemen. A cikk 
írója Tamási Áron volt. Tamási Áront 
először Tordán láttam és hallottam, az 
Erdélyi Helikon irodalmi estjén.

Egyetemista koromban az első versei
met a Kolozsváron magyar nyelven meg
jelenő zsidó lap, az Új Kelet közölte.

Igen nagy hatással volt rám a filozófi
atanárom, akitől megjegyeztem egy na
gyon fontos dolgot: „Csak azt az állítást 
lehet elfogadni, ami szembesítve a való
sággal is igaz.” Ez nagymértékben befo
lyásolta a gondolkodásom, nekem már 
zsenge ifjúkoromban volt véleményem bi
zonyos társadalmi jelenségekről, igaz, 
más, mint két évvel azelőtt, de lehet, 
hogy két év múlva megint más lesz a vé
leményem. Vallom, hogy mindazt, ami 
ma igaz, azt csak kételkedéssel fogadom. 
Különben ugyanezt mondja Descartes 
és Kant is. Már Tordán sokat vitatkoz

tunk ezekről, soha olyan jó barátaim 
nem voltak, mint Frenkel Dodi, aki a ma
gyar avantgárd hatása alatt írt verseket, 
Pavel Dan ismert író és Hajdú Pista vagy 
Etienne Hajdú, ahogy a világhírű párizsi 
képzőművészt ismerik.

-  Hogy került Temesvárra ?

-  Itt kaptam állást 1937-ben, felügyelő 
pedagógus lettem a zsidó líceum bentla
kásában. Tudtam, hogy Temesváron ko
moly magyar irodalmárok élnek: Franyó 
Zoltán, Endre Károly, Reiter Róbert, de 
én annyira tiszteltem ezeket az írókat, 
hogy nem is mertem felkeresni őket iro
dalmi próbálkozásaimmal. Markovits 
Rodionnal egy cukrászdában ismerked

tem meg, nagyon kedves volt. Átadtam 
neki egy írásomat, amiben egy zsidó és 
egy keresztény csempész ellentétéről volt 
szó. Markovits Rodion nem fogadta el az 
én megoldásomat, és a kolozsvári Új Kelet 
se vállalta a közlését, pedig ott már is
mertek, hisz közölték a verseimet; azt 
mondták, ha ezt az írásomat megjelente
tik, sok szatmári zsidó visszamondja az 
előfizetését.

Egy ismerősöm elvitte a verseimet 
Franyó Zoltánhoz, aki ezután magához 
hívatott. Egy nagy szobában, ahol sok 
asztalon rengeteg könyv, folyóirat, po
ros papírhalmazok között fogadott moso
lyogva. Közölte velem, hogy megjelente
ti az első verskötetemet Hess, szegénység 
címen, de ez csak a háború után lehetsé
ges. 1944 végén mégis megjelentette.

Az igazság az, hogy már 1940-ben meg
jelent egy színdarabom Öregek igazsága 
címmel. Az Öregek igazságát eredetileg 
öngúnyos írásnak hívtam, mert arról van 
benne szó, hogy a temesvári egyházközség 
két éjjeliőrt alkalmaz, akik husángokkal 
felfegyverkezve járják körbe a zsidó líce
umot, hogy azt megvédjék a fasiszták tá
madásaitól. Ezért öngúnyos az írás.

Érdekes, hogy a Könyörgés Európáért 
című versem, amelyet 1938-ban írtam, 
ennek ellenére ma is kiemelt versként 
szerepel a Magyarországon megjelent 
Határtalan irodalom című antológiában

-  talán ma is aktuális.

- A  Hess, szegénység nagyon jó cím.

-  Jékely Zoltán és Asztalos István sze
rint is jó, csak Méliusz József bírálta, azt 
mondta, nem fejezi ki a szegénység elle
ni küzdelem lényegét. A címre utalva azt 
mondta: „Nem lehet ezt a kérdést így 
megoldani.”

-  Sok kötete jelent meg, mégis azt mon
dom: Anavi Adám nem túl termékeny köl
tő. Tudom, hónapokig rágódik egy-egy 
szón, rímen.

-  Kikérem magamnak! Néha évekig. 
Megírok egy mondatot és már ki is húzom.

Erre mondta Olga lányom: „Apuka, ne 
üsd az asztalt, neki is fáj!” Persze 17 évig 
nem jelent meg kötetem, de nem érdekelt 
— én dolgoztam. Voltak írók, akik behó
doltak, például Hajdú Zoltán. Róla kreál
tam a szójátékot: „Hajdú Zoltán, hazudol 
tán?” Mondom, nehezen írok, mert érzem 
minden szó súlyát, a leírt szó felelősségét. 
Itt van például a Kepler, amit többször át
írtam. Eredetileg az Ember tragédiájából 
ragadott meg a Kepler-szín. Először ver
set írtam Keplerről, azután megszüle
tett a Kepler és Androméda című színda
rabom, aminek az a lényege, hogy olyan 
messze vannak egymástól Kepler és a fe
lesége, mint a Föld az Andromédától, mert 
az asszony pénzt és érvényesülést köve
tel, de Kepler nem akar behódolni a hata
lomnak, nem adja el magát. Ezt előadták 
Temesváron, a Magyar Színházban, saj
nos, Mátrai családi tragédiát csinált be
lőle, ami nem igaz, mert a hozzáállás po
litikai. Elismerem, nehéz darab. Székely 
János szigorú kritikusom volt.

-  Etika és kibernetika. Azt mondják, 
ez lenne Anavi Adám legjobb kötete.

-  1962-ben írtam a címadó verset, 
amit közölt az Utunk, de csak 1970-ben 
jelent meg könyvalakban. Nos, abban az 
időben épült a Vaskapu vízerőmű, kel
lett egy számítógép Temesvárnak, ahol 
ezt tervezték. Ezek -  itt, velem szemben, 
a katolikus gimnázium első emeletén -  
három szobában összekapcsoltak 10000 
villanykörtét és sok minden egyebet. Ez 
volt Romániában az első számítógép, 
amikor Nyugaton már olyat csináltak, 
hogy az egy tehergépkocsira is felfért. 
A miénket egy tanítványom, Löwenfeld 
Vili készítette másokkal együtt, engem 
is bevitt, láthattam  a csodát. Igen, lát
tam, de előre láttam a számítógépek fej
lődését is — azt, hogy ez mit jelent az em
beriség számára, de az előnyök mellett a 
hátrányokat is felfedeztem. (Megírtam, 
hogy az emberek már nem fognak olvas
ni, mint mi, akik May Károlyt, Vernét, 
Miszter Herkulest bújtuk, és minden le
írt szöveget elolvastunk, de a mai fia
talok mit?) Meg is írták  rólam, hogy „a 
jövőbe látó költő vagyok”. Én nem ma
gyaráztam a számítógépet, én költőileg 
fogalmaztam meg. A könyv nem más, 
mint betűk konglomerátuma, amiket be 
lehet táplálni a gépbe. A Világkönyvtár 
című versemben van az, hogy „A gép 
magától ír és olvas is”. Tehát már nem is 
kell író, az „egérke” helyettesíti a költőt. 
Ezt még egy szatírába is meg akarom ír
ni, mert Aldous Huxley szerint is min
den a szórna. „Szórna ha mondom, reg
gel a gondom. / Még egy köbcenti helyre 
billenti.” Tehát a gép dolgozik helyetted, 
rád, ránk már nincs is szükség.

Az Esztenák asszonyát gyorsabban ír
tam, közvetlenül a Kepler után. Sokan 
pornóízűnek tartják, pedig fő mondani
valója az ősi asszonycsinálás mítosza. 
A hegyekben élő pásztorok asszony utá
ni vágyukban túróból egy nőt gyúrnak 
maguknak, de amikor testi szerelemmel 
közelednek hozzá, „a túróasszony” életre 
kel.

> > > > >  fo ly ta tá s  a  4. o lda lon
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> > > > >  fo ly ta tá s  a  3. o lda lró l

-  Mi lesz a Második Matyi törté
nelmi komédiájával?

-  Sok éve dolgozom ezen a da
rabon. Nem Mátyás királyt aka
rom nevetséges helyzetbe hozni, 
hanem az utódlás kérdését szeret
ném külső beavatkozással, egy sze
retővel megoldani. Tudom, hogy 
Mátyás királynak voltak „törvény
telen” gyerekei, de nekem nem mu
száj ragaszkodnom a történelmi 
hűséghez.

-  A tanár úr boldog ember. Egész 
életében csak azt írta, amit akart. 
Ha kiadták, jó, ha nem, hallgatott 
-  de dolgozott tovább. Soha egyetlen 
politikai áramlatot nem szolgált ki, 
nem volt fasiszta, kommunista, filo
szemita vagy antiszemita.

-  Ez nincsen egészen így, mert 
eleinte én is lelkesedtem a „szo
cializmus” eszméiért, mert mint 
magyar és zsidó, kettős elnyomás
ban éltem, egyedül a kommunis
ta párt ígérte meg a demokráciát, 
a teljes egyenlőséget. Nem voltam 
párttag, de hittem. Hittem, mint 
annyian mások, de csak az ötve
nes évek közepéig. Hamar átlát
tam a hazugság hálóján, és már 
nem mentem bele a további ha
zugságokba. Aztán egy szép na
pon házkutatást tarto tt a szeku- 
ritáté. Azt mondták, aranyat és 
dollárt keresnek, de csak kézira
tokat találtak -  azokat is elvit
ték. Folytatták azt, amit eddig, 
hisz már évek óta figyeltek. Az 
írók feketelistájára kerültem, mi 
több, az írószövetség tagsorából 
is „kifelejtettek”, és -  ismétlem -  
17 évig nem jelent meg kötetem! 
Elmehettem volna Izraelbe, mint 
annyian mások, voltam is látoga
tóban, de visszajöttem. Akkor, ott, 
Rappaport Ottó egy magyar nyel
vű napilapot szerkesztett — a ko
lozsvári Új Kelet folytatásaként -, 
és azt mondta, szüksége van rám. 
Nem maradtam, mert én a ma
gyar kultúrához ragaszkodom, ott 
nem tudtam volna nyelvileg emel
kedni. A nyelvnek legfőbb őre a ta 
nult, művelt költő, aki nem csak 
jól ismeri a nyelvet, de dolgozik is 
vele. Jellemző a zsidókra az, hogy 
ragaszkodnak ahhoz a nyelvhez, 
amin a kultúrájukat elsajátítot
ták. Én a magyar nyelvhez ragasz
kodom.

-  Tanár úr, gondolt a halálra?

-  Persze. Anyám hangját hallom, 
amikor 2-3 barátnőjével beszélge
tett, és németül ezt mondta: „Ein 
jeder muss doch sterben” (Mindenki 
meg kell haljon). Én már megírtam 
a sírfeliratomat is: „Ily anyagot 
nem teremtett isten, / Hogy ellenté
tet annyit egyesítsen”.

ANAVIÁDÁM  

Könyörgés Európáért

Hazám, Európa, 
aggódom érted.

Azt mondják rólad, hogy vén vagy, 
kiöregedtél,

csillogásod csalóka visszfénye 
elmúlt századoknak -  

ó'si tölgy,
még magasan tartod koronádat, 

lombjaid dúsak, 
árnyékadók

s még sokan zarándokolnak messziről hozzád 
épülni 

csodálni 
és pihenni 

gazdagságodban -
de belül már morzsolják törzsed a férgek 

s az első komoly vihar 
kidönt.

Európa!
Rajna, Szajna, Duna, 

várak, kastélyok, parasztházak, 
zsellérek, apró vízesések, nyaralók, 
fenséges dómok, ismeretlen freskók, 

könyv, szabad kutatás, forradalmak és balladák, 
szonettek, tercinák és szimfóniák szülőföldje -  

Tartsd magad!

Nem kell a Szármata síkság csábító színe, 
féltelek tőle, hazám.

Hamis próféciák ne rendítsenek meg!
Kína bölcsője lehet mélyebb, mint Te, 

de idegen nékem -
s nem kell a mély, mibe szállni nem tudok.

S a barna tér sem, 
mely csak űr szememnek.

Úzd el a kuruzslókat és vajákosokat magadról, 
kik sárga hasznot sütnek lázas testeden, 

és hajlított csövű kényelemért 
s Gépország vízen hozott aranyáért 

ne add el,
nem adom szellemed!

-  Mit kíván még az élettől? Durva 
leszek: aki 100 éves, még mennyit él
het?

-  Jó kérdés. Ki tudja? Én nem si
etek. Persze szeretnék egészség
ben élni, ameddig csak megadatott. 
Szeretném, ha az egyetlen lányom, 
Olgica sorsa egyenesbe jutna. 
Szeretném a Második Matyit szín
padon látni. Azt is szeretném, ha a 
feljegyzéseim, könyveim jó kezek
ben maradnának.

-  Rendben vannak a feljegyzések, 
rendszerezve, csoportosítva?

-  Á, dehogy... össze-vissza... de 
én még dolgozom! Mit gondol...

Huncut mosollyal mutatja, 
mintha egy magasra emelt lé
cen akarna átugrani, ahogy 
azt a Magasugró című versében 
megírta, ahol a magasugró léc 
nem más, mint maga a kiegye
nesített szivárvány. Népi hiede
lem, hogy aki átmegy a szivár
vány alatt, az megváltozik, és 
onnan másképp látja a világot, 
és őt is másképp látja a világ. 
Feleségem, Bárányi Ildikó meg
írta: „Senki se veszi magának a 
fáradtságot, hogy a szivárványt 
a túloldaláról is megnézze, csak 
Anavi...” Az az Anavi, aki egyál
talán nem készül elhagyni min
ket, hisz neki még dolga van 
ezen a világon. Agya olyan tisz
ta, memóriája olyan éles, hogy 
el is várjuk tőle, még sokáig ma
radjon közöttünk és teremtsen.

Nem is olyan rég a követke
zőket mondta, és azt hiszem, ez 
Anavi Adám krédója: „Az első 
írásomtól kezdve napjainkig a 
humanizmus nevében vádolom 
és féltem az emberiséget”.

BÁRÁNYI FERENC
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PÁLL LAJOS
R. K. festőnél 
U dvarhelyen
„Ezt kóstold meg, de többet nem adok” 
a képek mellé gyűszűpoharat 
varázsolt elő pillanat alatt, 
s hordozta, mint ereklyét a papok.

A szűk udvaron botló téli fényt 
is beosztaná, ha rajta múlna, 
s mint szász sóhajtott, hol van a haza 
és töltött többet mint amennyit ígért.

Lassan a képek is mind elfogytak, 
csak örömmel méretett anyag 
szöktette foglyait egymás után,

„Hej, pajtás, gyönyörű élet volt” 
s már nem sajnált nőt, elveszett rangot, 
festékrögökön csilingelt a szán.

M akó rém ei
Hány éve már, hogy lopják ezt a várost, 
nem házanként, úgy tán fölzokogna 
álmában a néma toronyóra, 
mikor védett kincseire ráront

a telhetetlenek remegő keze.
Valami füst leng a Maros felé, 
és csorog a szennyes, kormos hóié, 
az ülő bánat, mintha eleredne.

Ami marad, bolyongó márványtáblák, 
melyek éggel nem, földdel tudatják, 
hogy mily könnyű kifosztani mindent.

Abból, mi szépen lassan rárakódott, 
ó, ne halld meg a sok döngő akkordot, 
te jól rejtőző karrarai szent.

P á szto rá t
Csorog az omlás a szemközti hegyről, 
bükkök rejtik a mélyét, ahol halad, 
árnyékok alól egy lappangó had, 
kőzuhatag moraja szól föl.

Indító tisztása, a békesség sziget, 
hol bábakalács verseng a nappal, 
a széllel szörfűparipa nyargal, 
a meredély szélén megáll s nevet.

Hogy a kaszások mióta kerülik? 
Vadcsapás tompán vágja át szélig, 
hol lezuhanhatsz te is a kósza szemmel,

mert váltadon imecsraj zarándokol, 
s mert megszöktél borókakarámból 
s a nyári nap léteddel felesel.

A z igézők
A költő azt hiszi, hatalma van, 
ez rég nem eredendő vonás, 
a sámán térdel s a vonaglás 
fölrepíti áldott pillanatban.

Füst fölé száll, mint az igazsága, 
suhog vagy zörög egyet jelent,

tudja, hogy Úr mit ajkára vett, 
nem adója áhítatba zárva.

O, eltékozolt hitek hatalma, 
mellyel a lélek még szólalhatna 
egy percre embertől emberig.

Mint koponyán a varrat, úgy maga 
a titok, mi tévedt erre a rangra, 
míg a megejtett tábor elring.

Névváltogatók

Más nevén nyelvét, idejét hordozva 
burkolózunk cifraszőrű rongyba.
Út ez? kinek ? átélés vagy csak gomba ? 
mivel kísért az isteni naiva?

Félő, hogy e véres vadlesre eljő, 
s úgy ad értelmet a féltett szónak 
amit csak a bukottak mormolnak 
halálra várva a szögesdrót közön.

Hegy miért vágytam, most már nem csodálom, 
és szisszen föl a tövisnyom-talányon, 
ha rámköszön a tágult ég alatt.

Amit nem értem el, talán azért, 
vagy mint a róka, eddig föl nem ért, 
most azt vallja így bölcsebb s tovább halad.

A z u tazó
„Te tudod, hogy lehet megmaradni épnek” 

Cs. Szabó László

Könnyelmű utad fogadót lel bárhol, 
asztalt, ágyat mily készséggel fogad 
a kint maradt éj vénségén szipákol 
társadhoz nincs már egyetlen szavad.

Lámpa nem ring, bár ideje volna 
válaszra, hogy múló történeted 
ne fogyjon meg, s kint a tiltott határzóna 
nyom nélkül hagy bolygó kísérteiét.

Már azt hiszed, hogy örökké tart minden 
egy homályos kép, hol glóriás Isten 
angyalit inti némaságra,

nem engedvén dicsőségről szóljanak, 
fekvő egyszarvút altat egy rőt alak, 
felettük meg bűvös mondat szárnya.

*
É szrevétlen

„E szép világot egykor ismerém” 
Madách Imre

Lassan újraszületik minden észrevétlen, 
és ott vergődik el a kínos egészben, 
míg el nem simítja a titokzatos kéz, 
iszapos homok lesz, ennyi az egész.
Ha megrepedez, szikkasztó szél elfújja, 
majd röpíti konok gondfolyókon túlra, 
tengelyén forgatja a meridiákon, 
színt vált, mert testéhez szegődik a korom, 
idő szövi át, hogy legyen észrevétlen, 
gyönyörű léte kering e kínos egészben. 
Gyönyörű, nocsak, mitől kiráz a hideg, 
mert értelmetlen, csak a félő érti meg, 
hogy nem lehet kisebb, kevesebb annál, 
mi kétkedések nélkül is így ágál, 
a szándékot, amin sohasem nevethess, 
lásd, a jóakaród mindig tökéletes.

Elfújták...
Elfújták a nagymama házát, 
szélörökösök kergették tovább, 
előtte még lengtek a nyárfák, 
kerítés rácsa kesén orgonáit.

Tornáca most merre nyikorog? 
mért nem járja macskatalpu éjjel, 
a hold fölötte csonka kört forog, 
földre bukik, beéri kevéssel.

Szépen sárgult fóliáns lapon 
jött mégegyszer vétett alkalom 
újra lenni kócos törvény szerint.

Nem lelte írás a házat,
csak kútját, mi zöld követ áztat,
s nem gyűrűzik, mikor visszatekint.

Egy hangon
„Másra figyelmeztetnek ezek a hangok”

Kacsó Sándor

Éggel, a főddel nincs párbeszédem, 
csak törvényük van őszülő fejemre, 
s az élet, ez a csorbatükrű éden 
mind kevesebbel méltat feleletre.

Kihajt a gyávaság nyesett bokra is, 
zöldje majd takar kíváncsiak elől, 
a csend, a csend, az örök muzikális 
már skála nélkül tücsökzenét dőzsöl.

Hol a remény? gót ív zárköve, 
mi ígérettel tartja a csarnokot, 
elnéztem volna, ki hogy osztozkodott.

S a kelyhet kezük mind darabokra törte, 
hát ezért süllyedt egy hangra a dallam, 
tőle az ég s a föld is olyan valótlan.
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M egúju lás -  v ia szérésb en
A természettudományok művelőinél so

se tapasztalni olyan hisztérikus félelmet 
az „amatörizmustól”, mint a történészek 
és fó'leg a nyelvészek körében. Keressetek! 
Kísérletezzetek! -  mondja a fizikus és a 
vegyész. Nehogy! -  sikojtja a történész, 
a nyelvész. Bizonyos szemszögből igaza is 
van, mert a műkedvelők rémes feltétele
zéseket szoktak kisütni. Ennek az oka a 
tájékozatlanságuk. Azonban a hivatáso
sak, a szakemberek is szoktak nem ke
vésbé rémes feltételezéseket kisütni, en
nek az oka: a tájékozottságuk. A szűk 
látókörű, begyepesedett, elavult tájéko
zottságuk. És talán az is, hogy diákko
rukban ellógtak néhány előadásról? Az is 
különbség még, hogy egy műkedvelőt oly
kor meg is lehet győzni a tévedéséről. A 
szaktudós azonban kényszerképzetszerű- 
en hajtogatja a maga sztereotípiáit.

Rokonszenves, újra törekvő nyelvé
szek, antropológusok, régészek egy cso
portja Magyar, mogyeri, magyart címen 
kerekasztalbeszélgetést rendezett őstör
ténetünkről.1 Nagy kedvvel fog hozzá az 
olvasó, de mindjárt az elején -  leesik az 
álla: „mondhatjuk, hogy a magyar nyelv 
teljes alaktani rendszere visszavezethető 
az uráli alapnyelvre. Ugyanúgy a legfon
tosabb mondattani sajátságok [...] egyér
telműen [...] az egykori uráli alap
nyelvre”.

Mi a fájdalmas itt a kívülálló
nak, aki történetesen annak idején 
nem magyar nyelvészettel és nyelv
tannal kezdte a tanulmányait, ha
nem mondjuk német, francia vagy 
román szakos volt? Eme nyelvek ta
nulmányozása közben arra tanítot
ták, egy nyelv arculatát, karakterét 
a hangtana, hangállománya határoz
za meg; ez a legállandóbb jellemző 
vonása is.

Itt pedig erről futó említés sem 
történik, ám ha a szerző nem ért 
egyet ezzel a felfogással, azt jelez
nie és indokolnia kellene.

Ugyanígy közli, hogy a most el
készült Uráli etimológiai szótár 
1800 alapszavából 700 még min
dig megvan a magyar nyelvben. 
Ugyanakkor nem adja meg, mek
kora egyáltalán a magyar nyelvben 
az alapszavak száma? Ebből hány a 
török, szláv, latin, német és az „ismeret
len”? (Ami a nagy Etimológiai Szótárban 
túl soknak tűnik.) Ezt a 700 szót viszont 
ötvenezer származékszóval veti egybe 
anélkül, hogy bemutatná, hány szárma
zékszó keletkezett belőlük? Ezek bizony 
még műkedvelők között is szakszerűtlen
ségeknek számítanak.

Továbbá semmi bizonyítékot nem képe
sek arra sem felmutatni, hogy ha egy szó 
közös a magyar (vagy uráli) nyelvben és 
valamely törökben, akkor az csak a ma
gyarban lehet átvétel? Nyilván, úgy gon
dolja, azért, mert a török régebbi és fejlet
tebb társadalmi-anyagi alappal bírt... De 
ezt honnét tudja? Annak idején a szovjet 
történészek nagyon keményen állították, 
hogy a török viszonylag fiatal, új nyelv
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család; igaz, ennek politikai indíttatása 
is volt, mert Sztálin a Szovjetunió hatal
mát belülről fenyegető legnagyobb (etni
kai) veszélynek a pántörök elképzeléseket 
tartotta, ezért sújtották oly kegyetlenül a 
kazahokat is.2

Aztán ezek a sztereotípiák az uráli
ak kezdetlegességéről: „Legjobb esetben 
ha volt kutyájuk”, kiáltanak fel... Máshol 
azt mondják, hogy a vogul-osztják nép- 
költészetben szerepelnek lovas páncélos 
vitézek is. Holott azon a területen, ahol 
a vogulok és osztjákok élnek, lehetetlen 
a lótartás. Nemcsak azt mulasztja hoz
zátenni, hogy ahol ma élnek, hanem úgy 
látszik, sohasem hallott Fiók Károlyról, 
aki különben mint numizmatikus, elis
mert tudós volt, és tanulmányt írt arról, 
hogy egy adott korszakban több finnugor 
nép is fejlett lovas „nomád társadalm a
ként vett részt a sztyeppe történelmében. 
Törölték is a nevét minden közkézen for
gó könyvészeti jegyzékből! Azonkívül ér
demes megjegyezni, hogy ezek a hanti- 
mansik a lovat -  lónak is hívták, és nem 
rezes vasmanyónak; méghozzá a magyar
ból kölcsönzött szóval. Ugyanis a ló „ma
gyar eredetű” szó. Annak az igének jelen 
idejű melléknévi igeneve, amelyik a lót 
(fut), lohol igéből ismeretes és amelynek r

hanggal kezdődő változata a rohan! (Vesd 
össze: vevő-vo stb.)

Az amatörizmus szintjén mozognak 
az ilyen nyeglén odavetett mondatok is: 
„Ha jól emlékszem, 1836-ban, egy német 
nyelvtudós, Wilhelm Schott fejéből pat
tant ki ez az idea, [...] hogy az uráli és az 
altaji nyelvek összefüggnek egymással”. 
Ha nem jól emlékszik, utánanézethetne 
a gyakornokával. Maga az ural-altaji ki
fejezés ugyan lehet, hogy tőle származik, 
de a vele jelölt elképzelés nem. Megjelent 
például 1770-ben egy bizonyos Sajnovics 
János nevű csillagásznak és paptanár
nak egy Demonstratio... c. műve, amely
ben bőven idézi (Max) Hell Miksa nevű 
kollegájának a nézeteit. Hell nem áll meg 
a magyar-finn-lapp rokonságnál, hanem

továbbmegy egész Kínáig. Valójában egy 
„turánista” koncepciót vázol fel. Talán 
emiatt is alakultak úgy a dolgok, hogy 
Sajnovics eme alapvetőnek tekintett mű
vét 200 évig nem fordították le latinból 
magyarra, s akkor is kívülálló, amatö- 
rizmusban szenvedők kezdeményezték a 
közreadást. (Ha úgy vesszük, Hell akár a 
boreális elmélet előfutára is lehetne!)

Sajnovicsnál tartva ugyanilyen elcsé
pelt sztereotípia a „régi dicsőség féltése”. 
Egyik kerekasztalos ezt mondja: igen, 
a finnugorelmélettel szembeni ellenér
zés érzelmi alapozású dolog. A XVIII. 
századtól kezdve sokan a dicső múltat, 
a harcos hagyományokat érezték álta
la „veszélyeztetve”. Éz megint egy régi 
csúsztatás. Először is nem olyan sokan. 
Például a Sajnovics eszméi nyomán kelet
kezett Etelka című regény (majd az Etelka 
Karjelberi) a kor legnépszerűbb magyar 
regénye: egymás után három kiadást is 
megért. (Emiatt aztán mindenképpen 
igyekeztek kitudni szerzőjét a magyar 
irodalmi romantika történetéből!)

Ez az egész „régi dicsőség ügy” az éb
redező pángermán sovinizmus hecckam
pánya. Csak két jellemző tényre hivat
kozzunk. Az egyik: azokban az években 
megjelent egy Grosse Wahrheiten c. magyar- 
ellenes röpirat. Névtelenül. Szerzőjének 
azt a Schlözer nevű történészt tekintik,3 
aki az Észak története c. művében a finnu
gor népekről, mindenekelőtt a magyarok
ról azt írja, hogy nem történelemalkotó 

népek, nincs is saját történel
mük, létük csak arra való, hogy 
más népeknek zsákmányul 
szolgáljon. Természetesen az 
akkori magyar szakértelmiség 
még nem volt úgy megnevelve, 
mint ma, hogy közönyösen fo
gadja a Meillet-, Cavalli-Sforza-, 
Drágan-féle állításokat, és „érzé
kenykedett”. A másik, eligazító 
adat: „ha jól emlékszem, 1796- 
ban” az Augsburger Zeitungban 
megjelent egy pályázati hirde
tés: Alkalmas-e a magyar ál
lamnyelvnek? Természetesen, 
csak az elutasító válaszokat kö
zölték. Amint Dümmerth Dezső 
kikutatta, a pályázatot az udva
ri titkos rendőrség főnöke adta 
fel. Ez hozzászólásnak tekinthe
tő arra vonatkozólag, hogy volt- 
e hatósági beavatkozás a ma
gyar nyelvészeti koncepciókba? 
Említik Trefort Ágoston hajda

ni kultuszminiszter elvtársat a kerékasz
talon. Ám említhetnék Szűcs Jenő sajná
latosan korán elhunyt állami történész 
vallomását a Valóságban, egy bizonyos ős
történeti vita kapcsán: „Vitafeleimet a 
hatóság elhallgattatta...”

Pozitív vonása e kerékasztalnak, hogy 
említés történik benne a finnugor né
pekről rajzolt igazságtalan képről, mi
szerint „kultúrképtelenek”. Arról viszont 
nem történik, hogy ezért például Franz 
Miklosich és Zsirai Miklós a felelősek, 
akik műveikben helyt adnak a szélsősé
ges torzításoknak, egyetlen szó magya
rázat nélkül. („E népek oly ostobák, mint 
a barmok”.) Megemlíti pl. Csúcs Sándor, 
hogy a vogul és osztják hősénekek vete-
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kednek a Kalevalával, csak nem nagyon 
ismerik őket... Azonban már nem kér
dezi meg, mért nem ismerik „nagyon”? A 
finnugrizmus oktatásában sohasem hal
lottam olyasmit, legalábbis itt a kolozs
vári egyetemen nem, hogy a professzor 
Vikár Béla Kalevala-fordításaiból idézge
tett volna. Bán Aladár „nemkevésbé érde
kes” K a le v ip o e g jé b ő l aztán végleg nem... 
De az „ugorokra” ugorva, melyik finnug- 
rász népszerűsítette valaha is Zempléni 
Árpád csodálatos fordításait? (B osszú , 
1901, vagy Vasfő és ím e. 1918.???) Az előb
biből -  Khant Torem, munkeszi hadvezér 
kalandja -  pár sor:

Ritka fás hallgatag, nyusztos erdőn, 
Éjjeli félhomály ül merengőn.
Récebél módjára kanyargósán,
Jön az Ob, megy az Ob ragyogóan. 
Csendesen lépdelek. Nesz morajlik, 
Távoli énekszó zaja hallik,
Vérvörös, tűzi fény ver az égre, 
Biborfényt kever a sötétségbe.
Dombtetőn máglya ég, áldozat van. 
Ének szól, dob pereg, fő a katlan.
Kait képes, bálványos térségen ott, 
Sörényes-lovat-ölt népség forog 
Ragyogó fényinél rőzse lángnak, 
Kézügyes-lábügyes táncot járnak

Letették páncélos öltönyüket,
Eldobták kardjukat, fegyverüket, 
Közöttük fehérben, mint egy király 
Bősz Lonch-sát-jagali vén javas áll.

Az egyetemen viszont annyit tanítot
tak, hogy vez i-vez i vagy voi-voi. „Ám ne
hogy azt higgyük, hogy »vaj« volt, amit 
annak neveztek! Valami rossz, híg hal
zsír volt az!” -  mosolygott a professzor.

Latinórán legalább annyit megtanul 
az ember, hogy volt A eneis  és hogy A rm a  
virum que cano. A görögnél szóba jött az 
I l i á s z ,  és hogy így kezdődik: H aragró l d a 
lolj, m úzsa! Viszont kedves, állítólagos ro
konainkról csak ennyi, hogy „voi-voi”, „ve
zi-vezi”... „L eg jo b b  esetben  ku tyájuk ha v o l t” 
-  kiált fel a hősi énekeket reklamáló nyel
vész. És ezt is csak miért? És ezt is csak 
azért, mert valaha egy egyetemi jegyzet
be becsúszott egy példamondat: „ Vet hemp  
to le t szán . ” Öt eb húznak szán...

(Itt eszünkbe kell hogy jusson Szálinger 
Balázsnak egy megrendítő mondata: A 
szau na eg y  k ihalt fa j fe k e te  doboza.)

Az amatörizmussal szemben a tudo
mányosság fölöttébb fontos ismérve vol
na a tárgyra vonatkozó minimális szak- 
irodalom ismerete. Elhangzott ezen a 
kerékasztalon, hogy őstörténetünk tisz
tázásához a régészet terén „három kiin
dulópontunk lehet. Az egyik a honfog
laláskor régészeti emlékei, a másik egy 
titokzatos, elszakadt néprész, amelyet 
úgy szoktunk nevezni, hogy Julianus ma
gyarjai vagy Magna Hungária magyar
jai, a harmadik pedig a feltételezett ma
gyar őshaza emlékei. Az utóbbival az a 
baj, hogy azon a területen, ahol általá
ban meghatározzák a feltételezett ősha
zát, nem találunk semmiféle egységes 
kultúrát, és még kevésbé olyat, amelyet a 
magyarokhoz köthetnénk. Éz nagy gond. 
Aztán ha kiindulunk ebből a feltételez

hető őshazából, és megindulunk nyugat 
felé, akkor nem több, mint tíz olyan te
metőt találunk, amit magyarnak mond
hatunk. E zek is csa k  egy-két-három  s írb ó l á l
lan ak .” (kiemelés tőlem)

És akkor most ugorjunk át egy másik 
szövegre.4 A hajdani kazár királyságról 
szól, amelyről annyi ellentmondásos ki
jelentés hangzik el velünk kapcsolatban. 
Hogy egy-két-húsz-kétszáz évig éltünk 
vele történelmi kapcsolatban mint alatt
valók, mint szövetségesek, mint ellenfe
lek, a könyv szerzője, az idős, tekintélyes, 
de ismeretlen Petrik István régész, aki 
szovjet szakkörökben is forgolódott, azt 
írja: „Szvetlána Pletnyova, a kazár régé
szet és általában a késő középkori nomá
dok egyik legjobb élő orosz szakértője azt 
állítja, hogy nem lehet a magyarok nyo
mát felfedezni.”

Nos, úgy negyven évvel ezelőtt, majd
nem, amikor először írogattam amatőr he
vülettel azokról az elképzelésekről, ame
lyek szerint a magyarság őshazája a 
Kárpát-medence, és Arpádék csak egy ha
zatérő „elit” voltak, megkockáztattam -  
Oroszországban tanuló diákok értesülé
seire támaszkodva -  egy észrevételt: A 
magyarság feltételezett nagytömegű jelen
létének az ukrán-dél-orosz síkságon nincs 
régészeti nyoma. Utána egy kiváló magyar 
régésztől kaptam egy bizalmas üzenetet: Ó 
is így tapasztalja. És nekem drukkol. De ne 
haragudjak, a nyilvánosság előtt ezt egye
lőre még nem mondhatja el.

Majdnem húsz év múlva, a M agyar  
Tudom ány c. folyóiratban E ri K inga  nevű 
régésznő közölt egy fantasztikusan érde
kes tanulmányt. Eszerint a magyar hon
foglaláskorinak nevezett sírok számbe
lileg nem érik el a várható értékek eg y
(1) százalékát, amíg például az avar sí
rok esetében ez az arány 70% körül jár! 
Izgatottan vártam évekig: mit fognak eh
hez szólni?

Azonban senki nem szólt semmit. 
1993-ban már nem tudtam türtőztetni 
magam, és elég tolakodó módon telefonon 
rátörtem a régésznőre: És mit szóltak a 
kollégák, a szakértők ehhez a szédületes 
és szerintem helytálló megállapításhoz? -  
Semmit, felelte, egyáltalán semmit. Egy 
szót sem!

És ezért el vagyok képedve, hogy most, 
egy egész csoport tudós, amikor beleüt
közik e jelenségbe, nem hivatkozik Érire, 
sőt Petrik, aki az érintett terepen hall 
egy ilyen véleményt idegenektől, ő sem 
idézi Éri ezzel kapcsolatba hozható meg
állapítását. Vajon, kérdi az ember, vajon 
nem a legrondább kollegiális irigységről 
van szó? Lehet, de az is lehet, hogy nem 
mindig.

Például D üm m erth  D ezső  emberileg, tu
dósként is nagyon becsületes és őszin
te volt. Éppen ezért egy ízben levélben 
M acartn ey  angol szerzőről érdeklődtem 
nála, közelebbről e szerzőnek A IX. szá za d  
m a g ya rja iró l szóló könyvéről szerettem 
volna hallani valamit. Ez az angol 1934- 
ben megjelent könyvében többek közt azt 
írja, hogy olykor a Kárpátokon kívüli tér
ségben élt magyarokat az adatok alapján 
nemigen lehet megkülönböztetni a bese
nyőktől, mert ahol az egyik forrás szerint 
egy adott pillanatban magyarok élnek,

ugyanakkor ugyanott, a másik szerint 
besenyők. És ez legalább három helyen 
megismétlődik. Még egy nagyon érdekes 
dolgot említ. Szerinte az Álmos—Árpád
féle ősmagyarok nem afféle sztyeppéi 
íjásznépség volt, hanem könnyű páncélt 
viseltek, és lovagi módon, karddal vias
kodtak, emlékeztet megjelenésük és tak
tikájuk a pártusokéra.

Harminc év múlva ugyanezt a könyvet 
megjelenteti még egyszer, és az új kiadás 
előszavában megjegyzi, különösnek ta
lálja, harminc év során egyetlen magyar 
történész sem tett rá még bár egy meg
jegyzést sem! (Nekem, már nem jól emlék
szem, Vlassa Nicolae vagy Daicoviciu adta 
a kezembe, a kolozsvári Történeti Múzeum 
könyvtárában.) Dümmerth Dezső „el volt 
ájulva”. Kiderült, hogy személyesen is is
merte Macartneyt, mint még sokan a kol
legái közül, mert egy időben Budapesten 
tartózkodott, nagyon kedves, rokonszenves 
személy volt, Pesten mindenki Elemérnek 
szólította, de azt hitték, hogy csak a jelen
kori magyar történelemmel foglalkozik, e 
könyvét nem hozta ott, „társaságban” soha 
szóba! Ez őszinte válasz.

Petrik esetében viszont furcsa, hogy 
sehol sem hivatkozik rá, a nevét csak 
úgy említi, mint a kazárokról könyvet 
író K o estle r  egyik forrását. A kerekasztal 
kapcsán az furcsa, hogy bár egy helyen 
céloznak a besenyőkkel kapcsolatos fél
reértésekre, mégis elejtik a témát. Hm?, 
kérdi az olvasó...

És mindennek a tetejébe még há
rom megjegyzés. Petrik elmondja, hogy 
az „ultrabaskírok” szerint Julianus ba
rát nem magyarokra, hanem baskírok
ra talált, és azért tudott velük beszél
ni, m ert m aga is (magyarországi) bask ír  
volt! Többször is megmutattam ujjal tör
ténészeknek Desericius könyvéből azt 
a helyet, ahol Desericius -  aki külön
ben a Vatikán levéltárában felkutatta a 
Julianusra vonatkozó adatokat és a le
velét, azt írja, hogy az a bizonyos Magna 
Hungária nem a magyarok őshazája, 
mert a nyomok, az adatok szerint, tovább 
vezetnek kelet felé, a  K a szp i- tó tó l északra, 
majd az Aral-tó tájékára, majd Bokhara 
felé, és innét visszakanyarodnak nyugat
nak, valahová a Kaukázus alá és itt el
enyésznek. Soha egyetlen történész sem 
tanúsított semmi érdeklődést, csak mind 
azt fújják-fújdogálják, hogy Hungária 
Magna és Julianus barát így meg úgy.

A múlt őszön bizonyos alkalomból be
szélgettem tizenhat egyetemi hallgatóval, 
akik elvégezték a harmadév magyar sza
kot a kolozsvári egyetemen, de Julianus 
barátnak soha hírét sem hallották!

Ezek után?

Jegyzetek
'Sturm László: Magyar, mogyeri, m a g ya rt 

Kerekasztal-beszélgetés őstörténetünkről. Részt 
vettek: Fóthi Erzsébet antropológus, Erdélyi 
István régész, Csúcs Sándor és Gyarmati Imre 
nyelvészek, K ortárs 2009/1. szám.

2Lásd pl. Olzsasz Szulejmenov: A z  i ja .
3Lehet, hogy más fogalmazta, de a tételek 

Schlözernél megtalálhatók.
4Petrik István: R ejtélyek országa . A  k a zá r  

k irá lysá g  és a  k a zá r -m a g y a r  kapcso la tok  rö 
v id  története. Cédrus Művészeti Alapítvány- 
Napkút Kiadó, Budapest, 2008.
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HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
önarckép
havazásban
Mellettem mindig néma ordas alszik, 
és állok így és lámpák tánca hull, 
csakúgy dobálja hófehér ruháit 
Odüsszeusz, Kolozsváron tanul, 
listát csinál, talán hogy végül számít,

kik írnak némafilmeket, 
egész eposznyi ámítást, 
az éj ha bennük székreked, 
akár e kép, e hóhullás,

a karnevál itt falba zár kegyetlen, 
a tangó néha hófüggönybe rejt, 
ekképpen szöktet meg, nem is varázsszer, 
s iszom csak én, ki egyre csak felejt, 
egy repülő' a festett égen ível

és elvisz tán Bombay felé, 
vagy elzenél, Nyugatra tart, 
az ég nagy lomha éterén 
ebédet ad, majd visszahajt.

Ma csak Hladik, ki látogat e murván, 
idő', ha állna, hullna, egyremegy?
E kép, ahol bennhagytam annyi órát, 
ki lesz, ki itten mindent rendbetesz, 
havat, lámpást, e házat, bármi korlát.

Van hófüggöny, mi végleges, 
a gyújtó fénye filmbe vág, 
kajája immár kéthetes, 
de él, de él, de visszajár.

(Emelkedik szép lassan képernyője, 
árnyékom lép e pár imázs fölé, 
emelkedik keringő, utca benne, 
még kéne írnom pár új sort köré, 
ha filmszalagját még fel nem tekerte...)

tetőkön
és a  föld alatt
(forrás: Gogol Bordello -  
Through the roof and underground)

Ha csapda várna minden sarkon, 
mi város, utca, szerkezet, 

belátod por-zakód s a verklid 
csak épp a föld alá mehet.

Szobád, ha végleg rádkacagna

és elmebajba konspirál, 
a füst belül, mi menne egyre, 

csak háztetőkre kúszhat már.

Tetőkön és a föld alatt, 
ha jönne már a nyárvég, 

ha újra sörzöl egymagad, 
csak ennyi fújna széppé.

És egy határ a másikára 
-  megannyi marha andezit, 

montázsa csúf, de van lakájlag, 
kivel piálhatsz reggelig.

S a díszpolgár aludni tér meg, 
az üzlet kultúrát kajál, 

az alvilágot ölni vágyjak, 
de szív az úgyis órajár.

Tetőkön és a föld alatt, 
ledér akármid ébred, 

ha monokrómba áthaladsz, 
ha menni kéne végleg.

És pár kölök kap olvasásra, 
miközben elnyúlhopp a nyúl, 

megkérdik, merre hoppog egyre?
Csak ők tudják, mi útjuk út, 

mi nyúlhopp, hold-rezsim, határ közt, 
a senkiföldje senkiség.

Megélhetésük mint a pernye, 
csak száll és álruhába lép.

Tetőkön és a föld alatt 
a vihetőt kivinni, 

patróna-színed enmagad 
lövészárokba hinti.

Nincs fal, mi nem vált cseppfolyósra, 
a rendszer rendszerezve hull 

s hol nincsen semmi cél, csak útja, 
még egyre körzik annyi nyúl.

Tetőkön és a föld alatt, 
sok bordélyházi szívben, 

ha rajzik, csókol, hajbakap, 
pikánslik mendegélten.

ha néha fél
Hideg rebeg kívül-belül csakúgy, 
ma hány az éjszakád, mit elszeánsz’: 
itt egymagádban készülődsz vadul, 
ha jönne tán a múzsa, köpne már, 
ülnél köpésben úszva boldogan.

De így csak tél kavargat néha benn, 
a semmi rendje kávés lelkeden, 
hol éj ülepszik és rakéta van, 
mi néha áll, vagy részegen zabái 
és menten olyféléket ordibál, 
be jó, be kár és vérfagyasztgató, 
ma költészetbe bárki kurva jó.
S ha rádszólnának, bármi az ürügy, 
szép számmal csúf jelenetet csinálsz, 
hogy ez neked hallatlan kényes ügy, 
s a fátumodról szólasz egyet s mást, 
miközben minden párka jót röhög, 
hiába, nincsen arra semmi ír, 
ha ember hülye és eldönti: ír, 
vagy épp csak elszceníroz, elköröz 
ez-az fölött, remél. És néha fél.
Ha reggel úgyvan kölniszag se nincs, 
csak roncs virrasztás és hat óra, hét...

herbáriumba zár. Nincs nőni mit.
Egy sör mi kéne tán. Profánvizit.

déli szonett
Hogy útra mennyi minden indulóz, 
s a sárba mint ülök, akár a lúd, 
hogy merre nyílik fényrekesz, s az ól, 
elválik majd, ha lesz ütem, mi szúr.

A fény belakható. Ha kell csupán 
az ablakom manézsnyi tréma-hon.
Egy bennmaradt sikoly delelte át, 
s orozza csúszva egy cezúra-pont:

a pillanat kicseng, becsengettyű, 
kacér kicsit, meg-megforog, legyűr.
A zacc-ebéd, az ablakom, ha vall,

a dal az mindegy, teljesen bevarr.
De visszacsittel agy, s e rendre rá 
a Nesszosz-ing jön, nem pathétique... pá.

A>«.»KilometriK
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MARKUS-BARBAROSSA JANOS
Anti vers
Anti nagyon szereti 
a kamerúni antilopszalonnát.
De a szenegálit is.

Anti egy Szenegál. 
Anti egy szegregált 
kamerúni Szenegál.

Antit nagyon szeretik 
az antilopok, 
a kamerúnok.
De a Szenegálok is.

Anti,
az antilopok,
a kamerúnok nagyon szeretik egymást. 
De a Szenegálok is.

Anti szerint
Kamerunban
kevés az antilopszalonna.
Van viszont bőven
Szenegál.

Az antilop 
és a Szenegál 
igencsak jól megértik 
egymást.

Antilopiát mindig lefelejtik 
a térképekről -  véli 
Anti.

Mert
Anti antilop volt 
gyermekkorában, 
aztán kamerúni Szenegál 
lett belőle.

A kamerúni
iskolákban ezt darwinizmusnak 
nevezik.
Az antilopszalonnát is antilopszalonnának 
nevezik a kamerúni iskolákban.

Ezzel Anti egyetért, 
főleg Kamerúnban.

Komoly dolog az oktatás -  
véli Anti Kamerúnban,
Szenegálul.

Antilopiában nem biztos 
hogy csak úgy szeretne valamit 
miként az sem biztos 
hogy Antit szeretnék.
Mert ő egy szenegálódott antilop.

Egy kameruni szenegálódott. 
Egy Anti.

Antilopiában ez nem bír 
semmiféle relevanciával.
Miként az antilopszalonna 
sem.
Legfeljebb Anti- véli Anti.
Mert Antilopiát folyton 
lefelejtik a térképről.

C'est la vie -  mondja az antilop 
Kamerunban és Szenegálban.

-HELIKON------------

Anti el szokik menni a moziba
antilopszalonnát nézni,
és lát antilop szívet,
antilopéletmódot,
antilopszereimet,
antilopkoedukáltságot,
antilopvesét,
antiloptesztíkulumot,
antilopnászt,
de antilopszalonnát nem.

Faszt sem ér a filmművészet -  
véli a kamerúni Szenegál, 
és bedínszteli hagymáját 
egy jó kongói pörköltbe.

C'est la vie -  bólogat a szavanna éjjeliőre, 
vitéz Kratohwil Eduárd.

M E R É N Y I  K R I S Z T I Á N

Pattanásos
spekuláns
Leolvasok már megint. Jó, mi? 

Persze, hogy jó, különben nem csinál
nám tizenhárom éve.

Ezek a hegyi járatok valahogy min
dig a júliusi kánikulában aktuálisak. 
Sok új ingatlan, mint ez a villa is előt- 
tem. Ultramodern, óriás sztereómag
nóhoz hasonlít. Stílusos, nem mon
dom. Körülbelül a százszorosát éri a 
garzonomnak. Őrt nem látok, két de- 
bella dogot annál inkább. Mielőtt 
csengetnék, mutáló hangú fiúcska 
szól a kaputelefonba:

-  Itt Sanyi, mi a helyzet?
-  Üdvözlöm, vízóra-leolvasás!
-  Jövök, elzárom a kutyákat.
Elálló fülű, szemüveges, kezeltra-

gyás srác nyit; olyan tizenhat körü
li. Kicsit lekezelő, mégis illedelmes. 
Leolvasom a mérőt.

-  Négyszázötvenhárom köbméter 
fogyott. A locsolás... Mondd meg a szü
leidnek, ha kérdeznék.

-  Miért? Semmi közük hozzá.

-  Oké, csak általában érdekli őket. 
Na, akkor viszlát!

-  Kérsz vizet, majom? Látom, hogy 
izzadsz.

-  Persze, persze... de miért vagyok 
majom?

-  Ja, bocs, csak kiszaladt a számon. 
Tudod, lakótelepi szleng. Panelban 
nőttem fel, féléve lakom itt. Várj, 
mindjárt hozom.

Elég közvetlen srác, hiába a milli
árdos szféra, csak beleszületett. Kicsit 
lazábbra veszem, biztos nem panaszol 
be a főnöknél. Na, már jön is egy pa
lack vízzel. Ez most jó lesz!

-  Vidd el mind! A jégről vettem ki!
-  Kösz, három órája nem ittam.
Csodálatos az első korty, majd a má

sodik. Egész elvarázsolódom; ő közben 
kérdez, beszél, s én válaszolok:

-  Ja, nem rossz meló, azért kell mel
lette más is, főleg, ha van gyerek.

-  Családos vagy? Nem vagy kö
csög?

-  Dehogy vagyok, miért gondolod?
-  Hát... csak ahogy ittad a vizet... 

ne félj, én sem vagyok. Ma négyre jön 
egy táncosnő, jobb nem is lehetne, és 
csak ötvenezer két órára.

-  Ez igen, ilyenre is kapsz zseb
pénzt?

-  Milyen zsebpénzt? Több pénzem 
van, mint, mint... az egész vízmű
nek. Ha már megkerestem, élvezem 
is, nem?

-  Te kerested meg? Mennyit?
-  Amit itt látsz! És amit nem látsz, 

az a több. Sokkal több.
-  Biztos, hogy nem a szüleid?
-  Ok? Tudod, mi az a tanár? 

Mindkettő pedagógus. A lakótelepen 
még velük laktam, aztán lepakoltam 
őket Nyírbátorba, a nagyszülőkhöz. 
Kertes házat akartak, vettem nekik 
egyet ötvenmilláért. Elég fika, de ott 
komolyabbat nemigen találsz.

-  És mivel foglalkozol?
-  Mindig is érdekelt a számítástech

nika, főleg a játékprogramok. Még éj
szaka is gép előtt ültem. Aztán a közös 
csaták a haverokkal. Később külföld
ről is csatlakoztak. A világháló jóvol
tából akár egy mexikói drogkereske
dővel is játszhattam. Hatalmasakat 
versenyeztünk.

Egyszer, suli után a haver megmu
tatta a virtuális tőzsdét. Belejöttem, 
jól csináltam. Amikor a többség bu
kott, én akkor is nyertem. Persze já
tékból, nem valódi steksszel.
» > »  folytatás a 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról
-  Hogyhogy nyertél, amikor a töb

biek vesztettek? Magyarázd már el.
-  Amikor kellett, shortoltam, az 

árfolyam zuhanására játszottam. 
Vagyis részvényeket kaptam kölcsön 
a brókercégtől, amiket olcsóbb árfo
lyamon visszavettem. Ez a longolás 
ellentétje, ott, ugye a részvényt drá
gábban kell eladnom a vételárnál. De 
nem ez a lényeg. A játéktó'zsde érzé
kenyen követi a BUX Indexet, vagy
is ha késve is, de reagált a valutaár
folyam-változásra, a bankhírekre, a 
makroadatokra, a régiós és ameri
kai értékpapírmozgásokra, a vállala
ti gyorsra.

-  Az meg mi a szösz?
-  Ne legyél már gagyi. Vállalati 

gyorsjelentés! Szóval képben vol
tam; jókor adtam el vagy vettem. 
Lehetetlen százszázalékosan a gra
fikonnal mozogni, de a nyolcvan szá
zalékot általában hoztam. A három 
legfontosabb: önfegyelem, intuíció és 
naprakész információ.

-  Apám is tőzsdézett, nullán szállt 
ki, nem rizikózott.

-  Ha kicsit kockáztatsz, nem nyer
hetsz sokat. Többek szerint hatodik ér
zékkel rendelkezem. Ez sem árt hozzá. 
A stoplosst mindig betettem. Ha az ér
tékpapír ára mégse jófele mozdult, el
adta a rendszer. így tudtam minima
lizálni a bukót. Ha viszont jó irányba 
indult, kifuttattam, amíg lehetett. Egy 
8000-ért vásárolt papírnál -  amikor 
8600 lett az ára -  aláálltam 8400-ra, 
hogyha visszafordulna, akkor is meg
legyen a négyszáz nyerőm. Igaz, a bro- 
ki-díj még lejön ebből.

Egy év alatt a negyedik lettem hét
ezer tag közül, és rá félévre az első. A 
virtuális tízmilliómból másfél év alatt 
kétmilliárdot hoztam össze.

-  Hogy kezdted? Hisz nem volt zséd.
-  Faterom egyik ismerőse, Locz bá

csi szenvedélyes tőzsdés volt, amúgy 
bankigazgató. Tőlük vettünk fel hitelt, 
és kiderült, hogy apámmal ugyanab
ba az osztályba járt. Ez az ismerős 
hipp-hopp lefaragta a kétszázmillió
ját az egyharmadára. Látod? A tehet
ségnek semmi köze a végzettséghez. 
Szüleim tudta nélkül felkerestem a 
munkahelyén. Idegesen volt udvarias- 
kodó. Nem ért rá, de a fateromra va
ló tekintettel munka után beült velem 
egy kólára.

-  Na, és mit mondtál neki?
-  Hogy hallottam a csúfos bukó

járól. Megmondtam, hogyha én irá
nyítok, akkor ismét komoly vagyon
ra tesz szert. Bődületes biznisz előtt 
álltam. Pedig csak a nyereség tíz 
százalékát kértem. Először felhá
borodott. Nem volt könnyű megpu
hítani, végül belement, de kizáró

lag kis tétellel. Úgy megmozgattam 
öt hét alatt hárommillió forintját, 
hogy stagnáló piac mellett keres
tem majdnem egy milliót. Locz bácsi 
nem shortolt, stopot sem használt, 
csak nézett értetlenül, és átadta az 
irányítást. Csakis általa tehettem 
bármit is, nem árulta el a belépési 
kódot.

A negyedik hónap után máguso- 
zott és csodagyerekezett. Igaza volt, 
hisz a hatvanmillióját tornásztam fel 
kilencvenre. Minden zokszó nélkül 
perkálta a három milcsimet.

Ezután fejest az életbe; pia, buli, új 
komputer, motor, nyaralás. Elvertem 
a pénzemet. Nem figyeltem az öreg
re. Ismét maga vette át az irányítást, 
és vesztett. Hamar leamortizálta va
gyonát negyvenmillióra.

Locz bácsi felkeresett. Hét órát be
szélgettünk. Kifejtette, hogy rossz 
úton járok, és éretlenül bánok a pénz
zel. Ugyanakkor azt is, hogy a tu 
dásom alapján milliárdos lehetnék. 
Nem annyira maga miatt keresett 
fel, hisz tőzsdén kívül is van neki bő
ven pénze.

Összefogtunk. Három év alatt

bő milliárdot termeltem ki neki. 
Leváltam róla a magam százmillió
jával. Miatta lettem kitartó. Amit tő
lem kapott, megérdemelte.

-  Nincs testőröd? -  kérdezem hirte
len.

-  Miért? Amúgy van, de inkább kül
sősökkel dolgoztatok.

-  Mert én lennék...
-  Ez jó, leolvasóból testőr... Folyta

tom... szóval kellett egy kis idő a két
milliárdhoz. Virtuálisan egyszerűbb 
volt. Elkerült a szerencse. Élesben 
más, a lelki teher rendesen nyomja

az embert. És most itt vagyok! A sulit 
abbahagytam. Minek az? Nők, uta
zás, és egy gigantikus játékterem, szó 
szerint terem. Ott... látod, a bal épü
letszárny alatt. A legújabb szimuláto
rok és számítástechnikai csodák. Ez 
volt az álmom.

-  Mennyi munka szükséges...?
-  Napi öt órát elemzek. Technikai 

és minden egyéb, ami mozgatja az ár
folyamot. Tanulmányozom a cégek 
fundamentális helyzetét. A pénzem 
egy részével spekizek, hisz a játék az 
életem. Vannak hosszútávú befekte
téseim, természetesen nemcsak rész
vény. Arany, olaj, határidős gabona, 
kötvény és gyémánt. Nyugi, nem itt
hon tartom.

Még húsz se vagyok, de rájöttem, 
hogy hiába a felkészültség, tehet
ség, nem mindig könnyű. Van hó
nap, amikor százmilcsit sem term e
lek ki.

És ez a fiú nagyon ráér -  most is 
velem beszélget -, igen jó életet te
remtett magának. Már az sem nyo
maszt, hogy leköcsögözött. Parányi 
morzsája sincs bennem irigységnek. 
Megérdemelte. Sőt, együtt érzek ve

le, amiért nem mindig jön össze neki 
a százmillió, én is így vagyok a száz
ezerrel... nem mindig jön össze. Más 
kategória, ő jobb a pénzszerzés nevű 
játékban. Megköszönöm az őszintesé
gét és elbúcsúzom. Épp jókor. Audi 8- 
as gurul a kapu elé, két testőr segíti 
ki hazánk egyik -  a bűnügyi műso
rokból jól ismert -  vállalkozóját. Úgy 
összeölelkezik a fiatal sráccal, mint
ha testvérek volnának. Közben ismé
telgeti:

-  De rég láttalak, drága Sanyikám, 
de rég...
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Védelmi pénz
Sólyom izgatottan mozgolódik a te

levízió előtt. Lottósorsolás következik. 
Mindig egy szelvényt vesz. Eddig csu
pán kettesei voltak. Töretlenül hisz 
a szerencséjében, holott tudja, hogy 
statisztikailag húszszor nagyobb az 
esélye balesetben meghalni, mint a 
négyest eltalálni. És az még csak a 
négyes...

Belesüpped a fotelba. A tévében 
még csak reklám megy. Épphogy be
leiszik kávéjába, kezdődik. Na, mi a 
csuda, az első szám talált.

A második is! Nevet egyet. „Hát 
igen, megint kettes!” De mit ad Isten, 
megvan a harmadik! Borzongani és 
szédülni kezd, mafla emberi vágyak 
kezdik izgatni. Csak két húzás és mil
liárdos. Nem érzékeli, hogy annak 
esélye még mindig csepp a tengerhez. 
A negyedik szám is stimmel. Minden 
valószerűtlen; a hangok, a tévé mora
ja... Tudja, hogy az ötödik szám elta
lálása már nem lehetetlen. Innentől 
kezdve tiszta lappal indul az egy a 
nyolcvanhathoz játékban.

Sólyom az utolsó húzás előtt átér
tékeli az életét. Eddig létminimumon 
tengődött. Már húzzák is! És... meg
van az ötös! Előbb természetesnek ve
szi, majd dühöngeni kezd.

-  Hogy a betyár életbe mernek ilyet 
tenni velem! Hol az a rohadt kandi
kamera?

Zsibong a feje, és összevissza te
lefonál. Fórumot keres, hogy kide
rítse, valóságot él-e át. Hamarosan 
elég bizonyítékot gyűjt. A szelvény
szám alapján valóban övé a főnyere
mény. Megérti, hogy nem történt át
verés. Másfélmilliárd a nyereménye. 
Munkahelyén be sem jelenti a hiány
zás okát. Nem megy sehová, csak bolt
ba.

-  Diverzifikálni fogom! Jut rész
vényre, bankba, kötvényre és ingat
lanra. így mindjárt más az aggle
gényélet.

Nem megy el a nyereményért, rossz 
előérzete van. Még édesanyjának sem 
árulja el titkát.

Egy borús szerda reggelen elfogy 
a türelme. A pénz utáni sóvárgás a 
Lottónyertesek Kft. épületéig hajtja. 
A főbejárattól kicsit arrébb Audi 6-os 
várakozik. Napszemüveges, gyanús 
alak ül benne. Úgy tesz, mintha más 
dolga lenne. Sólyom egy órát tölt bent. 
Ahogy kilép az épületből, felugrik az 
épp induló buszra. Követi az Audi. 
Amikor a metróaluljáróhoz ér, az alak 
telefonálni kezd.

Sólyom a Kossuth térre érkezik. 
Az újságosbódé előtt egy másik fér
fi figyeli. Futásnak ered, taxit fog. 
Mercedes gurul mögötte, de hamaro

san nyoma vész. Sólyom megkönnyeb
bülve ér a lépcsőházba. Felér az eme
letre. Amint kilép a liftből, két gorilla 
veti rá magát, és hátracsavarja kezét. 
Előlép a főnök, egy oltári nagydarab 
hájfej, és a rémült férfira üvölt:

-  Nyisd ki a lakást!
Sólyom úgy van vele, hogy vigyenek 

mindent, csak az életét hagyják meg. 
A fotelba lökik. A két fogdmeg szoro
san mellé ül. Főnökük a lényegre tér:

-  Vakarcskám, remélem tudod, mi
ért vagyok itt?

-  Sajnálom, nincs sok pénzem, vi
gyenek, amit találnak.

-  Ne játszd a hülyét! Nyertél vagy 
mi! A védelmed havi egy milka!

-  Hogyan tudták meg?
-  Ne ezzel törődj! Rendben? Vagy 

inkább törjük szét a válladat?
-  Jó lesz, csak hagyjanak végre 

nyugton.
-  Hívunk a pénz miatt! A hely

színt a találkozó előtt egy órával tu
dod meg!

A három alak elhúzza a csíkot. 
Sólyom a védelem jelentésén töri a 
fejét, abban bízik, hogy ez nem csak 
kellemetlenséget, hanem némi bizton
ságot is jelent.

Másnap Sólyomot a lépcsőház be
járatánál leszólítja egy jóvágású öltö
nyös úriember. Zsolt Zsolt, Budapest 
leghíresebb pénzbeszedő-szervezeté- 
nek a vezetője. Vidáman megpaskol- 
ja a lottónyertes hátát, és cigarettá
val kínálja. Felajánlja, hogy meghívja 
egy kávéra a sarki bisztróba. Sólyom 
tiltakozás nélkül követi. Tudja, hogy 
ez az apró, finom stílusú ember sok
kal „nehezebb” fiú, mint az a debel- 
la, kétmázsás. Zsolt Zsolt karate-is
kolájáról még talán Varró Jánosné, 
kiskunhalasi cselédasszony is hal
lott. Zsolt Zsolt névjegykártyát ad 
Sólyomnak.

-  Kedves uram! Mi fogjuk ellátni a 
védelmét ebben a nehéz időszakban. 
Nemcsak fizikai, de mentális segít
ségre is számíthat. No és némi ked
vességre születésnap vagy karácsony 
alkalmával. Vannak gyerekei?

-  Nincsenek. De nem élhetek a fel
ajánlásával. Már létrejött egy kölcsö
nösnek nem nevezhető konvenció egy 
másik társasággal. Milliót követelnek.

-  Marhák! Nem egy drabális, hal- 
szagú disznó a főnökük?

-De!
-  Vinsztonék! Megint megsértették 

a territóriumomat! És milliót kér? A 
feléért vállalom!

-  Mi a teendőm? Kétfelé nem tudok 
fizetni.

-  Bízza ránk, intézkedünk. Ezt ír
ja alá, és akkor ön mától egy általunk 
védett objektum. A múltkor is gondot 
okoztak, még azért sem számoltunk 
velük.

-  Köszönöm! Ön sokkal szimpati- 
kusabb.

-  Megyek, de ne aggódjon, hamaro
san jelentkezem.

Sólyom a hónap utolsó éjszakán 
nem tud aludni. Irtózik attól a bizo
nyos telefonhívástól.

Megígéri Vinszton emberének, hogy 
a pénzt a megbeszélt helyre szállítja. 
Természetesen Zsolt Zsolt utasításá
ra otthon marad. A Lágymányosi-híd 
alá kellene menni reggel nyolcra.

Hamarosan legalább tízen száll
nak ki az autókból. Vinsztonék kö
zelítenek Sólyom lépcsőháza felé. Az 
erkélyen rettegő milliárdos gyors se
gítségben reménykedik. Zsolt Zsolt 
emberei is megérkeznek. Ráordítanak 
Vinsztonékra, akik pisztolyt ránta
nak. Néhányan ökölcsatába kevered
nek, a többiek az autó mögül lőnek.

Zsolt Zsolt szinte még oda sem ér 
Vinsztonhoz, az már idült orrvérzés
sel fetreng az út közepén. Zsolt Zsoltot 
is leütik hátulról.

A rendőrség a helyszínre érkezik. 
Senki sem sérül meg életveszélyesen. 
A leloholó Sólyom feldúltan jelenti, 
hogy mindez miatta történt, és szeret
né, ha végre békén hagynák az effé
le élősködők. Néhány szóval méltatja 
Zsolt Zsolt humánus hozzáállását, de 
végtére nélküle is ellenne, mondja vé
gül. Biztos, ami biztos, memorizálja a 
törzsőrmester fizimiskáját. Az esetle
ges újabb vendég eljövetelekor bármi 
megtörténhet.

Zsolt Zsolt és Vinszton bilincsbe 
verve ordítják Sólyomnak:

„Szép! Jó tett helyében jót várjon 
az ember!” „Tudja mit? Ebből elég! 
Ezentúl védje meg saját magát, ránk 
ne számítson!”

Egyetértőén összenéz a két bandave
zér, majd beteszik őket a járőrkocsiba.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Dürer-rekviem
„Balgaság Úrhölgyet hogyan festené 

meg?” -  kérdezte tőle egyszer Erasmus. 
Baráti kérdés volt, semmiképpen sem pro
vokatív. A kérdező maga bajba keverte 
volt becsületét -  csak azt ne mondja vala
ki: testi épségét is! mind mentegetőzhet 
azóta, hogy nem tett egyebet ő sem: csak 
(mint a közhely) a bolondot mondta bölcs
nek.. . És hát valójában -  miként festőcim
borája -  a látszat, a külső szépség és a be
lül rút, silány összevetésére vállalkozott; 
szórtak is rá épp elég rágalmazó szót, me
lyek közül enyhének minősül az illetlen
ség meg az erkölcsrontó cinizmus.

Habár Erasmus maga sem ért egyet a 
száraz okoskodással, mely minden szenve
délyt, spontán életörömet egyből kigyom
lálna, kiirtana: munkája némiképpen 
Sebastian Brand verses szatírájával rokonít
ható. A német költővel Bolondországba hajó- 
kázva, végül oda lyukadunk ki, hogy min
den bűn gyökere az ostobaság. Ersamus is 
mindenekelőtt a tévhitet, az álságot gúnyol
ja. Tetszik-e vajon Istennek a buta fennhéjá- 
zás, a sok sallang, mely zavarja a lelket az 
igazság befogadásában?... „Isten bolondsá
ga bölcsebb az embereknél” -  ezzel a fordu
lattal vágta ki magát a németalföldi bölcs.

A hitbeli ingatagság terméke lenne 
mindez? (Őnála is?) Vagy abból a keserű 
megsejtésből következik, miszerint a világ 
csupa képmutatás. (Ki az, aki nem áldoz
ta fel soha a szellemet, s hányán hajlandók 
bevallani, hogy becsesebb nekik a külszín?) 
A képtelenséggel, értelmetlenséggel szem
ben minden küzdelem hiábavaló.

Metszetek tornyosulnak asztalán.
Csak a felhők, a szél és a fény társításá

ból milyen sejtelmes kép hívható elő. Vagy 
inkább bizarr, amennyiben eszünkbe jut 
a környező valóság. (Ismét Erasmusra 
gondol: kinek hiányzik a feldúlt kedély? 
De hát egyikük sem színlelő. Vagy pozőr. 
Egyáltalán: a pózolás miért volna a méltó
ság feltétele?...)

Dolgozni szeretne. Halálsápadtan. 
Tétován... Csak ne volnának a trónusokon 
felfuvalkodott gnómok. Vagy a megváltá
sért buzgólkodó egyházatyák. A megváltás 
a szerencsétlen testnek is szóljon, ne csak a 
sebzett galambként vergődő léleknek.

Miksa császár megóvná, ha kell, festő
jét az inkvizíciós vallatókamarától. Ám a 
lutherista „lidércnyomástól” mostanság 
nehéz megszabadulni. (Akar-e egyálta
lán?)

A gyönyört vagy az Úristent kell jobban 
szeretni?

Egy üde fűcsomóval lehet-e védekezni az 
apokalipszissel szemben? (Vízfestménye, 
A nagy gyepszőnyeg aligha fogja fölitatni, 
fölszárítani az ártatlanul kifolyt vért.)

A tárgyak a külső formájukról és rejtett 
(titokzatos) természetükről is hírt adó, tö
kéletesnek tűnő látszatképet vetítenek fe
lénk magukról... Hát akkor az élőlények. 
Az ember!

A különféle jelzések alakítják a látást. 
Csakhogy a létezés több, mint a térben el
helyezkedő látható dolgok összképe.

Gyötrődés a kifejezés, a megjelenítés 
szépségéért. Tévedései (a képzeletnek is 
köszönhetően) félreértésekhez vezethet
nek. Az emberi lelkek rejtett zugaiban 
más-más tükörképek villannak meg és 
hatnak...

A testnedvek, a máj-epe-bélműködés, a 
szívverés (egyeseknél a fülzúgásra is le
hetne hivatkozni akár) könnyen gúnyt űz
hetnek a valóságérzékelésből. Bár van, 
aki egyenesen az Univerzum lelkiismere
téért imádkozik.

Mitől függ a Rút vagy a Szép? Attól, 
hogy van hangja, színe, illata, íze? 
Megérinthető? Forró vagy hideg?... Minő 
alak- és kedélyváltozások? A szereteté. A 
hiúságé. A gyűlöleté.

A művészet, a tudás? A tökély! Ha a föld 
felett tévelygő, lebegő tekintet a fűszála
kat bámulja.

A Holdfénynél születő sikert a Nap 
hányszor beárnyékolta már!

Rózsafüzérré összeálló szarvasbogár- 
karaván.

A küldetéstudat. Ágak és gyökerek 
közt. Hódítás -  láncingben; rabságból ki
törve; hosszú, türelmes vajúdással. Nem 
úgy, ahogyan a spanyolok elkezdték bika
szarvval (egyenlőtlen viadallal) megtérí
teni az ismeretlen kontinens bennszülött
jeit.

Testvérháború (testvérgyilkolás)!... Nem 
menekülhetsz a minden lehetőséget kihasz
náló emberarcú -  állatösztönű! -  világ elől.

Legfeljebb választhatsz az előkelő mat
rónákká avanzsált velencei kurtizánok és 
a nürnbergi pestis kísértetjárása között.

A lebegés melankólia — egyben 
Önarckép!... Fürtös burgundi „apródból” 
hogyan válik valaki a kézművesség erek
lyéit -  ezeket, az apjáéhoz hasonló, eres, 
ráncos kezeket -  felmutató hírességgé. („A 
különböző világok értékskáláját szeren
csésen áthidaló, mindent felhabzsoló-gyűj- 
tő kalmár volnék magam is?!”)

Ásatag birodalmi szokások (adók, komé
diák); az éhség, no meg a kegyetlen bosz- 
szúéhség. A bilincsbe vert, világjáró, vilá
got tágító Kolumbusz a megmondhatója (ő 
lenne az „Antikrisztus” az óceán hulláma
itól dobált hajón?): meddig fokozható a ke
resztényhódítás szenvedélye, vagy inkább 
rögeszméje...

Holott új földrészek, temérdek kincs 
ígéretével tér meg hányszor(!) a kalandos 
életet önmaga ellen is kihívó.

A Babiloni Bűnös Novel („Balgaság 
Úrhölgynél” is veszélyesebb) paráználko
dó művész.

„Mered-e tagadni, hogy a bujálkodásra 
ingerlő, ledér idomokból állatias kéj szaga 
árad?”

„Hogyne. Különösképp, hogyha a mú
landóságunkkal önuralommal dacoló 
konstrukción jár az eszem.”

A dogmatikus szigortól, véres vízióktól 
messzire kalandozó tehetség és tudás.

Feledtetni minden torz, nyomorék, san
da szándékot s hazugságot -  még hogyha

miseszöveggel megszentelt eszme szülte 
volna is.

Krisztusi ábrázatot öltve hozzá...
„Ez az önarckép nem csalás vajon?...”
Talán nem több az utókorra testált /re- 

neszánsz/illusztrációnál -  még ha isteni 
értelem és szépség sugárzik is róla.

A négy angyal csak ráadás (a mítoszi
mádók kedvéért). Karddal hadakozni még 
túlvilági lényeknek is banális erőlködés. 
Az ember nap mint nap balgán (sokszor 
még álmában is) képes önként kiszolgál
tatni magát a tengeri szörnyeknek.

Savonarola-megszállottság vagy ban
kárcinizmus. Mi szükséges ahhoz, hogy 
újabb évszázadokra el ne ködösüljenek a 
világ titkai? Hivatalnok- meg söntéspul- 
tok előtt bódulatba esett, megszeppent, 
megvadult tömeg a vak rémületek útvesz
tőin karját magasba emelve, óvatosan vo
nul ki a feltörő parasztdüh szétvert, lán
goktól elemésztett szekértáboraiból.

Ennyi lenne a polgárráválás tudomá
nya?

Elég a maszk (vagy csupán maskara), 
hogy félöntudatba rántsa-szorítsa termé
szet adta erejét a fojtogató /lakáj/gallér...

Nem kell mindjárt Sátánt keresni a tör
ténelem budoárjában — tudják ezt az uta
zókocsikban fecsegő kurtizánok is, éljen a 
mímelés művészete, a smink(!), legyenek 
bár hervatagok... Ám egy jelképpé felnö
vesztett testes, izmos némber, ruhátlanul? 
Ezt kifogásolta a még el sem készült réz
metszeten a főkamarás, hogy a modell ha 
legalább egy jobb erkölcsű hajadon lett vol
na, nem egy ilyen matrózszajha kinézésű 
valaki... „Majd jönnek -  mondta, s közben 
vaddisznó-üstökét kiverte a veríték -, jön
nek zarándokoló buzgalommal, hogy meg
csodálják Dürer új kompozícióját; lesz, aki 
azt képzeli majd, hogy a szerencsegolyó, 
amin a tekintélyes idomokkal megáldott 
nő áll, maga a Földgolyó (még szerencse, 
hogy a Mester hatalmas Nemezis-figurá- 
ja kantárral fékezi magát); s talán még 
olyan is lesz, aki a nedvdús hajlatokat is 
odaképzeli... Hiába, túlságosan elszapo
rodtak a testet -  a lélek rovására -  fölma
gasztaló trükkök. A züllött művész lázál
mai!...

„De hát a valós szörnyeteg, a ránk lesel
kedő fenevadak?” -  megkísérelt a skolasz
tika nyelvén tiltakozni.

„A bomlás szagát érzem!” -  lehelte fin
torogva a főkamarás. És rábökött a duz
zadt nyakú hangszerekre... Valójában úgy 
festettek a képen, mint valami kínzóesz
közök. Csakhogy a hatalom teoretikusa 
másként ítélte meg: „Mint valami, a ha
ramia lágyékából kiszabaduló s tovább te- 
kerődző óriáskígyók!... Az Édenkertből 
kiűzött első emberpár nem csoda, hogy 
unatkozik: kerti törpék és házi-ördögök 
társaság veszi körül őket. Az apácafőkö- 
tős lepkék még hagyján...”

Dürer belátta, hogy Ádám és Éva arc
vonásai nélkülözik a fájdalmas vigyort; 
mintha a civilizáció céhes vívmányai, ter
mékei meggátolták volna posványba süly- 
lyedt elméjüket abban, hogy kellő éberség
gel távol tartsák magukat a patkányfejű, 
varangyképű torzszülöttektől. Talán már

» » » » » »
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nem is emlékeznek, villant át agyán, az 
elveszett édenre, a boldogságra?...

Az elragadtatás isteni érzése — kultu
sza -  helyett ő is csak a tátogó szájú halak 
és mennyei üresség vízióját éli újra ezek 
szerint. Hogyan őrizhetné meg lelki üd
vösségét?

A műteremajtóból jól látszott, hogy kint 
langyos eső permetez.

O pedig lesütött tekintettel, zavartan 
esküdözött... Mi lesz, ha egy-egy képét hi
testársa özvegyen is rejtegetni kényszerül 
majd a fürkésző szemek elől?... Mert elég 
egy elszabadult inger, hogy a szégyentele
nül fel-felszikrázó meztelenségtől az eret
nek gondolat is fölmagasztosuljon.

*

Pokolba a sok színleléssel s hamis es- 
küvéssel! A színek hisztérikus „felhang
jai” is azt fejezték ki, amit Isten gépezete 
a tökéletesített bizonytalanságban. Hiába 
kereste a megváltás esélyeit a kemény, 
éles fényben. Tisztán látta, hogy a civili
záció sok fölösleges véráldozatot követelt, 
s már eddig is jócskán túlírta-értelmezte 
az életet. Holott az ember különben is na
gyon pici lényét szinte súlytalanná zsugo
rítja a szenvedés és a félelem. A színlelés
ben jeleskedő kevesek kiválasztottaknak 
mondhatják magukat, az átmeneti díszes 
köntös megvédi őket. Aranyhímzés s a ta
láron csillogó kereszt, súlyos aranyláncok; 
nem csoda, hogyha elvész a hit, az embe
ri szilárdság.

Nem mindig a fenség, néha az irónia az 
úr -  elég, ha meggyónja ezt a dogmák elől 
rejtőzködő lelkiismeret. Példának okáért: 
Miksa ördögűző álarcát... Ott, ahol a kal
márgőgre, a köpenyegforgatásra, minden
re van megoldás, hisz mindenkit átjár a 
láthatatlan, ravasz mákonyi (A képrom
boló nihilizmustól még messze vagyunk).

Ezüstvesszővel rajzolt részletek, levél- 
és sziklacsipkézet. A rézmetszeteken a kéj 
tüze azért ne legyen hideg. Vagy a hörgés, 
a parasztháború haláltusája. A kéz min
den karcolása a réztáblán, domborulaton 
vagy horpadáson része az anatómialecké
nek. Pillanatokra az arisztokratikus moz
dulatok győzelme ez: a fényűzés, az üres 
pompa felett. Persze, minden bűnnel ke
veredik; különben a bőrfelület összeférhe
tetlensége az ékszerekkel még ürügy le
hetne a természet aszimmetriájára. Vagy 
tán az Úristenére?...

Holott nincs úgy. Nyilván ez a dialek
tikus ellentmondás biztosítja a Borgiák, 
a pápafattyak hatalmát. Mint ahogyan 
a holtak kísérteiéi csodával fölérő módon 
belesimulnak az isteni teremtésbe: a mé
regzöldbe, a homoksávokkal hasogatott 
kékbe. Az összeálló leletekből nem hiá
nyozhatnak a dús sörényű, kiálló, húr
ként feszülő bordájú szörnyek. (Csak ne
hogy túl fantasztikus legyen a Jelenések 
Könyvének megrendelt illusztrációja.)

A Szent János-rend (kedvenc aposto
la) lovagjaként is egyetlen hűséges kísé
rőre számíthat. A csontvázát fekete lepel
lel álcázó Halálra. Jóllehet, az még akkor 
is félelmetes lehet, ha önként lépünk szö
vetségre vele.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Halottak
Az írók, amíg élnek, föl-föltűnnek itt- 

ott, telefonálnak kiadóiknak vagy barát- 
jaiknak, sürgetik könyveik kiadását, s ré
szük van bizonyos dicsőségben, melyet egy 
érdek méltányos egyensúlya hoz létre.

De ha meghalnak, furcsa dolog törté
nik. Gyászbeszédek hallatszanak, pár új
ságcikk is megjelenik, kurtább vagy hosz- 
szabb. Aztán a csönd következik el, egy 
év múlva, vagy tíz év múlva, sokszor már 
egy hét múlva is. Olyan erős, vad csönd, 
hogy szinte hallani lehet. Hiányzik sze
mélyes jelenlétük. „A távollevőknek soha 
nincs igazuk.” Magukra vessenek, miért 
távoztak el. Azt mondhatnám, hogy ná
lunk csak élő halhatatlanok vannak, és 
ezek többnyire nem az élhetetlen-halan
dókból kerülnek ki. A halhatatlanok, kik 
a földben pihennek, ritka kivételek.

Engem nem az bánt, hogy sírjukat el
hanyagolják. Gyermekes regényesség 
ilyesmivel törődni. Hadd verje föl hant
jukat a tövis meg a bojtorján, hadd szője 
körül fejfájukat a pók, a múlandóság ta 
kácsa, hadd vaduljon el fölöttük a ren
detlen tenyészet. Még szép is az ilyen 
sír. Kócos, fésületlen, zöld fű-hajával 
olyan, mint egy zseni feje. Bánt azonban 
a felejtés gyorsasága és következetessége. 
Lélekben halnak meg, nagyon hamar. Be 
sem emelik kihűlt testüket a koporsóba, 
az élők máris továbbsietnek, legtöbbnek, 
ki a munkájából nem ért rá barátkoz
ni, még funerátora sem akad, s elmúlik 
anélkül, hogy összegeznék, mit alkotott, 
hogy elkészítenék a mérleget, a szellemi 
hagyatéki leltárt, hogy tudatossá ten
nék előttünk, mit ajándékozott nekünk, 
és mit jelentett. Szóval nincs irodalmi 
folytonosság.

Ma délután lámpagyújtás előtt sétálga
tok dolgozószobámban, a könyvtár-polcok 
falai között. Aranybetűk ragyognak rám 
a félhomályból. Csupa olyan név, mely 
tegnap még ékesen csengett, de ma már 
az újabb nemzedék előtt idegen. Tóth Béla 
neve ötlik szemembe, ki vékony acéltol
lát úgy kezelte, mint pengét, s ma is 
példa lehet egyszerű, tiszta írása, mely 
utálja a tudálékos szólamokat és a német 
kacskaringókat. Cholnoky Viktor áll mel
lette fekete kötéseinek gyászruhájában, 
a túlvilág látnok költője és e világ szilaj 
gúnyolója. Lövik Károly egyedül szomor- 
kodik, mint életében, a szeplőtelen író, 
csöndesen muzsikáló mondataival, ma
gányos, úri ábrándjaival. Egy sarokban 
árulja a petrezselymet Tömörkény István, 
ki sajátos magyar „esprit”-t szikráztatott 
meg, s legalább annyira miénk, mint a 
franciáké Anatole France. Itt pedig egé
szen közel, Csáth Géza. Eredetiségéről, 
bátorságáról, koraérett, tökéletes művé
szetéről másutt már köteteket írtak vol
na, ő volt a magyar vidék vajákosa, torz 
alakokat, érdekes különcöket látott meg, 
álmokat hozott le a földre, lelki cso
dákat jelenített meg, készen, öntudatos

pontossággal. Bródy Sándor, egy irodalmi 
kor erjesztője, bujtogatója is ott vesztegel, 
elhagyottan. Mind meghaltak. Ki régeb
ben, ki korábban. De ma már úgyszólván 
egyidősek, egyformán meghaltak.

Ki beszél róluk? Ki emlegeti őket szó
ban vagy írásban? Ki ápolja kertjeiket? 
Tombol a pajtási kritika, a cimboraság, 
s ők hallgatag nyugosznak egymás mel
lett, könyvtáram kriptájában. Az irodal
mi csőcselék, a szürkék tábora, mely in
dián lármával, politikai szenvedélyektől 
fűtötten véresre tapsolja tenyerét bálvá
nyai előtt, nem juttathat nekik egyetlen 
percet sem, de még egy Arany-estélyre, 
egy Mikszáth-, vagy Gárdonyi-délelőttre 
sem marad ideje. Amíg teljesen besötéte
dik, egyedül azon töprengek, hogy mi le
het ennek az oka.

Azt hiszem, mindenekelőtt az, hogy a 
fontiek előkelő szellemek voltak, és nem 
politizáltak. Itt — és ezt számos eset vi
lágíthatná meg — csakis a pártpolitika 
mozgat meg tömegeket, s a műveltség hí
ján jórészt azokból alakul ki az irodalmi 
közönség is. Ez megköveteli a maga írójá
tól, hogy elcsépelt jelszavakat hirdessen, 
például ilyesmit: „lesz ez még másképp 
is”, vagy „harcolok az igazságért”. Ha 
egy író van oly korlátolt, vagy rosszhisze
mű, hogy ezeket pirulás nélkül vállalja, s 
az általános ellenzéki szellemre számítva 
egy életen át beszél az ő apostolságáról, 
melynek mivoltát tisztázni fölösleges, az 
ő üldözött voltáról, mely csak abban áll, 
hogy folyton róla vitáznak, akkor az em
berek hajlandók őt igazolni. Lélektani já
ték az, mely mindég bevált. Egy politikai 
érdekkör fölkap egy nevet, a másik poli
tikai érdekkör szintén magának követeli, 
aztán e kocódások, tusák, torzsalkodások 
zajából keletkezik a művészetben nem vá
logatós politikusok értékmegállapítása, a 
szomorú félreértéseknek az a tömege, me
lyet dicsőségnek neveznek, de tulajdon
képp csak divat. A divat jellegéhez az is 
hozzátartozik, hogy csak egy portékára 
terjed ki az érdeklődése, arra, amit vé
letlenül eléje tesznek, amit mindenki vi
sel, amit szokás és illendőség jónak tarta
ni, de választásra, ítéletre, önálló ízlésre 
képtelen. Innen értem meg, hogy az én 
halottaim miért oly egyedüliek. Magasan 
felette álltak a tömegeknek. Csak dicső
ség illeti meg őket, nem divat. Ma pedig, 
valljuk be őszintén és töredelmesen, csak 
divat van, de irodalom nincs. Az igazi 
költők és írók, kik pusztán csak költők, 
írók akartak maradni, embert látni, lel
ket idézni, viaskodni azzal a végtelennel, 
melyet magukban hordoznak, elvesznek 
az irodalmi kortesek lármájában, ők az 
üldözöttek, életükben és holtukban, kik 
ezt sohasem állították magukról.

Erről gondolkozom ma délután dolgo
zószobámban. Leírom, hogy talán má
sok is gondolkozzanak róla.

Kosztolányi Dezső ez ideig kötet
ben nem olvasható írása. Megjent az 
Új Idők 1924. november 2-i szám á
ban. Hafner Zoltán közlése.
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D E M E T E R  SZ IL Á R D

Szerelem
(R észlet a L üdércnyom ás  
cím ű regényből)

Fejezet, amelyben hőseink elveszíthet
nék ártatlanságukat, de még nem értenek 
a nőkhöz. A nőkhöz márpedig nem tarta
nak speckurzust.

Ott ül ez a két nagy rakás szerencsét
lenség a Patinás Középfokú Angyalú előtti 
vaskerítésen, és filozófiai magaslatokban 
sóhajtoznak. Vagy filozófiai mélységeket 
sóhajtanak. Fogalmazhatunk úgy is, hogy 
metafizikai esszenciákat böffentenek fel, 
de bevethetjük a szépírás összes fortélyát, 
akkor sem tudjuk elleplezni azt az alap
vető tényt, hogy Kistarisznya és Roppant 
Hauer nem értenek a nőkhöz. Bénák. 
Gyávák. Töketlenek. Két balek. A büdös 
életben soha nem lesz belőlük semmi. A 
nagy hímsoviniszta férfigőg galamblel- 
keket takar. Nem is galamb, hiszen az 
turbékol, legtöbbször párban ábrázolják, 
szóval pont galamb nem. Mezítelen her- 
nyólelkek, akik a saját másik végüknek 
udvarolhatnának, már ha tisztában len
nének az udvarlás szó értelmével.

-  Hajh -  sóhajtja a kisebbik nagy ra
kás szerencsétlenség - , én nem értem 
ezeket a nőket. Magvas gondolat, kár, 
hogy semmi értelme nincs. A nők nem 
matekpélda, öcsém, nem őket kell érte
ni, hozzájuk kell érteni. Meg kell hódíta
ni őket. Elcsavarni a fejüket. Magadba 
kéne bolondítani, az volna a szerelmi egy 
meg egy, ami úgy kettő, hogy mégiscsak 
egy, ha már feszt a matektudásoddal csil
logsz.

-  Az a baj -  sóhajtja vissza a nagyob
bik nagy rakás szerencsétlenség -, hogy 
nem racionális lények, emocionális síkon 
közelítik meg a problémákat. Te vagy a 
probléma, te igevonó ökör, hallj oda, nem 
racionális lények, meg emocionális síkon, 
egyáltalán honnan szedik ezeket a ba
romságokat, merthogy a Palipalotában 
ilyeneket nem hallanak mentoraiktól, az 
fix, épp, hogy nem ilyeneket hallanak, 
oda kéne figyelni, öcskösök, ők már meg
szorítottak egy-két lüdérckepöcköt, tud
ják, mi a dörgés.

Azt akarta, hogy a Dallast nézzük ké
zenfogva, jajdult fel Kistarisznya, az még 
semmi, én a fényképalbumát kellett né
zegessem, legyintett Roppant Hauer. Az 
összes rokont kisbaba korában, micsoda 
perverzió. De hülyék vagytok, barátocs- 
káim, istenem, miért két ilyen hőst adtál 
nekem, hiszen a Dallas nézése -  kézen
fogva! -  tulajdonképpen felhívás a kerin- 
gőre, csak épp a többi 399 bentlakó lü- 
dérckének akarta jelezni, hogy te az övé 
vagy, stipistopi, ő már eldöntötte, hogy 
testestől-lelkestől a tiéd, vadmajom, a 
pucér gyerekképek nézegetésénél egyér
telműbb jelzés kell-e, Roppant barátom, 
te roppant nagy marha, nem is hallga
tom őket tovább, két ilyen idiótát.

Mert nézzük csak a szikár tényeket:
Kistarisznya megijedt egy lüdérckétől.

Szőke volt. Alacsony kis szöszke. A leg
szebb lüdérc, akit adenig Kistarisznya lá
tott.

Kistarisznya Roppant Hauerrel, hogy 
így mondjuk, közlekedtek a folyosón. 
Mentek, tették lábaikat egyik-a-másik 
elé. Egyiket a másik mellé, mert a férfiak 
úgy járnak! Akkor jött a matatós mén
kű! Bévágott! Látni kellett vón’ azt a lü- 
dérckét! Huhh! Nincs rá szó, nincsen rá 
fogalom, legalább akkor nem volt, és mel
lette a piciny szőkeség. És a lüdércékék 
mosolyogtak! Köszöntek! Nyelvük vil
lant gyöngysor fogaik közt! Tiszta műsor. 
Lüdérc 1. = Roppant Hauer (mindketten 
magasak, okosak [gondolta Kistarisznya], 
az Úr is egymásnak teremtette őket.) 
Lüdérc 2.: akkor hát az enyim, ismer
te fel a sors ujját Kistarisznya abban, 
hogy amaz is szőke és alacsony. Lüdérc 1. 
Roppanttal bájcsevegett. Lüdérc 2. (hogy 
milyen volt szőkesége!) Kistarisznyával.

És Kistarisznya először veszíthette vol
na el az ártatlanságát. Az égvilágon sem

mit nem csinált. Semmit. Beszélgetett a 
lüdérckével, annyi. Punktum.

-  De hülye vagy -  mondta Cézár.
-  Miért? -  kérdezte Kistarisznya, tény

leg nem értette.
-  Meg akart csókolni? -  kérdezte Taki.
-  Egén, megcsókoltuk egymást, és eb

ben mi a jó? -  Kistarisznya, vagyis, ha a 
kollégái akarják, legyen az ő neve abé- 
nakistarisznya, szóval ez a töketlen fér
fikarikatúra állt a háló közepén a mintás 
kis pizsamkájában, mint fasz a lakoda
lomban.

-  Basszusgitár, legalább a haveredre 
odafigyelhettél volna!

-  Kire?
-  Hát Roppantra!
-  Hát nem rá figyeltem egész este?
-M i?

-  Basszus, hogy mikor jön ki a kicsi 
tornateremből. És nekem ne mondjátok — 
hisztizett Kistarisznya -, hogy mindenki 
ezért várt volna bennünket.

De bizony. Az egész 43-as háló rájuk 
várt, és ezért. Elkapták a töküket, hogy 
így mondjuk. A legmagasabb és a legsző
kébb lüdérckét ez a két párnahéj látta 
meg. Úgymond először. És ez gáz, mert a 
párnahajdúk ebből egyelőre nem enged
nek.

-  Mi a búbánatot csináltatok a lányok
kal? — kérdezte Cézár.

-  Semmit. Beszélgettünk — mondta 
Kistarisznya.

-  Semmit. Beszélgettünk -  mondta 
Roppant.

Semmit. Ott ül ez a két ártatlan virág
szál, ez a két magába öntött tiszta cölibát, 
és azt mondja: semmit. Hát miről beszél
tek eddig? Mit lehet ennyi időn keresztül 
beszélni a semmiről? -  tette fel a magvas 
kérdést Cézár.

-  Ha a semmiről beszélsz, akkor 
nyilvánvalóan valamivé teszed, mert 
a semmiről mint létezőről beszélsz. 
Amennyiben a létezőről beszélsz, ho
gyan beszélhetsz a semmiről? A van van, 
a nincs nincs. Te ott voltál? Ő ott volt? 
Ketten voltatok? Ki volt még ott? Csak 
ketten? Egyek voltatok? Nem? Ketten? 
Tehát nem váltatok eggyé? És ki beszélt? 
És miről? Te hányán voltál ott? Mi az, 
hogy nem érted. Te voltál ott egy nővel. 
Egy nővel voltál ott? Igen? Akkor ketten 
voltál egyedül. He?

Kistarisznya először találkozott azzal, 
amit a későbbiekben úgy neveznek: szo
fisztika.

Kistarisznya ennek okából nagyon 
megutálta azt a szót, hogy szofisztika. 
Kistarisznya ennek okából el is kezdte 
képezni magát ebben a doméniumban.

Hahh, meg bahh, meg jujj, meg bújj, 
meg cakk, meg pakk, ajajj, meg hajh, 
ácsi, meg bácsi, olyan irigység folyott ott, 
este, a Palipalotában, amilyenre évekre 
visszamenőleg nem volt példa. Ez a Béna 
Kistarisznya, meg a haverja, a Roppant 
Nagy Hülye Hauer megtörte a betören
dő kiskancák jegét. Amely jég betörése 
vagy a rodeósok, vagy az idomítok tisztje 
volt. (Oh, a rodeósok! Róluk majd később! 
Na, ők voltak a fasza tagok! Azért voltak 
fasza tagok, mert a nem fasza tagok in
kább idomítottak. Ha volt hozzá bátorsá
guk. Ha nem, akkor házasodtak, beltér- 
ben belügyként, vagyis papucs, papucs, 
papucs. Ehhez a lüdérckék nagyon értet
tek.)

Na most itt áll a csurdé fenekével ez a 
kis csávó. „Semmit sem csinált” — honnan 
tudjuk? Ki az, aki kideríti?

„írjál haza, Cézár, aludni szeretnénk!” 
-  nyögte több elgyötört pernahajdú, őket 
már semennyire sem érdekelte ez az 
egész történet, aludni szerettek volna. 
Nagyon késő este volt a Palipalotában, és 
Cézár élvezte, hogy ezt a kis fikát fikáz
tathatja.

-  Megpusziltam a végén, csak ennyi — 
nyöszörögte Kistarisznya. — De tényleg, 
Cézár. Csak megpusziltam.

Csak megpuszilni egy lüdérckét -  hát, az 
egyenlő a halálos ítélettel. Beléd leheli azt 
a gyeremárhaza-mer’hanem-nincsösszebú-
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jás-lángot, amelytói soha nem szabadulsz az 
Ángyaidban. (Papucs.)

De ezt ki tudta? Ki sejtette? És hogy 
pont ezé’ problémája legyen?

Cézár hajthatatlan volt.
-  Megfogtad a mellét?
-  Nem — ijedezett Kistarisznya.
-  Benyúltál a lába közé?
-  Én??? Nem! -  pánik a tetőfokon.
-Nem?!!!!
-  Nem, vagyis izé, hát tudod, farmer 

volt rajta.
-  Farmer.
-  Igen.
-  Farmer.
- J a .
-  Farmer, a kutya úristenit, farmer. 

Hát a miniszoknyával mi lett? — Na, erre 
már megint felkelt mindenki.

-  Hát, lecserélte. Azt mondta, hogy ké
nyelmetlen. Én meg mondtam neki, hogy 
megvárom, öltözzön fel kényelmesebben. 
És tényleg, miniszoknyában nem egysze
rű a matracokra ülni úgy, hogy ne lib
benjen fel, vagyis hogy ne látszódjon ki a 
bugyija, na -  magyarázta Kistarisznya, 
és innen már kikövetkeztethető', hogy 
mi lett az est vége. A pernahajdúk a fe
jüket fogták. Elküldte, mert kényelmet
len, hogy ne látszódjon ki a bugyija, meg
várta, muramisten, most mit csináljunk 
velük, hogy az oltáron bicikliző Áchábel 
rakta volna beléjük, két ekkora ganajtú- 
róbogarat.

Sem Kistarisznyát, sem Roppant 
Hauert nem szedték többé elő a lüdérc- 
kék megrontása végett. Fizikai retorzi
ókat nem vont maga után a semmiske

désük. Inkább díjat tűztek ki, egy üveg 
pezsgőt annak, aki először veszíti el szü
zességét. Csóválták a fejüket az idősb 
párnahajdúk, félálomban csupa, csupa jó
indulat mindahány, ha motiváció kell, hát 
motiváljunk, bár egy jó baszásnál nincs 
is nagyobb motiváció, vélte Taki. De ő is 
csupa, csupa jóindulat volt, megannyi ag
gódó nagybácsi, hát legyen, oké a dolog, 
vagyis a pezsgő.

Kistarisznya egy idő után elmehetett 
lefeküdni.

Vagyis lefekhetett volna. De min
den hajdúsóher magán-varázslattal jött 
az Angyalába és ezt gyakorolta inkább 
a budiban. Kistarisznya bőgött a budi
ban, mint a záporeső. „Édesanyám, le
gyél itt... / Ez itt mostan nem egy gitt- / 
Egylet. / Fiad mostan itt egy / lett!” -  ezt 
bőgte, ritmusra.

A Béna Kistarisznya. A Nagyokos 
Kistarisznya. A Figyelmes Kistarisznya. 
Az Észkombájn Kistarisznya. Kistarisz
nya, a Supraman. Kistarisznya, Minden 
Nő Álma. A Bőgőmajom Kistarisznya. 
Sajnálkozunk magunkon, meg minden, 
de amikor legényként kellene állni a gát
ra, akkor figyelmesen azt tanácsoljuk, 
hogy öltözzön fel a nő. Kényelmesen, mi?

És másnap a vaskerítésen nem érteni a 
nőket. Ez könnyű. Ez a könnyebb. Mi van 
azon mit nem érteni, hogy a piciny szőke
ség most kézenfogva Kafferbihalboccsal 
sétál el előtted, hamiskásan mosolyog
va, és puszit küld gyöngyfényű ajakáról, 
ezért viszont a nagyobb hajdúsegg kissé 
összehúzza szemöldökét? Ja, hogy miért 
nem a Dallast nézik? Azért, öcsém, mert

Kafferbihalbocs azt mondta, hogy nem, 
inkább sétáljunk egyet, mert milyen szé
pen süt a nap, és egy város előtt mutogat
ni a páromat még egy ilyen szőkeségnek 
is nagyobb tét, mint 399 más bentlakó 
előtt oldalamra fűzni a skalpot. Nem kell 
ahhoz másodfokú egyenletet megoldani, 
hogy amikor egy napokig szobatársnői 
közé zárt, valamint összesen húsz haj
dúsógorból válogatni tudó aranyaló ha
jú pinavirág arról beszél, hogy le kellene 
vesse a miniszoknyáját, akkor tényleg le 
akarja vetni. Előtted.

Hiszen ősz van, közeleg a tél, egy
re hosszabbak lesznek az esték, egyre 
kevesebb az esélye annak, hogy az es
ti egy órás kimenő alatt bárkit is fel le
hessen csípni, lucsokban, fagyban nem 
sétálnak magányos farkasok. A lüdérc- 
kék pedig nem filóznak, a lüdérckék be
spájzolnak pasiból, unalmas téli esté
ken még mindig jobb a kicsi tornaterem 
szupertitkos órarendje szerint pásztor- 
órázni, mint osztálytársnőinkkel kötés
minták fölött gubbasztani, vagy verni 
a blattot. Ugyan vannak szerencsejáté
kos lüdérckék is, akik inkább nem válo
gatnak a húsz hajdúsógorból, rátartiak, 
van nekik büszkeségük, esténként kár
tyáznak, inkább későbbre húznak lapot, 
hogy stílusosak legyünk, de a lüdérckék 
nagy része nem ilyen. A lüdérckék nagy 
része pasit spájzol. És nem emocionális 
síkon közelítik meg a problémát, kedves 
Roppant Tökfej barátom, hanem határo
zottan racionális alapon: még egy lihegő, 
kissé ügyetlen takonypóc is jobb, mint a 
vibrátor. Ez a tanulság.

FARKAS WELLMANN ENDRE a város, amelyért jó volt mégis élni,
s mely legvégül a halálom is volna.
De elviszem magammal az álmot 

L. D. jeg yze te  önnön lázbeszédéh ez -  most oldja kék folttá a semmi -,
végül is a legrosszabb az volt

Róma fölött ma üres volt az ég hogy épp Rómában kellett
titkok helyett csak száraz tintafolt épp Nérónak lenni.
s elhagytak ma mind az istenek.

ha nem én volnék és nevemet sem tudnám 
és békén hagyna most a képzelet 
rangommal együtt könnyedén földre dobnám 
az idegen kincset, súlyos életet, amit 
loptam s bár meghalni más hazába mennék, 
hol nem kísértene szerelmek ingoványa, 
s tiszta az ég, mint most e tintafolt; 
mint régen, mikor az igazság s a szépség 
s talán még Róma is az Akté teste volt; 
az álom, amely egy másik világnak része, 
hol értelmet kapna Lucius halk beszéde, 
s rangomhoz nem ez a véres, hitvány 
palást lenne a dicstelen igazolvány.

Hát halni más hazába, de ölni ide jönnék.

Tudom azt, hogy a félelem s a szépség 
torz gyermeke a művészet, s kiváltság 
császárként ily balgaságban hinnem, 
de kegyetlen költőnek kegyetlen királyság 
ami marad a szón s a véren innen: 
hit és hatalom a földi sárban.

A kést nyakamba döftem, végre a 
magasba szállók, már könnyű a testem; 
alattam az új, a szebbik arcú Róma

L. D. u tolsó verse A n tiu m ból

a múltat nézem egy gyorsuló tükörben 
szerelmeim szétmálló arcát 
s az arcokat őrző egy-egy nyomatot 
a hitelesebb túlvilági postát

szemembe tódul, furcsa egyveleg 
idő-pörgette, fakó némajáték 
nem a hogyant, csupán a tényeket 
szemlélnem most büntetés s ajándék

még a szabadság olykor visszacsókol 
de már nyugodtan nézem az eget 
honnan elindul utánam egy kerub 
elragadni a testem- s telkemet

a zuhanó angyal megharap 
szemembe kap, majd tovalibben 
előttem pedig egy üres kártyalap 
a hóhért várom, hogy megfeszítsen

az angyal ha jön, ne nézz szemébe 
s a földet féld, ha megharap 
kihalsz belőle, gyertyaláng, 
szétrohadsz benne, húsdarab!

15



HELIKON

BERTHA ZOLTÁN

K isebbségiség és m odernség
„Hol keresse méltóságát egy (...) ki

sebbségi sors? A kevesebb joga az élethez 
az, hogy különb” -  szögezte le Németh 
László a kisebbségi kérdésben. „Az er
délyi magyar szellem arra van hivatva, 
hogy kicsiny lehetőségek között, nagy 
erőfeszítéssel egyetemesen emberi szel
lemmé legyen. Erdély legkiválóbb fiai 
mindig érezték, hogy olyan magaslatok
ra kell emelkedniük és emelniük népüket, 
honnan ők is megláthassák a nyugati 
kultúra palotáinak és bástyáinak orma
it, de őket is megláthassák onnan azok, 
akik az emberi szellem haladásának ha
tárvonalát figyelik”; s „az lenne a kívá
natos, ha erdélyi magyar szellemről csak 
azért lehetne és kellene külön beszélni az 
egyetemes magyar szellemiségen belül, 
hogy ezzel a névvel az egészséges, életre
való és modern magyar szellem mintaké
pét jelölhessék meg” -  hirdette Makkai 
Sándor is. Vagyis az ideált, amely a sajá
tos kisebbségiséget közvetlenül kapcsolja 
össze a modern európaisággal és az em
beri szellem egyetemességével, az alap
jaiban, lényegében egységes és osztha
tatlan nemzeti kultúra feltétlen lét- és 
értékközegében. S ez az eszmény nem
csak vezette, hanem kezdettől máig igen 
gyakran annak megvalósítására is képe
sítette a kisebbségi magyar irodalmak 
legjobbjait.

A klasszikus modernség és az avant
gárd modernizmus különös változataiban, 
expresszionista és szürrealista vonások 
érvényesítésével olyan szemlélet- és stí
lusirányok jelentek meg például a húszas 
évek elejétől Erdélyben, amelyek egyszer
smind új folklorizáló és mitologizáló ten
denciák bevezetésével vagy megelőlege
zésével világirodalmi kontextusban is 
számottevő eredményekre jutottak. Azok 
a modern pikareszk, mesei-mitikus, lírai, 
balladai elbeszélőformák, amelyek Kós 
Károly, Karácsony Benő, Nyirő József, 
Tamási Áron művészetében bontakoztak 
ki, sok vonatkozásban a nagy huszadik 
századi mágikus realista áramlat bizo
nyos korai változatainak is tekinthetők. 
Tamási szimbolikus népi színjátékai az 
archaizáló rituális mítoszdráma yeatsi, 
lorcai alakzataival rokoníthatók. Dsida 
keresztény mitologikus új klasszicizmu
sa egyben egy újfajta európai szakrális
spirituális költészet különleges kezdemé
nyezése. Az új tárgyiasság objektivista és 
példázatteremtő vonulatában pedig kü
lön hely illeti meg akár Kuncz Aladár do
kumentatív naplóregényét, akár az erdé
lyi (és a felvidéki, délvidéki) szociográfia 
(és népi realizmus) egyéni alkatú műfaj
típusait.

És aztán szinte vég nélkül sorolhatók 
a mágikus realizmus vagy az ahhoz köt
hető írásmód fő hullámával együtt ér
telmezhető fejlemények az utóbbi évtize
dekben, gyakran a naturalisztikus vagy 
éppen a misztikus epikai abszurd kaf- 
kai, orwelli módozataihoz kapcsolhatóan 
— Bodor Ádámtól Gion Nándorig, Bálint 
Tibortól, Szilágyi Istvántól Pusztai 
Jánosig, Sigmond Istvánig, vagy Vári

Attilától, Csíki Lászlótól Bogdán Lászlóig, 
Mózes Attiláig, Grendel Lajosig, Brasnyó 
Istvánig. Az összetéveszthetetlenül ke
let- és közép-európai groteszk, abszurd 
dráma mértékadó, sőt kiemelkedő darab
jai Páskándi Gézánál, Sütő Andrásnál, 
Kányádi Sándornál, Tolnai Ottónál, 
Lászlóffy Csabánál, Szőcs Gézánál, a his- 
torizáló-klasszicizáló parabolikus esz- 
szédráma és -próza, a jelentéssokszorozó 
bölcseleti tragédia mesterművei Sütőtől 
Székely Jánosig, Kocsis Istvánig. A neoa- 
vantgárd, a protest-hangvétel, a beat-köl- 
tészeti intonáció megnyilatkozásai példá
ul Szilágyi Domokosnál, a tovább gyűrűző 
avantgárdizmus jellegadó szövegalakítá
si stratégiái Cselényi Lászlónál, Tőzsér 
Árpádnál, Tóth Lászlónál, a posztmo
dern nyelv- és szubjektumfelfogásból ere
dő szövegjáték előzményei és kiteljese
dései Lászlóffy Aladártól Szőcs Gézáig 
és Kovács András Ferencig, Domonkos 
Istvántól Sziveri Jánosig; Erdélyben a 
Forrás harmadik nemzedékéig és tovább, 
s persze erőteljesen a hetvenes-nyolcva
nas években fellépő vajdasági és felvidé
ki generációkban is tehát.

Csak a modernség immanens alaku
lástörténeti szempontjai felől nézve sem 
hanyagolhatok el vagy hagyhatók figyel
men kívül a kisebbségi magyar irodal
maknak ezek a jelzésszerűen felemlege
tett teljesítményei.

De tévedés azt hinni, hogy világiro
dalmi összefüggésekben csupán az ilyen 
alapvetően meghatározó modern művé
szeti folyamatokhoz való illeszkedés le
het releváns. A Nyugatot, a világot nem 
ritkán a szignifikáns másféleség, az elté
rés, a sehol máshol fel nem lelhető speci
fikum és kulturális színezet is érdekli. A 
többféle markáns újabb irodalomelméleti 
irányzat körében — amelyek közül nálunk 
inkább csak a posztkoloniális kritikai 
diskurzus vált ismertté és befolyásos
sá -  nem idegen a tematikai, etikai, tör- 
ténelmi-historicista, identitásfilozófiai, 
kollektív önismereti aspektusok érvé
nyesítése sem az irodalmi interpretáció
ban és értékelésben. (Vincent B. Leitch, 
a posztstrukturalista kulturális tudomá
nyok egyik vezető kortárs amerikai el
méletírója szerint: „Az esztétika nincs 
elvágva az etikától vagy a politikától. 
Ekképpen az irodalomtudomány feladata 
nem egyszerűen az olyan esztétikai vizs
gálódás, amely az értékelést és a kifino
multságot célozza meg, hanem az olyan 
kulturális elemzés, amelyet a társadalmi 
megértés és az emberi emancipáció érde
kel” /„Aesthetics is not severed from et
hics or politics. Thus, the task of litera
ry study is not simply aesthetic scrutiny 
in the pursuit of appreciation and refine
ment but cultural analysis in the inter
est of social understanding and human 
emancipation”/.) Ebből a nézőszögből mél
tó jelentőségre tehetnek szert azok a mű
vek és életművek is, amelyek referenciá- 
lis értéktartományában és akár egyfajta 
újtradicionalista művészi megalkotott- 
ságában elsődleges közösségi és nemzeti

sorsproblematikák, személyes és térségi 
egzisztenciális kríziskérdések kerülnek 
nyomatékosan a színre. A névsor az erdé
lyi Sütőtől, Kányáditól, Beke Györgytől, 
Szabó Gyulától Farkas Árpádig, Király 
Lászlóig, a felvidéki Dobos Lászlótól, 
Duba Gyulától Gál Sándorig, a kárpát
aljai Vári Fábián Lászlótól Nagy Zoltán 
Mihályig, a délvidéki Dudás Károlytól 
Tari Istvánig természetesen bőséggel 
árasztható.

Ha pedig mindez -  vagyis sorsvonat
kozás és művészi modernség -  együtt és 
egyszerre, s kisebbségi sorban és hely
zetben pedig kiváltképpen megteremtődő 
egyeztetési, szintetizáló esélyek, szellemi, 
erkölcsi és esztétikai kondíciók szerint 
tud szervesülni, akkor az a magyar iro
dalomnak a világkultúra szempontjából 
is különleges és becses sajátossága, jel
legzetessége lesz. Csak nálunk vált egy
fajta babonává például az a feltételezés, 
hogy a posztmodern nyelvjáték referen
ciatartománya eleve ki kell, hogy szorít
sa a közösségi létélmények és sorstapasz
talatok jelentésmezőit. Vannak művek, 
amelyekben a szövegvirtuozitás vará
zsai és katarzisai történelmi és lélekta
ni mélységtávlatokat bolygatnak fel, s a 
szövegvilág halmozódó jelrétegei éppen 
nem leszűkülve kizárják, hanem kibővül
ve átfogják az emberi sorsértelmezés is
mert és ismeretlen lehetőségeit. Vagy mi
képpen másként lehetne felfogni az olyan 
ironikusan-fölényesen leleplező gegpará- 
dét, amely mondjuk Szőcs Gézának csak 
néhány sorából is sziporkázik: „Libát vet
tem Libanonban / haj, haj, haj. / El is lop
ták Trianonban / baj, baj, baj. / Non, non, 
non. / Liba / non / non / non”.

Összegezve tehát: akár a modernség, 
akár a nemzeti paradigma, akár pedig 
a kettő sajátos vegyülékére érzéketlenül 
aligha lehet érvényes irodalomtörténe
tet, irodalomtörténeteket írni. Ha az iro
dalmi folyamatok szukcesszív és lineáris 
elbeszélhetősége problematikussá vált is, 
a teljes színképében és teljes körű érték
rendjében, illetve „sajátosságainak mél
tóságában” létesülő magyar irodalmiság 
felfogásának, megértésének és megbe
csülésének az igényjogosultsága soha
sem válhat kétségessé. Egyetérthetünk 
Makkai Sándorral is: nem Európáért, „az 
ő kedvéért, hanem önmagunkért kell eu
rópai nemzetnek lennünk. Ez, éppen eb
ből kifolyólag, valami egészen mást jelent, 
mint Európa utánzójának, szolgájának, 
vagy éppen majmolójának lenni. Nincs 
szükségünk Európa bűneire, igazságta
lanságaira, szeszélyeire, képmutatására, 
felfuvalkodottságára. Saját magyar jelle
münk és szellemiségünk kifejtésére van 
szükségünk az európai kultúra valódi 
és örök értékeinek érvényesítése által. A 
mi európai feladatunk: embernek lenni -  
magyarul.”

(Felkért hozzászólásként elhang
zott a Magyar írószövetség és a 
Magyar Művészeti Akadémia ál
tal A m agyar irodalom  történetei 
című kötetek kapcsán rendezett, 
Irodalom a történelemben -  iroda
lom történet című konferencián, 
2008. június 9-én.)
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P A P P  Á G N E S K L Á R A

A lehetetlen poétikája
„Nincsenek titkaim. Magammal 
mindent megbeszélek.”

A fikcióban minden lehetséges. 
Elvégre a képzeletnek semmi sem emel 
gátat. Az irodalom szórakoztató vagy 
tanítva-neveló' szerepéről szó'tt álmokat 
(és rémálmokat) már kinó'ttük, a sorok 
között (mögött) sem akarunk már olvas
ni. Mi szab, mi szabhat határt az ötle
tek, a nyelv áradásának, a fiktív világ 
bármilyen szabályok szerinti (bocsá
nat, ez nyelvbotlás volt: hiszen épp a 
szabálytalanságról beszélek), vagy azo
kat éppenséggel felrúgó megteremtésé
nek? Mégis, mintha a gáttalanul ára
dó irodalom maga vájna ki magának 
medreket. Amiről azt hisszük: itt a vi
lág — vagy az irodalom — vége, az özön
víz, az később jól kiépített partok közt 
hömpölygő folyónak bizonyul (vagy ép
pen elposványosodó holtágnak). Az ab
szurd is pusztító erőnek, istencsapás
nak látszott: mintha épp a lehetetlent 
próbálta volna megkísérteni, magának 
az értelemnek és szabálynak a létét 
kétségbe vonni, hogy torkunkra fagy
jon a szó, döbbenten álljunk, nem tud
ván, kétségbe essünk-e vagy nevessünk 
(mint ahogy az abszurd e két irányba 
hajlamos elágazni) — utóbb mégis jól ki
rajzolódó, szabályosnak is mondható 
partvonalat hagy maga után, az érte
lem hiánya negatívan kirajzolja az érte
lem helyét, szembesít magával a hiány
nyal, belőlünk, olvasókból kényszerítve 
ki annak rekonstruálását. És óhatatla
nul elgondolkodtat: valóban nincs ha
tár? Talán nem véletlen, hogy a leglehe
tetlenebb ötletek épp a leghétköznapibb 
hanggal, legegyszerűbb -  sőt sokszor a 
végletekig leegyszerűsített -  nyelvvel, 
szituációkkal, epikus műfajok esetén 
magától értetődő elbeszélésmódokkal 
párosulnak. Úgy tűnik -  attól függetle
nül, hogy hogyan értelmezzük egy mű 
abszurditását, borzadunk vagy hahotá- 
zunk, esetleg kínunkban röhögünk — a 
lehetetlen, képtelen ötleteknek van egy
fajta ökonómiája: ahhoz, hogy valami
nek, leginkább az átfogó értelemnek a 
hiánya világosan kirajzolódhasson, na
gyon tiszta kontúrok kellenek. A lehe
tetlen csak akkor lesz lehetetlen, ha a 
lehetséges hétköznapi, a reális veszi kö
rül, az értelem hiánya csak akkor tűnik 
fel, ha az tárgyilagosan, mintegy az el
lentmondás feldolgozását ránk bízva je
lenik meg.

Sigmond István az Angyalfaivá ban, 
immár nem először, mintha ezeknek a 
határoknak az áttörésére tenne kísérle
tet. Végletesen abszurd az a léthelyzet, 
amelybe látomás és valóság, emlékezés 
és jelenben-lét határán lebegő elbeszélő
hősét helyezi: „...nem gondolt arra, nem 
gondolhatott, hogy a jelen tetteit számon 
kéri egyszer a zord jövő, hogy húsz év

múlva, egy akármilyen hétköznap haj
nalán, arra riadok fel álmomból, hogy én 
voltam apám hóhéra nyolcévesen”. Az eb
ből a megrázó, az élet abszurditásának 
tapasztalatát megalapozó élményből (és 
a fent idézett csak egy részlete ennek a 
borzalmakkal teli eseménysornak) kicsí
rázó sorsnak és az ezt elszenvedő eltor
zult embernek a megrajzolása azonban 
-  a fenti idézet ellenére -  sem az „akár
milyen hétköznapok” háttere előtt törté
nik: nem ellenpontozza az élet, az elbe
szélőt körülvevő alakok szürkesége, az 
események hangsúlyozott mindennapi- 
sága, a nyelvi kifejezés szikársága. Épp 
ellenkezőleg: abszurd ötletek, nyelvjáté
kok szülte cselekményfordulatok, szim
bolikus értelmet sejtető jelenetek ke
verednek a főszereplő belső nézőpontú 
elbeszélésének sok idősíkból összeszőtt 
narrációjába.

Pedig a főszereplő szólama már ön
magában ellentmondásos: nem is a kü
lönféle emlékek keveredésére, a látomá
sok megjelenítésére gondolok, hanem az 
elbeszélő alakjának megformálására. 
Attól is lesz olyan összetett a regény szö
vege, hogy a mániáknak, „ceremóniák
nak”, traumatikus emlékeknek a súlya 
alatt görnyedő, beszűkült tudatú alak 
monomániás elbeszéléséből, gondolat
sorából, melyben nem csak a múlt és a 
jelen, hanem a látomás és a valóság is 
keveredik, kell rekonstruálnunk és ér
telmeznünk a vele megtörtént -  őt ebbe 
az állapotba juttató -  eseményeket, szü
leinek, és rajtuk keresztül az egész falu
nak a sorsát. Ennek a paradox elbeszélői 
pozíciónak a megteremtésében (amely
ben az „elbeszélés érdeke” keresztezi a 
„elbeszélő érdekét”) a nyelv központi sze
rephez jut: a figura nem lehet racioná
lis és elemző, a szöveg meg kell adja a 
befogadó számára a cselekmény összera
kásához szükséges támpontokat. Ennek 
a nyelvnek a megteremtésében -  és ez 
adja Sigmond prózájának legkarakte
resebb vonását -  a képszerűség rend
kívüli szerephez jut: „egy hirtelen föld
csuszamlás betemeti fekete kalapjával a 
pillanatot”, „fényes járműveken közleke
dik a gondolat” „a gondolatoknak hang
ja van, zúgnak bennem fel-alá, ... testet 
kaptak odabent, hogy pernyeként hull
janak sorban alá”, „zsigereim mindegyi
kében szemfedőt rángat magára egy-egy 
selejtes ötlet”, „arca kősziklába öltözött”. 
Az ilyen és ehhez hasonló, meghökken
tő képzettársításokra épülő, legtöbbször 
animisztikus hasonlatok és metaforák 
teremtik meg a maga belső világába zárt 
figurát, mintegy csírái a látomásoknak 
és emlékképeknek, amelyek mindunta
lan elárasztják tudatát. Pontosan azt a 
belső képek és külső látványok határán 
egyensúlyozó, időről időre alábukó raci
onalitást éreztetik, amely az emlékfosz
lányokból és látomásokból épülő narrá-

ciót irányítja: „a világ belülről is látszik, 
ha behunyom szememet” -  állapítja meg 
egy helyütt az elbeszélő. Ebből a látomá- 
sos kifejezésmódból bomlanak ki az em
léksorok, amelyekből a történet építke
zik, és amiből ez a lélektani folyamat 
kikerekedik: „Én meg a szomszédot néz
tem, vagy néztem volna, de szememben 
összetöpörödött a látható világ, a teret 
felfalta az idő, ott állok kilencévesen a 
fészer ajtajában...” Ezekből a látomás
szerűen újraélt abszurd tapasztalatok
ból, emlékképekből rekonstruálható az
tán az a lélektani folyamat, amely az 
elbeszélő alakját és nyelvhasználatát -  
legyen az bármily abszurd is — érthető
vé teszi. Rokon ez a nyelvi megformálás 
Sigmond abszurd ötleteivel: hőse (ha ez a 
szó itt egyáltalán használható) épp úgy 
nem tudja kiragadni magát akár emlék-, 
akár látomás-„képeinek” hatalmából, és 
racionálisan úrrá lenni önmagán, ahogy 
az itt ábrázolt világ is nélkülözi a racio
nális értelmet, ítéletet és megbocsátást. 
Mi több: a kettő genetikus kapcsolatban 
áll egymással, az abszurd világ termi az 
őt látó abszurd embert.

Ez a teremtő nyelv azonban időnként 
lerázza magáról a lélektan korlátáit, és 
már nem a gondolatok, látomások forrá
sa és megformálója lesz, hanem magá
nak a regény szereplőinek, jeleneteinek, 
eseményeinek eredője. Mintha a fentebb 
idézett képzettársítások és megszemé
lyesítések világot követelnének maguk
nak: abszurd, látomásszerű világot. És 
ez a tér, ezek a helyzetek, figurák, for
dulatok elegyednek az elbeszélő sorsá
val, ezek adják annak hátterét. Ez a szó
lam azonban teljesen felkavarja a regény 
cselekményének, kifejezésmódjának ösz- 
szetettsége ellenére is áttekinthető érte
lemkonstrukcióját. Amíg a szereplő belső

> > > > >  folytatása 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról 
monológja indokolta a szöveg metafori
kus nyelvezetét, látomásszerű világát, 
addig a lélektani megközelítés lehetett 
az elsó'dleges: a szereplő élményei, sor
sa, egész egyénisége ugyan jelképesen is 
felfogható, az abszurd világnak kiszol
gáltatott ember szimbólumaként, de a 
pszichológiai következetesség -  amint 
az elbeszélő saját szavaiból megszületik 
a regény lapjain -  adja az alapját ennek 
az értelmezésnek. Az olyan motívumok 
is, mint a címben is szereplő angyal, a 
szereplő maga teremtette szimbóluma, 
melynek forrása épp ez a látomásos gon
dolatvilág. Ahogy azonban ezek a láto
mások a szereplő tudatán kívülre költöz
nek -  vagy legalábbis ezt a benyomást 
kelti a regény szövege az értelmezés 
támaszát veszti: nincs meg az a fikción 
belüli reális, tárgyilagos szólam, viszo
nyítási pont, amihez képest abszurddá, 
az értelemét vesztett világ jelképévé vál
hatna a nonszensz, a lehetetlen. Ezeket 
a látomásszerű részeket -  különöskép
pen a 13. fejezetet -  épp úgy felfoghat
juk a szereplő víziójaként (és akkor a re
gény egésze a hős tudatán belülre kerül, 
az is kérdésessé válik, hogy a trauma- 
tikus élmények valóban megtörténtek-e 
vagy csak az ő fantáziájának termékei); 
mint ahogy nyitva áll a lehetőség, hogy 
a szimbolikus értelmezést tekintsük el
sőrendűnek, a hőst csak abszurd mari
onettfigurának. Ez utóbbit látszik alá
támasztani az is, hogy a falu lakói itt 
egy kaotikus utolsó ítélet jelképes alak
jainak tűnnek, szavaiknak se önmaguk
ban, hanem csak ezen az átvitt síkon 
lehet értelmet tulajdonítani. Ezt az in
terpretációt viszont felborítja a bonyo
lult, belső nézőpontból felépített elbe
szélő figura gondos megformálása. Az 
értelmezés itt annyira támaszát veszti, 
hogy a szereplők szentenciaszerű szava
inak értelmezése is problematikussá vá
lik: épp úgy lehet jelképes, mint lélekta
ni, abszurd-tragikus, mint ironikus.

Az értelmező -  legyen az laikus vagy 
hivatásos, már ha egyáltalán létezik 
ilyen csodabogár -  ezen a ponton kény
telen belátni saját végességét (kudar
cát?). A kérdés itt inkább az, hogy baj- 
e, ha egy műre nem tudunk ráhúzni 
hátul csinos masnira köthető, szorosra 
zárt kényszerértelmezéseket. Nem ép
pen érdeme-e egy műnek, ha nem meg
nyugtatóan lezárja, megválaszolja a kér
déseket, hanem nyugtalanítóan nyitva 
hagyja őket. Az-e az abszurd, ha a mű
ben alkotódik meg az értelmetlen és az 
értelmesnek látszó paradoxona, vagy ha 
szembesülünk a koherens értelmezés le
hetetlenségével. Idézhetjük itt önironi- 
kusan Sigmond elbeszélőjét: „Ezt per
sze nem is én kérdezem, valaki bennem 
teszi fel a kérdéseket, akivel én azonos 
nem lehetek, a mások kérdőjeleit egye- 
nesítgetem mindegyre”.

Sigmond István: Angyalfalva. Iro
dalmi Jelen Könyvek, 2008.

LIPCSEI MÁRTA 
C sitt, m ese...

„Csitulj el ének...” 
Dsida Jenő

Mit meséljek, figyeljetek 
fáradt vagyok, reméljetek 
porfelhői ha hoz a vihar 
fojtott sírástól mind kihal 
ki élni akar 
csitulj ének 
oda a nyár
rozsdás a gesztenye már 
vibrál az ősz 
fut a mosoly 
hunyt pillákkal 
a könny kifoly 
feltámadnak a fellegek 
te kis hangya isten veled

V adászok és horgászok
Lehet a holtak már tudják az utat 
az élet szakadékai fölött, körbejárták 
még életükben a kétségbeesés vidékeit, 
ismerik a magányos várakozások 
borzongásait, a halkan kopogó 
falakat áttörő, réseken szivárgó, 
a húrt elpattantó szellemek 
kiszámíthatatlanságait, 
akik a nagy tereken mindig találnak 
egy megfigyelhető pontot, sejtik a jövő 
kiszolgáltatottságait.
Ők csak állnak halotti ingben 
és rácsodálkoznak a megtörtént 
és meg nem történt
valóságra, ahol a vadászok és horgászok 
kis könnyű, összehajtható székeken 
ülnek, amiket magukkal hoztak.

//
Ő szi n yár
Beköszöntött az őszi nyár 
Talán a szerelem kivár 
A vízben nyárfalevelek 
A sok gyerek ugrál, nevet

Nyitott ablak az őszi ég 
Lámpákat gyújt az égi kék 
Az ember némán szenvedő 
Illat, madár elröppenő

Hajnal -  derengés borzongat 
Bíborban almák kacagnak 
Égig nyúló kémény a szél 
Őszi haláltól remény fél

Fáradt mező vetésre vár 
Fallal kerítve szív, be kár 
Haldoklik a megállt idő 
Fellegekből eső kinő

M acskazenebona
„Fele sem igaz az EGÉSZ-nek”

( Tolnai Ottó )
lelopták hegedűmről a húrokat 
rezegtem mint a nád 
egy gé hang csak jött tovább 
cincogtam, remegtem

mint kóbor macska ha jár 
így lett macskazenebona 
hegedűhúrokon feszülő 
kóbor macska dal

s a nóta csak járt tovább
fele sem igaz, az egészség a fő
s mint amennyit elviselni tud
ki gégével jár a gé hang után
ki semmit naponta szív
kinek az egész talán egyetlen hang
s kezdi elölről mikor megszólal
s kiül a diófa alá, ha jön a visszhang

Csak a  sza va k ...
Légbuborékok és megint légbuborékok 
a medencében a víz tiszta és langyos 
nyárfalevelek örök rezgései

csiklandozzák a fényt
csak a szék üres
csak integető karod lendülete

hiányzik nagyon 
csak a szavak, csak a szavak 
a napra kiterített szavak 
tapadnak rám 
ebben az őszi napsütésben

Beborít, betemet...
Már nem teremtek
csak rohanok s az emlékezet
a felejtés tekintetét küldi el
s mint kisgyermek kegyetlensége
szétszedett maszkok
hullnak szerte szét
álmomban érkeznek
szikrázó kísértetek
széllel haló
pillanat szünetek
már mentenem kéne
ami menthető
de fagyos versek tele
beborít, betemet.

Jagamas Olsofszky Imola szobra
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[...] Azt ígérte a program, hogy Szilágyi kérdez. A 
Csikófogat címet viselő bemutatkozás-sorozat estjén a 
Helikon [...] főszerkesztője végül is nem kérdezett, hanem re
mek kis laudációban mutatta be helyettesét és a lap társmű
vészetek rovatának felelősét, a két fiatal költőt: Karácsonyi 
Zsoltot és Papp Attila Zsoltot.

Szilágyi szavai nyomán tehát megismerkedhettünk „két 
jeles férfiúval, akik verseik kantárszárán elővezettetnek”. A 
„jeles párák”, „harmadfű csikók” -  úgymond -  „versenylónak 
születtek, de néha nehéz társzekeret kell húzniuk”. A szel
lemesen előkészített-rögtönzött szöveg mindkét költőtől idé
zett is verset a ló-motívumra. Karácsonyitól például A ló ti
zenkét sorát: „A ló, a ló az meghalt, pontosabban / a szerepe 
minősült gyorsan át, / ma még a bölcsek, tudósok sem értik, 
/ mi szívta fel formáját, anyagát. / Hiába, hogy királyok alatt 
ott áll, / és királynők simítják jobb fülét, / nemcsak a ló tűnt 
el, de már a lóság / sem érinti meg valónk peremét. / Egy ki
rályság ily egyszerűen vész el, / nincs csere-ló, se hű alattvaló, 
/ emlékjelét lassan takarja el I a barna föld, és legvégül a hó”. 
A sem a szeretettel, sem az iróniával nem takarékoskodó idő
sebb írótárs az alattvaZó szó végződését még meg is nyomta 
jó érzékkel (bár önmagát a lírához nem értő toliforgatóként 
aposztrofálta, és szerinte az ő versmondásánál „csak a szí
nészeké lenne rosszabb”). Kolozsvári irodalomtörténeti múlt
idézésbe ágyazott jövőkép zárta a rövid, frappáns bevezetőt, 
melyben hangot kapott a remény: Mátyás király (saját, elis
mert költőfejedelemmel sohasem büszkélkedő) szülővárosá
ban húsz év múlva majd azon megy a vita, Karácsonyi vagy 
Papp viseli-e a helyi költészetkoronát.

[...] Erős Kinga moderátor, a tényleges kérdező a kortárs 
erdélyi irodalom alapos ismeretéről tanúskodó, a baráti lég
kört tovább sűrítő megszólalásai különösebb meglepetés nél
kül, de alkalmas mederben görgették a műsort, mely nem 
informativitásával, hanem hangulatával kapta meg publiku
mát. [...] Elindító közösségükről, a Serény Múmiáról, illetve 
az Előretolt Helyőrségről Karácsonyi és Papp kissé másképp 
vélekedtek, mint a szerveződések fonákját is látó Szilágyi, 
abban viszont bizonyára egyetértenek, hogy mára az erdélyi 
magyar irodalmi műhelyek (a Múmiának immár az utóda) 
ideológiailag és esztétikailag is jóval kötetlenebbül működ
nek, mint korábban.

Az első verseskötetével 2001-ben jelentkező Karácsonyi 
és a 2002-ben debütáló Papp is kitűnően választott verse
ket olvasott fel (lefolytatva közben egy derűs „vershosszúsá- 
gi/versrövidségi” párbajt). Karácsonyi Zsolt ritmust, rímet a 
versmondat rovására is tudatosan kiemelő öntolmácsolásá
ban, Papp Attila Zsolt lecsupaszítottabb eszköztárú önértel
mezésében egyként revelatívan szólaltak meg a szövegek. A 
valamelyest fiatalabb -  és eddig eggyel kevesebb kötetet ma
gáénak tudó -  Papp némileg átengedte a kezdeményezést és 
megszólalást Karácsonyinak, aki ezersoros Faust-variációjá- 
nak részletével ébresztett várakozást (ha jól értettük, a sok 
munkája -  a társzekér húzása -  miatt időhiányban szenvedő 
poéta egy kicsikart szabadnapon betonozta be magát a szá
mítógépbe, és „amikor van idő, akkor aztán adj neki!” alapon 
hatszáznál több sort írt meg egy ültében a műből). Papp lírá
ja a Seholsevan felől, valamint a senkiföldje-érzület nem-pi- 
linszkys attitűdű átgondolásával írta körül magát.

„Több a valós tehetség, mint a nagy életmű” -  meditált az 
erdélyi irodalom jelenéről Szilágyi István. A Csikófogat feb
ruár 4-i estje életművet ígérő talentumokról tanúskodott -  s 
arról: a ló nem halt meg.

Tarján Tamás: A ló nem halt meg. Csikófogat -  
Karácsonyi Zsolt és Papp Attila Zsolt költői estje,

www.revizoronline.com
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M I É R T  H A L L G A T J U K  A  Z E N É T

S. D. G. -  J. S. B.
E hat betű szignálenigmája 

díszíti a Bach-partitúrák végét. 
A három utolsó betűről köny- 
nyen kideríthető, hogy Bach 
teljes nevének kezdőbetűi. Az 
első három viszont a Soli Deo 
Gloria (egyedül Istené a dicső
ség) kezdőbetűi. A számszim
bolika értelmében mindkettő 
29-et ad ki. Érdekes egyezés, 
találgatásokra ad okot: vajon 
Bach mennyire ismerte, alkal
mazta, szerette a számszim
bolikát. C. Ph. Emanuel Bach 
szerint: „Sem én, sem más iga
zi muzsikus, így a megboldo
gult sem (édesapjára, Johann 
Sebastian Bachra utal, T. E.) 
volt kedvelője a száraz mate
matikai dolgoknak.” Mégis 
keressük Bachban a számok 
misztikus rendjét, zenéjének 
isteni eredetét. És ezzel a gon
dolattal is hallgatjuk a Bach-i 
muzsikát. Meglepődve, kellet
lenül fogadjuk, amikor kiderül 
egyik-másik Bach-műről, hogy 
átvétel, más zeneszerző mű
vének zseniális átdolgozása. 
És néha még ennyi sem, egy
szerűen átmásolt művek, házi 
használatra szánt tanítási da
rabok, gyakorlatok.

Tanulságos történet fűződik 
Bach két zongoraszonátájához. 
A híres Bach-kutató Spitta 
különösen értékes, jellemző 
Bach-i remekműveknek ta r
totta e két művet. Azután egy 
szép napon a zenetudományos 
világ kelletlenül döbbent rá, 
hogy mindkét alkotás Johann 
Adam Rein(c)ken, a Bach előt
ti nemzedék egyik nagy alko
tójának műve, Hortus musicus 
címmel. Spitta egy írásában 
vissza is vonta dicséretének ja
vát, Albert Schweitzer az eset 
kapcsán kissé ironikusan szó
vá is teszi: „pedig mindaddig 
Reinkent senki sem sorolta a 
különösen szellemes zeneszer
zők közé.” Egyszóval furcsa 
helyzet állt elő: kiderült, hogy 
Bachot dicsérve Reinkent ma- 
gasztosította fel a zenetudó
si ítéletalkotás. Reinken szer
zőségének a felismerése szinte 
megfosztani látszott a szóban 
forgó Bach-műveket az addig 
nekik tulajdonított zseniali
tástól. Lám, mit jelent a par
titúrát díszítő névaláírás az 
utókor szemében, és úgy lát
szik, fülében is: ha kicseréljük 
a szerző nevét, odavész a zene 
hatása is?!

Szinte úgy tűnhetik, hogy a 
névért hallgatjuk a zenét, néz
zük a festményt, szavaljuk

a verset. De csak úgy tűnik! 
Mert a valóságban a dolgok a 
maguk helyére kerülnek. A 
MU ÖNMAGÁÉRT ÁLL JÓT!

Inkább hiszünk a fülünk
nek, mint a belénk magyará
zott szövegeknek. Egy alkotó
nak a neve éppen azért válik 
ismertté, mert művei kivívják 
ezt számára. Ebből természe
tesen az is következik, hogy a 
kialakult elismerés dicsfény
nyel övezi a szerző kevésbé si
került alkotásait is. De csak 
nagyon kis mértékben. Például 
a Carmina burana világsikere 
alig emelt valamit Orff többi, 
kevésbé játszott művének gló
riáján. Mascagni, Leoncavallo 
műveit sem vitte sikerre a 
Parasztbecsület és Bajazzó óri
ási népszerűsége. Ä névvel 
csak ideig-óráig lehet zsong- 
lőrösködni: a névhez mű kell. 
Ez különösen a modern zené
re érvényes. Manapság ̂ gyak
ran megelőzi a név a MÜVET. 
„Csinálj magadnak nevet, és 
meglátod, sikere lesz a műve
idnek is” -  szól az íratlan, sut
togott szabály. És mi kell a 
névhez? Egy kis misztika, sok 
reklám, művek óvatos közzé
tétele, a korízlés, gondolkodás 
kielégítése, a kritika megszer
vezése stb. Ezen a téren mes
teri fokra tornászta fel magát 
a modern művészkedés. Mert 
bizony sokszor csak művészke
dés és nem művészet, ami eljut 
a közönséghez. A modern gon
dolkodás hisz az emberek ma
nipulálhatóságában. Van is rá 
oka, de gyakorta nem veszi tu
domásul, hogy az ember csodá
latos lény, előbb-utóbb rájön, 
hogy rászedték. És akkor jaj a 
rászedőknek; szemünk láttára 
hull ki a nagy dirrel-durral be
harangozott művek, művészek 
egész sora. Végeredményben 
magunknak hiszünk: érzéke
inknek, érzelmeinknek, szel
lemünknek, lelkűnknek. És 
nem hiszünk az előre gyár
tott értékítéleteknek. Az em
ber sokszor belemegy a mani
pulálhatóság játékába, fejet 
hajt látszólag, de mindig fel
emeli a fejét, ha a jelenség kri
tikus ponthoz érkezett. NEM 
TOVÁBB, mondja jóérzékünk, 
innen kezdve rendet terem
tünk. Lassan itt az ideje, hogy 
rendet teremtsünk a 20. száza
di művészet világában is: mi 
az, ami valóban érték, mi az, 
ami hulladék.

TERÉNYI EDE
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M árciusi évfordulók
1 -  180 éve halt meg Benyák Bernét író

390 éve halt meg Thomas Campion angol költő'
160 éve született Radvánszky Béla történész

2 — 150 éve született Sólem Áléhem jiddis nyelvű író
3 — 240 éve halt meg Bőd Péter irodalomtörténész

550 éve halt meg Ausiás March katalán költő
4 -  130 éve született Bernhard Kellermann német író

290 éve született Giovanni Battista Roberti olasz író 
5 - 7 0  éve halt meg Moses Gaster román nyelvész
6 — 390 éve született Savinien de Cyrano de Bergerac

francia költő'
7 -  170 éve halt meg Pázmándi Horvát Endre költő

40 éve halt meg Simon Magda írónő 
335 éve halt meg Charles Soréi francia író 
80 éve született Székely János költő

8 — 90 éve halt meg Kasimir Leino finn költő
130 éve született Mechtilde Lichonowsky német írónő 

9 -1 5 0  éve született Peter Altenberg osztrák költő 
135 éve született Lövik Károly író

10 -  340 éve halt meg John Denham angol költő
80 éve született Lakó Elemér művelődéstörténész 
240 éve halt meg Páldi Székely István nyomdász 
260 éve született Lorenzo da Ponte olasz drámaíró 
110 éve született Tamás Aladár költő

11 -  460 éve született Henrik Laurens Sieghel holland költő
12 -  800 éve halt meg Nizámi iráni költő

40 éve halt meg André Salmon francia költő
13 — 110 éve született Kodolányi János író
210 éve halt meg Weszprémi István irodalomtörténész

14 -  390 éve halt meg Agostinho da Cruz portugál költő 
240 éve született Kármán József író 
160 éve halt meg Giuseppe Mezzofanti olasz történész 
90 éve született Alexandru Paleologu román író 

15-110 éve született Jurij Karlovics Olesa orosz író 
185 éve született Branko Radicevic szerb költő 
70 éve halt meg Torkos László író

16 — 260 éve született Josef Richter osztrák író
17 -  160 éve született Margalits Ede filológus

110 éve született Tatjana Sztavru görög költőnő
18 -  135 éve született Jérome Tharaud francia író
19 -  185 éve született William Allingham angol író

190 éve született Alecu Russo román író 
110 éve született Aksel Sandemose norvég író

20 -  120 éve halt meg Jankó Jurkovic horvát író
210 éve született Karl August Nicander svéd író

21 -  240 éve született Dayka Gábor költő
22 -  370 éve halt meg Thomas Carew angol költő
23 — 190 éve halt meg August Friedrich Kotzebue német

drámaíró
420 éve halt meg Marcin Kromer lengyel író

24 -  180 éve született Vicente Barrantes spanyol költő
90 éve született Lawrence Ferlinghetti amerikai költő 

25-110 éve született Jacques Audiberti francia költő
26 -  135 éve született Robert Lee Frost amerikai költő
27 -  530 éve halt meg Jorge Manrique spanyol költő
28 -  335 éve született William Byrd amerikai író

110 éve született Karel Konrád cseh író
29 -  85 éve született Ottiero Ottieri olasz író
30 -  85 éve halt meg Johan Henning Berger svéd író
31 -  80 éve született Arnold Hauser romániai német író 
? -  370 éve született Charles Sedley angol író

Richard Strauss
VÍZSZINTES
1. Richard Strauss (München, 

1864-Garmisch, 1949), német zene
szerző operája. 13. Olasz gépkocsi
márka. 14. Görög betű. 15. ... Croce, 
firenzei dóm. 16. Savmaradék! 17. 
Másik helyre pakol. 19. Szomjas jó
szágot ellát. 21. Színes tévé kódolá
si rendszere. 23. Ingatlantulajdon. 
25. Klasszikus kötőszó. 26. Kettős 
betűnk. 27. 60 percből álló. 29. 
Színvonalas. 31. Idegeivel felfog. 33. ... 
Ferenc, Az ötödik pecsét című regény 
szerzője. 35. Tágas helyiség. 37. Yoko 
..., képzőművész, John Lennon özve
gye. 38. Tömeget erőszakkal oszlat. 
40. Jegeces részek! 42. ... gros: nagy
bani (kereskedés). 44. Kézjegyével el
lát. 45. Szertartás. 47. Mindig ez van! 
49. Zavartan dől! 50. Kelmét nyomás
sal fest. 52. Élősködőket pusztít. 54. 
Szamár hangját utánozza. 56. Bólék 
rajzfilmbeli társa. 58. Becézett Gábor. 
60. ... Zsa-Zsa, amerikai színésznő 
volt. 62. Orosz vadászgép. 63. Az it- 
terbium vegyjele. 64. Kettőzve: apró, 
ropogós édesség. 66. Fotómárka. 68. 
Verscsengő. 69. Elmúlt időkből való. 
71. Pusztai. 73. Pascal, röviden, 74.

Előtagként új a jelentése. 76. Dal, nó
ta. 78. Ivóedény.

FÜGGŐLEGES
1. Gondos, körültekintő. 2. Feszé- 

lyezés. 3. Dátumrag. 4. Zavart cár! 5. 
Szegecs. 6. Nauru fővárosa. 7. Krémet 
készít. 8. Japán drámai műfaj. 9. 
Csigafajta. 10. Késő, angolul. 11. 
Kondér. 12. Betiltó! 18. Másképpen 
(latin). 20. Görög ámításistennő. 22. 
Operaénekes (Mario). 24. Betegség. 
26. Az egyik művészet. 28. Döntést ho
zó bíró. 30. Támogat. 32. Fába betűt, 
jelet vés. 34. Magyarországi községből 
való. 36. ...-alkohol: metanol. 39. A ... 
ura (Verne regénye). 41. Édesítőszer. 
43. Richard Strauss szimfonikus köl
teménye. 45. Árut kocsira pakoló. 46. 
... cell: napelem (angol). 48. Kairói. 
50. Szórványos női név. 51. Sárba ta
pos. 53. Tömbszélek! 55. Orosz zongo
raművész (Jakov). 57. Ipartestület. 59. 
A szavak dzsókere. 61. Észak-ameri
kai farm. 65. Megbűvöl. 67. A lehele
tet illatosító apró mentolos cukorka. 
69. -..., -ről. 70. ... szakadtából: min
den erejével. 72. A jód, az urán és a 
kén vegyjele. 75. Egyhangú meló! 
77. Az erbium vegyjele. 79. A platina 
vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 3.
számában közölt 
Szív című rejtvény 
megfejtése: Akinek 
nincs szíve, az csak 
a fülére hallgat.
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