
„Az em beriség elfajul satöbbi, satöbbi.”
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Az idők igazi naptára
Elég, ha Victor Hugóra gondo

lunk (jobb címet az Övénél, az ő korá
nál mi sem adhatnánk magunknak:
NYOMORULTAK) -  hogy tulajdon
képpen a XIX. század nem a teg- 
napelőttje, hanem a tegnapja ennek 
az elkezdődd valamilyen kornak.
Rengeteg dolgot, sok folyamatot itt ér
zünk, látunk befejeződni igazán.

A lélek áldozatul esik (ahogy a tom
boló romantikához illik), miközben 
himnuszt zeng a rengeteg oda megér
kező érzelemre, mely annyi mindentől 
megtisztította. íme a kor mint egyik 
fontos purgatórium, melyben „az em
ber”, akit a nyomor lesilányított, hol
mi rossz szenvedélyek megbecstelení- 
tettek, a társadalmi élet megrontott, 
mégis hozza, megőrzi magában a jó
nak egyik kis szikráját. S máris va
lami pártok homlokára kívánko
zó ostoba, a melldudorra is kitűzhető 
pár tj elvényként.

Úgy 1840 körül Victor Hugo apos
tola lesz (mai szóval) a szociáldemok
rata eszméknek. Lehet, hogy mindez 
a legkülönbözőbb elágazások politikai 
bozótja mentén azóta is uralkodik az 
emberiség drámalistáin, lehet, hogy 
minden, a sarló és kalapács, az ötágú, 
hatágú, hétágú vagy kilencágú csil
lag is a szociáldemokrácia kitűzője.
Az embereket szétválasztó különbsé
gek, a fájdalmas helyhatározók viszont 
a társadalmi helyzetek egyenlőtlen
ségéből tovább élnek, és minden tár
sadalmi baj kiapadhatatlan forrását 
képezik. Egyik méltatója szerint ma
ga Victor Hugo, a „kicsinyek és ala
csonyak szószólója még sejteni sem 
látszik, hogy a természet oly arisztok
rata, aki nagyobb távolságokra vetet
te az embereket egymástól, mint va
laha tették a törvények és szokások."

ígyhát sajnos a költő hiába szolgál 
fordítóként a viszonyok és a bűnök kö
zött, hiába hangoztatja, hogy a vég
zet súlyát nyögjük, ellenére be kell is
mernünk, hogy a demokráciák, éppen 
úgy, mint a monarchiák, valami le
győzhetetlen hajlandóságot mutat
nak a korrupcióra. Szimultán megkap

ta hát gályarabsági bejegyzését létünk 
Jean Valjeanja és Javertje.

Mégis mindmáig valami fel-felbuz- 
duló, hasonló elméleti újításokba ve
tett határtalan reménykedésben, a 
demokrácia legközönségesebb és legve
szedelmesebb előítéleteinek felmagasz- 
talásában ott találjuk a francia forra
dalom nagy zivatarának íróunokáit és 
dédunokáit -  a mai nemzedékekig.

Akik cselekvő hősei, tanúi vagy ál
dozatai voltak, minden kort inkább 
ócsárolni szoktak. Hiszen szerintük 
egyetlen korszak sem volt olyan kelle
metlen, veszéllyel, nyugtalansággal 
és gyötrelemmel teljes, ahol minden 
csak satnyult és romlott. Valóságos 
gyöngysora a panaszkodásnak, hogy 
a nagy emberek eltűnnek, a hajdani 
titánok helyét törpék foglalják el, bom
lás és harc az érdekek és eszmék te
rén egyaránt. Victor Hugótól alig tá
volabb az eszményhiány Flaubert 
urat kétségbe ejti, s a XXI. század el
ső csuklásai között már magunk sem 
látunk egy hamleti monológot. Sosem 
fejlődött ennyire a gazdaság -  a gaz
dagság — és a nyomor közti erkölcsron
tó ellentét, minden vétket dicsőítenek, 
minden perverzitás felburjánzott. Az 
emberiség elfajul satöbbi, satöbbi.

A történelem legnagyobb száza
dai hasonló panaszok visszhangját 
hagyták ránk. Még Periklész életében 
Arisztophanész kedvére gyalázza 
Görögország legszebb korát. Horatius 
erősíti, hogy a világ nemzedékről nem
zedékre rosszabb lesz. A Napkirály ra
gyogása idején valaki undorral leírja: 
eljutunk az összes kor aljához. Vagy 
így van, vagy nincs így, Van Gogh 
füle bánja és egyéb letört fülek a 
klasszikusok repertoárjaiban, de le
het, hogy sosem lesz így, mert az iga
zi, a legszebb napraforgó még felvi
dítja az arra érdemes piktort és a 
tudomány adós maradt azzal: nem
hogy megfejtette volna rendelteté
sünk problémáját, de eddig mind meg
oldhatatlanabbá tette. A Nyomorultak 
kénytelenek remélni és a kiállító he
lyiség újabb termébe vonulni.
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Interjú Szálinger Balázs költővel

Pesten, a vendégszektorban
Zalai lennél, Pesten élsz, de az iro

dalmi prérin lezajlott első vadászka
landok mégiscsak Erdélyhez kötnek. 
Miért Kolozsváron jelent meg az első 
két köteted?

Miért ne ott jelentek volna meg, 
ha egyszer az volt a fa? Nemhogy ki
talált dolog volt ez, de teljesen ter
mészetes. Az lett volna furcsa, ha 
Magyarországon jelenik meg. Sőt... 
bizonyos értelemben most már fur
csállom is, hogy a harmadik könyv
vel miért tartottam olyan fontosnak 
elmenni. Vagy hazamenni. Máig nem 
tiszták nekem ezek a fogalmak.

Még egy kérdés erejéig kötöm az ebet 
a karóhoz... Miért nem a pesti flaszte
ren próbáltál szerencsét, vidékről a fő
város felé törekedvén?

Nekem egy szemvillanás volt az 
egész, hogy idáig jogász, innentől 
költő akarok lenni. És ez az élmény 
Erdélyben ért. Még csak időm se volt 
gondolkodni, készen kaptam ismerő
söket, olvasmányélményeket, tanul- 
nivalót. Pestre kolozsváriként men
tem, aki látott abban az időben, 
tudja.

Már a Kievezni a vajból című köny
vedben is ott bujkál a félig tréfásan, de 
mégis elég komolyan felvállalt vátesz- 
szerep, mondhatnám: Petőfi után sza
badon...

Az alapállás OJD-től volt, ez nem
csak másoknak nyilvánvaló, de ne
kem is. És a pályakezdő bizony legyen 
gőgös, szemtelen, rontson ajtóstól a 
házba, mert az a dolga. Tehát akkor 
nekem Petőfi csak egy játék volt, esz
köz a játékra, fogalmam se volt arról, 
hogy mekkora költő.

Egy Petőfi válogatott kötetet is szer
kesztettél...

Igen, ekkor tudtam meg, kicso
da Petőfi. Elképesztő, felfoghatat
lan. Egyszerűen nem lehetséges, hogy 
szláv szülők házában, olyan faluban, 
ami még Kosztolányi idejében is jár
hatatlan volt a sártól, vélhetően a

legkevésbé sem értelmiségi nevelés 
mellett felnőhet valaki, aki húszéve
sen leírja azt a sort, hogy „odanyar
gal egyenest”. Egy bomba volt, és csak 
véletlen, hogy nem a mai Szlovénia 
területére csapott le. A Palatinus 
kiadóhoz tartoztam akkor, huszon
hat éves voltam, és kézreállt az ötlet 
Háy Jánosnak, hogy akkor a sorozat 
Petőfijét szerkesszem én. Nem tudok 
elég hálás lenni neki, végig kellett ol
vasnom, átformálta kicsit a gondolko
dásomat.

Annak idején az Előretolt Helyőrség 
megpróbálkozott azzal, hogy olyan 
szerzőket is az irodalmi fősodorba he
lyezzen vissza, akik nincsenek benne az 
úgynevezett kánonban. Túl azon, hogy

Petőfi alakját másként, árnyaltabban 
látod, neked van ilyen névsorod? S ha 
igen, kik szerepelnek benne?

Persze, Somlyó Zoltán a legelső. 
Hunyady Sándor top3-as novellistá
ink egyike, már ha van ennek értelme. 
Aztán dühít, hogy mit tud/nem tud az 
irodalmi közvélemény Karinthyról, mi
ért söpri le az asztalról a humoreszk
jeit, novelláit, cikkeit. Dsida Jenőt ab

szolút élvonalbeli költőnek tartom. 
Tersánszky is alulértékelt.

A Zalai Passió című vígeposzod vé
gén kioktatod az idősb oktatókat. 
Mégis, akadnak-e olyanok, akiket mes
tereidnek tekintesz, vannak-e olyan 
személyek a régi vagy a mai időkből, 
akiktől sok mindent tanultál?

Mert ők is kioktattak. Szerintem 
nem bűn, ha az ember fiatal, ne szé- 
gyellje már magát miatta. Elmúltam 
harminc, és én is egyre többet szi
szegek attól, hogy elmúlt az ifjúság. 
Képzelem, mi lehet az akkori kiok
tatók fejében, leginkább talán félté
kenység. És megvan a módja is an
nak, hogy hasson egy idősebb ember 
egy fiatalra. Pont én vagyok a jó pél
da erre: rajtam/nekem nagyon sokat 
segítettek a nálam idősebbek. Orbán 
János Dénesnek például nem csak az 
esélyt köszönhetem, de annál sok- 
kal-sokkal többet. Ugyanígy áll ez

az egész kolozsvári csapatra, nehéz 
volna felsorolni őket. Fontos ember 
volt az életemben Somlyó Gyuri bá
csi. Segít, hogy érezhetem Háy és 
Kemény István figyelmét, sokat kö
szönhetek közeli barátomnak, Térey 
Jánosnak. De egy idő után a kor-fak
tor nem számít annyira. Legalább any- 
nyira nevelhetnek fiatalabb barátok 
is: fontos, hogy minden héten talál
kozhatok a Helyőrséghez szintén kö
tődő fiúkkal, Nagy Koppány Zsolttal, 
Armos Lórival. Dohaival Pesten. Mi 
vagyunk a Helyőrség pannon légiója.

Ez a légió kávéházakban, kocsmák
ban szokott összeülni, de úgy tudom, 
verseid nagy részét is kávéházakban 
írod. Mintha csak azon volnál, hogy a 
kávéházak és az irodalom közötti kap
csolatot újra szorosabbra kössed.

SZÁLINGER BALÁZS
1978-ban született Keszthelyen, jelenleg Budapesten él, költő, szerkesztő. 

Kötetei: Kievezni a vajból (1999), Zalai Passió (2000), Első Pesti Vérkabaré (2002), 
A sík (2005), A százegyedik év (2008). Díjai: Sziveri-díj (2000), Petőfi-díj (2001), 
Bródy Sándor-díj (2001), az E-MIL Irodalmi Jelen díja (2002), Quasimodo-különdíj 
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SZÁLINGER BALÁZS

A lk ib ia d ész
székfoglalója

O, jó Uram, itt e földön 
Választottad én vagyok.

Kirázva minden alkalmi viccelődés 
Köpenyéből állok előtted, és 
Most látom, hogy milyen szép a köpeny. 
Az egész fiatalkoromat lefogta,
Mint egy vallás idomult inaimhoz,
S jó volt hinni, hogy elég elkoszolnom, 
Mert megmarad rajtam, hisz testhez áll.

És most azt mondod, hogy itt a határ.

Titkos folyóba lépek meztelenül. 
Közvetlenül egy újépítésű 
Társasház alatti, félig holtág,
Félig valóságos folyó várja, hogy ússzak, 
És elrettent, hogy a házam helyén 
Roncstelep állt annak előtte,
És elődeim harapni kész savakkal 
Játszottak itt: mélyen terhelt a föld -  
S kétségem ne legyen: lent, a folyóban 
Előző életek motorháztetői,
Hajlott szögei és rossz abroncsai várnak, 
Felém álló éleikkel ülnek a vízben -  
Mérges vasak hada.

Víz és mocsok -  nem látom, miben úszom, 
S nem vihetem, hogy védjen, ifjúságom, 
Mert kész embert vársz odaát -  hiú vagy.

Mindig és minden társaságban 
Legkisebb voltam, és szerénységet 
Soha senki nem követelt még rajtam,

Bátyáim napjait frissítettem, ha kellett, 
Nővéreknek voltam önbizalom,
Mesés arckrém, testi-lelki öröm, 
Anyámnak voltam fiatalabb apám, 
Szebb és sajátabb, mint amivé tette 
Maga mellett azt a karcsú férfit,
Aki apám lett -  s ő is vigasztalást 
Látott bennem: a még nem-tönkretettet.

Bohóc voltam, kölyök, húzóerő,
Egész eddig ráncokat kalapáltam,
Na de öregjeim elfogadnak-e másként? 
Elfogadják-e, hogy nélkülem kell eztán 
Továbbmenni, nem fogom kezüket 
A halálig vivő úton, s elfogadják-e: én is 
Öregszem, s rettegek, hogy ifjakat 
Fogok keresni nemsokára,
Hogy saját magamat rajongjam bennük?

Legyen rangja annak, ha én öregszem!

Sebekkel fogom tudottá tenni.
Mert sebet ütök a vérre szomjas vason, 
Sebet ütök rosszon, ártatlanon,
Sebet ütök a világon: nem vigyázott 
Eléggé a legkisebb fiúra!

Elrugaszkodom a parttól, harapok,
S ha nem pusztíthatok a fogaimmal: 
Visszaúszom, s elrugaszkodom újra.

KIKIÁLTÓ

Első Alkibiadész, ne sirass semmit, 
Amit magad mögött hagysz -  
Hithű néped várja, hogy higgyen, 
Köztársaság, demokrácia, rendben,
De benne te vagy az isten.

Részlet az Isteni vidékek című darabból.

Nem, otthon nincs erre lehetőség, 
ezekre a helyekre pedig odaszoktam, 
megszerettem őket, és amíg nem is
mernek meg nagyon, békén is hagy
nak. A hetekben költöztünk vissza 
Pestre, lehet, hogy lesz pénz egy plusz 
szobára, szívesen kipróbálnám ma
gam otthon is. Tehát a kávéház-rajon- 
gás funkcionális, ez van.

Úgy tudom, hogy a ZTE focicsapa
tának drukkolsz, de túl ezen, mennyire 
érzed zalainak magad?

Amennyire egy battonyai battonya- 
inak érzi magát idegenben. Csak ne
künk még csapatunk is van. Pesten a 
vendégszektorban ülök. Ha a kolozs
vári CFR jönne Pestre, talán akkor is 
ott ülnék.

A kezdetekben úgy tűnt, hogy első
sorban bő szatirikus vénával is meg
áldott poéta lennél, de komorodott a 
hangvétel, komédia helyett vérkabaré 
következett, aztán a társadalomfilozó
fiai költemények síkjára léptél.

Remélem azért, hogy a szatirikum 
a mostani dolgokban is működik, és 
a humorérzékemet nem veszítettem 
el, de hát ha egyszer komolyabb dol
gok foglalkoztatnak! Lekopott rólam 
a rímbohóc képe, a célom nem ez volt, 
viszont nagy haszon. A sík fontos volt 
a pályámon, ennyi szerepe minden
képpen volt.

Legutóbbi nagyobb lélegzetű írásod 
tulajdonképpen a pamflet műfajához 
tartozik, de nevezhetnénk verses re
génynek is ezt a szöveget, ami ugyan
csak erős társadalmi érzékenységről 
tesz tanúbizonyságot...

Igen, sokan mondták is, hogy el
múlt, hagyjam ezt a témát, méltatlan 
egy költőnek a közélet kérdéseivel fog
lalkozni, de annál inkább felkeltette 
az érdeklődésemet. Mindig izgattak a 
halottnak tartott műfajok. Ha verses 
epika, akkor azért, ha kabaré vagy 
társadalomfilozófia, akkor azért. Ha 
egy városházi panamát tartanak köl- 
tőietlennek, a szükséges inspiráción 
túl még meg is erősít benne, hogy azt 
kell csinálnom.

A két eposzod és a verses regényed 
egy kötetben jelent meg, ez valamifé
le lezárást jelent, vagy lesznek majd 
újabb munkáid is a verses epika 
terében?

Nyilván lesz még verses epika, de jó 
apropó ez az összegyűjtés arra, hogy 
egy időre polcra tegyem a műfajt. 
Tervezni ezt nem nagyon lehet, de 
egy ideje élvezem a gondolatot, hogy 
tíz évig nincs verses epika. Sokszor

eszembe jut, hogy a kutyafáját, a köl
tő írjon verset, az a dolga.

Fontos neked, hogy másoknak mi a 
véleménye a szövegeidről? A rólad szó
ló kritikákat lefénymásolod és hosszan 
tanulmányozod, vagy...

Igen, fontosak a visszajelzések, na
gyon fontosak -  de nem motivációként, 
hanem visszaigazolásként. És sokat 
segítenek, egy rossz kritika is akár.

Hamarosan tehát újra verseskötettel 
rukkolsz elő, miközben egyre gyakrab
ban kacsintgatsz a dráma felé, megtör
ténhet, hogy az eposzírói időszak után 
most a drámaíró ideje jött el?

A verseskötet lényegében hét év 
termése, mert elvitt a verses epika a 
versektől. Itt volt az ideje egyberakni, 
és igyekeztem szigorú lenni, 25 cím 
az egész. A színház... egyrészt meg
láttam, hogy költőként egyetlen esé
lyem megélni a versekből, ha ezt csi

nálom. Sem a drámafordítás, sem a 
saját darabok ügyében nem kértek 
tőlem mást, csak hogy költő legyek. 
Tehát nem arról van szó, hogy írjak 
méltatlan dolgot, amiből eltartom a 
verseimet. Hanem arra kaptam lehe
tőséget, hogy több pályán játszathas
sam a verseimet.

Túl azon, hogy verseket írsz, műfor
dítással, adaptációkkal foglalkozol, 
más területeken is tevékenykedsz?

Újságírással, főleg könnyűzenei té
mában. Egyre kevesebb cikket írok, 
lehet, hogy kiköpök belőle, kicsit fé
lek is tőle, hogy elmegy mellettem a 
világ, már nem követem az új megje
lenéseket stb.

Végezetül szólj a bemutató előtt álló, 
készülő drámádról...

Az mégse lesz, lefújtuk.

KARÁCSONYI ZSOLT
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PO M O G ÁTS B É L A

A költészet: a szellem önvédelme
-  R ad n óti M ik lós sz ü le té sé n e k  cen ten á r iu m á n  -
Radnóti Miklós költészetének nem 

csak irodalomtörténeti jelentősege van, 
hanem morális és humanisztikus ér
téke is. A költő mindig veszélyek és fe
nyegetések között élt, nemcsak életé
nek utolsó éveiben, midón sorsa lett az 
üldöztetés, és végzete az erőszakos ha
lál. E fenyegetettségében nem vértez
te rang és hivatal, nem óvta hatalom, 
saját fegyvereivel kellett védekeznie. 
Oltalmat keresett a szerelemben, szelíd 
idillt szőtt egy őszi kert köré, versekben 
talált menedéket és igazolást. Az iro
dalomban próbálta megszerezni mind
azt, amit mostoha kora megtagadott 
tőle: a biztonságot, a nyugalmat, a ren
dezett életet. Az Önmegvalósítás ügye 
az irodalom fogalma köré épült, az élet 
rendjét és menetét az irodalom eszmé
je hatotta át. A költői vállalkozásokat 
a klasszikusok mértéket adó igényes
sége szabta meg. A pontosan, tisztán 
végzett munka, a mesterség tökéletes 
ismerete biztonságot szerzett, valóság
gal a személyes üdvösség forrása lett. 
Az irodalom ebben a felfogásban élet
formát és normatív rendszert jelentett, 
amely lehetővé tette a védekezést és az 
ellenszegülést, amely a humánus élet 
eszményét hirdette a barbár világ fe
nyegetései között.

Az irodalom fogalma morális hangolt- 
ságot kapott, a morális hangoltságú iro
dalom pedig életforma lett. Radnóti az 
irodalomban mint sajátos életformában 
találta meg a szellemi ellenállás lehető
ségét. A mesterség művelése révén ta r
totta fenn, őrizte meg a humánus érté
keket. Az irodalom az értelmes rend és a 
fegyelmezett alkotás példájául szolgált, 
művészi és emberi minőséget kívánt, er
kölcsi mértéket szabott. Az irodalom fo
galma ebben az értelmezésben túlnőtt 
hagyományos határain. Nem pusztán 
önkifejezést vagy szolgálatot jelentett, 
hanem erkölcsöt, emberi tartást, a hu
mánus élet egy lehetőségét, sőt egyetlen 
körét, amelyben a veszélyeztetett szel
lem megőrizhette szabadságát és ön
magát. Radnóti Miklós számára pedig 
szinte mindent az irodalom jelentett: a 
menedéket, a hivatástudatot, az etikát, 
végül az ellenállás fegyverét.

Az embert, a polgárt meg lehetett 
fosztani köznapi örömeitől, munkájától, 
attól, hogy betöltse tanári hivatását, 
amelyre hosszú évek egyetemi tanul
mányaival készült, végül meg lehetett 
fosztani szabadságától és életétől. Az 
írót azonban nem lehetett sem meg
alázni, sem kifosztani: amit elraboltak 
tőle, azt visszaszerezte egy másik kö
zegben: az irodalomban. A műhely és a
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vers lett legbiztosabb tulajdona. Vajon 
véletlen-e, hogy az emberi személyiség 
ilyen körülmények között az irodalom
ban keresett beteljesülést? Radnóti fi
atal költőként egy bukolikus tájban, 
később egy budai kertben találta meg 
otthonát. Az a békés és boldog Árkádia, 
amelyre a költőnek, viharok között, oly 
nagy szüksége volt, végül az irodalom
ban épült fel. Radnóti a költészetben 
kereste az igazabb élet esélyét, és ta 
lálta meg önmagát, a költészetben lelte 
meg azt a szabadságot és emberi méltó
ságot, amelyre különben hiába vágya
kozott. Képzeletében és vágyaiban épí
tette fel Árkádiát.

Az irodalom menedéket adott, ezt a 
menedéket mindjobban veszélyeztet
ték a külvilág barbár rohamai: az ár- 
kádiai béke inkább nosztalgikus lett, 
mint idillikus. A költő léte törékeny, 
biztonsága veszélyeztetett volt, hiszen 
az erőszak elszabadult, és a költészet 
mit tehetett volna ezzel az erőszakkal 
szemben? Radnóti sohasem a birtokon 
belüliek nyugodt illetékességével szólt 
az irodalomról, mint életformáról és a

A baloldali diákmozgalom folyóiratának Radnóti 
is munkatársa volt.

kulturális értékek foglalatáról, hanem 
erős nosztalgiával, amelyet áthatott a 
szorongó érzés, vajon meddig ad mene
déket ez az irodalmi életforma, az em
beri méltóságnak ez a védtelen, apró 
szigete? A 19. század elejének nagy újí
tó szellemét: Kazinczy Ferencet idézve 
sem pusztán a szellemi ellenállás klasz- 
szikus példája lebegett a szeme előtt, 
hanem egy nosztalgikus fényben meg
idézett műhely, amely igazából minden

külső erőszakkal szemben védve volt. 
Bekerítve, veszélyek között nosztalgi
kus érzéssel kellett visszagondolnia a 
magányba vonult remete nyugalmas 
évtizedeire.

A költészet Árkádia és menedék volt 
Radnóti számára, amellett hivatás, 
amely a mesterség fölényes ismeretét és 
áldozatos szolgálatát kívánta. Cserébe 
az írástudó méltóságát adta, öntudatot, 
amelyre különösen nagy szükség volt a 
megaláztatások idején. Radnóti Miklós 
felelősséggel és nagy biztonsággal vállal
ta ezt a hivatást. Tudatos munkával ké
szült rá, hatalmas erudícióval sajátította 
el a mesterséget, a technikát, az eszközö
ket. Alkotóműhelyében érezte igazán ott
hon magát. A modern költőknek ahhoz a 
fajtájához tartozott, amely állandóan új 
ismereteket szerez, mindig kísérletezik, 
hogy igazságait minél tisztábban és pon
tosabban fogalmazhassa meg. Ilyen költő 
volt Apollinaire, Aragon, Stefan George, 
az olaszok közül Montale és Quasimodo, 
a magyar irodalomban Babits Mihály, 
József Attila, Szabó Lőrinc és Weöres 
Sándor. E költők tudatos tevékenység
nek tartották a versírást, nem pusztán 
a tehetség megnyilatkozásának. A költő 
szerintük nemcsak alkot, hanem kutat 
és kísérletezik is. Apollinaire egyenesen 
a feltalálóval vetette össze: „csak azt ne
vezhetjük költőnek -  hirdette -, aki felta
lál, aki teremt.”

Új költészettan született valójában, 
az intellektuális alkotó művészetelmé
lete. Szemben a romantika és az avant
gárd teóriáival, amelyek a teremtő ösz
tönt és képzeletet állították az alkotó 
tevékenység fókuszába, a század in
tellektuális költészete a felkészülés
nek, a kísérletnek, a rendező értelem
nek adott teljesebb szerepet. A költő 
tartalm as műhelymunkával készült 
az alkotásra, ötleteket és metaforákat 
gyűjtött, régebbi mestereket tanulm á
nyozott, tudományosan képezte magát. 
Gondos művességgel, belső fegyelem
mel öntötte végső formájába a szöveget. 
A formának szinte világnézeti szerepe 
volt, noha erősen eltérő, akár ellenté
tes világnézeteket is kifejezhetett, mint 
Apollinaire és Aragon, Babits és József 
Attila esetében. A műgond és a művé
szi fegyelem mindig a gondolkodás és 
az alkotó folyamat belső rendjére, racio
nális igényére utalt.

Radnóti Miklós költészetét is mindin
kább a fegyelmezett, intellektuális köl
tészettan alakította. Az ő formáinak is 
világnézeti jelentése volt, az általános 
zűrzavarban a zárt és tiszta forma ele
ve protestált, a józan értelemhez felieb-
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bezett, a klasszikus humanizmus köve
telményeit fejezte ki. Az ésszerű rendet, 
a belső fegyelmet állította szembe azok
kal a zavaros eszmékkel, amelyeket a 
politikai szélsőjobboldal hirdetett kül
földön és idehaza. A tökéletes kifejezést 
kereste, azt az alakot, amelyhez sem 
hozzátenni, sem belőle elvenni nem le
het. Nem írt sok verset, távol állott tő
le az a gyakorlat, amely a tegnapi él
ményből mai költeményt csinál. De ami 
műhelyéből kikerült, az egyre hiányta
lanabb formában és egyre tökéletesebb 
zengéssel fejezte ki sorsát és tapaszta
latát. Hónapokig javította, csiszolta a 
szöveget, nemegyszer átdolgozta elké
szült verseit. Áldozatos műgondját ta 
núsítja, ahogy megjelenő könyveinek 
nyomdai megformálásával foglalkozott. 
Gyakran maga ügyelt fel a tipográfiára 
és a szedésre, a korrektúrát mindig ag
gályos gonddal végezte. A nyomdászok, 
akik maguk is megbecsülték a mester
ségbeli tudást, a lelkiismeretes mun
kát, örömmel fogadták a költőt, szíve
sen vállalták vele az együttműködést.

Igazi „poéta doctus” módjára dolgo
zott. Műhelymunkája, fordításai, költé
szetről szóló esszéi nyomán nemesedett 
és gazdagodott költői nyelve és stílusa.

Ó maga is vállalta a „tudós költő” szere
pét. „Poéta doctus? -  jegyezte fel naplójá
ba. -  Nem tudom, mindenki mást ért raj
ta. Ha Csokonai s Arany poéta doctus, ha 
az anyag természetének és törvényeinek 
tudományos ismeretére és a tudatosság
ra gondol, akkor szeretnék az lenni. De 
ez talán minden igaz művészet feltétele.” 
Radnóti szívesen tanulmányozta anyagá
nak: a nyelvnek a természetét, és jól is
merte törvényeit. A költői műhelyben 
igaz hivatást talált, amely nem kis mér
tékben a lelkiismerettel és felelősséggel 
végzett munkából nyerte erkölcsi erejét.

Mert az irodalom fogalma Radnóti 
Miklós eszmei szótárában mindinkább 
erkölcsi értelmet kapott. A költészet 
kezdetben otthonkereső vágyának be
teljesülését jelentette, bukolikus idillt, 
amely derűs fénnyel vonta be fiatal éle
tét. Aztán a lázadás eszköze és formája 
lett, következetesebb módon a politikai 
szándékokat követő ember lehetősége 
arra, hogy a tömeghez szóljon és meg
fogalmazza a maga közéleti követelése
it. Végül a morális ta rtás  támaszává és 
látható alakjává vált. A költészet a fe
lelősségvállalás, a tiszta erkölcs, az ép 
emberség eszményét fejezte ki. Szinte 
egyetlen lehetősége volt annak, hogy 
a költő kinyilvánítsa morális elveit és 
megítélje korát. Radnóti Miklós erkölcsi 
követelményként fogta fel, hogy tiszta 
és rendezett művet kell hátrahagynia, 
amely formájának klasszikus rendjével 
is igényességről, magas fokú morálról 
tanúskodik, és amely a maga esztétikai 
rendjével fejez ki etikai eszményeket.

Esztétika és etika a legszorosabban 
összefüggött Radnótinál, sohasem vá
lasztotta el őket egymástól, meggyőző
déssel vallotta kölcsönösségüket. Nem 
te tt különbséget az ember és a költő 
között, és ahogy a költőtől művészi te 
hetséget és tudatosságot követelt, az 
embertől is elvárta, hogy ép erkölcsi ér
zéke és következetes morálja legyen. 
Élet és művészet egységének elvét pon
tosan fogalmazta meg abban az esszé
jében, amelyet Listius Lászlóról, a ti
zenhetedik század kalandorköltőjéről 
írt. „Listius életformája, bűntettei -  ol

vassuk — szép bizonyítékai annak a ré
gi igazságnak, hogy egy művész élete 
és művészete nem függetleníthető egy
mástól, az igazi művész mögött ott áll 
a művész a maga erkölcsiségével, s ha 
nem áll ott -  mint Listiusnál történt -  
, akkor a különben nagyra hivatott köl
tőt megöli az ember, s költészete nem 
fejlődhet ki, nem haladhatja túl a kö
zépszerűt, más szóval nem lehet mű
vész, csak ügyeskedő tollforgató.”

Az irodalom magas fokú erkölcsi tu 
datosságában, élet és költészet szerves 
egységének eszméjében Radnóti Miklós 
védelemre és méltóságra talált. Tudta, 
hogy nem alázkodhat meg az erőszak 
előtt, mindig konok hittel fogalmazta 
meg a tiszta élet és a tiszta erkölcs kö
vetelményeit. Érett férfikorának ver
seit belső feszültség hatja át, a szöveg 
a világ és a lélek, a félelem és a morá
lis biztonság ellentmondását tárja  fel. 
Odakünn a világban minden erőszak
ról, veszélyről árulkodott, és a veszély 
szorongó rémületet, halálfélelmet oko
zott. A költészet morális küldetésének 
hangsúlyozása folytán vállalta Radnóti 
Miklós azt a szerepet, amelyet korának 
terminológiája a „homo morális” fogal
mával jelölt. A „homo morális" a klasz- 
szikus hum anista erkölcsöt képvisel
te szemben a kor általános züllésével 
és erkölcsi káoszával. Radnóti ezért őr
helynek tekintette a költészetet, amely
nek nemes eszményeket, hum anista ha
gyományokat kell hirdetnie.

Ebben az erkölcsi értelmű szellemi 
ellenállásban, a „homo morális” magas
rendű értékrendjének érvényesítésében 
találta meg Radnóti Miklós a maga köl
tői hivatását. Hivatást, amelyet üldö
zöttként, a munkaszolgálat nehéz robot
jában, a szerbiai munkatáborban és az 
„erőltetett menet” poklában mindvégig, 
erőszakos haláláig betöltött. Emberi és 
költői sorsa így példázattá vált: egy ma
gyar költő szólítja meg általa Európát 
és az emberi egyetemességet, kifejezve 
azt a meggyőződését, hogy a szellem
nek mindig erősebbnek kell lennie az 
erőszaknál, és a költőt meg lehet ölni, 
de legyőzni nem lehet.

* intU < * **«4,
* * hűk**- 
**** fiÓM. ftpU+AÁ.-
*«4<«wr/w<*»*«*. 4»;
4 * ém 'x'Ájyt&M.

A bori központi munkatábor A „bori notesz” lapjai

5



HELIKON

POTOZKY LÁSZLÓ

A látogatás
Hűvös májusi eleji éjszaka. A fel

hőtlen égbolton a telihold foltos ko
rongja világít, harm atos fű illa ta  te r
jeng a levegőben. Az ú t menti házak 
sötét ablakai vakon bám ulnak az éj
szakába, esetlenül verve vissza a sá
padt holdfényt. Denevérek hang talan  
szárnycsapásai szelik a levegőt. Teljes 
szélcsend uralkodik a tájon, a serkenő 
falevek mozdulatlanul kapaszkodnak 
a fák ágain. Olykor hallan i néhány 
korai tücsök szégyenlős ciripelését az 
éjszakában, a távolban kutyák csaho- 
lása töri meg a csendet. Messze meg- 
kondul egy harang, öblös hangjával 
az idő m úlását hirdeti. Tizenegy óra.

Az utcalám pák vérszegény fé
nyében magas, jám bor arcú férfi lép
ked a Szék útján. Hosszú hajának 
egy-egy arcába hulló tincsét olykor 
alapos m ozdulattal hátrasim ítja, né
ha megsimogatja körszakállát. Kopott 
ballonkabátja nem lehet tú l vastag, 
viselője azonban látszólag mégsem 
fázik. Könnyedén lélegzik, kilégzés
kor lehelete apró felhőcskét gomolyít 
arca elé. Ráérősen, kezét kabátjának 
széles zsebébe süllyesztve ballag, lép
tei szinte zajtalanok. Néha megbotlik, 
ilyenkor egy p illanatra  szűnni látszik 
az a nyugodtság, amely egész szemé
lyét körülöleli. Az egyik botlásnál dü
hösen felmordul.

-  Elég ebből a homályos tapoga
tózásból — mondja magában. Feje fö
lé emeli kezét, és kétszer összeüti te 
nyerét. Az utcalám pák merev vázú 
oszlopai -  m integy parancsszóra -  
szolgálatkészen, fémes nyikorgás kö
zepette, éles szögben meghajolnak, 
ezáltal jobb m egvilágítást biztosítva 
az ú ttestnek. A férfi elégedetten mo
solyog, feltűri kabátjának  gallérját, 
majd folytatja útját. A fényárban úszó 
ú ttesten  szemmel láthatóan  gyorsab
ban halad.

Komor, omladozó épület előtt halad 
el. A vakolat terebélyes, csipkés sze
gélyű foltokban válik le a homlokzat
ról, ezáltal leginkább kontinenseket 
és óceánokat ábrázoló világtérképhez 
hasonlít. Az ódon épület hatalm as, 
rácsos ablakai visszhangos folyosókra 
nyílnak, amelyeken időközönként fe
hér ruhás alakok járnak-kelnek. Nem 
kísértetek  ezek, csak a fertőző- és tü 
dőosztály éjszakai ügyeletes ápolói. 
Almos tek in tettel sorban ellenőrzik a 
kórterm eket, vigyázzák a betegek ál
m át, hallgatják  a tébécések szagga
to tt köhögését, hunyorogva figyelik és 
cserélgetik a perfúziót.

Az épület udvarára nyíló kapunál 
portásfülke áll. Nyitott ablakán kihal- 
latszik a portás hortyogása, amely egy

régi, fekete-fehér televízió hangjaival 
elvegyülve szürem lik az éjszakába. 
A képernyőn fekete pontok, szemte
len legyek m ászkálnak, és g á tlá s ta 
lanu l összerondítják, kis pöttyöket 
hagyva m aguk után. Indulatos, vala
milyen egzotikus nyelven elhangzott, 
pátosszal teli mondatok, latin-am eri
kai személyiségek nevei vegyülnek a 
portás horkolásával. M intha ijesztően 
hörgő vadállat üldözné az amúgy is 
súlyos szerelmi és családi ügyek által 
terhelt szappanopera-hősöket.

-  Jósé Arcadió, Krisztus nevében 
kérlek, ne tedd! -  könyörög egy két
ségbeesett hölgy arcán a világ fájdal
mával, a szappanopera viharában. -  
Gondolj Mariára és anyádra, velük mi 
történik, ha te megölöd Rault. Ne válj 
gyilkossá, Krisztus nevében kérlek!

-  Hogy az emberek m it ki nem ta 
lálnak  -  dörmögi a kapu előtt elhala
dó férfi.

Rövid gyaloglás u tán  megérkezik 
a Kegytemplom elé. Mozdulatlanul, 
karba te tt kézzel áll a kockaköveken, 
figyelmesen vizsgálja az épület impo
záns méreteit, égnek meredő, széles 
tornyait. A templom homlokzatán év
századok óta szám talan fecskecsalád 
fészkel. A lmukban csipogó fecskefió
kák  hangja hallatszik a fészkekből.

A templom előtti parkból gyer
meksíráshoz hasonló hang tör az éj
szaka csendjébe. A férfi riad tan  for
dul meg, ballonkabátjának szabadon 
lógó öve lábaihoz csapódik. Igyekszik 
m egállapítani a hang forrását, de ije
delme ham ar eloszlik. A sötétből tíz 
világító szempár mered rá. Kilenc só- 
várgó, ösztöneik á ltal u ra lt kandúr 
köröz udvarolva egy fekete nőstény 
körül, mindenre elszántan, hogy az 
a kegyeibe fogadja valam elyiküket. A 
kandúrok ellenségesen m éregetik ve- 
té ly társaikat, idegesen fújtatnak, k i
villantva hegyes kis fogaikat, fenye
getően borzolják szőrüket, készen 
állva, hogy bárm elyik pillanatban 
egym ásnak rontsanak. P uha lépteik 
a la tt olykor megzizzen a tavalyi avar. 
A férfi lehajol, majd felemelkedve egy 
követ dob közéjük. A kandúrok, meg
feledkezve gavalléri mivoltukról, fej
vesztve szétszélednek az éjszaka sö
tétjében. Csak a fekete nőstény nem 
próbál menekülni, ahelyett puha lép
tekkel megközelíti a férfit, és farkát 
kéjesen mozgatva szerelmi momentu
m ának elrontójához dörgölőzik.

-  Na m it akarsz, kisasszony? -  szó
lal meg a férfi. -  Ne haragudj, hogy 
tönkretettem  a mulatságod. Csak ir
tózatos hangon udvarolnak a szere
tőid. -  Majd felemeli, és jobban szem
ügyre veszi, gyanakvó tekintettel 
vizsgálja, m intha valam i gyanús tá r 
gyat ta r ta n a  kezében. A macska a 
férfi érintésétől izgatottan kapálózik, 
hevesen karm olássza a levegőt, szem

mel láthatóan  szeretne szabadulni. 
Idegesen vonaglik a férfi kezei közt, 
míg az el nem ereszti.

-  Gondoltam, hogy te vagy az, ba
rátom. Úgy látszik, sosem unod meg. 
Mi jára tban  vagy errefelé, ilyen ké
sőn?

A macska, ahogy földet ér, villám 
gyorsan eltűnik a park bokrai közt. 
A férfi egy darabig néz u tána, elmo
solyodik, és lemondón legyint. Majd 
megfordul, és lenyomja a templom aj
ta jának  kilincsét.

A súlyos faajtó éles nyikordulása 
ormótlan, rozsdás ollóként vág bele 
a templomban honoló selymes csend
be. A belépő férfi visszahőköl a bent 
uralkodó tömény sötétség láttán . 
Nincs kedve a sötétben tapogatózni. 
Kilép a templomból a szabad ég alá, 
és könnyed m ozdulattal lecsippenti 
az égről a halvány fényű teliholdat. 
Rálehel, és kabátja ujjával megtiszto
gatja, ezáltal eltüntetve a foltokat fé
nyes felszínéről. Kitép hosszú hajá
ból egy szálat, kisujjával lyukat fúr a 
m egtisztult holdba, felfűzi a hajszál
ra, majd az így elkészült láncot a nya
kába akasztja, és hátu l összebogozza. 
Ezután ismét belép a templom sötétjé
be, nyakában a derengő égitesttel, és 
megborzong a hűvösben.

A gyér m egvilágításnál belenéz a 
templom előterében felállított kőedé
nyek egyikébe, amelyekben a szen
telt vizet ta rtják . A víz kissé poshadt, 
itt-ott zöld algák vékony foszlányai le
begnek a felszínen. A mennyezet fres
kóinak figurái fenyegető tekintettel 
vizsgálják a belépőt, m intha dühö
sek lennének, hogy még éjszaka sincs 
nyugtuk a templom látogatóitól. A 
hold fényétől a templom szobrainak 
árnyai félelmetesen nyújtózkodnak, 
a férfi lépteinek hangja kitartóan ve
rődik vissza a templom ódon falai
ról. Ahogy elhalad a padsorok előtt, 
azok élesen megreccsennek a sötét
ben, m integy üdvözölve a jövevényt. A 
férfi fellép az oltárra, majd felkapasz
kodik a Mária-szoborhoz vezető ala
csony lépcsőn. Gyengéden végigsimít 
a faszobor kérges testén.

-  Anyám! -  suttogja. A visszhang 
gyenge m adárként vergődik a falak 
közt. Majd ismét megszólal, ezúttal 
hangosabban.

-  Anyám! Én vagyok az. Ébredj!
A kis szobor, mintegy a kérlelés ha

tá sá ra  m egrázza magát, fakó arca fel
derül, élettelen szeme elevenen meg
csillan, majd a férfi felé fordítja fejét.

-  Mit akarsz, fiam, az éj kellős 
közepén? M iért háborgatod álmo
mat? -  H angja langyos tavaszi fuval
latként oszlatja szét a templom hűvös 
légkörét.

-  Az emberek m iatt jöttem, anyám. 
A segítségedre szorulnak.
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-  Az én segítségemre? Hát nem ál
lok itt évszázadok óta, és tűröm, hogy 
nap mint nap verejtékező' tenyérrel 
tapogassanak, halk imáikba foglalják 
a nevem, reménykedve, hogy a puszta 
érintésemtől egy csapásra megoldód
nak a gondjaik, és elhagyja a szívü
ket a bánat? Túl sokan várják a cso
dát a Csíksomlyói Szűz Máriától. Én 
csak egy szobor vagyok, semmi több. 
Nem értem, miért tekintenek úgy 
rám, mintha a megváltójuk lennék. 
Az tudtommal te vagy, fiam.

-  Anyám, a segítség a székelyeknek 
kellene, nekik kell visszaadni a hitet. 
Hitet a nemzetben, az egységben, az 
összetartásban. Hányattatásaik so
rán valahol elvesztették, megfosztot
ták tóle csalárd vezetőik. De benned 
a mai napig hisznek. Jól tudod ezt. 
Bálványoznak, téged tartanak leg
főbb védelmezőjüknek. Ha hallanád, 
milyen büszkén emlegetik, hogy ne
kik olyan szobruk van Somlyón, ame
lyik még a mindent elsöprő tatár hor
dáknak is képes volt ellenállni, és 
nem hagyta, hogy elrabolják.

-  Rég voltam az, fiam, ki tudja 
már, hány évszázada. A halandók 
hajlamosak a valóság elferdítésé
re. Nem kellett én semmit sem te
gyek annak érdekében, hogy meg
akadályozzam az elrablásomat, 
hiszen meg sem próbáltak elvin
ni. Betörtek ugyan a templomba 
és feldúlták, de azoknak arany 
és kincs kellett, fiam, nem egy 
kis faszobor. Egy ujjal sem értek 
hozzám. Talán észre sem vettek.
Mi volt nekik egy kis faszobor? A 
székelyek találták ki ezt a mon
dát. És valóban, igen szép dajka
mese, de semmivel sem több.

-  De anyám, ha a székelyek 
nemzedékről nemzedékre hűsé
gesen továbbadták ezt a mondát, 
annak biztos oka van.

-  Igen, fiam, kellett valami, 
amiben hihetnek nehéz időkben, 
ami tartja bennük a lelket há
nyattatásaik során. Erre jók a 
vallásos legendák, mítoszok.

Jézus rövid gondolkodás után 
folytatta.

-  Anyám, el kell mondanom jö
vetelem valódi okát. Szükség van 
egy csodára, amely képes fényt 
mutatni az embereknek az alag
út végén.

-  Egy csodára?
-  Igen. Nem gondolod, hogy e ne

héz időkben lenne a legnagyobb szük
ség egy jelre, hogy a székelyek szí
vében újra fellángoljon a remény tüze? 
Hisz látod, ki tudja, hány év óta is
mét lármafákat gyújtottak a székely 
föld minden szegletében. A hitük fo
rog kockán, anyám, és ezzel együtt 
a jövőjük. Mert milyen sors vár ar
ra a népre, amely nem hisz már sem

miben, sem Istenben, sem emberben, 
sem múltban sem jövőben, sem egyén
ben, sem nemzetben? És e hitetlen
séget, ezt az emberekben uralkodó 
összevisszaságot használják ki veze
tőik. Az egyszerű embereket befolyá
solják, és irányítják saját szándéka
ik szerint. És egyéb céljuk nincs, csak 
hogy a saját malmukra hajtsák a vi
zet, és dúsgazdagokká váljanak.

-  Sajnálom, fiam. Ha a székelyek 
nem használják istenadta, józan pa
raszti eszüket, és hagyják magukat 
az orruktól fogva vezetni, elvesznek, 
elhullnak mind egy szálig. Hiába je
lennék meg nekik, nem vennének ko
molyan, nem ejteném ámulatba őket, 
csak egy szélhámos asszonyt látná
nak maguk előtt. A Mária-jelenések 
elavultak e földön. Csak azokra van
nak hatással, akik hisznek is benne, 
ezek száma pedig napról-napra fogy. 
Ezért mondom: az emberek saját sza
kállukra kell boldoguljanak. Először 
magukon segítsenek, döntsék el, hogy 
mi a fontos nekik, mert a vak és meg

gondolatlan hit, az üres imádság, a 
fejvesztett indulat nem segít.

-  Ez azt jelenti, hogy elutasítod a 
kérésemet?

-  Azt, fiam. Én már nem tehe
tek semmit. Saját maguk kell észre
vegyék és orvosolják a gondjaikat. 
Ismered az elcsépelt közmondást: se
gíts magadon, és az Isten is megsegít. 
Most pedig távozz. Pihenni szeretnék. 
Holnapi látogatóim fogadásához kell 
erőt gyűjtenem.

Jézus csüggedten lép ki a templom
ból. A Somlyói nyereg fölött a hajnal 
első fényei derengenek. Pár perc, és a 
nap fehéren izzó korongja is feltűnik 
a láthatáron. Ősz, görnyedt ferences 
barát közeledik a templom előtt téblá- 
boló férfihoz.

-  Dicsértessék a Jézus Krisztus -  
köszön a szerzetes.

-  Köszönöm, de igazán nem szüksé
ges...

A barát összehúzott szemöldök
kel vizsgálgatja a férfit. -  Istenem, 
megint egy iszákos -  gondolja.

-  Gondterheltnek látszol, testvé
rem -  szólal meg ismét a ferences. -  
Mi nyomja a szíved? Velem nyugodtan 
megoszthatod, bármiről is legyen szó.

-  Köszönöm, atyám, igazán meg
tisztel, de most inkább egyedül sze
retnék lenni.

-  Jól van, fiam. De ha mégis úgy 
döntesz, hogy könnyűénél a lelkeden, 
bent megtalálsz.

-  Igazán kedves...
A barát görnyedt alakja, imára kul

csolt kezekkel, eltűnik a fél
homályban.

A férfi nézi a felkelő napot, 
majd leül egy padra a temp
lommal szemközt. Hosszú 
haját a Hargita felől érke
ző szél borzolja, a reggeli pá
rás levegőt bearanyozzák a 
nap sugarai. Távolból tehe
nek bőgése, és a nyakukban 
függő kolompok kongása 
hallatszik. A templom fecs
kéi hangosan kirajzanak, 
és elindulnak reggeli vadá
szatukra. Szürke galambok 
lépkednek a templom előt
ti tér kockakövein, fejüket 
előre-hátra mozgatva ráérő
sen táplálék után kutatnak. 
Ebben a pillanatban meg- 
kondulnak a templom ha
rangjai, öblös hangjuk szét
folyik a hajnal csendjében. A 
férfi ekkor veszi észre, hogy 
nincs egyedül a pádon. A fe
kete nőstény macska ül mel
lette, és hunyorgó, sárga sze
meivel figyeli. Bajsza olykor 
idegesen megrándul.

-  Kitalálhatnál már va
lami jobbat ennél a feke- 
temacska-álruhánál -  szólal 
meg a férfi. -  Eléggé elko

pott már. Nem gondolod?
A macska, mintegy meghunyász

kodva, hozzádörgölőzik a pádon ülő 
férfihoz. Az karjaiba veszi, és végigsi
mít fényes szőrén.

-  Gyere, menjünk. Itt nincs már 
több dolgom. Elbuktam.

A férfi feláll a pádról, és a macskát 
szorosan magához ölelve elbaktat a 
Szék útján. Nesztelen léptekkel halad 
az ébredező falu házai között.
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ÁRMOS LÓRÁND

Ágoston utcai nyár
A műhelyajtótól indulok 
hátra, a meggyfa felé, 
a nyulaink mellett ki, 
a nagy kertre, járni, 
járni egyet a nyárban!

Nyugalom, május, csend van, és 
Ágoston utcai nyár!

Viszem a maszkot, 
rajzanak éppen a méhek, 
s én nem füstölök; 
bezzeg nagyapámnak 
még bajuszából is 
ömlik a dohányszag!

Balra a kaptársor zúg, 
jobbra a szőlőnk van, mézes, 
közte az út, és közte

az Ágoston utcai nyár!

Arrébb veteménysorok, 
köztük lyuggatott 
öntözőcsövekkel,
jobbra duzzadt levelű lucernásunk, 
széléből épp ma kaszáltunk, 
aztán a tengeri sorai között
-  ma már kilátszom belőle -  
hátra, a sínek felé.

A kert végén, keresztbe földút:
-  ezt minden szántáskor 
kissé hátrébb költöztetik 
az Ágoston utcai gazdák -  
a keréknyom között fű, 
rákanyarodva puhábban lépek.

Itt meg a domb!
A helyén kertészház állt, 
amit szerelmi bánat miatt 
hagyott magára a gazda, 
így mondja nagyanyám.

így megyek, repülök szinte 
a sínig, aztán a töltés mentén 
ki a szatmári útra, 
majd mezítláb, a forró

betonon hazafelé!

Ragyogó nap!

De a Majtény utcán senki, és, 
mire utcaajtónkig újra elérek, 
mindig eltelik húsz év,

nagyanyám mindig eladja a házat, 
a kertet, a műhelyt, és 
az Ágoston utcai nyárt!

A kulcs helyén semmi, 
elköltöztek mind a szomszédok, 
jó rokonaink is.

Máshol riadok ebből 
az álomból évről évre 
én is, teszem a dolgom,

de velem jön mindig 
az Ágoston utcai nyár.

Legendáját minden nap 
hizlalom, fényezem kissé,

hogy jószágán, világítón 
adhassam át a fiamnak.

Meséld el
Meséld el, mert integet az élet, 
s éjszakánként visszajár a múltam:

Mondd el, milyenek azok a lányok, 
akikről miattad régesrég lemondtam!

Hisznek-e még a költő szavának ? 
Szóvirágain mikor látnak át?

Meddig tartják bájos bolondnak, és 
meddig tűrik el lázát, agybaját?

Beférnek-e hétköznapjaikkal 
és álmaikkal a kis lakásba?

Mondd el, hogy bontják éjjel a mellük, 
hogy tömik be az éhes férfiszájba!

Hogy öltöznek fel? Hogy vetkőznek újra? 
Lehet-e náluk reggelig maradni?

Vannak-e titkos gyenge pontjaik, 
ahol esténként el lehet matatni?

Mondd el, mert a hűség rossz mesélő, 
és fényes jövőnktől semmit nem látok:

Kezedet fogom, és integet az élet: 
meséld el, milyenek azok a lányok!

Vörösbe húzva
Vörösbe húzva az erdő.

Hajnalban köd hurcolkodott 
át a mezőn,

és a levágott szár között 
meggyűlt nyomában a harmat.

Üresedőben a táj.

Hallod a rejtekre vonuló 
nagyvadak dohogását?

Telet ígérnek a varjak, 
de hol leszek én, mire eljön?
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LOVÁSZ KRISZTINA

Lestaktika
Adélka soha nem értette a lestakti

kát. Nem látta az elrúgás pillanatát, 
hogy most melyik a csatár, a kapus és 
egyvonalban hogyan zajlik ez az egész. 
Meghaladta képességeit az elmélet gya
korlatban történő azonosítása is, misze
rint lehet eleve arra kényszeríteni az el
lenfelet.

Hogyan is várhatnánk el egy diffúz 
frizurás könyvtároskisasszonytól, aki az 
imént kapott az űrből energiákat, hogy 
ilyen bonyolult és rafinált szabályt meg
értsen, ami ráadásul tévéből nézve még 
rejtettebbé válik. Ez nem tántorítot
ta őt el a szakadatlan figyeléstől, elem
zéstől, újból és újból megpróbálkozott a 
megfejtéssel, mert szerette a nemzetkö
zi bajnokságokat nézni, és szörnyen ide
gesítette, amikor a sportriporter lest 
közvetített.

Adélka családja sportrajongó volt, a 
régi szép időkben társasági esemény 
volt egy-egy közvetítés, kisebb népünne
pély, eszem-iszommal egybekötve. A nők 
a konyhában nézték a saját meccsüket, 
míg a férfiak külön csapatot alkotva 
szakértették az eseményeket, szünetben 
kijöttek dohányozni; a gyerekek pedig 
a gyerekszobából hallgatóztak, és időn
ként szabálytalanul kilestek, hogy most 
a fehérek vagy a feketék vezetnek, mert 
akkor még nem volt színes televízió.

Adélkának nem volt már ideje további 
kísérletekre, hogy a lestaktikát és ma
gát a lest valaha is felfogja, felismerje, 
mert az előző novellában feladott hirde
tésére máris jelentkezett Kossuth Lajos, 
a következő megoldással: „... a matema
tikában olyan a metafora, mint a költé
szetben 1848.” Mi van???? Totális félre
értés...

Később az is kiderült, hogy Lajos utál
ja a focit, minden sportközvetítést, kivé
ve az ökölvívást.

Adélkának gyanús volt a válasz, de 
azért megpróbálta, mert kíváncsi volt, 
hogy egyáltalán ki válaszol egy ilyen 
hirdetésre. Vajon matematikával vagy 
történelemmel foglalkozik? Esetleg 
bróker vagy tőzsdecápa, vagy a ket
tő ugyanaz...? mindenestre a brókerek 
szoktak ekkorát kockáztani -  így tana
kodott magában; ez utóbbi variációnak 
jobban örült volna, mert a kukorica-in
tervencióval kapcsolatban is zavaros fo
galmai voltak, a tőzsdét pedig a lessel 
helyezte egy ETO-jelzet** alá.

Magához vette kedvenc olvasmányát, 
a Lét és idő-1 -  ettől biztonságban érez
te magát, minden lehetséges szatír fut
va menekül, ha meglátja - , és ezzel fel
szerelkezve indult a randevúra. Kossuth 
Lajos meghívta őt egy kávézóba, ami ép
pen abban az órában zárt be, amikor ta
lálkoztak. Jel. Az utolsó órában, percben

találkoztak. Lajosnál rózsa, Adélkánál 
Heidegger fekete kötésben, erről kellett 
egymást megismerniök.

„...minden, ami mindenkor van, min
den létező a kellő időben jön és múlik el, 
és addig marad meg, amíg a számára ki
szabott idő tart. Minden dolognak meg
van a maga ideje.”*

A kávézó rácsa szép lassan ereszke
dett lefelé, hirtelen zavar támadt a rend
szerben.

Akkor majd sétálni fognak, és stíluso
san a peripatetikusokról beszélgetnek, 
az olcsóbb is.

Lajos nyílt ember volt, természet
kedvelő és állatszerető; National 
Geographic-előfizető, ő maga is készített 
természetfotókat, főleg a lovairól. A lo
vakról szóló tanulmányát még nem tud
ta befejezni a sok munka miatt, de folya
matosan írta dolgozatát, melynek címe: 
Paripa tézis, Adélkának szörnyű csaló
dást okozott, amikor a kéziratból meg
tudta, hogy nincsen fehér színű ló...

Lajos oltotta a falu minden bárányát, 
disznaját, ellettette a teheneket, ott volt 
minden kis idétlen születésénél, insze- 
minátorként segített a tenyészállatok 
populációjának egyensúlyban tartásá
ra. Csehov-novellahős, vidéken ragadt 
intellektus, a színjátszókor oszlopos tag
ja, akit a körülmények kényszerítettek 
sorsa elfogadására, aki nem tanulhatott 
tovább, mert már korán el kellett ta rta 
nia egy családot, de állandóan tanult, 
tudását autodidakta módon bővítette, 
de mindig lenézte és haragudott a vá
rosi diplomásokra, akik nem tudják, mi 
az, dolgozni és inszeminálni.

Utálta a várost -  különösen az alul
járókat - , mégis egy ideje munkája ide 
szólította, egy oltóanyaggyártó cég
hez. Adélka később, sokszor segített le
pakolni a Franciahonból érkezett árut: 
iluskásan felgyűrt szoknyával és kipi
rult arccal térült-fordult a polcok között, 
ahová ezúttal nem könyvek, hanem ol
tóanyagok kerültek. Szeretett dolgozni 
e mellett a nagy és erős ember mellett, 
aki egyszerre több dobozt is elbírt, min
denkit irányított; Adélkára meg ilyen
kor nem mosolygott, mert a munkát 
nem keverjük a szórakozással. Aztán 
mire jól elfáradtak, jöhetett a tápláló va
csora, egy kis szalonna, kupa bor, Cseh 
Tamás-hallgatás, hogy a csehovi hangu
lat meglegyen. Adélka boldog volt. Sokat 
kirándultak, orchideakiállításra jártak, 
fotóztak, ám színházba továbbra is eddi
gi barátaival járt.

Lajos sajnálta a pénzt ilyen csacskasá- 
gokra; amit lehetett, a lovaira és később 
a méhekre költötte. A méhek Adélkát is 
megsebezték.

Mindenesetre Adélka szépen kitaka
rított a vidéki kúrián, kimosott, kiva
salt, míg Lajos a füvet nyírta és a kertet 
rendezgette, aztán főzött valami táplá
lót és megebédeltek.

Már látta magát széles karimájú ka
lapban, hosszú sállal és sokgombos kéz- 
előjű ruhában, passzéval a derekán, 
amint felpattan a hintaszékből és ura 
elé siet, aki mit sem törődve izzadtsá
gával (és a ló izzadtságával), elkapja és 
hevesen üdvözli őt, midőn kaszáját csak 
odébb rakja. A lovat, amiről lepattant, 
még előbb kikötötte.

Jaj, de kaszával nem lehet lovagolni, 
sajnos, rossz a kép, illetve nem is, mert 
a Halál is ülhet lovon, amikor kilovagol 
Perzsiából... szóval a friss sarjúillathoz 
kell a kasza, de akkor Lajos gyalog ér
kezik.

A színjátszókört a helyi közkönyv
tá r vezetője és egyetlen kölcsönzője ve
zette, akit azért száműztek vidékre, 
mert a fővárosban elajándékozta az ál
lomány könyveit, csupa jóindulatból. 
Mindenkinek adott valamit a közből, 
hátha az ajándékot elolvassák az embe
rek. Sajátos nevelési módszer, az már bi
zonyos, a Bátorremetén megrendezett 
XII. könyvtáros vándorgyűlésen fő té
mát szolgáltatott a konferencián.

Vad Árnál a hónap minden első szer
dáján hívta össze a lelkes amatőröket, a 
Sirályt próbálták.

Nyinát a növényvédő-állomás fiatal, 
frissen végzett mérnöknője alakítot
ta, bizonyos Nikol Kidmen, akivel Lajos 
még a színdarab előtt összegabalyodott.

Adélka később lebokszolja a ringben 
ezt a bizonyos Nikolt, aki csalafintán ki
találja utána a méhvállalkozást, hogy 
Lajos közelében lehessen és visszahódít
hassa őt, és tanácsadás címén állandóan 
hívogathassa. Kemény küzdelemben vé
gül, technikai pontozással Adélka győz, 
ám mindhárman kiütöttnek érezik ma
gukat. Csehovhoz Adélka sokkal jobban 
értett, de nem kívánt szerepet vállalni a 
darabban. Lesre kényszerítették, azok 
ketten hátram aradtak, és ő semmit nem 
vett észre, csak amikor már fütyültek. A 
madarak a cseresznyefaágon*** Adélka 
pedig elképzelt hintaszékében pihent, a 
hulló meggyfavirágszirmok betemették 
az arcát.

Azon a nyáron kezdődött a Nagy Foci 
Bajnokság, és azon a nyáron kezdett el 
Lajos a cipője mellett járni, ahogyan ő 
kifejezte magát. Adélka csak azt vet
te észre, hogy Lajos valóban kossutho- 
san kezd el viselkedni, politizál és ma
gyaráz, ennek kivándorlás lesz a vége. 
Lajos összepakolt, és lelépett, a cipője 
pedig utána...

Szerencsére, a mérkőzéseket folyama
tosan közvetítették, bár Adélka nem so
kat látott a lestaktikából...

Összepakolta Lajos maradék holmi
ját egy hordozható hűtőtáskába, és le
fagyasztott emlékeivel, ábrándjaival 
együtt átadta a négyes-hatos megállójá
ban az illetékesnek.

A főzős ekkor szúrhatta ki áldozatát, 
a szakértők szerint.
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Adélka hirdetése:
„Könyvtároskisasszony keresi lehetet

lent nem ismerő társát, aki képes rávezet
ni őt a lestaktika elemeire, a felismeréstől 
a taktikáig...”, de ez már egy következő 
történet.

*Martin Heidegger: Lét és Idő
**Az Egyetemes Tizedes Osztályozás 

rövidítése. Az ismeretterjesztő műveket 
a könyvtárak témájuk, tárgyuk alap
ján csoportosítják, osztályozzák. A világ 
összes ismeretét, tudományát a könyv
tárak 10 nagy csoportba (főosztályba) 
osztották fel, és ezeket 0-9-es számje
gyekkel jelölik.

*** Utalás a Cseresznyéskert fordítá
sára.

Vőlegénysirató
Adélka anyja általában racionális 

volt. Általában és mindig.
Két bal agyféltekével rendelkezett, 

még a véletlent is valószínűségszámítás
sal számította ki. Ezért is tűnt furcsá
nak, hogy az utóbbi időben Maman olyan 
tanácsokkal látta el kislányát, mint: 
„Piroska napján piros kendőt köss a nya
kadba, akkor idén férjhez fogsz menni”... 
vagy „hajtattam neked Katalin-ágat (té
li ünnepkör), András napján hallgasd 
meg, a kutyák mely irányból ugatnak, 
na onnan érkezik majd a jövendőbelid”, 
és hasonló jótanácsok a tavaszi és nyári 
ünnepkörből is.

Hogy megértsük Maman elhajlását 
az euklidészi alapoktól a transzcendens, 
szupersztíciós tartományok felé, feltéte
leznünk szükséges, hogy a valós számo
kon át vezetett az út, mely utat az évek 
során felhalmozódott vőlegényekkel kö
vezett ki a sors.

Reductio ad absurdum* következik.

Adélka sohasem akar férjhez menni. 
Általában hazahurcolta aktuálissá vált 
vőlegényeit, akik nagyon jól érezték ma
gukat, ettek-ittak, élvezték a vidéki le
vegőt és azt, hogy Adélka szülei körbe- 
ugrálják őket.

Ilyenkor Adélka apja, Papuska büsz
kén újságolta a temetéseken (az egyet
len közösségi eseményen, ahová nyug
díjazása után hajlandó volt eljárni), 
kísérve „drága jó halottunkat” a teme
tő felé, hogy a legkisebbik lányának is 
van már vőlegénye, igen komoly ember. 
A lovak ilyenkor valami miatt hevesen 
prüszkölni kezdtek, a temetési menet 
egy pillanatra megtorpant.

Az első jelölt egy filmrendező volt. 
Film nélkül, pontosabban egy kísérleti 
fázisban megakadt művel, és a filmren
dezők -  általa jellemzőnek tarto tt -  ösz- 
szes felvett szokásával: ivott, csajozott, 
kötekedett, verekedett, párbajozott, ösz- 
szeomlott, feléledt, menny és pokol kö
zött lebegve állandóan. Aztán vidéki le
vegőváltozás címén megérkezett Adélka

szüleihez egy írógéppel, legújabb forga
tókönyvén dolgozni, és tovább ivott, csa
jozott stb.

Adélka szenvedett, de közben boldog 
volt, mert azt hitte, ez a szerelem.

Boldogan vetette bele magát ő is a 
munkába, amikor a filmnélküli rende
ző legújabb díszlettervébe kezdett. Egy 
ásító agyagszobor építésébe, mely első 
darabja volt a 89 darabból álló sorozat
nak egy nagy magyar fennsíkon, ahol 
csak a szél fúj, de az meg szükséges is, 
hogy az ásítókba beleépített orgonasípo
kat fütyültesse. Adélka feladata volt a 
Központi Fizikai Kutatóintézettel kon
zultálni a fennsík földrajzi koordinátá
iról, és hogy a forgatás szempontjából a 
Nap éppen hol tartózkodik téli és nyá
ri napfordulókor. Minden ki volt számol
va: az ásító gólem meg csak ette, ette a 
pénzt. A művész kiköltözött a fennsík
ra egy sátorba, Adélka oda zarándokolt 
minden hétvégén friss étellel, itallal, do
hánnyal, petróleummal és egyéb üzem
anyaggal, amit a szobor követelt. Hej, de 
szép idők voltak...

Lexi úrifiú volt Németországból, ter
mészetesen felsőbbrendű nemesi tudat
tal, ám annál csenevészebb intellek
tussal és fizikummal, ellenőrizhetetlen 
felmenőkkel.

Dosztojevszkij-figura, aki kölcsönvet
te magát és hangulatát a nagy orosz re
gényeiből, ingatag dzsentri imidzsét 
megtámogatandó. Teljes identitászava
rában azt gondolta, neki is jót tesz a vi
déki levegő és a jó koszt. Lexi Adélka 
szüleinél táborozott egy ideig, szénában 
aludt, a csűrben a tehenek fölött -  mert 
az „wie romantisch” - , néha leereszke
dett a patkolókovácshoz, megcsutakolta 
a lovat, kommunikált a néppel a piacon. 
Leginkább csinovnyiknak nézte az em
ber, mintsem gyenge idegzetű, degene- 
rált ifjú földbirtokosnak, aki már csak 
a paraszti vérfrissítésben bízik. (Eredeti 
elképzelése magáról és jövőjéről ez volt.)

Adélka nem volt tisztában dzsentri- 
Lexi szándékával, amaz pedig gondo
san ügyelt a bizonytalanság fenntartá
sára, a sokat sejtetés és kétértelműség 
művészien kivitelezett mondataival biz
tosított magának egy-két hetet a jó vidé
ki levegőn.

Sasfiók szép szál ember volt udvar
lása idején. Nagy és erős, amolyan fő
városi Túri Dani, a regényfigura ön- 
sorsrontása és agresszivitása nélkül: 
rendkívül szelíd természete kissé nevet
ségesen hatott medveszerű testével pá
rosítva. Újságírás címén hűtötte a lét le
vét, anyagi háttere születése okán adott 
volt, nem volt hát más dolga, mint átad
ni magát a lét elviselhető könnyűségé
nek.

Váratlanul tűnt fel egy hosszú téli es
tén, szövetkezve Adélka családjának ol
dalági rokonaival, gyűrűvel felszerel
kezve. Végül is önsorsrontásra készült, 
ha jobban belegondolunk. Adélka szülei 
nagyon megörültek, rögtön kipréselték

a szerencsétlenből, hogy miért is jött, és 
pillanatok alatt megszervezték a leány
kérést. Mivel mindenki hagyománytisz
telő volt ebben a családban, ezért Adélka 
nagybátyja ugrott be alkalmi leányké
rőnek. Szépen le is játszották a darabot, 
mulatoztak vidáman, Adélka pedig csak 
nézte őket; nem akart nemet mondani, 
mert nagy volt a hó abban az évben és 
nem lehetett közlekedni; mégiscsak ke
gyetlenség lett volna aznap este útjára 
bocsátani életének egyetlen valóságos, 
felmutatható vőlegényét. Mérsékelt te
hetséggel eljátszotta a neki szánt szere
pet, majd egy hét múlva, midőn az idő is 
megenyhült, visszaadta a gyűrűt.

Papuska ez után az eset után már 
szótlanul baktatott „kedves halottunk” 
után a temetési menetben, nem beszél
getett senkivel. Ha valaki kérdezett 
valamit a témában, rögtön az iroda
lomra terelte a szót: megint megjelent 
Adélkának egy verse, csak az a baj, 
hogy ő nem érti, Mamannak kell mindig 
elmagyaráznia.

Ezalatt Odüsszeusz vitorlafehér puló
verben feszített képzeletbeli hajóján, egy 
könyvborítón, nyíltan dévaj tekintettel 
hívta, csak hívta, csábította Adélkát a fő
városba, ahol éppen dedikálni készült az 
alábbi verset tartalmazó kötetét:

Odüsszeusz (V isszatérő téma)

108 kérő falja kamrám, 
léhaszívű bajnokok ők.
Olajfa ágyamba vágyik mind, 
de íjat feszítni rest valahány, 
asszonyi hűség fejsze-fokán 
átlátni vakok.
Még hajózhatok.

Már nem sokáig, mert Adélka hama
rosan felveszi derékban beszűkített csip
keruháját és elindul meghódítani az iro
dalmi életet, melyet akkoriban annak 
egyik nagy faunjával azonosított.

*A reductio ad absurdum (latin: visz- 
szavezetés az abszurdra) az érvelés egy 
formája, amely során az érvelő a vita ked
véért elfogad egy állítást, megmutatja, 
hogy valamilyen képtelenség következik 
belőle, és ebből arra jut, hogy az állítás 
mégse volt igaz.

Hector&Berlioz
Adélka éppen keresztrejtvényt fejtett, 

amikor megakadt a szeme egy hirdeté
sen:

Hector&Berlioz magánnyomozó 
iroda

Jelszavunk: diszkréció, pankrá- 
ció*

Kizárólag könyvtároskisasszo
nyoknak dolgozunk

Igen, ez az ő hirdetése. Ez kell ne
ki. Nem mintha fűtötte volna valami-

-̂q KilohctriK
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lyen bosszúvágy a fűzőssel szemben, de 
nemrég látott egy nagyon kedves filmet, 
amelyben Amélie -  a gonosz zöldségest 
bosszantandó — ártatlan csínyeket talál 
ki, és elindítja a megtréfáltat az önisme
ret rögös útján.

Infinitezimális** számítással kiszá
mította annak a halnak a röppályáját 
(lásd ferde hajítás, Galilei kísérletei), 
mely hal egyenesen a főzős ablakán ke
resztül érkezne a konyhába, és ott pis
logna, vergó'dne a szép tiszta csempén, 
vagy berepülne a mosogatókagylóba a 
teljesen víztelenített és kicsavart szi
vacsra. A főzős eló'ször megörülne az 
ingyen nyersanyagnak, de aztán nem 
tudna vele mit kezdeni, és gyorsan le
szaladna a négyes-hatos villamoshoz 
ismerkedni. Na itt lehetne lebuktatni. 
Nem hal, de vége.***

Hector&Berlioz kitűnően megéltek 
a könyvtároskisasszonyok megbízása
iból, éppen most újították fel irodáju
kat. Berendezték új könyvtárukat is; 
főhelyen A Keresztapa és A Mester és 
Margarita c. regények bőrkötésben, hogy 
ki-ki a maga kedvencét olvasgathassa 
egy-egy fárasztó nap után, így merítve 
ihletet a további nyomozáshoz.

Hector, aki szeretett az elméleti ala
pokról kiindulni, Adélka hívása után 
tanulmányozni kezdte A hajítás pályá
ja  című könyvet, valamint a Katapulták 
régen és ma képes lexikont, hogy meg
alkothassa a hely-, sebesség- és gyor
suláskomponensek időfüggvényét és 
grafikonját. Hector néha elveszett a 
részletekben.

Adélka nagyívű halhajítási tervei már 
körvonalazódni látszódtak, a biztonság 
kedvéért azonban halkonzervet is be
szerzett, ha az élőhalas variáció, a ki
számíthatatlan levegőbeli mozgások mi
att nem működne.

A konzervnek nagyon jó fogása van, a 
könyvtároskisasszonyok klubjában ren

dezhetnének egy dobóversenyt. Meghívott 
előadóművész: Dobó Kata. Ez nagyon fel
dobná az unalomig ismert és tárgyalt 
örök témáikat: „A bibliográfiai leírás 
problémái digitális világunkban, avagy 
hogyan őrizzük meg kinyúlt pulóverün
ket”, a másik fontos téma pedig „Hálóval 
vagy nélküle, avagy hogyan aludjunk mo
sás-berakás után?”

Javasolni fogja a Bátorremetén meg
rendezendő, XII. könyvtáros vándorgyű
lés szabadidőprogramjába is felvenni 
programpontként a konzervdobást -  úgy
is keveset sportolnak a könyvtárosok.

Berlioz ezalatt megnézte kedvenc 
filmjét, A Máltai Sólymot, hogy meg
felelően stílusos legyen az akciónál. 
Gyakorolta és tanulmányozta a főhős 
hanghordozását, öltözködését. Remekül 
rá tudott hangolódni egy-egy figurára. 
Néha túlzásokba esett, ilyenkor visel
te az ultramarinkék strasszmandzset- 
táját és hisztérikus sálját, melyet időn
ként hátravetett. A népet lenézte. Egy 
színházi bemutató alkalmával jegyez
te le a botránysajtó, hogy hangosan sér
tő kijelentéseket te tt a proletáriátusra 
mint rétegre, hogy az m ár a színház
ba is begyűrűzött. A nagymamája tea

délutánjain rendszeresen megjelenő al- 
kancellárnénak, Ombudsz Mancinak 
köszönhetően sikerült csak az ügyet 
nagy nehezen elsimítani.

Általában mire a nyomozók végeztek 
a felkészüléssel és készen álltak az ak
cióra, az ügyek megoldódtak maguktól, 
vagy a könyvtároskisasszonyok meg
oldották időközben, mint ahogyan a 
gombfelvarrós esetében történt. A fel
háborodott könyvtároskisasszony taka
rítónőnek álcázva magát (Vad Amália 
álnevet használva), bejutott a gombfel- 
varróshoz és levágta az összes gombját. 
Micsoda ötlet! Micsoda kivitelezés!

Adélka nagyon megkedvelte a két 
nyomozót, sokat já rt fel hozzájuk, fő

zött nekik, elrendezte a könyvtárukat. 
Ez nem volt túl nehéz, mert a két könyv 
közül egyik héten a Mesteré volt a fő
hely, a másikon pedig a Keresztapáé.

Berlioz egy ködös délutánon elcipel
te Hectort moziba. Felfedezte ugyan
is, hogy egy régen elfeledett, lepukkant 
helyen adják a Máltait, eredeti hang
gal, szélesvásznún. Feltétlenül meg 
kell nézni: „Ez más hangulat, más ér
zés, mint otthon a tévében, Hector, nem 
lehet kihagyni!” Hector kissé duzzo
gott, hogy el kell válnia szerkesztőasz
talától, ahol a katapulta körvonalai 
már engedtek magukból láttatni vala
mit. Vigaszképpen magával vitte ked
venc parittyáját, és útközben gyakorol- 
gatott.

Hector nagy nehezen végigülte a fil
met, majd elindultak hazafelé, amikor is 
a négyes-hatoson megpillantották a fű
zőst: egy újabb áldozat társaságában.

Hector&Berlioz nem tudták, mité
vők legyenek, a hirtelen ölükbe hul
lott lehetőséggel nem tudtak mit kezde
ni, ezért rádióvevőn felhívták Adélkát: 
„Adélka, itt Sólyom, Adélka, jelentkezz! 
Célszemély a villamoson, mit csinál
ju n k1?”

„Sólyom, itt Adélka! Vettem! Köves
sétek egy darabon! Aztán gyertek fel je 
lenteni!”

így is történt, a két nyomozó követte 
a főzőst egy darabon, de aztán elvesz
tették szem elől a Rétes utcában. így 
já rtak  a farsangi üldözéskor is, ami
kor teljesen feltűnésmentes viseletben 
léptek akcióba: egészen megszokott lát
vány a körúton két skótszoknyás fia
talember parittyával; akkor a főzős a 
LochNessCaféban tűnt el a szemük elől.

Hector&Berlioz diadalittasan érkez
tek meg Adélkához, és beszámoltak zse
niális követési technikájukról, melynek 
következtében elvesztették a célsze
mélyt. Roppantul meg voltak elégedve 
magukkal, Berlioz ennek örömére mind
já rt el is kapta Adélkát egy forró tan
góra. Igaz, most csak a borostyán man
dzsettáját viselte.

Adélka elmesélte nekik, hogy míg ők 
moziban voltak, addig ő vásárolt egy 
zacskó fagyasztott halrudacskát, félig 
kiolvasztotta, majd a főzős postaládájá
ban elhelyezte pont úgy, hogy elkerülhe
tetlenné váljon a kontaktus, postaláda 
nyitása esetén. Persze sikerült szerez
nie lejárt szavatosságút -  egészen köny- 
nyen ment.

Az egyszerűbb lépéskombinációjú 
rumba után, melyet Hectorral lejtet
tek, Adélka elővette meglepetését, és a 
nyomozóiroda könyvárát gyarapítandó, 
megajándékozta őket a Big Fish*** cí
mű regénnyel.

* gör -  lat.: bármilyen fogást meg
engedő szabadstílusú birkózás

** differenciál- és integrálszámítás
*** ismert közmondás: No fish but fi

nish
****Daniel Wallace: A Nagy Hal
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D E M E T E R  SZ IL Á R D

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

Fejezet, amelyben végre elsőbáloz- 
nak hőseink, és mindenféle csintalan- 
ságokat művelnek.

A Gólyabál próbái egy cseppet sem 
voltak fantáziadúsak, K istarisznya 
úgy nyerte meg az álomszőke kis lü- 
dérckével oldalán, hogy gyakorlatilag 
bárm it csinálhattak  volna, akkor is 
ó'k nyerik meg. K istarisznya a röpkö
dő szöszke hajával, apródfrizurájával 
felkeltette az anyai ösztönöket a zsűri 
lüdércke tagjaiban, a zsűri hajdúsó
gor tagjai viszont az álomszöszkeség- 
gel m ár vagy já rtak , vagy já rn i fog
nak, ebben biztosak voltak. Épp csak 
a rra  kellett vigyázni, hogy nagyon 
nagy baromságokat ne mondjanak, 
ne bénázzák el a táncot, megfelelő
képpen röhejesek legyenek az ügyes
ségi próbáknál, és legyenek erotiku
sak az erotikus próbáknál. Milyen 
lehet az a gólyabál, ahol a legnehe
zebb kérdés úgy hangzott: m iért a fér
finak kell bemennie elsőnek a ven
déglátóipari helyiségekbe? A tizenkét 
újdonga hajdúsógorból tizenegy a rra  
tippelt, azért, hogy megnézze, van-e 
verekedés, Tündérországban az illem- 
szabályokat az élethez igazították. 
K istarisznya viszont olvasmányélmé
nyeiből m erített, és m ert minden m ar
haságot elolvasott, erre is kiötölt egy 
választ, amelyben azon véleményé
nek adott hangot, hogy a férfi ilyen
kor megnézi, van-e üres asztal. Naná, 
hogy ezt fogadták el, ezt nevezték be- 
ugratós kérdésnek.

A M iszter Gólya és Misszisz Gólya 
m egnyitotta a gólyatáncot, idétlenül 
vigyorogtak papírkoronáik a latt, k is
sé megilletődötten illegtek-billegtek, 
szipogtak a tanárnők , krákogtak a 
tanárok, elkezdődött a bál. A szipogó 
tan árn ő k  és a krákogó tanárok  gra
tu lá ltak  a gólyáknak, majd elvonul
ta k  a tan árib a  poharazgatni, a csalá
dosabbra hazam ent. A Nagyhatalm ú 
D irektor ú r  g ra tu lá lt a gólyáknak, 
majd elvonult az irodájába poharaz
gatni. Az idősb hajdúsógorok g ra tu 
lá ltak  a gólyáknak, majd elvonultak 
a kicsi tornaterem be poharazgatni. A 
lüdérckék haveri része g ra tu lá lt a gó
lyáknak, majd a kicsi tornaterem  fe
lé vették az irányt, a kevésbé haveri 
lüdérckék gra tu lá ltak  a gólyáknak, 
majd elvonultak az osztálytermekbe 
poharazgatni.

1 2 -------------------------------

Az intézmény területén  tilos volt al
koholt fogyasztani, és tilos volt dohá
nyozni.

Akik nem alkoholizáltak és nem 
dohányoztak, azok m aradtak  az ebéd
lőben, amelyet ezen alkalomból bál
teremmé cicomáztak, és gépzenére 
ráz ták  a rongyot.

Az intézmény területére tilos volt 
idegeneket este hét u tán  beenged
ni, a N agytanács vigyázott az erköl
csökre, épp ezért egy ilyen bál a leg- 
perverzebb bál volt a földtekén, a 
többszáz lüdércke gátlástalanul lecsa
pott a húsz hajdúsógor bárm elyiké
re, aki épp szabad volt, és egy óránál 
tovább ritkán  volt foglalt bárm elyi
kük is, nagy volt a forgalom. A lüdérc
kék vagy ittak , vagy táncoltak, és mi
nél többet ittak , annál erotikusabban 
táncoltak, riszálták  a valagukat, vo- 
naglottak, a hajdúsógorok pedig a tö
mény pinaszagról panaszkodva ittak  
a kicsi tornaterem ben, m ár amikor 
épp szabadultak. A lüdérckék jobb h í
ján  egym ásnak öltöztek ki, h á t egy
m ásnak is vetkőztek le tánc közben. 
Ha egy hajdúsógor két lüdércke kö
zött szendvicsemberkedett, soha nem 
tud ta  teljes bizonyossággal eldönteni, 
hogy a simogatás neki szól-e, vagy a 
lüdérckék egym ást tapizzák, a lüdérc- 
kéknek is megvoltak a m aguk titkai.

A hajdúsógorok semmi orgiasztiku- 
sat nem ta lá ltak  abban, hogy fogják 
a lüdérckék fejét a budiban, miközben 
azok még a lelkűket is kihányják.

A lüdérckék semmi élvezeteset nem 
ta lá ltak  abban, hogy fogják a hajdúsó
gorok fejét a budiban, miközben azok 
még a lelkűket is kihányják.

M iután a tanárok  hazam entek, a 
lüdérckék a hátsó ablakoknál lepe
dőket csomóztak, hogy pasijaikat be
csempésszék a buliba, a Cerberák pe
dig félóránként felpattantak az üveg 
bor mellől, és a gumibotos kapus
sal őrjáratoztak. A hajdúsógorok zo
kon vették az idegen hím ek jelenlétét, 
de úgy döntöttek, hogy van elég nős
tény mindenki szám ára, a hajdúsó
gorok elég gyávák voltak, amikor ve
rekedésre kerü lt a sor. Hiszen ők az 
ész emberei, csupa hűvös intellektus 
m indahány, bizonygatták egym ásnak 
tá jt részegen, és bizonyítékképpen 
bárkinek hajlandóak voltak lebetűzni 
a transzcendentális szót, aki épp a r
ra  já r t  és kíváncsi le tt volna rá. Sok 
lüdércke épp a rra  já rt, merre já rta k  
volna, és egyáltalán nem voltak kí
váncsiak a transzcendentális szó be
tűzésére, inkább elragadtak egy-egy 
hajdúsógort, és valam elyik sötétebb 
zugban m agukra húzták  őket. Sokak 
szárnyáról letörölték aznap éjszaka 
az á rta tlanság  hímporát, még többen

szerették volna, ha  letörölték volna 
szárnyaikról az á rta tlanság  hímpo
rát, de minden bálnak előbb-utóbb vé
ge szakad, hazam ennek a legények.

Tántorognak, egészen pontosan. 
A Nagyhatalm ú Nevelő előrelátóan 
nem fogadta őket a Palipalota kapujá
ban, a Palipalota kapusa viszont ved
reket és m osdótálakat osztogatott, k i
ü ríte tték  a takarítónők szertárát. 
Nehéz álomba m erült a díszes tá rsa 
ság, még nehezebb reggelre ébredt. A 
tizenkét felavatott gólyahajdú közül 
tizenegy eddig még nem élt meg m ás
naposságot, h á t most igen. A Patinás 
Középfokú Ángyaid huszonnégy szép
reményű hajdúsógora közül egyért 
sem adtak  volna egy fél piculát a még 
szebb reményű lüdérckék, ám a szebb 
reményű lüdérckéknek is megvolt a 
m aguk baja, nem méricskéltek, nem 
piculáztak, aki nem volt másnapos, 
az a másnapos szobatársnőket ápolta. 
Késő délelőtt egy irgalm asnővér osz
tag  átvonult a Palipalotába is, hogy a 
43-as hálóban is ápolás alá  vegye il
lusztris egyedeinket. A nagy számok 
törvénye alapján a Patinás Középfokú 
Angyalúban mindig kerü lt megfelelő 
mennyiségű irgalm as nővér, kerültek 
olyan lüdérckék, akiknek volt gyerek
szobájuk, és nem föltétlenül ta rto tták  
fontosnak m egtagadni neveltetésü
ket. Ha jól meggondoljuk, jóval töb
ben voltak a józan életű lüdérckék, 
csak kevésbé látszottak. Nincs is an 
nál jobb, m int am ikor egy józan életű 
lüdércke ölébe vonja a szétrobbanó fe
jed, sóhajtott a sok szenvedő hajdúsó
gor, a józan életű lüdérckék ezekért 
a sóhajokért éltek. Igaz, hogy ezek
kel a sóhajokkal nemigen veszítették 
el a szüzességüket, de legalább övék 
az erkölcsi fölény. A nem józan életű 
lüdérckék elveszítették a szüzességü
ket, és szartak  az erkölcsi fölényre, 
em iatt az erkölcsi fölény csak nőttön 
nőtt, a nem józan életű lüdérckék vi
szont annál inkább szartak  rá, ittak  
és basztak, ahogy csak lehetett, ez az 
élet.

A hajdúsógorok a nem józan éle
tű  lüdérckéket jobban kedvelték, bár 
nem kedvelték a baszni szót, még 
m ásnaposán sem. M ár csak a jó
zan életű lüdérckékre való tek in te t
tel sem használták, m ert ajjaj, de jól 
esett az ölükbe feküdni, érezni hűs 
kezeiket homlokukon. Inkább a k i
vel voltam formulát használták, mi
kor emlékfoszlányaik alapján próbál
ták  rekonstruálni az elmúlt éjszakát, 
a józan életű lüdérckék rigurózusan, 
morózusan, szigorúan, megbocsátóan 
és kegyetlenül pontosították a ténye
ket, ez volt a m ásik kedvenc foglalko
zásuk, tényszerűen és okadatolva a
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hajdúsógorok elé tá rn i, hogy m it csi
náltak  és m it nem, és a m it nem néha 
nagyon hervasztó tudott lenni.

Volt m it hallgassanak. A Nagyha
talm ú Nevelő is benézett, megmondta 
a véleményét.

A szenvedő hajdúsógorok udvaria
san végighallgatták a Nagyhatalm ú 
Nevelő litániáját, csak nem rúghatták  
ki, a józan életű lüdérckéket viszont 
igen, am ikor azok a Nagyhatalm ú 
Nevelő litán iájára rácsatlakozva er
kölcsi prédikációkat kezdtek ta rtan i, 
a józan életű lüdérckék soha nem tud
ták  a kellő időben befogni a szájukat, 
soha nem tud tak  m értéket ta rtan i. 
És csodálkoztak, hogy az előbb még 
ölükben haldokló hajdúsógorok üvölt- 
ve kergették ki őket.

A hajdúsógorok nem szerették, ha 
fejükre olvassák a bűnlajstromot, ki 
szereti, a hajdúsógorok nyögve elsza- 
lasztották  az elménc fikákat gyógy- 
sörökért, ez egyszer az elménc hajdú
seggek nem morogtak. A férfibánat 
közösségépítő ereje, m it ne mondjak.

Szükség is volt a gyógysörökre, 
m ert aznap este a Palipalotában is 
gólyabált szerveztek, elménc és nem 
elménc egybecsapva, a díszteremben 
keveredett az alom, a Palipalota koe
dukált kollégium volt, am i azt jelen
tette , hogy körülbelül fele-fele arány
ban lak ták  főleg elménc hajdúsógorok 
és elménc, dögész, valam int murokhe- 
gyező lüdérckék, az elménc, dögész, 
valam int murokhegyező lüdércké- 
ké volt az emelet, am it a hajdúsógo
rok nem is bántak, egyrészt, m ert a

magasföldszinti ablakokon könnyebb 
volt kim ászni piáért, m ásrészt, m ert 
az emeleti hátsó ajtóhoz volt á lkul
csuk, Jácint, a lakatos apa elsőszü
lött elménc fia régen egészen jól meg
élt a kulcs béréből. M ár amikor nem 
saját célokra használta, és Jácin t ro- 
deós volt, fasza csávó, többnyire a m a
ga céljaira használta, amíg csak h a r
m adjára ra jta  nem kapták, és ki nem 
rú g ták  a Palipalotából. Akkor a kul
csot az elménc párnaseggek örököl
ték, ott lógott K án ágya fölött egy 
használt óvszer mellett.

A Palipalotabéli gólyabál pont olyan 
fantáziátlan  volt, m int az Angyalában 
szervezett, a különbség abban állt, 
hogy itt Gólyakirálynak nevezték a 
M iszter Gólyát, és a legnehezebb kér
dés a dzsúdó m agyar megnevezésé
re vonatkozott. K istarisznya dzsúdó- 
zott kölyökkorában, foghegyről adta 
meg a választ: cselgáncs. Igaz, bár
m it m ondhatott volna, m ert a zsűrit 
elnöklő kéjlüdérc m ár nagyon régóta 
hajto tt rá, és kisorsolt párja, egy dö
gész kis barnaság  u tán  pedig az ösz-

Jordan Grabul: Tárgy

szes hajdúshogun csorgatta a nyálát, 
naná, hogy megnyerték. Csak épp a r
ra  kellett vigyázniuk, hogy nagyon 
nagy baromságokat ne mondjanak, 
ne bénázzák el a táncot, megfelelő
képpen röhejesek legyenek az ügyes
ségi próbáknál, és legyenek erotiku
sak az erotikus próbáknál. Ráadásul 
a zsűri elnökkisasszonya kezdés előtt 
K istarisznya fülébe lihegte a válaszo
kat, jóelőre felkészítette a titkos meg
m érettetésekből.

Cserébe néminemű viszonzást várt, 
am int ezt a tornaterem ben ta rto tt bu
liban szóvá is tette, amikor a hölgyvá
laszra került a sor, és elnökkisasszonyi 
előjogával élve felkérte a gólyakirályt.

-  Gratulálok -  mondta, miközben 
hegyes melleit Kistarisznyához nyom
ta  - ,  ügyes voltál. De tartozol nekem. 
És én könyörtelenül be szoktam hajta
ni a tartozásaim at -  fonódott egészen 
K istarisznyára, K istarisznya nem is 
vonta kétségbe a könyörtelenséget, 
hallott m ár a bigéről eleget, ezért me
nekült eddig előle.

Minthogy ez a buli egy teljesen 
normális, szokványos buli volt, te l
jesen normális fokú részegedéssel, 
K istarisznya lelépett a könyörtelen 
lüdérccel. Viszonozni.

K istarisznyát ezen alkalomból be
vezették a hosszan elnyújtott előjáték 
művészetébe, ez is olyan lecke volt, 
am it soha nem felejtett el. Hogy mi
lyen, am ikor nem kell sietni. Amikor 
van idő. K istarisznya életében először 
töltött egy teljes éjszakát egy lüdérc - 
ke ágyában.

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT 

E ső K olozsváron
Kolozsváron kihunytak

a sárga lámpák.
Esős éjfél van.

Gitárszó libben, jár át.
Kinéz a költő,

felhős, égnyi ablakon.
Fogyunk, de vagyunk még, 

hiába tilalom.

Bántotok korhadt,
nehéz vérű verseket?

Mint Arany, éltemmel
takarlak, itt leszek.

Égből ha toll e földre
friss havat hozott,

a Szamoson lengtem,
röpítvén bölcs hajót!

a vidéki tél
szénáján, tintafellegén... 

Ha kihűlnek Nap-tiizek, 
csillogó szobák, 

vártok, szigorú vénjeim -  
hű ingaórák.

Ne higgyük, hogy vad
téllé fagy a tücsök nyár, 

s a szerelem lúdbőrben 
árván kiabál,

hogy jeltelen, lopott
zászló, hamis zengzet 

töri el lelkünk, e
hangszert, s elfeledtet! 

Szólítnak elődeink,
a szépült idő, 

az ókönyvekből
kilőtt papírrepülő!

A le lő tt ezred
Itt voltatok, míg

a hideg ősz bennem ült, 
nem kaptam piros nyár

neszén agancs-betűt, 
s félénk, rigót rejtő

álmomban sírtam én,

Valahol, a mongol
sörényű ködben élek.

Ösztönöm átad koboznak, 
s el nem enged.

Aki átélte, tudja, mit
hallgatok, beszélek.

Zizegő tollat ragad,
Nap-pergament lenget.

Édesanyám! Te alszol,
s itt van már a reggel!

Hová tűnt gyönyör s
kendő a tél sivatagján?

Ki vív meg érted támadó,
barbár sereggel?

Kire nézzek, suta őrnagy,
értetlen és bambán?

Vért hánytat az árulás.
Ilyen e bitangolt föld.

Eldobunk mindent, ami
jó és (elkövethető.

Villogó bivaly-éjen
lezuhan a vad, megölt

ezredes. Szószátyár volt
rég, ki még menthető.

Kolomp, harang,
csengettyű hallgat végleg.

A szekérderekú asszony,
akit tán elfeledtek.

Akinek nincs söre-bora,
nője, az elmehet.

Nem támasztom fel a
lelőtt, rohadt ezredet.
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SZŐCS ISTVÁN

Túlnanról másként látszik...? 1.
„Persze, egy gyakorlott filológus a leghi

telesebb adatokat is úgy tudja csoportosí
tani, hogy a végeredmény mégsem tükrözi 
a teljes valóságot.”

(Sziklay László)

A napokban egy több mint negyven év
vel ezeló'tt olvasott -  és írott -  úgyneve
zett bűnügyi regény került a kezembe. 
Egyik érdekessége, hogy benne az áldo
zat tisztában van a gyilkos ellene irányu
ló szándékával, de nem  akarja  észrevetetni 
bizalmatlanságát, mert fél, hogy támadó
ját megsérti! A helyzet egy hatvanöt év
vel ezelőtti márciusi reggel hangulatát 
idézi fel az emberben.

Óriási volt a feszültség, minden
ki érezte, hogy baj van, de a budapes
ti rádióban az adásszünet nem akart vé
get érni. Amikor hallgat a hivatásos, 
az ember az amatőrhöz fordul. És ama
tőr készülékemben máris felhangzik: 
„Hállóhállófigyelem, az ezerötszázas adó
állomás hívja az összes alárendelt állo
másait!”. A X. csendőrkerület parancsno
kának adója ismerteti a vezérkari főnök 
utasítását: „Magyarországon német csa
patok vonulnak keresztül... az erőszak
nak engedni kell... a rendet fenn kell 
tartani!” A fogalmazás tapintatos, nem 
megszállásról, átvonulásról beszél (vesd 
össze: „Ideiglenesen hazánkban tartóz
kodó”... stb.); nem mondja meg, hogy mi
ért kell engedni a milyen erőszaknak? De 
ha mégis volnának, akik nem akarná
nak engedni, úgy a rendet az ellenállók
kal szemben is, tehát végletesen fenn kell 
tartani; vagyis: le kell szám oln i a  szé lső sé 
g e s  elem ekkel; „együtt kell működni”, a te
kintélyt, bármiből ered, tisztelni kell.

Évekkel később olvastam, hogy 1944. 
március 15. után Nyugat-Magyarország 
határai mentén a német csapatösszevo
nások egyre nagyobb méretűek lettek, 
s ezt a helyi hatóságok felfelé jelentet
ték. Végül is a külügyminisztérium ille
tékese bekérette a német katonai atta
sét, magyarázatot várva. Az attasé heves 
felháborodásának adta kifejezését; az ál
lamtitkár mélységesen sajnálkozott; a 
német csapatok másnap már bevonul
tak Budapestre, fekete rajokban kúsz
tak a Mercedesek a Duna partján, mint 
svábbogarak; „Európa begyűrűzött ha
zánkba”; a magyar hivatalosságok, sem 
kisgazdák, sem nagykommunisták, sem 
emberarcúak, sem rendszerváltottak azó
ta, azóta is, óvakodtak attól, hogy az eset 
súlyosságának megfelelő minősítésekkel 
megnevezzék az akciót levezénylő E. von 
W.-t, a Mein Führer személyes megbí
zottját, es váré so peinlich;1 nyilván, mert 
nem tudták, hogy v vagy w-vel kell írni a 
nevét és hány e-vel.

Azóta is számtalanszor találkoztam 
ezzel a tapintatossággal; politikai és kul
turális téren dolgozó, jól felkészült -  jól 
felkészített -  magyar értelmiségieknél. 
Legutóbb egyik cikkemben érintettem 
August Schlözer német történész szere

pét a XVIII. század végén kibontakozó 
új német nacionalizmusban, s ezzel kap
csolatban a nemzetek egy sajátos ran gso
rolásában; mely szerint például a magyar 
és nyelvrokon népei „nem életrevalók”, 
nincs történelemalkotó képességük, sa
többi. Szóltam egy hírhedt magyarelle
nes röpiratról is, megjegyezvén, hogyha 
nem is Schlözer a személy szerinti szerző
je, akkor is az ő eszméit tükrözi.

Noha ez írásomnak csak egy mellékes 
aspektusát érintette, Biró Annamária 
(láthatóan a felsőoktatásban érdekelt fi
lológusnő) tábort jár ellenem,2 hivatkoz
va egynémely pontatlanságomra, ki
harcolni kész Schlözer ártatlanságát, 
részben elírásaim alapján. Nem is szük
séges beismernem, köztudomású rólam, 
hogy földrajzi és személynevek esetében 
rendszeresen követek el pontatlanságo
kat; ez a jelenség 20 éves születésnapom 
előtt két héttel lépett fel először, s az azó
ta eltelt hatvanegy év során egyfolytá
ban erősödik. Mindenesetre nem a tárgyi 
ismeretek hiánya okozta: hiszen test
véreim, gyerekeim és unokáim nevét is 
gyakran összetévesztem, holott ismerem 
őket. Úgyhogy környezetem tagjai jól is
merve szórakozottságom e jeleit, helye
sen: m á ssá g o m  sajátosságának tekintik. 
Nem szólva arról, hogy szórakozottságom 
szülöttei gyakran egy mélyebb tudás
ból fakadnak! Például, hiába mutatja ne
kem nagy vigyorogva a filológusnő, hogy 
A e n e a s  nevét 4/neasnak írtam, én az il
lető n épa lap ító  hősnek n evé t még Trója tá 
jékán Homérosznál ismertem meg, s ezt 
ma A ineiász-nak írják át! Tehát minden
képpen elmondható, hogy „jól tévedtem”.

(Mennyire nem lényegesek az ilyen 
bősz pontosítások! Például, ha vala
ki Kolozsvárról Marosvásárhelyre uta
zik, vagy viszont, úgy tudja, hogy 
Székelykocsárdon szokott átszállani. 
Pedig korántsem! Székelykocsárdnak 
nincs is állomása, csak egy kis megál
lója [Lunca Mure§uluil. A Rázboieni ne
vű állomás pontos neve: Székely/Ö/c/wír. 
Ám mégis mindenki a szomszéd község, 
Kocsárd nevét használja, mert annak 
„vonzata” van. S ha a pityegős pitty pene 
vizenjáró fias fenét is eszik, én már sohse 
fogom C so-cso -szan , a z a z  M adam e B u tte rfly  
nevét Vajlégy a sszo n y sá g n a k  emlegetni, 
csak P illa n g ó k isa sszo n y n a k !)

Ám térjünk a lényegre; a könyveket sem 
a hibaigazítások kedvéért szokták kiad
ni. A Schlözer-féle rangsorolás a nemze
tek élethez való jogához, akkoriban minő
ségi újdonságot jelentett. Mert nem, illetve 
nemcsak a fu rro r  teutonicus-ból származott. 
(Quamdiu furror iste tuus nos eludet?)3 Az, 
hogy egy vérengző katona, egy zsákmány
ra éhes kóborló, saccom ano, vagy félhü
lye császár faji, nemzeti, vagy vallási ala
pon tömeggyilkolni kezdett, az megszokott 
ügy volt. Például, hogy II. Ferdinánd csá
szárunk és királyunk, annak idején, azt 
a parancsot adta Wallenstein-nak (nem a 
szonátásnak, hanem a /ágeresnek és halá

losnak, lásd Schillernél), hogy meg kell ölni 
mindenkit, aki 12 évnél idősebb és magya
rul beszél, vagy ha ez valamiért nem megy, 
akkor ki kell tépni a haját, és korommal 
bekenni a fejét, ez rendben van; nem lehe
tett éppen minden Habsburg olyan komoly 
ember, mint Albert királyunk vagy netán 
Mária Terézia felvilágosult és népei iránt 
kötelességtudó királynőnk.4

Azonban, hogy egy tudós, egy aufklő- 
rista, egy racionalista, az értelmiség leg
jobb köreihez tartozó személy ilyen kétes 
érzületeinek teret engedjen a tudomány
ban, az még akkoriban újdonságnak szá
mított.

A dolog különben nem nála kezdődött. 
A dam  Kollár, a szlovák, egyáltalán a pán
szláv nemzeti ébredés első nagyhatású 
prófétája, meghirdette tételét, hogy mi
után a Kárpát-medencében a magyarság 
a szlovákhoz képest kisebbséget alkot, rö
videsen el fog tűnni, e l ke ll tűnnie, és meg
valósul a nagy szláv egység az Adriától 
Arhangelszkig, a Lajtától, illetve a pilse- 
ni sörgyáraktól a Csendes-óceánig, és ez 
egyben a világtörténelem kiteljesedése, 
az em beri m inőség csú csá llapo ta  lesz; negye
dik Róma pedig nem lesz,5 és ez a gondo
lat jutott el H erderig , aki (Kollár alapján, 
de azt hiszem, ezt ő nem hangsúlyozza) 
megjósolja a magyarság közeli kihalását. 
Herder „költői” gondolatához kapcsolódva 
Schlözer tudományosan is megalapozza 
és kiszélesíti e tételre vonatkozó nézeteit.

E nézetekről azonban Biró Annamária 
azt állítja, hogy „ma már” nem is olybá te
kintendők. Hogy nem is voltak „olyanok”. 
S erre nézvést fel is emleget egynéhány 
újabb értékelést a német történészről. Ám 
minő sajátságos módon! Csakis magyar 
szerzőket s csakis egy bizonyos körből! A 
magyarok közül sem — a másvéleményen 
levőket. Például az általam évtizedek 
óta emlegetett Dümmerth Dezsőt sem. 
(Persze, Bakay Kornélt sem).6 Ám, „ha 
már úgy vesszük”, Kollár Ádámot még le
het magyarnak is tekinteni, amennyiben 
a „magyar nemzeti hibák” felemlegeté
sekor vállalta a magyarságát! (Valahogy 
ilyenformán: Lám, még én is milyen ron
da alak vagyok magyarságom szerint!) 
Schlözer azonban német volt. Hogy-hogy 
nem idéz Biró egyetlen modernebb német 
értékelést róla? Vagy pláné olyan szlo
vák-németet? Pl. J. Tibenszky: Schlözers 
Bedeutung für die in der Slowakei im 18. 
Jahrhundert herrschenden Ansichten 
über die Slawen. Lomonosow-Schlözer- 
Pallas, Berlin, 1962....????

Én magam nem akarok bővebb bibliog
ráfiai információkkal szolgálni, nehogy 
kinevettessem, mint egykori szász kol
leganőm. 1951-ben a bukaresti Ifjúsági 
Kiadó „együttlakó nemzetiségek tagoza
tán” dolgozva, feladatul kapta egy heve
nyészve németre fordított antihitlerista 
brosúra szerkesztését. Egyszer csak ar
ra figyeltem fel, hogy úrilány mivolta el
lenére csapkodja a könyves szekrények 
ajtaján. Mi a baj, Gréti, kérdem. Hogyan 
ellenőrizzem az idézeteket, mikor a doku
mentációs részlegen egyetlen M ein K a m p f  
sincsen?

(folytatás következő számunkban)
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BO D A  E D IT

A t is z te s sé g te le n  
a lb érlő
A tisztességtelen albérlő egy késó' ó'szi 

délután vagy este érkezett meg új szállá
sára az öregasszonnyal, aki a lakás tulaj
donosa volt. Az egyik szobában már ott 
lakott az öregasszony unokája és annak 
felesége. A vénség a másik szobát folyton 
kiadta, amivel unokája dühét gerjesztette.

Az albérlő' magára maradt az ó'shonos 
lakókkal, körülnézett, és az eló'szobában 
egy biciklin állapodott meg a tekinte
te. Az unoka idegen nyelven (amit az al
bérlő értett ugyan, bár soha nem hallott 
azelőtt) felhívta az újdonsült albérlő fi
gyelmét arra, hogy ne merészeljen a bi
ciklihez vagy bármi más személyes, érté
kes tárgyához nyúlni.

-  A konyhát azonban nyugodtan hasz
nálhatod — tette hozzá.

A la k ó t ez n ém ik ép p  m e g n y u g ta tta , 
m ég  h a  n em  is  nagyon .

Ahogy teltek a napok, az őszből tél lett. 
A szoba ronda volt, a nap soha nem sütött 
be az ablakon. Az ágy rozoga, az albérlő 
viszont kitartó volt, mivel úgy gondolta, 
ha már ide költözött, marad. Ez becsület
beli ügy lett számára.

Alig fűtött, lusta is volt hozzá, és rit
kán vett gyufát. Az unoka ráadásul ki is 
oktatta:

-  Nem kell abban a szobában sokat fű
teni, napjában egy óra éppen elég.

Valóban, egy óra éppen elég volt ahhoz, 
hogy az orra pirosra fagyjon. A falakból 
süvített a hideg. Bebújt a kivénhedt ágy
ba, és úgy töltötte az idejét otthon, akár 
egy igazi báb.

Idő teltével már nem is a száján vett le
vegőt, hanem a bőrével lélegzett.

Aztán egy teliholdas éjjelen japánfejű 
kis alak jelent meg előtte, aki teketória 
nélkül azt kérdezte:

-  Játékot akarsz vagy démont?
Az albérlő csak némi habozás után szó

lalt meg:
-  Démont akarok...
Ekkor a kis alak óriási ablakot vágott 

a hidegtől szikrázó falba, úgy, hogy a te- 
lehold pont jól látsszon. Az albérlő pilla

natok alatt forgószéllé változott, de még 
az is lehet, hogy maga a démon volt a for
gószél. Kirepült a falba vágott ablakon, 
fel a holdba, ott talált egy krátert magá
nak, azóta abban lakik.

Pár nap múlva az unoka belerúgott az 
albérlő szobájának az ajtójába, ám mivel 
semmi választ nem kapott, benyitott.

-  A rohadék! Itt hagyta a kifizetetlen 
számlákat! — nyögött fel, amint a falba 
vágott óriási lyukra nézett. — Képes volt 
pofátlanul megszökni.

Próba
a la b ir in tu sn á l
Lassú Nyíl az Északi Hegység egyik 

barlangjában lakott. Szerette az erdők 
meg felhők illatát és mindent, ami körül
vette, kivéve a páviánt.

Lassú Nyíl sohasem vétette el a cél
pontot. Igaz, megesett már vele, hogy 
nyílvesszeje kétszer megkerült egy fenyő
fát, mielőtt leterítette volna a kiszemelt 
vadat.

Sokat hallott Nagy Fehér Coboly va
dászról és Nagy Fekete Cobolyvadászról, 
akikről a hegyi emberek azt mondták, 
hogy a vadászmesterség igazi, csalhatat
lan ismerői. Ezért úgy döntött, meghívja 
őket magához az Északi Hegységbe. Úgy 
is tett.

A törzs futárával meghívót küldött 
nekik. Választ is kapott postafordultá
val, méghozzá igenlőt. „Jövünk. Stop. 
Három napon belül. Stop.” -  Ez állt a le
vélben.

Lassú Nyíl várt, és miután a Hold há
romszor üdvözölte az éjszakát, megérke
zett Nagy Fehér Cobolyvadász és Nagy 
Fekete Cobolyvadász. Karöltve jöttek a 
hajnallal egy időben, akár egy jelenés. 
Nem is köszöntek, leültek a még vackán 
fekvő Lassú Nyíl mellé, és azt kérdezték 
tőle:

-  Milyen a jó nyíl?
-  Olyan, amely célba talál! -  vágta rá 

Lassú Nyíl.
-  Nem -  mondták kórusban azok —, ha

nem az, amely megfelelően van elkészít
ve.

-  Ki a jó vadász? — hangzott a máso
dik kérdés.

-  Aki leteríti a vadat! -  felelte Lassú 
Nyíl.

— Nem! -  mondták újból a vendégek. 
Hanem, az, aki betartja a vadászat sza
bályait.

Szőrszálhasogatás -  gondolta Lassú 
Nyíl. De egyelőre még nem adta fel.

— Kedves vendégeim, menjünk ma el 
a Makuta vízesés melletti labirintushoz, 
ott lőjük ki nyilainkat, és nézzük meg, 
kié talál ki belőle.

A vendégek, bár gyanakodva néztek 
Lassú Nyílra, elfogadták a kihívást.

Főtt kukoricát reggeliztek, miközben 
senki nem szólt egyetlen szót sem. Aztán 
útnak indultak. Lassú Nyíl ment elöl, őt 
követte Nagy Fehér Cobolyvadász, majd 
Nagy Fekete Cobolyvadász.

A Makuta vízesés melletti labirintus 
szájánál megálltak, felajzották íjaikat, és 
egyszerre lőttek.

Hamarosan két apró koppanást lehe
tett hallani. A vendégek bemerészked
tek a labirintusba, és alig kellett négy
öt lépést tenniük, máris ráleltek a földön 
heverő nyilaikra. Visszasétáltak Lassú 
Nyílhoz.

— M enj c sa k  be te  is  a  n y ilad  u tá n ! M i 
i t t  m e g v á ru n k  — m o n d ták .

— Az igazi nyíl célba talál — mormolta 
magának Lassú Nyíl.

És valóban, egy pillanat sem telt el, 
surrogást hallottak a csendben. Amint 
a meredély széléhez futottak, láthatták, 
hogy a sziklafal túloldalán, ahol a labi
rintus kijárata van, egy nyíl zuhan lefe
lé a vízesés örvényébe.

Nagy Fekete Cobolyvadász és Nagy 
Fehér Cobolyvadász megragadta Lassú 
Nyílt, betuszkolta a labirintus előteré
be. A vendégek megrázták szőrbundái- 
kat, amikből hiénák ugrottak kifelé, és 
mind Lassú Nyíl felé vették útjukat, aki
nek nem volt más választása, szaladnia 
kellett a labirintus mélye felé.

A szőrbundások pedig ezt mondták:
— Furcsa-furcsa, mégiscsak-csak az a 

jó nyíl-nyíl, amelyik-melyik célba talál
taiéi.

Azzal hazafelé indultak.

A kosályi templom
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V. GILBERT EDIT

Boldogítók és kivonulók
(Folytatás előző lapszámunkból)

Ravaszul manipulativ Hesse regényé
ben a narrációs keret. Kiegyensúlyozott, 
nyugodt hangú, intelligens, kanonizációs 
célzatú ráhatás, rábeszélés történik benne. 
Az arctalan elbeszélő a Rendből kilépett 
Játékmester élettörténetét kívánja meg
örökíteni.3 E keret rendkívüli fontosságú 
abban a tekintetben, hogy jelzi a Rendszer 
nyitottságát: az őt meggyőződéssel elha
gyót is képes integrálni, felmagasztalni, 
bekapcsolni a rend történetébe; előddé, di
csőséges hőssé avatni -  abszolút legitimál
ni. A Kilépő még csak nem is megtagadó; 
Knechtnek, aki bár szűkösnek érzi a Rend 
képezte kereteket és a Rend nyújtotta le
hetőségeket, sőt alapvetően hiányosnak 
véli létének, működésének motivációját és 
stratégiáját, önértelmezését, mégsem kell 
megsértenie annak szabályait. Szabadon 
kiléphet ugyanis, erre a Rend írott kóde
xe lehetőséget biztosít. Eddig is viszony
lag szoros kapcsolatban álltak a külvilág
gal; tanítókat képeztek, zenetanárokat, 
akik az üveggyöngyjáték szabályait vitték 
szerteszét, s tanították meg annak gya
korlatára a világot. Központi kérdés ter
mészetesen, hogy ez mit jelent. Mi az az 
üveggyöngyjáték??? Megmondható-e, mit 
ért rajta a regény? Irodalomszociológiai, 
de befogadáslélektani kísérlet méltó tár
gya is lehet, hogy az olvasók közül kinek 
melyik belső interpretáció, definíció ra
gadta meg a figyelmét. Én úgy vélem, 
valamiféle integratív szellemiségre utal; 
matematikából-zenéból, filozófiából, peda
gógiából (sőt meditációból, jógából, vallás
ból stb., de ez utóbbiak ritkábban jönnek 
szóba) kikísérleteződő egységes munka
formára, melyben elmélet és gyakorlat 
együtt működik, kölcsönösen áthatja egy
mást. Aki tehát Kasztáliából kikerül, en
nek az esszenciának a tanulságát terjesz
ti. Knecht sem tesz mást végül: elmegy a 
külső világba barátja családjához fiukat 
tanítani, nevelni, önismeretét ébreszte
ni, konfliktusaikat oldani. Az, hogy az el
ső napon belefullad a jeges vízbe, amikor 
ifjú tanítványa után ugrik, ugyancsak tá
gan, sokféleképpen érthető. Az egyik olva
satban akár egyértelmű kudarcként. Az 
üvegházi lényt azonnal megöli a nyers va
lóság. Azonban értelmezhető akár valódi 
küldetésének beteljesítéseként is; a fiúban 
örök nyomot hagy tette. Hangsúlyos uta
lás történik arra, hogy a mester hirtelen 
beállt hiánya a potenciális tanítványt a 
teljességgel még meg nem ismerhetett, de 
már csíráiban is vonzó tanítás kinyomozá
sára indítja; különös tanítójának mélyebb 
megértése és saját önmegértése felé moz
dítja el. Az áldozathozatal, az alázat nem 
idegen a sok szempontból elpuhultnak, el
tartottnak, kitenyésztettnek mondható 
kasztáliaiaktól sem, akiket egyébként a 
külső állam tart el. Alapirányuktól eltér 
az, aki belterjessé, önérdekűvé, pusztán 
esztétává válik, s nem számol a másság
gal. Ilyen esetben meditációra szólítják fel. 
Kasztália szomorú tanulsága a legkasztá-

liaibb Knecht számára éppen az, hogy már 
ez sem segít; nem tudják önmagukat saját 
hajuknál fogni kihúzni a belterjességből. 
A külső szempont, a külvilág, a faktuá- 
lis másság (más államok, politika, család, 
társaság, társadalom, testiség, nemiség, 
pénzügyek, gazdaság) megismerése és az 
azzal történő komoly számotvetés hiány
zik életükből. Mindezek iránt azonban ép
pen Kasztália ébresztette fel Knecht ér
deklődését! Ez a Rend küldte a határain 
kívül lévő ferences kolostorba, ahol kapcso
latba kerül a világi nagyhatalommal is, s 
másik ösztönzője: politikus barátja is legá
lis módon közlekedik hazája és Kasztália 
között. A rendszerből való kilépést, a ve
le való elégedetlenséget tehát tulajdonkép
pen maga a rendszer generálja, motiválja,
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engedi meg, teszi lehetővé, és egyes -  bár 
szélsőséges, de végső fokon, mint a könyv
ben látjuk, elfogadható -  esetekben méltá- 
nyolhatóvá. Az a rendszer tehát, amely ép
pen kanonizálja a belőle kilépőt, a lehető 
legrugalmasabb konstellációja szabálynak 
és megengedésnek, művészetnek és tudo
mánynak, kánonnak és intuíciónak. Hogy 
Kasztália valóban túlélő -  Knechtet és ko
rát is túlélte —, azt a kiegyensúlyozott, le
gitimált pozícióból a jövőből elhangzó nar- 
ráció bizonyítja. A narrátor Kasztáliának 
írja a krónikát, amely tehát még létezik, 
és megengedheti magának, hogy a belőle 
egykor kilépőt is elismerje. A főhőssel ro
konszenvezve, az ő nézőpontját keresve, 
abba belehelyezkedve, azt méltányolva. 
Az ő széles látókörébe lépve, szellemi tá
gasságával azonosulva, következetes sza
badságával gondolkodva magát Knechtet 
imitálja a harmadik személyű elbeszélés, 
és tulajdonképpen személykövetővé, belső 
nézőpontúvá válik, de egy finom distanci
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át azért megőriz az ábrázoltaktól és a kö
vetett személytől. Általában ügyel arra, 
hogy tényszerűen bizonyíthatóak, az elő
kerülő dokumentumokkal verifikálhatóak 
legyenek közlései, vélekedései. Láthatólag 
semmit, a legkínosabb adatokat sem hall
gatja el a krónikaíró; a valószínűség illú
ziója a leginkább ott sérül, ahol hosszú 
beszélgetések rekonstruálódnak, vagy ép
pen Knechtnek olyan gondolatairól esik 
szó, olyan belső monológjai tárulnak fel, 
amelyek sehonnan nem ismerhetők. (Itt 
a mélyreható, gondos nyomozás, adatfel
tárás lehetőségére utal kimondatlanul a 
narrátor, de a legendát folytató, hézagokat 
kitöltő narráció lehetősége sem inadek- 
vát. Csak a legrejtettebb gyanú pozíciójá
ból gondolhatunk a személy szabadságát, 
integritását sértő méltatlan megfigyelé
si eszközökre, valahol tárolt adatokra.) A 
Knecht által írt versek és tanmesék, me
lyeket a kiadó-életrajzíró „csatol”, szintén 
árnyalják a képet, s utakat képezhetnek a 
további értelmezés számára. így is bizto
sítja a krónikás az egyéni szabadságot, az 
olvasó autonóm döntésére bízva, hitelesíti- 
e végül az általa, az életrajzíró által össze
állított verziót.

Ebben a különös, nagyszabású an- 
tiutópiában tehát majdnem megvaló
sul az utópia, mert legitimálódik a kilé
pő. Nem eldönthető így, célt tévesztett-e 
(a fiktív) Kasztália állam eszméje. A má
sik két vizsgálandó esetben koránt sincs 
módunk ilyen jellegű töprengésekre. 
Zamjatyin világát az bonyolítja, hogy mű
ve (Mi) poétikailag a bizánci kánon je
gyeivel átitatott. Színszimbolikával és a 
közösségi lét szentségére utaló szólamok
kal legitimálja a szerző az abszolút álla
mot. Nem manifeszt e jelenség, elsősor
ban a tudatalattit bombázza — tudatosan 
pedig azt érinti, aki jártas e kultúrában. 
Jelentős tehát a vélhető interpretációs el
térés a kontextuálisan informált és a na
iv vagy csak ebben a kultúrkörben járat
lan befogadó között. A címadó tartalom, a 
„mi”, a szakrális közösség szentsége ma
tematikai terminológiával is kifejeződik: 
„Integrál”. A főhős egyszerű másolással 
indít; elégségesnek érzi e gesztust a rend
szer céljainak dicsőítésére, ami megint 
csak a kánon vallásos értelmének, a tör
vénynek az újraírására: egyedüli legá
lis terjesztésére, megerősítésére utal. 
A jel(kép)rendszer lehetővé teszi, hogy 
a benne járatosak a kanonikus státusz 
megbillenésekor gyanúval élhessenek: a 
kanonicitás ellenében e hagyományban 
felmerül, nem hamis-e a vezér. A tradí
ció kétarcúságára: a szent és a hamis, 
azaz álszent törvény kettős lehetőségére 
történik ekkor utalás. Az ortodox kultú
rákban a bitorolt szentség, az ál-azonos
ság ugyanis letaszítandó, ld. pl. az álcá
rok elleni hajszát, lázadásokat, másrészt 
a florenszkiji ördög-meghatározást, mely 
az igazi megtévesztő közelségével defini
álja a gonoszt.b

A rendszer mindenhatóságába vetett 
hitből a főhőst érzéki s egyben érzelmi 
élmény billenti ki, amely rögvest tema- 
tizálódik s formalizálódik. Naplóformájú 
elbeszélése csakugyan rögzíti a pillana
tot: írása zeneivé, képivé, vizuálisan ér
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telmezhetővé válik, amint átszellemül. 
Rendbontóvá, formát semmibe vevővé, 
kaotikussá lesz, amint megbomlik belső 
kiegyensúlyozottsága, s erőt vesz rajta a 
másság; megérinti a másik. Matematikai 
terminusai pedig, melyeket a rendszer 
céljainak magasztalására hívott segítsé
gül, addig is a határokat feszegették, hi
szen a végtelen aritmetikai szimbólumait 
kereste, mostantól a szerelmi élmény le
írására szolgálnak. „Szerelmük” azonban 
eltér a műfaji szabályoktól. Nem a fennál
ló rend ellen feszül, hanem gyanús, tisz
tátalan, ellentmondásos: a nő nagy való
színűséggel egy szerveződő puccs céljaira 
kívánja felhasználni a központi intéz
ményben dolgozó férfit. Vonzalmuk köl
csönössége azonban nem zárható ki telje
sen. A férfi főhős sebtiben, még kontroll 
és interpretáció nélkül rögzíti a tényeket, 
s odavetett, fésületlen szavai arról tanús
kodnak, hogy a másik, a nő ugyancsak 
bevonódott. 0, a férfi, a konspirációs cél
ra felhasználni kívánt „szám” (a regény 
terminusa a személyre, egyébként betű 
a neve: D) nem hagyta tehát érzelmileg 
érintetlenül a kémnőt.

A mű végi rendcsinálás, a lélek=betegség 
állami, hatósági kioperálása sem jár teljes 
sikerrel, mert a célszemélyt újra megérin
ti a kellemes vadság: látja megint a sze
retett és kívánt nő, „I” kiálló, éles fogait... 
A testiség emlékeztet a lélekre, s mintha 
minden csírájában újrakezdődne.

A lejegyzés vágya és kezdeti, rendszer
azonos helyzetének rögzítése ugyan még 
nem a fantázia megjelenésének volt kö
szönhető, azonban az élmény, a szerelem
tapasztalás és a krízis szöveggé: hete
rogén, polifon, önértelmező irodalommá 
válása már annak tulajdonítható.

Szathmáry Kazohiniája az utazó-nar
rátor eltávolító gesztusának alakzatá
ra épít. A csak pragmatikusan és a csak 
szimbolikusan gondolkozni tudó népe
ket megismerve a hajótörött főhős-narrá
tor nem akar annak a tudatára ébredni, 
hogy saját világa, az Erzsébet-korabeli 
Anglia ugyancsak hordozza a fenti saját
ságokat. Ölre menni egy szimbólumért, 
halálba küldve életerős és ártatlan férfi
akat -  mi másról szerzett tudomást, ha 
nem erről, a behinek országában? A tech
nikai sterilitást mentálisan is tökély- 
lyé fokozó kinek által a jobbára gyógyít
hatatlan, javíthatatlan, menthetetlenül 
elromlott — vagy eleve hibás -  egyedek, 
eretnekek számára létrehozott behinte
lek ciklikusan a jelteremtés-jelhasználat- 
jeíimádat alig követhető tobzódásába ful
lad. Eltartóik, a gyűlölt kinek védik meg 
őket a végső helyzetekben saját maguk
tól. (Működik itt egy bizarr áthallás Az 
Üveggyöngyjáték kai; a nagyvonalú, táp
láló külország gesztusa, melynek köszön
hetően létezhet a szimbolikus, szellemi 
életet élő zárvány. Az értékhangsúlyok 
természetesen mások. Hessénél a külső 
állam nagyrészt tisztelettel tekint a bel
sőre, s az ábrázolásmód és a hangvétel 
ott pszichologikusan neutrális, amíg itt 
nyomatékosan szatirikus.)

Fokozva, nagyítva, hiperbolizálva, 
de mégis saját szavait kell ismételnie 
Szathmáry Gulliverjének, amint a két

eseménysort -  saját sorsát és az idegen 
behinek társadalmának mozgatórugóit 
-  leírja. A könyvet az feszíti szét, hogy 
sem a szereplő, sem a narrátor (a ket
tő ugyanaz) nem engedheti meg magá
nak, hogy honfitársaival közölje a meg- 
tapasztaltakat. A megmenekülés után a 
derék angol katonák ugyanis fantáziá- 
lásnak, lázálomnak minősítik kalandja
it, s ő maga is igen hamar ráébred, hogy 
legjobb lesz, ha elhatárolódik saját ma
gától. Megszületett viszont a mű, az ú t
leírás, amelyben foglaltak kísértetiesen 
hasonlítanak saját hazájának aktuális 
viszonyaihoz, azonban ezt ő nem ismer
heti be. Nem fűzheti, nem kötheti össze 
a két tapasztalatot. Marad a minden
nél beszédesebb felkiáltójel, a leírtak és 
a deklaráltak közti ellentmondás, a gyá
va mesélő önleleplező gesztusa. A kínzó 
hosszadalmasság, az aprólékos mesélés, 
a minden furcsaságot leíró redundancia, 
a rengeteg ismétlés is ebben a modali
tásban nyeri el jelentőségét. Ami ennyi
re szemmel látható az egyik oldalon, azt 
le kell tagadnia annak érdekében, hogy 
oda, amely Kazohinia tükörképe: ha
zájába zökkenőmentesen visszatérhes
sen. A főhős tehát, amint szembesül sa
ját honfitársaival, akaratlanul leleplezi 
közös civilizációjukat. A hasonlóság fel
merülésének botrányáig el sem jutnak, 
minthogy a megtévedt fantáziáiét ide
jekorán leállítják. Totális képtelenséget 
látnak már az első szavaiban. Olyan fo
kon tabu a saját lét verbalizálása, hogy 
az érintettek mást sem tesznek, mint 
szakadatlanul hárítanak. A narrátor
szereplő így áthidalhatatlan szakadékot 
képez saját írásműve és annak értelme
zése között. Szavai beszélnek, melyeket 
aztán megtagad.

Zamjatyin esetében szöveghez és ese
ményhez tapadt, jelen idejű elbeszélés fo
lyik a naplóban, az intonáció elsősorban 
érzelmi-indulati, a felismerések szelle
mi nyomatéka így a főhős lehetősége
it tekintve elsikkad. Az érzelmi láza
dás feltámadása, a másféle (ld. az általa 
anyává tett 0-t, aki lényével szegül el
lene a törvénynek, miszerint el kell sza
kadni gyermekünktől) lázadások tolerá
lása és a csalódás, valamint a hatalom 
visszaütésének mentális elviselése szo- 
rítójában folyik a cselekmény és íródik 
a napló-regény. A hősnek az időbeli tá 
volság híján nincs rálátása a történtek
re -  a naplóforma másféle reflexiós há
lót sző. Hesse megértő, széles látókörű, 
retrospektív elbeszélője a rokonszenve
sen elfogult, hűséges, empatikus króni
kás szerepét játssza, hihetően. Egy kül
ső pozícióból, a különösképp gyanakvó 
olvasóban azonban itt is felmerülhet: mi 
lehet a narrátor célja, motivációja ezzel a 
kanonizációval? Mi az a beszéd- és írás
helyzet, kommunikatív szituáció, mely
be ágyazódik -  avagy amelyet előidéz
ni szándékozik? Netán így, alternatív 
múltat gyártva Kasztáliának, Knecht 
nyomába eredve — az ő szellemi öröksé
gének felélesztésére, annak aktualizálá
sára buzdít? A Rendből való kilépésre, a 
Rend átalakítására? Nem direkten, ha
nem egy megformált, sokrétű, értelme
zendő életrajzi anyagot tárva elénk.

A megértés csakis személyes és szere- 
tetteli lehet, a dolgok sokarcúsága kizá
rólag így tárul fel, mondja Bahtyin.c így 
nem redukáljuk a másikat egy vázra, 
képletre, s meglátjuk benne azt, ami nem 
fér bele (mégoly tökéletesnek is látszó) 
képletünkbe, rendünkbe, rendszerünkbe. 
Ám nem minden fér bele az egyén által 
vállalható perspektívába, csak transz
cendens nézőpontból békíthető össze az 
elnyomó az elnyomottal. Az utópiák ta
nulsága, hogy nem létezhetnek: ami még
is, ami megmarad belőlük antiutópiává 
válván, az a másság megtapasztalása, 
amelyet vagy elnyomó idegenségnek ér
zékelünk, vagy a másik megoldás, atti
tűd, irányulás érvényességének, legalább 
méltányolásának egzisztenciális-narratív 
konstatálásával regisztrálunk. A néma 
Krisztus a kettő összeoldásában értet
te meg az Inkvizítort. Knecht a második 
utat járva döbbent rá a külvilág problé
máinak, gondjainak, szenvedéseinek ré
tegzettségére, s lépett ki oda védett bel
világából. Krónikása pedig megértéssel 
mutatja fel, rajzolja meg alakját. Ha ke
vés testi vonatkozással is...
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Jegyzetek
leg en d án ak  hagyja meg, amit nem lehet ki

deríteni (halálának körülményeit), de amit ki 
lehetne: gyermekkorát, eredeti családját sem 
igyekszik megismerni. Önkorlátozó, de ez lá t
hatólag nem okoz nehézséget számára. Nem 
problematizálja a tényt, hogy az érvényes élet 
számukra a Rendbe történő eljutással veszi 
kezdetét. Az ottani szocializációt aztán tüzete
sen értelmezi. Másfelől látványosan pluralista: 
megelégszik azzal a köztudatban létező véleke
déssel, hogy tudásunk véges. A fiktív és a való
ságos viszonyát tekintve is határozottan meg
engedő. Az üveggyöngyjáték komolyan előadott 
történeti előzményei elé izgalmas Knecht-for- 
dítást tesz a „nem létező” bizonyos fokú priori
tásáról a „létező” előtt! Azt sem rejti véka alá, 
hogy a Játékm ester kilépésének megítélése nem 
volt egyöntetű a Rendben. Azzal azonban, hogy 
éppen ő -  az egyébként névtelen, végig fejedelmi 
többesben nyilatkozó krónikás, aki a címlapon 
a címazonosság folytán a „szerzővel”: Hessével? 
azonosítódik — kapott megrendelést Knecht hi
vatalos életrajzának megírására, egyben azt is 
nyilvánvalóvá teszi, hogy az ő mozgalmuk: az el
fogadóké győzedelmeskedett, s dicsőséges, ma
gasztaló életrajz születhet a kilépőről. (Nem vár
ható tehát itt és most az árulás megbélyegzése.)

17



HELIKON

GÁL ANDREA

P o e  nyom ában: líra i fa n ta sz tik u m
Papp Attila Zsoltnak a tavalyi évben im

már a második verseskötete jelent meg, s 
már címében -  Fogadó a senkiföldjén -  jel
zi az olvasónak a kötet hangsúlyozottan 
fikciós és még inkább imaginárius jelle
gét. A cím szintagmáját a senki határozza 
meg leginkább, teszi sejtelmessé, titokza
tossá, az olvasót meg -  jó esetben -  kíván
csivá. A kötet szerkezete a szerzőnek azt az 
igyekezetét fedi fel, hogy vegyük komolyan 
ezt a meghívást a senkiföldjére, a címet ne 
csupán egy olyan metaforának tekintsük, 
amely esetleg (poétikus hangulata miatt) 
jól fest a kötet borítóján. Nem, ez a kötet 
valóban elvezet egy helyre bennünket, Papp 
Attila Zsolt ide összegyűjtött versei valóban 
egy, a létezés és a nemlétezés között lebe
gő' területre kalauzolnak. A kezdő és a be
fejező vers markánsan járul ehhez hozzá, 
és mintegy arról ad hírt az olvasónak, hogy 
létezik a szövegeknek egy lehetséges, ösz- 
szefüggó' olvasata, amely már-már narratív 
szálra fűzi az egyes versszituációkat, sze
replőket, beszélői szempontokat.

Az első vers (B elép és  A z  E z ü s t  Ó rá h o z  
címzett fogadóba) szó szerint bevezeti az ol
vasót erre a helyre, ahol elsó' látásra min
den megnyugtató: „Ki itt belépsz, a remény 
nőjön benned”, „ha elfáradsz a bajtól és a 
gondtól, / most érted mér időt a falióra”. A 
szonett első tercinájához érve azonban már 
sajátosan torzul a hangulat -  „itt senki 
sincs, magad vagy csak e térben” -  ahhoz, 
hogy az utolsó négy sorban hangsúlyozot
tan a félelemkeltés irányába mozduljon el:

„és minden jó lesz, attól eltekintve,
hogy éjszaka majd megmozdul bolondul
az óra fent -  s a sűrű vaksötétben
ó hallga csak, ahogyan félrekondul!”
És ettől a momentumtól kezdődően el

szabadulnak a kötetben az éjszakai lények, 
bizonytalankodások, félelmek. Az én olva
satomban olyan ez a kötet, mint egy szellem
lakta hely, melyben mindegyre ugyanazok 
a motívumok ismétlődnek, olyan motívu
mok, melyek számomra elsősorban a fan
tasztikus irodalmat (és filmeket) idézik meg. 
Hangulatának megteremtői nagyrészt az 
olyan szereplők, mint az álomparti ember, 
akinek „a puszta jelenléte elriasztja / a fá
kon körbe1 virrasztó madárrajt”, az álomfa
lók, a testtelen szellem, az angyal, a csuk
lyás árny, akinek a nyomában zúzmara 
marad, a féreg, a középkorias vásártér la
kói (Püspök, Hóhér, Bohóc, Poéta, Bolond), a 
halál, na meg természetesen a narrátor, a 
versek beszélője. Ez utóbbi sajátos per
spektívája azt sugallja, képes áttűnni az idő 
különböző momentumai és a tér egymástól 
távoli pontjai között. O az is, aki A vasárna
pi tél elején kinéz az ablakon ahhoz, hogy a 
verszárlatban már kívülről figyelje a házat 
és önmagát: több versben megkettőződik, és 
sejtelmes attitűdje olyan titkok tudójának 
mutatja, amelyekhez csak úgy juthat hozzá, 
ha mások álmában otthonosan mozog. A tü
kör több változatban is megjelenik, de leg
inkább mégis üres marad, amikor belenéz 
valaki. A fent megidézett figurák nemcsak 
szellemi valójukban térnek el a köznapitól, 
hanem testük is megbomlik („parányi rés 
a húsban, átfúj a szél”, maszkként levethe
tő arc, lehúzható bőr). A legtöbb részletezés 
mégis a hely megmutatásában áll rendelke

zésünkre, variánsai a senki földje, a senki 
háza, a leghátsó szoba, ahol a senki házá
nak gazdája, esetleg a Nagy Inkvizítor vár, 
a puszta, kékesszürke, vigasztalan boly
gó, melyet be lehetne lakni, az üres terek, a 
hajnali Prága, ahol vágtató lovak csattogá
sa hallatszik, a veszendő és furcsa városok, 
a tökmagszínű, világvégi táj, az elhagyatott 
ház zöld asztallal és zöld penésszel. A felso
rolásból talán érzékelhető a kötet hangula
ta: fantasztikus, gótikus, néhol ijesztő, néhol 
meg melankolikusan elmélkedik ezen a vi
lágon, a senkiföldjén, ahol a létezés nem bi
zonyosság.

A befejező versben, amely kivezet ben
nünket Az Ezüst Órához címzett fogadó
ból, a szerző meg is jelöl néhányat a forrá
sok közül, melyeket kötete motívumaiban 
és hangvételében megidéz: Kafka, Poe és 
Bunuel. Tagadhatatlan, hogy van a ver
sekben valami e hármas hatásából. Annak 
megválaszolására, hogy pontosan micso
da, elég egy verssort kiemelnünk: „itt lép
tünk át Szürreáliába” (A N u lla  P a ra m éter ). 
A fantasztikum, amelynek elemeit az előző 
bekezdésben talán túlságosan is egysíkú- 
an soroltam fel, sajátos, absztrakt formá
ban jelentkezik, úgy, hogy éppen a szürre
ális határát súrolja. „Az elmeszűrőt máról 
elfelejtjük” -  tesz egy lépést a versek beszé
lője a szürrealizmus felé, majd:

„a sosemvolt időknek szó-beszéde, 
mi visszaér majd száz szűrőn keresztül 
a ház elé, ha visszaérne végre.”

(Az álomparti ember igaz története) 
Az egész kötet tekinthető szelídebb vál- 

fajú szürreális látomásnak: „Hallani még 
az emberi beszédet, / de jelentése itt már 
nem világos” (Hangyanyár), de ennyiben 
nem merülhet ki. Éppen a kezdő és befejező 
vers, amely némileg konkretizálja a vers
helyzetet (kötethelyzetet), közelíti inkább 
a Poe-féle lírai fantasztikum felé. A Roger 
Caillois-féle fantasztikus antológia elősza
vában például a szerző tizenkét tartalmi 
kategóriát sorol fel, melybe a legtöbb ide 
kapcsolódó téma besorolható. Ezek közül a 
Papp Attila Zsolt kötetében legalább öt is

mételten előfordul: (4.) Megszemélyesített 
halál, amint feltűnik az élők között, (5.) 
Megmagyarázhatatlan és láthatatlan „do
log”, amely azonban jelen van, (10.) Álom 
és valóság határainak összemosódása, (11.) 
Szinte megsemmisülő tér, (12.) Ismétlődő 
vagy mozdulatlanná váló idő. A Fogadó a 
se n k ifö ld jé n t ezek szerint explicit tematikus 
szálak fűzik a fantasztikus irodalomhoz, 
mint láttuk, főként a szinte megsemmisülő 
tér variánsai jelentkeznek hangsúlyosan.

A szürreális-fantasztikus olvasatba ter
mészetesen nem fér bele a kötet minden da
rabja, s furcsamód úgy tűnik nekem, hogy 
éppen a többi szöveg szintjére fel nem emel
kedő versek ezek. Könnyen megtörténhet 
azonban, hogy ez azért van így, mert szá
momra a fantasztikus olvasat izgalmas, 
ami pedig kilóg belőle, az kevésbé érdekel. 
Még ilyen kockázattal is fenntartom azt 
a megállapítást, hogy a T a lp a d o n  térkép , 
H a rm in c , E g y  n a g y k a b á t d ecem b erb en  cí
mű szövegek kedvesebb, naivabb, egyértel
műbb attitűdje ront a kötet szintjén.

Ugyanakkor számba kell vennünk azt is, 
hogy még legalább 3-4 olyan szempont kí
nálkozik a kötet olvasásakor, amely épp oly 
csábító perspektívát ígér, mint a fantaszti
kus-szürreális interpretáció. Az idő proble
matikája mindenképpen szembeötlő, rész
ben ezt érinti Farkas Wellmann Évának a 
Bárka 2008/5. számában olvasható recen
ziója. Aztán feltevődik a 19. század végi- 
20. század eleji poétikai hagyomány eleven 
működtetése, melyet Karácsonyi Zsolt is 
érintett a kötet kolozsvári bemutatóján el
hangzott, később pedig a H elikon  hasábjain 
megjelent írásában, és amelyről egyébként 
Papp Attila Zsolt első kötete kapcsán is be
széltek kritikusai. Ide kapcsolódhat a kötött 
versformák használata, bár ebben a máso
dik kötetben sokkal több a szabad vers, vagy 
legalábbis az olyan szöveg, melynek formá
ját a beszélő attitűdje dinamikusan szerve
zi, teszi töredezetté vagy végletesen kötötté. 
Szembeötlőek ugyanakkor a József Attila-i 
parafrázisok. Érdekes, hogy a szerző olyan 
verssorokat ír át, amelyek nem az expliciten 
szürreálisak közül valók, mint „Valamit na
gyon rendbe kéne tenni, / valamit nagyon, 
hogy sínre álljon” (Ezüstvasárnap), vagy 
„Almában izzad egy kicsit. / Szemére hull 
két lódarázs” (A nyári prém).

Nem utolsósorban a nyelvi lelemény he
lye is a F o g a d ó  a  sen k ifö ld jén . Talán a ma
gyar irodalom (erdélyi köztudatban rögzült 
változatában) elhíresült, a Kányádi-költé- 
szetből ismert hangyatejnek rokona a han
gyaboly, hangyavár, hangyanyár, hangya
nyáj, hangyanép sorozat, amely nem így, 
összefüggően olvasható, hanem az egész 
kötetben elszórtan, különböző kontextusok
ban. A metafiktív gesztusokat szintén szó
fordulatokba sűríti: (a halál) „összevissza 
folyt tintavér”, „sütkéreznél most egy nyá
ri versben”, nem beszélve az elmeszűrő és a 
szürreália fennebb idézett esetéről.

Summa: Papp Attila Zsolt az első vers- 
gyűjteményéhez képest jóval markánsabb 
hangon jelentkezett ezúttal. Az a szürreá
lis-fantasztikus kísérlet, melyet én olvas
tam ki a könyvből, újszerűnek és követke
zetesen kitartottnak tűnik számomra, s 
mint ilyen, sikeres hangja lehet a további 
köteteinek is.

Papp Attila Zsolt: Fogadó a sen
kiföldjén. Erdélyi Híradó Kiadó -  
Előretolt Helyőrség Szépirodalmi 
Páholy, Kolozsvár, 2008.
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Az én (csonka) családomnak 1951. június 15-ének 
hajnalán hozták ki azt a kitelepítési végzést, mely sze
rint huszonnégy óra múlva üresen vagyunk kötelesek 
átadni a lakásunkat, illetőleg hogy a következő nap 
reggel teherautó fog értünk jönni, hogy kijelölt kény
szerlakhelyünkre szállítson.

Az iskolában már év vége felé járunk, a hatodik osz
tályt fejeztük be. Azon a napon én persze mást se te t
tem, mint segítettem anyámnak a lakás bútorzatának, 
holmijainak felszámolásában. Hogy úgy mondjam: „állt 
a bál...”

A szép kora nyári napon, a kora délutáni órákban 
csöngetett valaki; Dezső állt ott, rövidnadrágban, fe
hér ingben, piros üttörőnyakkendőben (akkoriban nin- 
denki úttörő volt). Zavartan mondta, hogy őt küldték 
fel hozzám a kérdéssel, miért nem jelentem meg úttö
rőrajunk év végi gyűlésén. Csak álltunk ott egymással 
szemben némán, zavartan; mondtam, mutattam, hogy 
mi van. Azt hiszem, nemigen értette, érthette (bár ki 
tudja, írásaiban ő is emlegeti ezt a kitelepítési fenyege
tést); talán mondott valamit zavartan, az is lehet, hogy 
könnyek ültek a szemében.

Aztán sok évig nem találkoztunk.

Jó néhány év telt el. 1957 után raktárosként dolgoz
tam a Széchényi Könyvtár Hírlaptárában (miközben 
esti hallgatóként jártam  az ELTE Bölcsészkarára). Az 
egyik kései órán a hírlapolvasó-terem pultjánál kék 
raktárosköpenyemben helyettesítettem valamelyik kol
légámat. (Megint egy véletlen irodalmi egybeesés: 1956 
előtt Jékely Zoltán dolgozott itt hírlaptári teremfelügye
lőként.) Csend volt az olvasóteremben, zárás előtti óra. 
Egyszer csak megállt előttem egy magas, nagyon isme
rős fiatalember. „Dezső!” -  mondtam repesve. „Miklós!” 
-  mondta lelkes örömmel. Olvastam már pár versét az 
Elet és Irodalomban.

Persze a költészetről kezdtünk beszélgetni, úgy em
lékszem: Vas Istvánnak a Kortárs akkori friss szá
mában megjelent új, hosszú sorokban írott verse
it dicsértük. O azért jött a Hírlaptárba, mert külföldi 
sportújságokat keresett, angol focibajnokságról akart 
eredményeket, adatokat kigyűjteni. (Mondanom sem 
kell: nem járt sikerrel -  ilyen sajtótermék nem já rt a 
nemzeti könyvtárba.)

Akkor is eszembe jutott ez az emlék, ez a játékok
ban, bajnokságok eredménytáblázataiban elmerülő 
szenvedélye, amikor a „Sárga Könyvben” a Tallózás az 
ó'szi-tavaszi táblázaton című nagyon szép, rejtélyesen 
melankolikus költeményét olvastam. A későbbi próza
kötetekben megjelenő eredménytáblázatok is ezt a mo
tívumot viszik tovább.

Számomra -  lelkem mélyén -  Tandori Dezső most 
is ugyanaz, ugyanolyan, mint amilyennek kisfiúként 
megismertem. Úgy érzem: műveinek játékos komolysá
ga, a szellemesség, amely költői filozofikumával társul, 
összekapcsolódik ezzel az egykori képpel.

Azaz -  mégsem. Vitába szállók a saját „ugyanazozá- 
sommal”. Egykori gyerekpajtásomból érett művész lett. 
Tandori, a hetvenéves férfi szinte beláthatatlanul ha
talmas életművet teremtett.

És ez nem Semmi.

FOGARASSY MIKLÓS: Tandoriról, gyerekko
ri pajtásom ról (Önéletrajzi töredék). Kortárs, 53. 
évf., 2009./3.
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MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT?

T ü re lm etlen ü l h a llg a tu n k ?
A romantika imádta a bőbe

szédűséget. A 19. század szim
fóniái sorra megkísérlik az egy
órás vagy annál is hosszabb 
próbára tevését annak a jóin
dulatú hallgatóságnak, amely 
végül is azért ül be a koncert
terembe, hogy hosszú ideig 
megfeledkezzen a világról. A 
mai zeneértők zöme is szívesen 
fogadja a hosszú (újrafelfede
zett) romantikus zeneáradato
kat. Újra divatba jöttek a ro
mantikavégi óriás-szimfóniák. 
De csak annak a rendkívül vé
kony komolyzene-kedvelő réteg
nek, amely végül is kitölti a mai 
hangversenytermeket. A nagy 
többséget semmilyen módon 
nem lehet ebbe belevonni. Ok 
másfele haladnak, mások az el
várásaik, mások a kedvenceik. 
De mit is akarnak ezek az OKI

Mindenekelőtt RÖVIDSÉGET.
Ezt akarták a 20. század eleji 

komolyzenei alkotók is. „Jó a ze
ne, ha jókor vége” -  parafrazál- 
hatnánk a közismert mondást. 
Addig koncentrálták a műve
ket, amíg úgy elfogytak belő
lük a hangok, hogy egyetlen 
hang megütése is már önálló 
zenedarabnak számított. Miért 
is volt ez a nagy igyekezet a 
„ki írja a legrövidebb kompozí
ciót” versenyben? Talán a kife
jezés tömörségéért vívtuk meg 
harcunkat akkoriban? Talán a 
közönség figyelmének felkelté
se és megőrzése miatt? Talán, 
mert elfogyott az ihlet és talán 
még a szorgalmas munka utáni 
vágy is? Vagy mindez egyszer
re hatott? Talán: IGEN. De azt 
hiszem -  végigélve a 20. szá
zad nagy részét -, hogy mind
ez a kísérlet kényszerűségé
ből született: ELFOGYOTT 
A TÜRELMÜNK MINDEN 
IRÁNT, így a zenével szem
ben is türelmetlenek lettünk. A 
könnyűzene azonnal élt is a le
hetőséggel, rövid, tetszetős, pár
hangú zenedarabokra váltott 
át. Éz önmagában nem is volt 
nagy újdonság a könnyűzené
nek, a szórakoztatásnak mindig 
is figyelnie kellett a hallgató
ság türelmére, a tiltott küszö
böt nem is lépte át sohasem. Az 
új az volt, hogy szinte napon
ként kínált újdonságokat: ami 
tegnap siker volt, az mára már 
elavult -  adták ki a jelszót. A 
modern komolyzene is megpró
bált felzárkózni türelmetlensé
gük kiszolgálásában: minden
nap valami újat produkáltunk. 
Azután az újdonságokba is be
leuntunk, mondhatnám: beletü
relmetlenkedtünk.

Erre gondolok, miközben ke
vésbé játszott Bartók-művek- 
ből összeállított műsort hall
gatok. Az Első' hegedűversenyt 
játssza kiválóan egy számom
ra ismeretlen, de rendkívüli te
hetségű fiatal művész. A közön
ség érdeklődve figyel: látszik 
a hallgatóság arcán, érződik 
a terem légkörében. Majd vál
tozik a „kép”, hírneves mély
hegedűművész a befejezetlen 
Brácsaversenyt játssza -  gyö
nyörűen. A közönség semmit 
nem változik, talán egy kicsit 
türelmetlenebb, mint előbb volt 
a sok szép romantikus rész
let varázsában megmártóz
va. A Csodálatos mandarin ze
néje alatt már szinte láthatóvá 
válik a türelmetlenség. Az ud
varias tapsok — a fel-felbuz
gó lelkesedéshullámok között — 
ugyancsak arról árulkodnak, 
hogy a ma közönsége valami 
mást vár. Bármi legyen az, de 
szakítson, tépjen, ideget borzol
jon, filmként peregjen, minden 
pillanatban más legyen: kihívó 
és színpadias, világot hódító és 
egy emberhez szóló, nagyvona
lú, divatos, keveset mondó, de 
legfőképpen: RÖVID.

Én meg csak bámultam a kö
zönséget: milyen idegen szá
momra. Csodáltam az any- 
nyira szeretett Bartók-zenét. 
Sajnáltam a levegőben úszó fur
csa türelmetlenséget. Mennyi 
gyönyörű részlet siklik el a tü
relmetlenség miatt. Milyen gyö
nyörű tájakra vezeti hallgató
ságát ez a muzsika, de érdemes 
lenne egy kicsit még elidőz
ni a szépségekben gyönyörköd
ve. És azután visszaemlékez
ni rájuk, amikor a zene ismét 
elénk hozza a már megcsodált 
részleteket. Milyen szép len
ne együtt felépíteni ezt a ér
zékekből, érzésekből, gondo
latokból szőtt zenevárat ITT, 
A KONCERTTEREMBEN, E- 
GYÜTT!

Zavar ez a mindenünnen fel
bukkanó türelmetlenség, mert 
ne higgyük, hogy csak a ko
moly művészetek felé nyilvá
nul meg: ott van mindennapi 
életünkben is. Türelmetlenül 
hallgatjuk beszélgetőtársun
kat, türelmetlenül fogadjuk a 
felénk özönlő milliónyi hírt. 
Türelmetlenek vagyunk önma
gunkhoz is. Emlékezetemben 
kutatok: vajon ilyen türel
metlenek voltunk mindig? 
Lesz-e majd egyszer újra 
TÜRELMÜNK?

TERÉNYI EDE

19



■H HELIKON

Májusi évfordulók
1 -  150 éve született Alexandria I. Philippide román költő
2 -  150 éve született Jerome K. Jerome angol író

70 éve halt meg Ivan Ivanovics Katajev orosz író 
490 éve halt meg Leonardo da Vinci 

3 - 5 0  éve halt meg Csendes Zoltán statisztikus 
80 éve született Mester Zsolt író 

4 -  130 éve született Cvetko Golar szlovén író
5 -  70 éve született Nagy Kálmán műfordító 

100 éve született Radnóti Miklós költő
380 éve halt meg Szymon Szymonowicz lengyel költő

6 -  110 éve született Benamy Sándor író
150 éve halt meg Alexander von Humboldt német tudós 
60 éve halt meg Maurice Maeterlinck belga költő

7 -  130 éve halt meg Charles De Coster belga író
90 éve született Borisz Abramovics Szluckij orosz költő

8 — 270 éve született Stanislaw Trembecki lengyel költő
9 -  310 éve született Gregorio Mayans y Siscar spanyol író
10 -  80 éve született Kányádi Sándor költő

360 éve született Pápai Páriz Ferenc tudós
11 -  100 éve született Herceg János író
12 -  150 éve halt meg Szergej Tyimofejevics Akszakov orosz író

170 éve született Reinis Naudzite lett író
13 — 200 éve halt meg Giuseppe Giusti olasz költő

35 éve halt meg Szinetár György író
14 -  120 éve halt meg Enrich Winterhaider román költő
15 -  160 éve született Zofia Urbanowska lengyel írónő
16 — 170 éve született Sully Prudhomme francia költő
17 -  60 éve halt meg Balázs Béla író
18 — 120 éve született Gunnar Gunnarson izlandi író

100 éve halt meg George Meredith angol író
19 -  210 éve halt meg Pierre Beaumarchais francia drámaíró
20 -  210 éve született Honoré de Balzac francia író
21 -  370 éve halt meg Tommaso Campanella olasz filozófus

90 éve született Fehér Klára írónő 
70 éve született Lászlóffy Csaba költő, író 
60 éve halt meg Klaus Mann német író

22 -150 éve született Arthur Conan Doyle angol író
40 éve halt meg id. Indig Ottó író 
70 éve halt meg Ernst Toller német költő

23 — 210 éve halt meg Thomas Hood skót költő
24 -  130 éve halt meg Jozef Balzy szlovák költő
25 -  150 éve született Kanyaró Ferenc irodalomtörténész
26 -  160 éve halt meg Anne Bronté angol írónő

90 éve halt meg Gozsdu Elek író
80 éve született Nicolae Hóiban román író

27 -  585 éve halt meg Giovanni Sercambi olasz író
28 -  220 éve született Bernhard Severin Ingemann dán költő 
29- 135 éve született Gilbert Keith Chesterton angol író
30 -  40 éve halt meg Benedek Marcell író
31 -  80 éve halt meg Harsányi Kálmán költő

190 éve született Walt Whitman amerikai költő
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adójuk  2%-val a H E LIK O N  fo ly ó ira to t. 
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COD FISCAL: 5561950  
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R 043R N C B 0106026589510001  
BANCA: BCR CLUJ 
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Vagyon
Azok az adottságok, amelyek al

kalmassá tesznek valakit arra, hogy 
vagyonra tegyen szert, ...

Antoine de Rivarol (1753-1801), 
francia szerző aforizmájának folyta
tását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. Az aforizma folytatásának kez

dete. 10. ... Bronté, az Üvöltő sze
lek című regény szerzője. 11. ... Rae, 
Martin Ritt filmje. 12. Jugoszláv dik
tátor volt (Joszip Broz). 13. Kaluga, 
orosz város folyója. 14. Magyar 
Bajnokság, röviden. 15. Rádióműsor 
beprogramozása. 17. ... királynő, P. 
B. Shelley műve. 18. Német bibliog
ráfus (Johann Sámuel). 19. Petra vá
ros másik neve. 21. Voznyeszenszkij 
poémája. 22. Tréfás színpadi bemon
dás. 23. Ritka női név. 25. Összeg. 
27. Győri sportklub. 28. Többé nem, 
angolul. 30. Latin kettős betű. 31. 
Ilona beceneve. 32. Fogyasztható

folyadék. 33. Germán mesealak. 
35. Francia Forma-l-es versenyző 
(Alain). 36. Az aforizma folytatásá
nak befejezése.

FÜGGŐLEGES
1. Idegen szavak előtagjaként 

módosulás a jelentése. 2. Erre a 
másik helyre. 3. Pengetős hangsze
ren játszó. 4. Szöveghez fűzött meg
jegyzés, magyarázat. 5. Árnyszélek! 
6. Kassziterit. 7. Mauna ..., ha
waii vulkán. 8. Junior, röviden. 
9. ímmel-..., nem sok örömmel. 13. 
Zavaros doh! 16. Női becenév. 17. 
Végigtapogatva kikutatja. 19. ...kel
lő: mihaszna. 20. Lehelet, lélegzet 
-  angolul. 22. Pasas, angolul. 24. 
Kubai író (Lisandro). 25. A kén és a 
nátrium vegyjele. 26. Mindig kéznél 
levő hosszmérték. 28. Út fasorral. 
29. Budapesti egyetem. 31. Ehhez 
hasonló (költőies). 34. ... -móg: zsör
tölődik. 35. A foszfor és a vanádium 
vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 7. számában kö
zölt Eino Leino gondolata című 
rejtvény megfejtése: A boldog
ság kincs, te jól tudod azt, hát a 
kincsed ne nagyon mutogasd! >1948410 0 0 0 0 6 5 1 7
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