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Változó terek
Nem léphetsz kétszer egyazon térbe. A tér, ame

lyet korábban láttál, ahol korábban jártál, átala
kult már, korábbi lépteid miatt is. Ha régen házak 
vették körül a templomot, ma ott fák magasodnak.

Bármi is történjék, a tér, már soha többé nem lesz 
az, amit megismertünk, a város sem ugyanaz, nem 
is csodálkozhatunk. Várható volt, várható lesz, hogy 
az újak új módon látják a teret, nem érdekli őket, 
hogy húsz évvel ezelőtt valaki látta és megjegyezte 
magának, talán örökre. Itt, az emlékezés pillanatá
ban, a tér kezd átalakulni, szimbolikussá lesz, meg- 
foghatatlanná, ezért vág még inkább húsába bárki
nek, ha egy külső erő ezt a megfoghatatlant veszi 
célba, ha a szimbolikusát akarja átalakítani.

Gondozzuk, ápoljuk a szimbólumokat, kedvünk 
és tehetségünk szerint, de nehéz észrevenni, hogy a 
tér, az a bizonyos szimbolikus, mégiscsak odabent, 
bennünk van. Szoros kapcsolatban a külső terekben 
megjelenő jelekkel, de mégis önálló életet élve.

Ha valaki belső tereinkben őrzött szimbóluma
inkra tör, rátámad belső életünk legmozgékonyabb, 
leginkább élő részeire, akkor a szimbólumok szim
bolikus gesztusokat indítanak el. Ilyenkor derül 
fény arra, hogy a szimbolikus gesztusok és a jelké
pek által meghatározott beszéd nem minden eset
ben áll a valóság talapzatán.

Pedig a különböző jelek és képek, mint az egyes 
épületek vagy szobrok, éppen azért válhattak jelké
pekké, mert biztos talapzatokon állnak — jelentésü
ket, jelentőségüket az emlékezés és az emlékezők 
újabb hullámai sem képesek megváltoztatni.

Egy festmény restaurálható, egy épület lebontha
tó, de megőrződik a felszínen, vagy valahol, a mé
lyebb rétegekben. Az igazán erős szimbólum érez
teti hatását a tér folyamatos változásai közepette 
is. Egy igazán erős szimbólum hűlt helye talán még 
erősebb jelképpé alakul át, különösen a személyre 
szabott belső terekben.

Ha fák, bokrok, épületek, szobrok el is tűnnek a 
térből, sőt, ha maga a tér is megszűnik, még akkor 
sincs veszve minden -  amíg a térre emlékező idő 
fennmarad valamiképpen.

O L V A S Ó I N K
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B e sz é lg e té s  Z ávada P á l íróva l, 
a H olm i szerk esz tő jév e l

A szerző árnyéka
— Negyven múltál, mikor szociológiáról, 

szociográfiáról szépirodalomra váltottál. 
Mi okozta ezt a váltást? Mi kellett hozzá? 
Elszántság, bátorság, a megírandók sür
getése? Szerepe volt-e annak, hogy a Holmi 
szerkesztőségében dolgoztán

-  Nem volt ez hirtelen váltás. 
Számomra lassan minden tényező ebbe 
az irányba fordult. Leforgattunk és ’89- 
ben bemutattunk például egy Statárium 
című dokumentumfilmet -  Sipos András 
rendezte —, amely a gyújtogató kulákok 
pereiről szólt: három esetet dolgoztunk 
fel, beszéltünk családtagokkal, bírók
kal, ügyészekkel. A következő dokumen
tumfilmünk a szlovák-magyar lakos
ságcseréről szólt volna, de két úton is 
zátonyra futott: viták voltak a forgatás
ban közreműködő' cégek között is, de ma
gam sem voltam elégedett azzal, amit a 
Szlovákiába kitelepült tótkomlósi szlo
vákokkal interjúztam. Ők egyébként ’47- 
ben jelentkeztek, és kikerültek Galánta 
és Érsekújvár környékére, míg ugye az 
érsekújvári magyarokat megkérdezésük 
nélkül telepítették át Magyarországra 
-  Tótkomlósra is. Ez volt a félig önkén
tes, a magyarok szempontjából koránt
sem önkéntes lakosságcsere. Szóval ez 
a film is elakadt, évekkel később még
is befejeztük. Közben a Kulákprés című 
szociográfiám, amely először ’86-ban je
lent meg, ’91-ben kijött második kiadás
ban is, majd megpróbáltam a lakosság- 
cseréről is könyvet írni. De nem volt elég 
erős az összegyűlt anyag, meg nem is tet
szett -  így szakadt meg végül a szociográ- 
fusi munkálkodásom. Meguntam, vala
hogy megcsömörlöttem az interjúzástól, 
és ’89 után dömpingje is lett a gyorsan 
összeütött „leleplező” interjúkötetek
nek, amelyek a Rákosi- és a Kádár-kor
szakról szóltak. A tényirodalom így kap
ta meg a maga kis utó-szatírjátékát. Éz 
is elbizonytalanította az elképzelései
met. Magánéletileg is úgy alakult, hogy 
otthon kellett maradnom, és az íróasz
talt választottam, ahelyett, hogy magnó
val mászkáljak mindenfelé az országban. 
Ekkor kerültem szerkesztőnek a Holmi 
folyóirathoz, amely új viszonyokat jelen
tett nekem -  részben az írott szövegek
hez, az irodalomhoz is. Át kellett gondol
nom a saját szerepemet, meg azt is, hogy

mit válasszak, miféléket írjak. Úgy ke
rültem oda, hogy novelláim, kritikáim 
már megjelentek, de afféle társadalom- 
tudományi szemlézőnek, szerkesztőnek 
akartak engem, egy meghalt barátom, 
Vági Gábor helyére, aki szociológusként, 
társadalomtudósként szerkesztette a la
pot. így kerültem én -  nem alapító tag
ként -  ’90 őszén a Holmihoz. Persze nem 
tudtam ezt a feladatot ellátni, nem let
tem sem társadalomtudós, sem társada
lomtudományi kritikákat írató, sem a té
nyirodalmat a laphoz csábító szerkesztő, 
hanem megpróbáltam szövegek javító
gondozójaként hasznosítani magam.

-  Segíti vagy hátráltatja saját szépírói 
munkádat a szerkesztői munka, a maga 
technikai részével, amelyben sok jó szö
veggel találkozik az ember, de nyilván 
rosszakkal is?

-  Amikor az ember kezdőként közel
ről látja, hogy egy jó írás hogyan szüle
tik, hogy mi temérdek munka van ab
ban, akkor először talán visszariad attól, 
hogy ezek után maga is mutogassa a szö
vegeit. Meg hát azt is láttam, milyen kri
tikai elánnal és szerkesztői tollal esnek 
neki szerkesztőkollégák (amúgy teljes 
joggal) egy-egy beküldött kéziratnak -  
úgy is, mint valamit közlő szövegnek, de 
úgy is, mint mondatoknak, szavaknak. 
Egyrészt riasztóan bonyolultnak, nehéz
nek tűnt mindez, másrészt óhatatlanul 
felmerült az emberben, hogy vajon érde- 
mes-e szaporítani ezt a tengernyi szöveg
mennyiséget, amikor még jóból is milyen 
temérdek van, a rosszakról nem is beszél
ve. Elég sokáig botladoztam, hat évig el
tartott, míg az első novelláskötetemet -  
megfejelve egy füzérszerű kisregénnyel 
- , Mielőtt elsötétül címmel le mertem rak
ni, és nem azért, mert a kiadó húzta-von- 
ta volna, hanem én magam körülményes- 
kedtem sokat. Ez egy enyhén szólva félig 
sikerült mű, az lett a sorsa, ami az el
ső köteteké általában szokott lenni, nem 
jobb, de nem is rosszabb. Közben már író
dott a Jadviga párnája, noha nem volt ne
kem valami nagyon elhatározott munka
tervem, hogy mit mikor írok és hogyan. 
Ez valahogy ömleni kezdett, sok mindent 
vissza kellett metszeni belőle. A napló
forma lehetőséget adott arra, hogy sok

irányba elágazhasson a mese -  többször 
is elakadtam volna, ha valami klasszikus 
regényséma szerint építkezem, de itt meg 
lehetett csinálni, amit ott nem, szabad
dá tett a naplóformátum. Ami a kiválasz
tott hangütést illeti: tudtam, hogy ennek 
egy tétje van, az, hogy tudok-e elég sze
mélyes lenni. Azért döntöttem úgy, hogy 
én-elbeszélőket fogok alkalmazni. Annál 
közelebb menni egy emberi kapcsolathoz 
nem tudok, mint hogy egyiket is, másikat 
is megszólaltatom egyes szám első sze
mélyben, napló formájában, ami persze 
nem eredeti találmány, de nekem ott erre 
volt szükségem. Míg mindez el nem dőlt, 
addig nem is tudtam nekifogni — hiszen 
eredetileg még a tótkomlósi interjúimból 
terveztem valamiféle családregényt ösz- 
szekalapálni.

-  A Kulákpréshez amúgy azért válasz
tottad Tótkomlóst, mert szülőfalud, tehát 
ismerős terep, személyesen kötődsz hozzá, 
vagy elsősorban a szakember, a szociográ- 
fus számára kínált jó anyagot?

-  A kettő összefügg, nem tudom kü
lönválasztani. Az ember nyilván azért ír 
szociográfiát a falujáról, mert elég jól is
meri, meg arra is rájöttem, hogy ennek 
van egy sajátos színe, hangja, története 
a szlovák nemzetiség miatt, és ezt a vo
nulatát nyelvileg is meg tudom ragadni. 
Meg hát ott nőttem föl benne, azok között 
a díszletek között visszatekinteni néhány 
évtizedre, ugyanoda elképzelni ennek a 
múltját nem volt olyan nehéz, főleg ha az 
ember még ismert is olyanokat, akik ott 
élték le az életüket. De regényíróként is 
nagyobb biztonságot adott, hogy ismer
tem a helyet, elég volt rágondolni egy va
lóságos emberre, és könnyebb volt megír
ni egy 1915-16-os levélben valamit arról, 
mit hogy főztek, hogyan éltek, mi volt a 
munkájuk, miként gondolkodtak.

-  Minden regényedben akad valami, 
ami alapos és specifikus kutatómunkát 
igényel. A  Jadviga párnájában a szlovák 
néprajzi elemek, a Milotában a méhészet 
és a máktermesztés, A fényképész utóko
rában a fotózás, az Idegen testünkben a

Závada Pál
1954-ben született Tótkomlóson. Középiskolai tanulmányait a 

Radnóti Miklós Gimnáziumban végezte 1969-73 között, maja a Pécsi 
Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1978-ban. Ezután 
elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia szakát 1982- 
ben. A Holmi folyóirat szerkesztője 1990 óta. Regények, elbeszélések 
(.Mielőtt elsötétül, Jadviga párnája, Milota, A  fényképész utókora, Idegen 
testünk) és szociográfiai munkák (Kulákprés, Statárium ) szerzője. 2005- 
ben Kossuth-díjat kapott.
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negyvenes évek ideológiai körképe. Úgy ér
zem, kifejezetten szereted ezeket az adato
kat mozgatni, „helyzetbe hozni”.

-  Igen, ennek persze akkor van értel
me, ha az ember valamilyen okkal, ürügy
gyei vagy indokkal szenvedéllyel tudja 
szerepeltetni őket. Milota Gyurka bácsi 
például imád erről mesélni, és ezen ke
resztül próbálom elfogadtatni az olvasó
val azt a hóbortot, hogy a méhészet kul
túrtörténetét olvassa. Ez engem egyrészt 
izgatott, másrészt érdekelt az, hogy egy 
ember hogyan tudja mindezt elmondani, 
hogy tud összefüggést teremteni a ma
ga mítosza és e között. Az ideológiatörté
netek, észjárások is csak akkor tudnak 
működni, ha valakik az ilyesmit szenve
déllyel tudják vállalni, képviselni, ha ké
pesek vitatkozni róla, ha befolyásolja a 
gondolkodásukat és tetteiket.

-  A nyelv elbeszéli ezeket az ideológiá
kat is?

-  Valamiféleképpen 
hordozója meg lelep- 
lezője is azoknak.
Szeretem ezeket az 
eredeti nyelvi eleme
ket szerepeltetni, mert 
sokkal többet elárul
nak, mintha nekifog
nék magyarázni. Sőt 
bizonyos cselekvések 
motívumai is érthe
tőbbé válnak, ha egy- 
egy ilyen narrátori kó
rus a maga korabeli 
szóhasználatával a gu
banc közepébe markol, 
és megragadja azt, 
amitől az egész bűz
lik, annak a szavait, 
a hangulatát. Maguk 
a mondatok mégis iro
dalmi mezőben kép
ződnek, nem olvasha
tók tehát közvetlenül, 
szó szerint, nem fordít
hatók le direkt módon, 
vagy mondjuk a szerzői vélemény hordo
zóivá. Ezeknek a helyi értéke mindig a 
történet, a mese, az egész keretében nye
rik el a végső helyüket. Mindig viszonyla
gos a jelentés, hogy ezt vagy azt mennyire 
lehet szó szerint, avagy a szereplő túlzá
saként érteni. Hiszen a szereplő is sze
repszöveget mond, például fel akar tűn
ni, tetszeni, hódítani akar, vagy dühös és 
túloz, olyat mond, amit maga is csak félig 
gondol, és így tovább.

-  Az Idegen testünk fülszövegében az 
áll, hogy ez a regény „közelró'l érint, pro
vokál”. Bizonyos értelemben a provoká
ció valamilyen formában mindegyik regé
nyedben benne van, például A fényképész 
utókorában a népi mozgalom látens anti
szemitizmusának a kérdése.

-  Ez egy rejtett, ugyanakkor erős mo
tívum. Saját ifjúkorom, szocializációm so
rán magam is készülődhettem volna egy 
afféle „népi írói-szociográfusi” pályára 
(ha pedig harminc évvel korábban szü

létek, akár köztük is lehettem volna — 
így viszont az ő műveiken nevelkedtem), 
ezért aztán ezt a gondosan elhallgatott 
körülményt, a mélységes idegenellenes- 
séget megdöbbenéssel vettem tudomásul.

-  Bálványdöntögetés?

-  Nem óhajtottam feltűnősködni, ak
kor az ember pamfletét ír, amely direkt 
erről szól. Itt mégis egy regényről van 
szó, amelynek ez egy motívuma. Nem 
az a lényeg, hogy az ember tabut döntö
get, hanem inkább, mondjuk így, mellé
jük szegődöm, a kórussal együtt én is ott 
vagyok a falukutatók között, s megpró
bálom belülről nézni, belülről mondani, 
vagy a karral együtt fújni a nótájukat, 
így jobban megijedek a saját lehetséges 
szövegeimtől, úgy értve, hogy ha akkor 
szülétek és oda kerülök, nyilván ezek az 
egyéniségek jelentős hatással lettek vol
na rám. Márpedig borzasztóan nehéz úgy 
lenni hűnek, és hűen ábrázolni egy rend
kívül összetett dolgot, hogy vannak ben

ne később végzetesnek bizonyult, de már 
kezdettől fogva is vállalhatatlan észjárá
sok, ráadásul a többivel szorosan összefo
nódva, szétválaszthatatlanul. Nagyon ke
serű tapasztalat, fontos mozgatója volt az 
írásnak, de mégsem mondhatom, hogy le
leplező regényt akartam volna írni. Ezért 
helyeztem előtérbe inkább Dohányos fi
guráját, aki nem antiszemitizmusával 
vagy rasszizmusával tűnik fel, sőt ta rt 
némi távolságot is ettől. Az én figurám 
abban, hogy a parasztság felemelésének 
az eszméjével indult, aztán a kommuniz
mus alatt különböző miniszterségeket 
vállalva szolgált ki minden létező kor
mányt, hasonlít Erdei Ferenchez, de per
sze nem ő az mégsem.

-  Fontosnak érzed, hogy provokáljon az 
irodalom?

— Nem, ez nem jó kifejezés. Ami engem 
nem hagy békén, ami izgat, azok az em
beri történetek, amelyek sűrítenek szá
momra valami nagyon fontos tanulsá
got, és azokat, úgy érzem, meg kell írni.

Persze nem mindegy, hogyan, de nem a 
provokáció kedvéért. Hogy mondjak egy 
példát: nem azért írtam meg a Dohányos
figurát, mert életemben egyszer, úgy
mond, „fenyegetett az a veszély”, hogy 
Erdei Ferenc-díjat kaphatok. (Ha megtör
tént volna, persze összecsapom szépen a 
bokám, átveszem, és megtisztelve érzem 
magam, hiszen Erdei komoly tudós volt, 
de el kellett volna gondolkodnom az élet- 
útján, és megkeseredett volna a szám íze. 
A díjat nem kaptam meg, mert kiderült, 
hogy nem vagyok tagja a Szociológiai 
Társaságnak.) Nem azért írtam meg te
hát ezt a regényt, hogy márpedig most 
leleplezzem, hogy milyen méltatlan sze
mélyről neveznek el díjat. Ez eléggé kis
stílű vállalkozás volna, ez a probléma sok
kal összetettebb. íróként az ember mégis 
kedvtelve ironizál azon, hogy az özvegy 
azt latolgatja, hogy Tisza-hidat nevezze
nek-e el a férjéről, vagy csak téeszeket, és 
akkor viszont mennyit. Vagy kultúrháza- 
kat. Az ember nem ilyesmik miatt leplez 
le — meg hát miért pont őt, amikor súlyo

sabb ügyek nin
csenek megírva? 
Különben is mi
ért kéne az iroda
lomnak mindent 
megírnia, minden 
fátylat föllebben- 
tenie?

— Tágakban 
gon-doltam, pél
dául a két világ
háború közti ma
gyar társadalom 
idegenellenességét, 
szlovák-, román-, 
sváb- stb. ellenes
ségét?...

-  Igen, nemcsak 
antiszemitizmus
ról volt szó, ha
nem több irányban 
rasszista és xeno- 
fób gondolkodás
ról. Miközben azt

is bele kell kalkulálni, hogy akkor más 
volt a beszédmodor. Mai szemmel a leg- 
megengedőbb Bibó István-szövegek sem 
kifogástalanul politically correct-ek. Más 
a kontextus, nem lehet olyan egyszerűen 
elverni a port a régi mondatokon. De arra 
gondoltam, hogy kikerülni se kéne mind
ezt. A régi regények -  a legkitűnőbbek is 
-  folyton kerülgetnek ilyen vagy olyan ké
nyes kérdéseket. Móriczig például a sze
xet kerülték ki, Déry Tibor regényeinek 
két háború közötti világában pedig mint
ha nem is léteznének sem zsidók, sem zsi
dótörvények -  központi szerep jut viszont 
a munkásmozgalomnak -, miközben A 
befejezetlen mondat mégis remekmű.

-  A  Jadviga párnáján sokan úgy üd
vözölték, hogy „végre egy klasszikus nar- 
rációjú regény”, miközben mindvégig kí
sérletezel a formákkal, naplók egymásba 
játszatásával, többes szám első' személyű 
elbeszélővel stb. Vonz a kísérletezés, a tech
nikával való bíbelődés?

> > > > >  folytatása 14. oldalon
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» > »  folytatás a 3. oldalról
-  Persze, vonz. Enszerintem nem a 

szerzőnek van egy saját formája, amit 
ő kikísérletezett, és onnantól fogva, 
ha egy sort írtam, már vegyétek észre, 
hogy azt én írtam. Létezik ilyen szem
pont, nem akarom kicsúfolni, ez egy ter
mészetes törekvés, hogy a szerző' találja 
meg a maga stílusát, amely csak őrá jel
lemző, és nem téveszthető össze másoké
val. Ám engem még ennél is jobban izgat 
az a meggyó'zó'dés, hogy minden műnek 
megvan, meglegyen a maga saját külö
nös formája. Ideális esetben az ember 
erre rátalál, és annak törvényszerűsé
gei, szabályai szerint építi föl azt a mű
vet -  vagy legalábbis megpróbálja meg
közelíteni azt az épp oda való formát. 
Mondjuk egy konkrét regény formáját -  
a forma előállításának a szabályrendsze
rével együtt. Nulláról kezdve, úgy, hogy 
azért ismert elemeket is alkalmazunk, 
bevonunk a játékszabályok közé, de ha 
kitalálunk valamit, érdemes azt kitalál
ni, azokat az elemeket összeszedni a for
ma megteremtésének a játékszabályai 
közé is, amelyek éppen ahhoz a könyv
höz illenek. Persze csak utólag derül ki, 
hogy ez tényleg az-e, és általában nem is 
sikerül tökéletesen eltalálni, de közelíte
ni is érdemes. Időnként tévútra is lehet 
jutni. Engem ez, hogy megtaláljam egy 
műnek a neki való megformálást, végte
lenül izgat, ha sikerül, ha nem.

-  Ha tehát vonz, merre vonz a jövőben, 
a következőkben?

-  Ezek általában egy-egy lépéssel 
mennek tovább. Nem biztos, hogy iga
zán újat próbálok. A fényképésznél töb
besszám első személyű karok voltak 
csak, az Idegen testünk lazított ezen a 
dogmán, ebben változó identitású ka
rok is vannak, és egyes szám első sze
mélyű elbeszélők is cserélődnek. Ezeket 
valószínűleg megőrzőm, de még rengete
get kell spekulálnom. Nagyon izgatnak 
a régi fotók.

-  A tótkomlósi szlovák-magyar-zsidó 
közös múltat feldolgozó, Arctalan árnyak 
című filmben szó esik a tótkomlósi digi
tális fotóalbumról. Itt szerepel egy kép, 
amelyen a templomba induló lány lába 
előtt, a földön látható a fotográfus, Weisz 
Sándor árnyéka. Profi fotós nem követ el 
ilyen hibát, te azt mondod, nyilván szán
dékosan tette. Fontos egy szerzőnek, hogy 
„árnyékot” hagyjon a művében?

-  Nem tudom. Ha úgy adódik. De in
kább rakjuk bele szándékosan. Kérdés, 
hogy az ember a maga árnyékát rak
ja bele, vagy valamiféle jelmezes szere
pet dug oda saját maga helyett. Vagy le
het játszani azzal, hogy mikor ki szól, 
tényleg a szerző szól-e ki a szövegből, 
vagy valamelyik megbízottja, elbeszélő
je. Esete válogatja, nem tudom megmon
dani, hogy fontos-e. Mondjuk, ha ott és 
akkor helyénvalónak látszik -  olyankor 
talán igen.

VALLASEK JÚLIA

EGYED EMESE

Ablak a fákra
R igófü tty
tá titi tá, titá
lángba borult a csönd 
egy szava sincs tovább 
kétkulacsos beszéd 
harmat a ker
teken
(szól a rigó, nekem)

Karsai Ildikó tollrajza

E xkluzív
Megláttalak,
bizony, aprócska vagy:
és -  fekete (bár karcsú, formás)...
Kőkerítésen nézelődtél:
néződdel
szerződést kötöttél!

Ju ste  au  m ilieu
Méred a csönd falát
Isten szöme
te vagy
tűnődő csöpp
zene
remény
a
gond
fölött

In cip it
Egy Apafi Mihály-sorra

így akartam vén szívemnek
értésére adni

(Örvös galamb, 
kit siratsz?)

így keresvén égen-földön
szívem nyugodalmát

(Örvös galamb, 
mit siratsz?)
Kit siratnál? Nagyvilág 
vissz
hangozza bánatom -  
(hallgasd álmok jégverését, 
égi ingák kilengését)

így akartam -,
szív,
madár,
vissza,
vissza.

(Ne sirass.)

Egy B artók-sorra
Feledés tüzébe vetve 
keserű esztendő:
lajt, kotu,
göböly,
kallantyú

Hamu legyen a 
hiú, meddő, 
cselt vető, 
rossz reménység:
lajt, kotu,
göböly,
kallantyú

Július, június, áldott légyen, 
május, április áldott légyen, 
március, február áldott légyen, 
január,

december,
november,
október,
és szeptember, te is!
És áldott légy, boldog augusztus,

élj új életet, időm szépe, 
füst, kicsi felleg, válts meg,

oldj meg -
lajt, kotu,
göböly,
kallantyú
Tavaszi szél: a tűz kihamvad. 
Hatalmas, Istenem, hatalmad.
Nem hagytál el, meglelsz akárhol. 
Rigófüttyben jeled világol.

Egy A po llin a ire-sorra
A mai nap rigó, rigócskám 
Szajnába vetem a nyomorúságot.

Vízbe, vízbe vele,
fusson a habokkal, sose térjen vissza.

Rigó, rigócskám.
Mielőtt megszólalnál, 
eltépem ezt képzelt, ezt a fojtó, 
rettenetes fonalat.
Prenez, Seine, 
emmenez-la, Seine.

Ahogy ez a víz nem folyik vissza, 
úgy ez a húsba, életbe forradt 
rossz fonal, 
rossz szerelem 
távozzék tőlem.

Örökre.
Rigócskám, rigó.
... coule la Seine
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BERTHA ZOLTÁN
A Nyugat tói a Kelet Népéig és Szárszóig
Ném eth László eszm evilágáról
Németh László, a Nyugat 1925-ös no

vellapályázatának díjnyertese (Horváthné 
meghal című elbeszélésével), a folyóirat
hoz fűződő sokrétű szellemi rokonságának 
tudatosítása mellett bizonyos fenntartá
sait már 1926-ban hangoztatni kezdi. A 
Nyugat húsz esztendeje című tanulmányá
ban a nagy nemzedék legnemesebb tehet
ségei közül is Adyt emeli ki leginkább, 
őt helyezi a legmagasabbra, mondván: a 
Nyugat különleges jelenségének kialaku
lásához semmi nem lenne elegendő, „ha a 
magyar géniusz meg nem embereli ma
gát s közébük nem ejti a magyar iroda
lom egyik legcsodálatosabb tüneményét: 
Ady Endrét.” Fejtegetésében már döntő 
hangsúlyt kap a későbbi „metaforától az 
élet felé” jelszóban (egyszemélyes folyóira
tának, a Tanúnak az „azontúl, hogy írás: 
erkölcs!” programos szellemiségében tör
ténő 1932-es indításakor) összesűrített és 
kikristályosított elv vagy eszme: az iro
dalom és a nemzeti, nyelvi sorskö
zösség eredendő művészetfilozófi
ai, mondhatni gyökeres ontológiai 
összefüggésének tézise. „A kultú
ra úttörőinek a nemzet szívén kell 
tartaniok a fülük. Már pedig ezek
nek az íróknak a nagy többsége 
nem érzett az élettel, művészetből 
párolt művészet volt az övék. Ady 
és Móricz magányosok ebben a tá r
saságban” -  szögezi le, megállapít
va, hogy amit a többiek még a há
ború idején is elhanyagolnak (ti. 
a magyar lélek előkészítését a kö
zeledő katasztrófára), azt is csak 
egyedül Ady érzi: „hogy itt a ma
gyarság külön tragédiája érik”. „A 
Nyugat fénye csorbítatlan, de mint 
erkölcsi erő lejárt”, s a magyarság 
életproblémáitól egyre távolodó fo
lyóirat így az utolsó fejezetéhez ér
kezett -  summázza véleményét, 
hiányolva a nyugatosok és az er
délyi irodalom kapcsolatát is, s 
Szabó Dezsőben látva a megvál
tozott idők jelét. A feladatot pedig 
a nemzeti erők organizálásában 
tűzi ki (mondván, hogy „ma min
den magyar annyit ér, amennyit a 
nemzeti erők organizálása körül végez”) 
-  a Nyugat kivételes tehetségei által élő
vé szított nemzeti irodalom legnemesebb 
értékeinek a szétterjesztésében. Mint 
ahogy Csokonai, Kazinczy, Berzsenyi erő
feszítése eszközöket adott a Vörösmarty— 
Petőfi-Arany triásznak, úgy folytathatók 
és módosíthatók a Nyugat legérdeme
sebb törekvései is az új nemzedékek küz
delmeiben -  fejezi be a gondolatmenetet. 
Amelynek jegyében (s a szó „leggyökö- 
sebb”, még „a Petőfi-Arany értelmezésé
nél is mélyebb értelmében” vett nemzeti 
irodalom meghatározásának igénye sze
rint) az 1927-es /gnoíus-tanulmányban 
pedig még tételesebb-teoretikusabb axi
ómákba -  úgyszólván kategorikus kul
túraelméleti, sőt kultúrantropológiai de
finíciókba -  tudja foglalni a kollektív

szellemi identitásról, a közösségi kultu
rális önazonosságról vallott álláspontját: 
„A művészet a fajta megnyilatkozása. A 
művész az alkatát írja s a faj a különbö
ző alkatok közös titka. A nyelv ennek az 
alkatnak a zeneszeréül készült, a gram
matikát, verset ez alakította ki. A művé
szet nem lehet állami, tehát az államban 
együtt élő népeket kifejező. A művészet 
népi. A magyar művészet a magyar népet 
jelenti.” -  Es másfelől pedig így távlato- 
sítja felismeréseit -  a szintén korai, 1926- 
os Új magyarok tanúsága szerint: „A har
madik Magyarország Trianon óta alakul 
(...) Ady Magyarországának a tanulsága
ira épül (...) Természetes szövetségeseit a 
magyar múlt nagy primer megnyilatko
zásaiban látja. Hisz a magyarság külön 
európai hivatásában, s hiszi, hogy a ma
gyarság isteni mandátumának a magyar 
nép a letéteményese (...) Csak a magyar 
nép s a sokkal mélyebben értelmezett né

zéposztály biztosíthat itt tartós hegemó
niát. A harmadik Magyarország ennek 
az új értelmezésű népiéleknek a mozdula
ta akar lenni a csökönyös Európa felé (...) 
Első pozitív jele az új Magyarországot ki
fejező új szellemnek az erdélyi irodalom.” 
Az Ady-pör című 1927-es írás pedig egye
nesen összeköti a „az erdélyi irodalom 
hasonlíthatatlanul nemesebb szellemét” 
a hiteles Ady-inspirációkkal: az erdélyi 
református püspök Makkai Sándorról — 
az akkor megjelenő Magyar fa sorsa című 
ragyogó Ady-könyv szerzőjéről -  állítva, 
hogy ő is „a harmadik Magyarországot 
jelenti”.

Az ideológus és nemzedékszervező 
Németh László, aki kezdettől a „magyar 
szellemi erők organizátora” kívánt len

ni, már ekkor körvonalazza tehát azokat 
a történelemformáló jelentőségű elképze
léseit, amelyek azután a népi írói mozga
lom legeredetibb alapvetéseit és legtáv- 
latosabb eszményeit is jellemzik majd a 
harmincas években. S a kivételes látó
körű, tizenöt nyelven értő vagy tájéko
zódó, a mindentudás igézetével fellépő 
író szemléletében így forr össze a nyu- 
gatos műveltségideál és a nemzeti-erköl
csi mélységtapasztalat, nyitottság és kö
tődés, európai és magyar ihletettség -  a 
hűség és az emelkedés üdvösségtani di
menzióiban. A Nyugatban a húszas évek 
második felében ha nem zavartalan folya
matossággal és konfliktusmentességgel 
is, de elbeszéléseivel, kritikáival, esszét
anulmányaival végig jelen lévő Németh 
László 1929-ben például így fogalmaz
za meg ezt a minőségi szintézistörekvést: 
„Nincs barbárabb, mint a külföld szem
pontjait fordítani a magyar irodalom el
len. De nincs sürgetőbb, mint olyan érte
lemmel gondolkozni magyar alkotásokon, 
amely sok idegen művön is gondolko
zott” (A kritika feladatai). Észre kell ven
nünk, hogy „itthon vagyunk Európában”, 
amelynek értekeihez nemcsak szolgai ta
nulói, hanem bátor megújító, hozzájárulói 

magatartással is kell és lehet vi
szonyulnunk. -  Mert a „kis nem
zetekre óriási feladat vár, ne
kik kell az emberiességet a nagy 
nemzetekre ráparancsolniok” 
-  szögezi le, s hogy „nacionalis
ta vagyok, de tudom, hogy a ma
gyar nacionalizmus legnagyobb 
képviselőiben sosem volt a más 
mellének szegzett kés, mindig 
csak a fejünkre sújtó bunkó ellen 
felemelt kar. Más élni s más gyil
kolni. S csak az éljen, aki nem 
gyilkol. Vasat fogunk, ha vassal 
esnek nekünk, de vigyázzunk rá, 
hogy hódítani csak szívvel és agy- 
gyal menjünk” (Új reformkor felé, 
1928).

Az ekkoriban a (más lapokon 
kívül) főként a Napkeletben és a 
Protestáns Szemlében publikáló 
Németh Lászlót Babits -  Osvát 
halála után -  munkatársának, 
sőt „társ- vagy segédszerkesztő
nek” is meghívja, s így válik kü
lönösképpen 1931-ben mintegy a 
Nyugat „beltagjává”, s a Móricz 
elnöklete alatt működő Nyugat
könyvek szerkesztőbizottságá

nál is. Ekkor íródnak s jelennek meg a 
folyóiratban mértékadó tanulmányai 
az új nemzedék esztétikájáról és ígére
tes, kiváló pálya- és nemzedéktársairól, 
Erdélyi Józsefről, Illyés Gyuláról, Szabó 
Lőrincról, Tamási Áronról és mások
ról. És ugyancsak itt lát napvilágot 1931 
decemberében a programos és hitvallói 
alapmű, a teremtő szellemiség örök ösz
tönétől, a teljesség szomjától és az egész 
iránt érzett felelősségtől inspirált ember
típusról, a szellemről mint rendező nyug
talanságról, a világképalkotó és világné
zetformáló enciklopédizmusról értekező 
Új enciklopédia.

S ebben az eszmeiségben fogant aztán a 
Tanú értékrendje is -  ’32-ben a Babitscsal
» » >  fo ly ta tá s  a  6. o lda lon

Dénes Sándor: Ötvöstál

pi szellem köldökzsinórján függő új kö
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> » »  fo ly ta tá s  a z  5. o lda lró l

és a folyóirattal való szakítás, a többfé
le indíték miatt mégiscsak bekövetkező' 
„exodus” után. („Állóvíznek” érezte már 
ezt a közeget a Nyugat negyedszázados 
jubileumán, emlékünnepségén is -„Isten 
szörnyetege” is „egykettó're a partra ve
tette belőle magát” -, ahogyan az 1934-es 
Ember és szerepben is fogalmaz. -  S talán 
jelképes lehet így ebben az összefüggés
ben is, hogy az egyik legelső -  1925-ös -  
, és éppen Adyt méltató nagy tanulmá
nya, egyben úttörő elemzése, Az Ady-vers 
genezise észrevétlen marad a Nyugat ta
nulmánypályázatán -  és egyébként utá
na is évtizedekig kiadatlan.) Azonban 
„a fő ok, amiért Németh László, nemze
déke vezető kritikusaként a Nyugat-hói 
emigrál, a népi mozgalom zászlóbontása”, 
amely az író szerint elsősorban a debre
ceni Ady Társaság 1931. november 29-én 
a Déri Múzeumban lezajlott irodalmi elő
adóestjéhez fűződik (ahogy Németh kitű
nő monográfusa, Grezsa Ferenc mondja). 
S valóban, 1932 szeptemberétől 1937 ja
nuárjának végéig a tizenhét füzetben hu
szonkét számot megért Tanú vázolja, sőt 
pontosítja és összegzi az író minden lé
nyeges gondolatkörét -  a világkulturális, 
világirodalmi és bölcseleti teljességhori
zont mellett, illetve azzal együtt -  a népi 
írói-gondolkodói áramlat arculatát 
karakterizáló jellegzetes magyar 
sorskérdésekről is: a minőség forra
dalmáról, a minőségtársadalom, az 
organikus és hivatásrendi új nemes
ség, a harmadikutas nemzetstraté
gia mibenlétéről, a kertgazdaság és 
Kert-Magyarország esélyeiről, az 
önálló „magyar műhely” és a közép
európai „tejtestvériség” szükségkép- 
peniségéről, az értelmiségi jellegűvé 
humanizálódó, osztálynélküli társa
dalomról és a többiről. A Tanú ha
talmas vállalkozása — amelynél sú
lyosabb elhatározásra sem előbb, 
sem utóbb nem jutott saját vallomá
sa szerint az író -  csakugyan me
rész küldetés, amolyan lutheri cse
lekedet volt, ahogyan azt Cs. Szabó 
Lászlótól Czine Mihályig oly sokan 
állítják. Csoóri Sándor szerint egye
nesen „a mindenkori magyar iro
dalom eretneksége” volt ez; olyan 
erős gongütés az írói pályán, „mint 
Adyéban a Góg és Magóg.” Amit Ady 
mitikus-látomásos szimbólumok
kal, szakrális-prófétikus költői ví
ziókkal, igei erejű mágikus kijelentések
kel dobott föl a drámai magyar sorsról, 
azt Németh László kidolgozott társada
lom- és történelemanalitikai, kultúrhis- 
tóriai, morálbölcseleti, pszicho-antropo- 
lógiai távlatokban elemzi és értelmezi. 
Mégpedig a konkrét valóságfeltáró, kö
zösségi magyarázat- és igazságkereső, 
nemzet- és értékféltő, racionális életjob
bító és sorsigazító szolgálaterkölcsiség 
jegyében. Mert fennáll a veszélye, hogy 
„valamelyik nagy nép gyarmatbirtokába 
olvadunk be”, vagy „szomszédaink dara
bolnak fel”, esetleg „egy internacionalis
ta néptestvériségnek leszünk osztjákjai”; 
s így, ha elveszítjük magunkat, minden
képpen elveszünk (ahogyan a nevezetes 
1933-as Debreceni káté A szétszóródás

előtt Adyját idézi — a szétszóródás után.) 
És később, áttekintő pályatörténetében 
évtizedek múltán is úgy emlékezik vissza 
ezekre a helyzetdemonstráló és válasz
kereső időkre az író, mint akit folyton a 
magyar sorsnyomorúság, az autentikus 
magyar szellemiség örökös elfojtottsága, 
leszorítottsága nyomasztott és emésztett: 
„Több mint harminc év múltán úgy látom, 
hogy a magyarság százados pusztulásá
nak a tüneteként, előbb a helyzetérzést, 
majd a tudatot is elvesztette, mellyel egy 
nép új történeti körülményei közé jutva, 
irányt és teendó't talál. Én ettó'l a nem
zeti amnéziától szenvedtem úgy, mint 
kortársaim közül tán senki sem, s ezt a 
tudatot akartam dilettáns módra, a vég
szükségtől igazoltan, újraszőni” (Negyven 
év, 1965). S ebben az összefüggésben is 
lehet értelmezni a kisebbségi magyar
ság súlyos (és a „tejtestvériség” szem
pontjából is kudarcos tapasztalatokkal 
nehezített) gondjairól és alapvető sors
kérdéseiről, az erdélyi magyarok helyze
téről és viselkedésmódjairól írott neve
zetes naplószerű útirajzát, a Magyarok 
Romániában című 1935-ös krónikás be
számolóját -  amely élénk és szenvedélyes 
vitát is kiváltott az akkori magyar értel
miség széles köreiben. (Ld. erről részlete
sen Nagy Pál munkáját: a mű és a vita

anyagát egybeszerkesztő 2001-es maros
vásárhelyi kiadást a Mentornál.)

A harmincas évek derekán (amikor — 
Nagy Pál szavai szerint -  „bizonyos esélyt 
látott elgondolásainak megvalósulását il
letően”, s amikor ezek az évek „a reform, 
a minőség-elv, a Duna-gondolat nagy pil
lanatait” is jelentették), ekkor tehát min
denesetre még a remény táplálta azokat 
a sorsmegújító érvényű eszmefuttatásait 
is az írónak, amelyek „a magyar élet an
tinómiáit” kívánták felderíteni vagy egy 
létrehozandó „Hungarológiai Társaság” 
tervezetével álltak elő -  például a népi 
írók 1934-ben alapított folyóiratának, a 
Válasznak. a hasábjain is. A szabadság, 
egyenlőség, testvériség értékhármas mo- 
dellérvényű egyetemességét -  benne a 
gáttalan nyugati liberalizmus „bozótjá

nak” és a „bólintó és hurrázó automatá
kat” nevelő keleti despotizmusnak (azaz 
a korlátlan, önző szabadversenynek és az 
emberpusztító diktatúrának) az egyide
jű elkerülésére alkalmas harmadikutas 
önrendelkezés univerzális perspektívá
ját — szervesen egyezteti Németh László 
a nyelvi és kulturális hagyományápoló, 
nemzeti önismeretfejlesztő, tehetséggon
dozói, népnevelő-népfőiskolái, vagy a mi
nőségtermelő szövetkezeti gazdaság- és 
társadalomszervezést célzó cselekvésmó
dok gyümölcsöző konkrétumaival. Érték 
és érdek, „tervgazdaság és egyéni kezde
ményezés”, „szabadság és rend” nem el
lentétek, hanem egymás feltételei, a „ma
gántulajdon nem szentség és nem rablás”, 
hanem „megbízás, amelyet a közösség 
ad, s amelynek meg kell tudni felelni”, s 
így a „szabadság nevet csak az a szabad
ság érdemli meg, amely az értékek örök 
égboltja alatt akar szabad lenni, s nem 
rend az, hanem rabság, amely az élet ap
ró, természetes önkormányzatait nem 
tudja beilleszteni a maga tágabb tervé
be” — hirdeti számtalan változatban (A 
kapitalizmus vége /1932/, A huszadik szá
zad vezérjelenségei /1933/, Nemzeti radi
kalizmus /1934/, Helyzetkép /1934/, A re
form /1935/, Magyarság és Európa /1935/, 
Messziről /1936/, A magyar vezető réteg 

/1940/ stb.), s összegzésszerűen, 
összefoglaló nyomatékkai is, hogy 
„társadalomban: népi középosztály; 
gazdaságban: kertgazdaság; belpo
litikában: kelet-európai kis népek 
összefogása; művelődésben: mély
magyarság; vallásban: a keresz
tény vallásos érzés magyar formái. 
(...) Mi, magyarok tehát nem azért 
akarjuk Magyarországot magyar
rá tenni, mert így fajibb lesz -  ha
nem mert igazságosabb, szabadabb, 
emberibb, európaibb és istenes
ebb” (Magyarok, kibékülni!, 1940); 
„Magyar nézőpont, társadalmi föl
szabadítás, új mélymagyar kultú
ra, európai küldetés” (Magyar radi
kalizmus, 1940). S az értéktelített, 
a lelki reformra képes emberi élet 
erkölcsi vetületében, emberség és 
magyarság összetartozásának pa
rancsa szerint pedig, hogy: „Mennél 
mélyebben vagyok magyar, annál 
igazabban vagyok ember. A leg
franciább franciák, a legnémetebb 
németek, a legoroszabb oroszok vol
tak azok, akik az egész emberiség

nek is mondtak valamit” (uo.).
Ez a tanulmány — a Magyar radikaliz

mus — már a népi mozgalom másik legen
dás lapjában, az 1935-től működő Kelet 
Népé ben jelent meg 1940 december else
jén, azután, hogy 1938 nyarán a Választ 
mintegy magába olvasztotta, s hogy a fő- 
szerkesztését 1939 decemberétől Móricz 
Zsigmond vette át (aki ekkor rögtön hoz
ta Németh Kiforgatnak a múltunkból cí
mű történelmi látleletét arról, hogy egy 
nép korjóslata akkor fordul aggasztóra, 
ha „természetes szaporodása megáll” (a 
statisztikus szerint), ha „közügyei nem 
érdeklik többet” (az államférfi szerint), 
ha „szabadságáért gyáva fegyvert fog
ni” (a szabadsághős felfogásában), s ami
kor (a szerző nézőpontjából): „a múltját
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elveszíti”. -  A Magyar radikalizmust pe
dig aztán, mint Németh László írásait 
annyiszor, most is vita kíséri, s Gombos 
Gyula kel a védelmére a Magyar Útban. 
Érdekes és tanulságos, hogy a cikk egyik 
alapmegállapítása -  hogy „a magyar ra
dikalizmus, miközben népünk jellegéből 
többet értett meg s fejezett ki, mint előt
te bármely magyar mozgalom, az embe
riség számára is komolyabb szót formál” 
-  mennyire egybehangzik mindazzal, 
amit Bibó István évtizedekkel később 
így szögezett le a népiekről: „túl a ma
gyar realitáshoz való minden más moz
galomnál nagyobb közelségükön, van 
egy olyan jelentőségük, amelyik túlnő a 
magyar viszonylatokon, az ti., hogy egy 
olyan radikális mozgalmat testesítet
tek meg, amelyik egyszerre foglalta ma
gában a teljes társadalmi felszabadulás 
követelményét és a szabadságjogok tel
jességének és intézményszerű teljessé
gének a követelményét, egy olyan szin
tézist, amelyet azóta is hiába próbálnak 
megtalálni a világot szétszabdaló ellen
tétes világnézetek, amelyek mind a sza
badság központi ideológiájából vezetik 
le magukat anélkül, hogy ezt a kielégí
tő szintézist létre tudnák hozni” (Levél 
Szalai Pálhoz, 1978).

Németh László aztán a Kelet Népe leg
hűségesebb és legtöbbet publikáló 
munkatársa marad a lap megszűné
séig és Móricz haláláig (1942 szept
emberéig, ameddig az Iszonyt is ti
zenegy folytatásban elkezdte közölni 
több, mint fél éven keresztül — hogy 
a további és befejező részleteket az 
1946-ban újrainduló, majd azután 
1949 tavaszán kényszerűen véglege
sen megszűnő Válaszban jelentesse 
meg 1947 második felében), s ő búcsú
zik (a Kelet Népe nevében) nagy klasz- 
szikus prózaíró elődjétől („az ország 
legnagyobb írójától”) a sírnál is, és ő 
írja meg róla 1943-ban a halála utá
ni első könyvet is (amelyet Hartyányi 
István adott ki a Turul Szövetség kö
tetei között). (Csak a Móricz halála 
utáni első jelentős könyv ez -  Juhász 
Géza 1928-as, Halmi Bódog 1930-as 
munkája, majd Féja Géza 1939-es 
átfogóbb, monografikus műve után, 
illetve az erdélyi Jancsó Elemér / 
Móricz Zsigmond és az új magyar 
irodalom/ 1936-os kolozsvári és a 
felvidéki Szalatnai Rezső /Móricz 
Zsigmond Szlovákiában/ 1943-as po
zsonyi füzete között. A Móricz Zsigmond 
ébresztése című Emlékkönyv -  Erdei 
Ferenc, Veres Péter, Kovács Imre, Illyés 
Gyula, Németh László, Jócsik Lajos, 
Vass László, Gulyás Pál, Juhász Géza, 
Szabó Pál, a szerkesztő Darvas József, s 
az erdélyi Tamási Áron, Bözödi György, 
Szentimrei Jenő, Nagy István, Kovács 
György, valamint a Szlovenszkóból ak
kor már Erdélybe települt, de itt még 
a Móricz felvidéki kapcsolatairól szóló 
Balogh Edgár írásaival és Pintér József 
alapos bibliográfiájával -  1945-ben látott 
azután napvilágot Budapesten, a Sarló 
Könyvkiadónál. -  Móricz és Erdély viszo
nyát később a Móricz Zsigmond közöttünk 
című, Kántor Lajos szerkesztette 1979-es 
kötet /Kriterion Könyvkiadó! eleveníti fel

-  a már említett erdélyieken kívül többek 
között Kós Károly, Bartalis János, Molter 
Károly, Jordáky Lajos, Gellért Sándor, 
Kovács László, Asztalos István emlékezé
seivel.) -  A Kelet Népe -  tágas és össze
fogó esztétikai színképével -  egyébként 
a nyitott magyarságtudat szellemében 
nemcsak a népi modernizmustól vagy mi
tologikus folklorizmustól a tárgyias-szo- 
ciografikus beszédmódig ölelt át sokfaj
ta ízlésformát, hanem kiterjedt a határon 
túliak, illetve a háború alatt visszatért 
területekről bekapcsolódók, köztük az 
erdélyiek képviselte különféle szemlélet- 
és formaváltozatokra is. Természetes fó
rumának érezte azt, illetve közölt ben
ne többek között Asztalos István, Balogh 
Edgár, Bartalis János, Bözödi György, 
Gellért Sándor, Jordáky Lajos, Kovács 
György, Molter Károly, Nagy István, 
Salamon Ernő, Szabédi László, Szemlér 
Ferenc, Tamási Áron. (Ld. minder
ről Tasi József bevezető tanulmányát a 
Kelet Népe 1935-1942 /1986/ antológiá
hoz, vagy Borbándi Gyula monográfiáját 
/A magyar népi mozgalom, 1983/, Grezsa 
Ferenc könyvét /Németh László háborús 
korszaka, 1985/, Czine Mihály /Németh 
László eklézsiájában, 1997/ és Görömbei 
András A szavak értelme, 1996/ tanulmá
nyait.) Természetszerűen gondolkodott

Dénes Sándor: Évszakok

Móricz is, Németh László is az egyetemes 
magyar irodalomban, s ennek az elvnek 
az érvényesítését még inkább megköny- 
nyítette Észak-Erdély 1940-es visszacsa
tolása.

Németh László illúziótlan problémalá
tó gondérzékelésében azonban az össze
tett önazonosság- és helyzettudat további 
árnyalatai ekkor is élesen megmutatkoz
tak. A visszatért Kolozsvárott, 1940 telén 
(december 12-én) a Méhkas diákszövetke
zet rendezvényén (a több mint ezres lét
számú hallgatósággal zsúfolásig megtelt 
Mátyás király Diákházban, Cs. Szabó 
László, Veres Péter, Kodolányi János és 
mások társaságában) Kisebbségből -  ki
sebbségbe címmel tartott előadást ar
ról, hogy a minőségi magyarság az egész 
Kárpát-medencében kisebbségben szo

rong, s így az erdélyi magyarok is csak 
az egyik kisebbségi helyzetből a másik
ba jutottak, ha ellenkező is a látszat a 
magyar állam keretei közé visszakerül
ve. Nincs tehát joguk „vidám többségnek 
érezni magukat, hanem azonnal egy má
sik kisebbségi sorsba kell beállniuk”; ab
ba, amelyet a Németh László-i értelmi
ségi típusnak az anyaországban eddig is 
folyamatosan el kellett szenvedni. A ti
zenkilencedik század végi gazdasági nö
vekedés, állami fejlődés, új értelmisé
gi felduzzadás egyre inkább kioldotta a 
szerves és jellegzetes, jellegőrző magyar 
hagyományokhoz való ragaszkodást, a 
felső rétegek köze szinte megszűnt „a lent 
maradt milliókhoz”. Nyugaton az ilyen 
átalakulástól csak demokratikusabb: 
„franciább, németebb lett az élet, hisz az 
új polgárságban a nép vetette fel színét”; 
nálunk viszont elszakadtak a máshol 
csak sűrűsödő szálai az összetartozásnak 
és a szolidaritásnak. A fordított kiválasz
tás a magyar lélek elsorvasztásához veze
tett. A Habsburg-monarchia saját hatal
mi érdekében olyan vezető réteget nevelt 
vagy választott ki, amely „a fajtáját a faj
tája ellen” kormányozta, s a frissen jött 
etnikai csoportok is egyre több előjogot 
kaptak a szerves magyarság rovására; s 
a nagybirtok, a klerikalizmus és a nagy

tőke húszas évek elejétől lezaj
ló restaurációjának időszakában 
a „magyar népet zárt kapuk, ma
gas tandíj, érdeküket féltő szer
vezetek tartják vissza az emelke
déstől”. A „magyarságot rosszul 
ismerő, önző, felületes csoportok” 
ellenében a rossz közérzetnek és 
a hontalanságnak hangot adó hi
teles írók viszont úgy lépnek fel, 
hogy általuk az irodalom több lesz 
önmagánál: „egy természetes ve
zetőit elvesztett nép nyúlt fel ben
ne, hogy tájékozódjék, s helyzetére 
ocsúdva kiegészítse magát”. Vajda 
Jánosként „zúgolódva”, Adyval 
„kiáltva meg a bajt”, Móricz „ma
gyar Atlantiszaira emlékeztetve”, 
vagy „bal s jobb közt Szabó Dezső 
hősiességével tartva a magyar ra
dikalizmus útját”: „a magyar iro
dalom tudott vagy ösztönös célja 
mindig az volt, hogy értelmisé
günk s munkásnépünk egy ré-

-------- szét átjárva olyan vezető réteget
teremtsen, amellyel a magyar 

nép önmagához hasonló s Európára mél
tó nemzetté egészülhet ki.” A néphez 
hű „írópróféták” és értelmiségiek réte
ge „nem osztozkodni és civakodni akar 
a magyar népen”, hanem kisebbségi sor
sát vállalva „kiböjtölni az időt, amikor 
a természetes vezetőkből tényleges ve
zetők lesznek”. Mert eddig a nemzettel 
tartó „hűség bűnhődött, a hűtlenség fel- 
magasztaltatott”. És Németh László, aki 
úgy érzi, hogy annyi könnyebbsége volt 
az írói pályán, amennyit lazított a hűsé
gen, most ebbe a szép hivatással, de sok 
szenvedéssel telített kisebbségiségbe 
hívja a kisebbségi sors szenvedéseiben 
már felkészült erdélyi magyarságot.

(folytatás következő számunkban)
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PETHO LORAND 
M. beteg
három napja nincs kaja 
ilyenkor verset írok 
M. szuszog az asztalon 
hajában kócos rojtok

szárnyát szekrénybe zárta 
naftalin szagú a ház 
a lakkot nézi (.. és szuszog) 
m int vadat ős vadász

M. beteg újból vért köpött 
ilyenkor versem elrakom 
zsebkendőben a vérrögök 
kócos haja az asztalom

Csontok és koponyák
vagyok hajadban a pipacs 
vagyok költő mondjuk ripacs 
cementarcú ködbe bújva 
én vagyok az inged ujja

a dallam  ha torkod kötél vágja 
én vagyok az éhes álma 
egy lopott alma borda morzsa 
talán csak a zsáknak foltja

denevérszárnyú kopasz angyal 
szelet kenyér romlott vajjal 
a szó vagyok de ki ne mondjad 
ha kimondod az űrbe sorvad

a lepedő ha néha fázol 
nem vagyok a híres jászol 
tolvaj vagyok zsivány gyilkos

cementarcú ködbe bújva 
lehet majd egyszer elkezdem újra

M. ha nézem vadul
reggel lepereg arcáról a mész 
a kávét m ár nem kavarja 
szonettet olvas böfög nagyott 
és elzsibad a karja

ilyen M. ha nézem vadul 
arcán a vonás cementbe vált 
a lepedőt a mellére süti 
mintha érezné a tej szagát

Tolvajok között
szuszogva várlak tolvajok között 
lesve arcod amint cementbe vált 
fáslim lecserélem lehet átöltözök 
állattestem elkeni kabát

szuszogva várlak egy neonfény alatt 
macskajaj tépi az éjszakát 
egy macska épp a fényen átszalad  
állattestem elkeni kabát

M. arcáról 
csillagpor pereg
behorpadt arcával a székben ül 
körme alatt romlott húsdarab 
tudod M. nem vagy egyedül 
a fogason zakó kalap

a viz csepeg a padló tán fehér 
M. letörli rólam a port 
(pofámból csorog a boroskenyér) 
fáradt uram mondja My Lord

M. arcáról csillagpor pereg 
szürke szekrénybe zárja rongyjait 
mint evezők a véreres kezek 
tördelik a tenger csontjait

öt perc múlva
ma felveszem legdrágább öltönyöm 
M. a vasalógőzben kéregét 
árnyéka lelóg s lassan keskenyül 
-  öt perc múlva én is kész leszek 
ma felveszem legdrágább öltönyöm 
zsebembe könyvet gyúrok legyen 
m it olvasni ha M. púderezni megy 
elüldögélve egy vécé szegleten 
elnézem majd a polgárt m int liheg 
és fogasra rakja ócska rongyait 
a szobánk M. miért oly hideg 
repeszti bőrünk foltjait

tintafolt
markában összegyűrt vonatjegy 
így áll és a szürkeségbe néz 
fogát áttöri a keserű pára 
mintha valamit titokban várna 
izzad a homlok a kéz 
olajban fürdik ezer szivar 
inni kéne de nincs kivel 
csak kékes lámpák mint tintafolt 
a párán át a földre ível 
tán átugrik nyit a bolt 
M. átugrik a túlvilágba 
mintha valamit titokban várna 
az arca kék mint a tintafolt 
markában vonatjegy sötétbe zárva 
a párán túl nyit a bolt

skárlátvörös 
párákon át
a földről elvisz egy léghajó 
álmomban láttam jött felém
-  lehet a vodka és az altató -  
sütötte karmait belém
s egyre jött tűzet lehelt 
nyikorgót kosár kötél 
és az ágyból csak úgy kiemelt 
lábam a földre le nem ér 
a földről elvisz egy léghajó 
skárlátvörös párákon át 
csak lebegsz mintha minden jó
-  rúzsos a párna a szád -  
csak lebegsz a földről kiemel 
álmomban láttam jött felém 
egy léghajó mely nem felel 
talán a tied nem az enyém
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A szegedi
asszonyság
Cudar egy január volt az idei. Olyan 

hidegek jártak  mifelénk, hogy még a 
fókák is messzire elkerülték volna fa
lunkat. Azonban Sotári Irén, egy vá
rosi némber látogatta meg lyányát, aki 
itt ment férjhez a Bujáki Tihamérhoz. 
Bujáki úgy szerette az anyósát, hogy 
minden látogatásakor rókacsapdát tett 
ki a kertbe, hátha az Isten belesegíti a 
jóravaló fehérnépet. Egyszer azt mesél
te, hogy tiszteletből már kiment a te 
metőbe és kínkeserves munka árán ki 
is ásta a nő sírját. Már fejfát is készí
tett, de hiába rótta bele a dátumot, Irén 
még csak véletlenül sem akart meghal
ni azon a napon. Sőt, egyszer megesett, 
hogy sokkal egészségesebben ment ha
za, mint ahogy jött, meg is mondotta 
akkor: ezek után egyre több időt kíván 
elölteni a Bujákiéknál.

No, Tihamér ettől olyan melanko
likus lett, hogy egy álló hétig senki se 
hallotta hírét. Végül aztán a Csabaki 
fogadóban lelték nyomát, ott gubbasz
tott az asztal alatt, és már halálán volt 
a rengeteg italtól.

Egyik reggel Raffai Zolival já rtuk  a 
kiserdőt és kaszaboltuk az amúgy is ko
pár növényzetet, amikor megpillantot
tuk Bujáki Tihamért. Éppen felénk jött, 
így egy rövid időre fel kellett függesz
tenünk az erdő rendbetételét. Szomorú 
volt az arca, talán még sírásra is vete
medett, no meg persze az alkoholszag is 
áradt belőle.

— Na fiúk — szólalt meg -  A segítségö
töket kérném! Ha végleg elüldözitök azt 
a bitófára való sátánfattyát, akkor két 
pöngő üti a tenyeretöket fejenként.

Na nem is kellett se nekem, se a 
Raffai Zolinak ettől több. Rögvest a te 
nyerébe csaptunk Bujákinak, és meg 
is ígértük, hogy mindent megteszünk, 
amit csak tudunk. Mennyivel jobban 
tette a Bujáki, hogy hozzánk fordult és 
nem az ördöghöz, mert még az sem lett 
volna képes elkergetni azt a minden 
hájjal megkent városi fenevadat.

Égyik nap épp a fűszerestől jöttem 
ki, mikor megpillantottam a megteste
sült gonoszt. Most is úri viseletben volt, 
valami fekete gúnyaféleségbe, virágos 
kalapba, meg egy döglött rókával a nya
kán.

No, már a látványából is elég volt, a 
földről felmarkoltam egy jókora hógör
geteget, amit olyan keményre gyúrtam, 
hogy a Tolnai sziklagyűjteménye hab
szivacs volt hozzá képest. Megálltam 
az úton, vártam, hogy közelebb jöjjön, 
majd elharsogtam a fölszabadító had
sereg indulóját:

-  Eridj a pokolba, te, büdös némber!
Aztán már hajítottam is a hógolyót,

ami egészen véletlenül épp Sotári asz- 
szonyság púderezett arcbőrét találta el.

-  Jaj! -  üvöltött a szikkadt fehérnép. 
Te alávaló bitang! Hogy merészelsz te 
ellenem testi sérelmekbe bocsátkozni! 
Hát olyan pofonfát ültetek az arcodra, 
hogy az locsolás nélkül is erdővé bur
jánzik, csak kapjalak a kezem közé!

-  Te csak maradjál csöndbe, nyanya, 
azt mondják a falubéliek, olyan lapos 
vagy előröl, hogy almákkal helyettesíted 
azt, amit a jóisten sajnált tőled.

-  Most már elég legyen -  ordított, 
és lassú tempóban felém vette lépte
it. Közben erősen hadonászott az es
ernyőjével és valami olyat is említett, 
hogy azt veri szét a derekamon.

Úgy vettem észre sikeresen kiástam 
a csatabárdot, aztán meg is iramodtam, 
nehogy csúfos véget érjek. Beregnyei 
uram házához érve bedörömböltem az 
ablakon.

-  Jöjjön, Beregnyei bátyám — kiáltot
tam. -  Ég a házának a talapzata!

Az öreg egészen jól időzített, k itár
ta az ablakot, és körültekintés nélkül 
zúdított le egy vödör vizet. A Sotári 
Irén meg pont akkor ért oda. Bár a fo
lyó be volt fagyva, a nő mégis úgy né
zett ki, mintha a reggeli úszásból jött 
volna vissza. Volt is rikácsolás rende
sen, hogy a fél falu kijött az utcára. Én 
már jó messze jártam  a baleset helyszí
nétől, de még mindig hallottam, hogy a 
Beregnyeit senki se tudja észhez téríte
ni a röhögésből. Ekkor futottam össze 
Szarka doktorral.

-  No Márton fiam — nézett a szemem
be. -  Mi ez a patába odaát?

-  Beregnyei uram röhögőgörcsöt ka
pott.

-  Hát akkor -  nyúlt a zsebébe és hú
zott ki onnan egy fél üveg pálinkát - , 
majd én viszök néki antiröhögint.

Később összefutottam Raffai Zolival 
és alaposan beszámoltam neki a törté
nésekről. No erre ő azt mondta, hogy 
neki is szándékában áll megdolgozni 
azért a két pengőért. Hívott, hogy men
jek vele és legyek szemtanúja a cselek
ményeknek. Magához vette anyja tész
tasodró fáját, majd a főtérre mentünk, 
ahol megpillantottuk Sotári asszonysá
got vadonatúj ruházatában. Raffai arra 
kért, telepedjek a padra és onnan sajá
títsam el az asszonyverés mesterségét.

-  Elnézést, asszonyság -  közelítette 
meg a veszedelmet. -  Tudna néköm vá
laszolni egy kérdésre?

-  Miben világosítsalak föl, lelkem -  
mosolyodott el a nő'.

-  Elmondaná néköm, hogy mire hasz
nálják ezt a fát?

A nő valószínűleg még sosem látott 
ahhoz foghatót, mert hosszas gondol
kozás után sem talált rá megfelelő vá
laszt.

-  Mire is..., mire is..., lássuk csak...
-  Né tessék mögterhelni azt a szép 

fejét, néne, majd én elmondom. Hát a r
ra -  emelte fel hangját, hogy szíjat ha
sítsak a seggödbül, oszt Bujáki bátyám 
gatyájára kössem! —, s azzal már ütötte 
is, ahol csak érte.

A nő meg üvöltött, próbált menekül
ni, de Raffai cimborám lesújtó keze elől 
nem volt menekvés. Úgy csépelte, mint

ha csak a fészer poros szőnyegét próbál
ta volna újjá varázsolni. Sajnos, hamar 
be kellett fejezni a szőnyegtisztítást, 
mert a nő úgy lármázott, hogy felverte 
a csendőröket, azok meg jöttek is, mint 
tűzvész idején.

-  Mit rikácsol itt maga! Ez egy nyu
godalmas falu, fogja be a pofáját, oszt 
eridjön haza!

Hideg volt az este, fagyott is. Mikorra 
elcsendesült a falu, én és Raffai egy- 
egy vödör vízzel jelentünk meg a 
Bujáki ajtaja előtt, és ott szétlocsoltuk 
hozományunkat. Nem kellett sokat vár
ni, hogy jéggé fagyjon. Némi csúszká
lás után eléggé síkossá vált ahhoz, hogy 
megelégedjünk fárasztó munkánk gyü
mölcsével. Aztán siettünk haza aludni, 
hogy holnap a szüretre ideérjünk.

A reggeli órákban jött ki a szegedi 
némber, a piacra készült. Na én is a leg
rosszabbkor jártam  arra, mert azonnal 
meg is pillantott.

-  Na megállj csak, te, csozé! -  ordí
totta. -  Majd elkaplak és megtanítalak 
a jómódorra!

Jött is volna, csak az elkapás még 
messze állt tőle. Azt esti szorgoskodá
sunk meghozta az eredményét, mert 
úgy elcsúszott a jégen, mint Berkóczi 
Jóska a ganéjdombon ittas állapotban. 
Fel sem bírt kelni, csak jajveszékelt.

Nem tudom, mit kereshetett az utcán 
Csatra Géza, mert épp arra  jött. Már 
a bűzről érezni lehetett, amit magá
val hozott. Sietősen ment, hogy segít
sen a bajba jutott asszonynak, de a jég 
olyan síkos volt, hogy ő sem tudott meg
kapaszkodni, és elvágódott, ráadásul 
Sotári Irén karjaiba. A nő még jobban 
visongott.

-  Enyje mán, kisnagyság! Milyen 
jó kemény csöcsei vannak magának! 
Engedje mán, hagy fogdossam még egy 
darabig.

-  Hát mit képzel, maga ganéjszagú 
szattyán! Azonnal másszon le rólam, 
mert olyat teszek, hogy magam is meg
bánom.

-  Tőgye csak, kisnagyság, majd bán
kódunk együtt!

Némi huzavona után Csatra Géza le
mászott a nőről, felsegítette a földről, 
de sehogyan sem akaródzott neki on
nan távozni. Úgy tűnt, beleszerelmese- 
dett az asszonyságba, mert mindenü
vé követte, sőt még becéző szavakat is 
súgott neki. Azután már rögeszméjévé 
vált a nő. Reggelente ott dalolt az abla
ka előtt, még virágot is vitt neki, m ár
mint amilyet télvíz idején talált. Sotári 
Irén megelégelte a mindennapos bóko
kat, egyik reggel összecsomagolt és ti
tokban kiszaladt az állomásra. Mi per
sze azonnal értesítettük a Csatra Gézát, 
aki rögvest utána is iramodott. O is fel
szállt a vonatra, és együtt hagyták el a 
falut.

Aztán hogy mi történt a továbbiak
ban, arról sejtésünk sincs. Csatra Géza 
majd két hét múlva került elő eléggé el- 
anyátlanodott állapotban. Bujáki anyó
sát pedig azóta se láttuk.
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A kiserdő 
favágói

Korán keltem a reggel, apám képes 
volt a kiserdei favágóknak eladni a mun
kaképességem csekély 8 pengőért két 
napra. Bár azt ígérte, hogy négyet majd 
én tehetek zsebre, de mikor megláttam 
a spájzban az öt üveg fütyülős pálinkát, 
kezdtem attól tartani, hogy két nap múl
va abból a pénzből egy fillér sem marad.

Amint baktattam a fák között énekszó
val keresztezett súrlódó hangra lettem fi
gyelmes. A kis tisztáson két férfi fűré
szelt megállás nélkül.

-  Te Dénes -  szólalt fel a kövérebbik. — 
Mikor elgyüttünk, adtál a Bodrinak ön- 
ni?

-  Nem én -  szuszogott a véznábbik -  
Miért, ki az a Bodri?

-  Hát a kutya, ki lönne más!
-  Te Pál — vakarta meg Dénes a fejét —, 

nekünk lönne kutyánk?
-  Hát hogyne lönne! Az a fekete szőrű 

puli.
-  Te Pál -  gyűjtötte össze a nyálát a 

vézna és egy zöldhátú köpettél jutalmaz
ta a fűrész markolatát. -  Az a puli, a 
Bodri, már két éve mögdöglött.

-  Tényleg? -  csodálkozott el a kö
vér férfi. -  Akkor azért nem őszi mög az 
ételt, hiába pakolom ki mindön röggel. 
Szögény feleségöd mög mindég mögfőzi 
neki a kosztot.

-  Te, Pál, az nem a te feleségöd?
-  Az enyém lönne? De hát én mög se 

esküdtem. De te, Dénes, igen. Neköd ak
kora menyegződ volt, mint ide Nagykáta.

-  Az nem létezik, Pál, én olyan aggle
gény vagyok, mint annak a röndje! Sose 
volt asszonyom.

-  Te, Dénes! Akkor ki az a nő a mi há
zunkban?

-  Eszöm nincs hozzá.
-  Azt a betyár mindönit a szömtelen fe

hérnépnek! Hát volt képes beférkőzni kö
zénk! Na de majd én adok neki, csak ér
jünk haza.

-  Jól beszélsz, Pál, jól beszélsz! Majd én 
kitekeröm a nyakát annak a szotykának.

Kisvártatva előléptem a fák közül, 
mégis csak úgy gondoltam, megszolgálok 
azért a nyolc pengőért. A két férfi értetle
nül nézte dicsőséges eljövetelemet.

-  Hát té mög tán a Róbert király vagy? 
-  kérdezte Pál.

-  Az mög ki volt? -  érdeklődött Dénes.
-  Hát aki mindig álruhába járta  a vi

déköt, oszt beszegődött a munkások közé.
-  Te Pál, az nem a Mátyás király volt?
-  De ha mondom, a Mátyás Róbert.
-  Én azt hittem, Hunyadi Mátyás volt.
-  Az volt a teljes neve, Hunyadi Mátyás 

Róbert.
-  Már bocsánat -  avatkoztam be az 

eszmecserébe. -  Koszó Márton vagyok, 
és nem király. Én lennék a maguk bére
se két napra.

-  A miénk? -  érdeklődött Dénes. -  Az a 
kölök, akit a faluból küldtek gallyat szöd- 
ni?

-  Igen, gondolom, szóltak, hogy jövök.

-  Nem biza, senki se szólott, még sose 
hallottunk rólad. De ha már itten vagy, 
akkor nem zargatunk haza. Viszont má
ra befejeztük a munkálatokat, majd hol
nap beállhatsz te is.

-  Máris befejezték? De még csak reg
gel kilenc óra van.

-  Ne azt nézzed, hogy hány óra, mög- 
dolgoztunk a jussunkért, oszt ennyi. De 
gyere, öste aludhatsz nálunk, mög vacso
rát is kapói.

-  Remélőm, valami jó vacsorát főz az 
asszony -  sóhajtott fel Pál.

-  Miféle asszony?
Az erdő túloldalán volt a favágók háza. 

Az ajtó előtt ott volt a kutya tálja telis te
le szaftos birkapaprikással. Mivel kutya 
nem volt sehol, a döglegyek kényszerül
tek annak elfogyasztására. A verandára 
érve Pál rátette a fejét az ajtólapra.

-  Nem hallok mocorgást, nem tört be 
senki.

Nehéz is lett volna betörni, hiszen az

ajtón akkora lakat függött, mint Bolcsár 
Jenő, a falu füstölőjének legnagyobb üst
je. A hozzá tartozó kulcs sem volt akár
mekkora. Nem is tudták magukkal vin
ni, a ház melletti fa mögé volt támasztva. 
Hosszadalmas munka árán sikerült ki
nyitni, majd a derék favágók a házukba 
invitáltak. Körülnéztem, de nőnek nyoma 
sem volt.

-  De hát nincs is itt egyetlen asszony 
se -  közöltem észrevételeimet.

-  De hát hun láttad te azt a nőt, akit a 
feleségömnek hittél? -  vonta kérdőre test
vérét Dénes.

-  Ahun-e -  mutatott a sparhet felé. -  
Röggel ott melegítötte a kutyának valót.

-  De hát az én voltam! Oszt nem a ku
tyának valót melegítöttem, hanem a mi 
vacsoránkat, birkapörköltet.

-  Te szentségös Istók! -  kapott a fejé
hez. -  Azt raktam ki a Bodrinak.

-  A csudába, te bolond, most aztán jól 
nézünk ki mindannyian. A szentségös 
Istók faszáját beléd!

-  No csak ne essél bele a pánikba, test
vérbátyám, volna nékünk itthon szalon
nánk. Majd azt összük vacsorára.

Végül az asztalra került az a sza
lonna igazságosan elosztva háromfelé.

Miközben falatoztunk, Pál megosztott ve
lem néhány kósza gondolatot a jövő favá
gás-technikájával kapcsolatosan.

-  Sokat gondolkoztunk szépecsémmel, 
mi lönne abban az esetben, ha nem a fű
részt köllene ide-oda ráncigálni a fán, 
hanem fordítva hajtanánk végre. Értöm 
ezalatt azt, hogy két erős bakra igen nagy 
méretű fűrészlapot erősítenénk, oszt a 
sok derék legény mögragadná a rönköt, 
majd azt huzigálnák ide-oda.

A szalonna lassacskán a végét járta, 
az én adagom is gyorsabban fogyott, mint 
kellett volna, mert Dénes rendszerint 
összetévesztette a tá lam at az övével, 
és az én jussom at kezdte el aprítani.

-  Azt a betyár hétszázát, de jól laktam! 
-  csapott pocakjára Pál. — Tán a múlt hó
napba laktam ilyen jól utoljára, mikor a 
Csabaki Jóskánál disznóvágás volt.

-  Az ám -  mosolygott Dénes - , szö
gény Csabaki Jocó, jól mögötted a diszna
ját! Alig maradt neki valami kevés. Rítt 
is szögény másnap, oszt mög is fogadta, 
hogy sose hív el többé bennünket.

-  Nem úgy volt az -  tiltakozott Pál. — 
Hát nem azt mondotta állandóan, hogy 
ögyünk, amennyi jólesik! No, neköm épp 
annyi esött jól, amennyit mögöttem.

-  A teringettét, te több, mint a fél jó
szágot nyelted be két övésre! Emlékszöm, 
két napig föl se bírtál kelni az ágyból, any- 
nyira föl voltál fúvódva!

-  Hát mit vádolsz, te szélhámos -  állt 
fel Pál és csapott az asztalra. -  Te csak 
ne vagdalózzál hozzám semmit se! Hát 
olyan részög voltál, hogy majdnem mö- 
gerőszakoltad a Csabaki nyolcvan éves 
anyósát! Öten alig tudtak leszedni róla.

-  Na most már aztán befogd azt a nagy 
lépcsős szádat, mert beletöszök valami 
nehezéköt!

-  No de kend urak! — álltam fel és pró
báltam véget vetni a vitának. — Hát mu
száj itt marakodással foglalatoskodni? 
Inkább igyanak, addig se gyilkolják ha
lomra egymást.

-  No fiam -  nézett rám Pál elégedett 
vigyorral. -  Hát úgy látom, okosságod fö
lülmúlja a Jászabó Pali paprikaföldjének 
kiterjedését. Te bizony elkelnél itt ná
lunk, hogy minden röggel bölcsességgel 
szóljad körbe az eszünk tokját.

Előkerült a spájzból egy üveg pálinka, 
majd még egy és még egy.

-  A teringettét -  rakta le poharát 
Dénes. -  Ennek oszt van huzatja röndö- 
sen!

A ki tudja hányadik üveg elfogyasztá
sa után Pál nótára kapott. Dénes viszont 
felállt és lassú, billegő léptekkel közele
dett felém.

-  De szép vagy, te lyány! Mi a neved?
-  Nem lyány az. te, Dénes, hanem a 

Hunyadi Róbert. Nem emlékszöl, ő hívott 
mög minket ide vendégségbe!

Pál nem igazán foglalkozott testvére 
kiokításával, továbbra is bennem látta 
álmai Madonnáját.

-  Gyere, te, szépség, háljál velem az éj
jel!

-  Tágulj tőlem! Hát engem akarsz 
meghágni, te, aljas! Hogy az isten szúr
ná ki a szemedet, ha nem én szúrom ki 
hamarább!

10 K il o iíe t r iK



HELIKON

-  Gyere már no, hát nem akarod érzé
kelni, hogy milyen férfias vagyok!

-  Másszál már le rólam, mert úgy él
jek, fejszét vágok a derekadba!

Aztán elszabadult a pokol. Dénes to
vábbra sem tágított a közelemből, ezért 
kénytelen voltam testi erőszakba bocsát
kozni egy karikás ostor segedelmével.

-  Jaj, jaj -  kiáltott a férfi. -  Ne bántsál, 
te falu rózsája! Hát én nem akarok tüled 
semmi rosszat, csak a szerelemből akar
talak kioktatni!

-  Majd kioktatlak én a szerelemből, te 
girhes fanyüvő, hogy egy életre elmegy a 
kedved az asszonytársadalomtól!

-  Jaj, segítsél már Pál, mert összetöri 
a csontjaimat ez a csoroszlya!

Pál ugyan próbálkozott a székből va
ló felállással, de mivel harmadik neki
futásra sem sikerült, úgy döntött -  per
sze saját akaratán kívül, hogy nyugovóra 
hajtja fejét. Dénes sem húzta sokáig, a ki
érdemelt veréstől a földre rogyott és han
gos horkolásba kezdett. Én meg szedtem 
a lábam, meg sem álltam hazáig.

Meg is mondottam apámnak, ta rt
sa meg nyugodtan mind a nyolc pengőt, 
de cserébe soha többé ne adjon béresnek 
senki fiához.

A misebor
Olyan szép a kis templom, csak kár, 

hogy romokban hever. A cserepek hiá
nyoznak a tetőről, és a gerendák is meg
rogyadoztak, elkorhadtak. Odabent a hű
vös félhomályba borult csarnok se volt 
különb. A padok felborulva sorakoztak 
egymás mögött, a faburkolat megkorhadt, 
kilyukadozott. Na de a szobor, a Krisztus 
szobor. Azon látszott, hogy mindennap 
takarítják. Se por, se kosz nem fedte, és 
úgy ragyogott, mint valami drágakő. Az 
igaz, hogy az egyik keze már hiányzott, 
meg talán a feje is, és meggyfából fara
gott mankószerű lábakon állt, de ettől el
tekintve mégis csak ő volt a Messiás.

Hahó, atyám! -  kiáltottam.
Semmi válasz, csak a visszhang. 

Szivacs Benedek atyát mintha a föld nyel
te volna el, hacsak ő nem nyelt el vala
mit, ami a szájában gátat szabna a han
gok kijövetelének.

A gyóntatófülke függönye megrezzent, 
és bentről különös nyögések szűrődtek 
ki. Elhúztam, és alig hittem a szemem
nek. A plébános ott feküdt a kövön hulla 
részegen, össze-vissza csapva hányadék- 
kal a templomi hacukáját. Kezében üres 
flaskát szorongatott, melyből erős bor
szag áradt.

-  Az áldóját -  nyöszörgőit a pap —, de 
möghúzta a bélömet! Úgy facsargat, hogy 
menten durrantok egy sógorosat.

-  Atyám, hát maga mi a fenét csinál 
odale?

A plébános nem méltatott válaszra, in
kább eldalolt egy nótát:

Ha én egyszer úgy erezem,
belém lőnek, oszt vérezem,
de ha én azt úgy érezem,
a bányába nem lösz rezem.

De nem szeretném úgy érezni,
belém lőnek, oszt vérezni,
mert amikor azt érezem,
a  b á n y á b a  e lv é re ze m .

-  A jó istenit a szentemberének! Hát ez 
tök részeg! De majd én kijózanítom ma
gát, úgy éljek!

Az oltárról felkaptam egy faserle
get, megmerítettem szenteltvízzel és azt 
Szivacs atya képébe borítottam.

-  Fúj! -  köpködött a pap. -  Mi ez a ros
sz nyavalya? Legalább bort öntöttél volna 
fiam, az anyád úristenit!

-  Maga csak ne kúráljon, plébános 
uram, főleg ne a templomban! Szedje ösz- 
sze magát, mert nyomok a képébe az Úr 
serlegéből még egy adagot!

A pap feltápászkodott a földről, letele
pedett a gyóntatószékbe, és sírni kezdett. 
Szipogott, könnyezett, orrának nem cse
kély tartalm át egy kézmozdulattal a pad
lóra ürítette.

-  Hát magát meg mi lelte? Miért rí it
ten?

-  Már hogy ne rínék, fiam, mikor ször
nyű csapás ért. Holnap lönne a nagy mi
se, oszt én mög ügyetlen mivoltomba ki
borítottam a misebort a padlóra.

-  No, atyám, látom magát a jóisten 
nem véletlenül áldotta meg a Szivacs név
vel. Amit kiborított, azt rögtön föl is szív
ta, mert kétlem, hogy ezt a mámoros álla
potot a szenteltvíz okozta volna.

-  Te csak ne merészöljél engömet vá
dalommal említeni! Csak nem képzelőd, 
hogy azt a drága nedűt hagyom, hogy a 
padló szíjjá fő! Arról már nem is beszélve, 
hogy urunk bora inkább a torokba vesz- 
szön kárba, mintsem a padló repedései
ben. Mög, hát ez a burkolat se borálló, hát 
nincs elég baja már a templomnak, még a 
lábunk alatt is omladozzon a járhatóság? 
De ugye tédög a jóisten küldött?

-  Nem, atyám, magamtól jöttem.
-  Az nem baj. Tudod, fiam, neköm nin

csen pénzöm, hogy a Csabaki Dezsőtől bort 
vögyek a misére. Hát én is, mög a jóisten is 
elvárnánk tőled annyit, hogy adományozol

a templomnak egy liter kocsisbort.
Egy szürke galamb röppent be a temp

lomba, átsuhant a padok felett, és egy jó
kora fehér szarcsimbókot lövellt a fejem
re. Majd ahogy jött, ugyanúgy távozott 
is.

-  Fiam -  kiáltott a pap. -  Tégöd mög- 
áldott az isten! Még a mindönható urunk 
is azt akarja, hogy segíts neköm szorult 
helyzetömbe.

-  Hát, ha ilyen egy áldás, akkor nem 
kívánom senkinek. Ugyan volna otthon 
egy üveg pálinka, amiért az apám két na
pig odavolt napszámba, de hát az nem he
lyettesíti a misebort.

-  Tökéletes. Hidd el, azt a pálinkát is
ten adományozta az apádnak, úgyhogy 
te nyugodtan visszaadományozhatod ne
ki. Eredj haza érte, oszt vidd el a Csabaki 
kocsmájába. A Dezső örömmel el fogja ve
led cserélni egy liter borra.

A kocsmában, míg Csabaki Dezső kü
lön kérés nélkül részesévé vált a cseré
nek, Bakóc Jóskát, a falu ácsát pillan
tottam meg, amint hevesen birkózott egy 
bögre borral.

-  Jóska bátyám — léptem mellé -, hát 
kend mért nem hozza már helyre a temp
lomot?

-  Hagyjad mán’ kölök -  legyintett -  
Annak a papnak nincsen pénze, oszt hát 
ingyé nem fogok ott robotolni.

-  Pénze az nincsen, de nekem titkon 
elmondotta, hogy annak, aki fölvállalja 
teljesen bérmentve, csakis kizárólag is
ten iránti szeretetéből, oda fogja adni a 
templomi aranykelyhet. De kérem ken
det, ezt senkinek se mondja el, mert a vé
gén még ott fognak tolongani nála a sem
mihez sem értő ezermesterek.

-  No fene -  hajtotta le a bort. -  Hát 
ha ez így van, akkor holnap korán reggel 
már oda is pakolok. Majd azt mondom né
ki, hogy csak a szeretet vezérölt, és nem 
a pénz.

Visszatértem a templomba, Szivacs 
atya a faszobor előtt térdepelt és imád
kozott. Mikor megpillantott, kezemben a 
borral, magához ölelt, és azt hittem soha 
többé nem ereszt. A prófécia ugyan szólt 
a Messiás második dicsőséges eljövetelé
ről, de nem mertem hinni, hogy az biza 
én leszek kezemben egy flaska borral.

-  Látom, szerencsével jártál, fiam, hát 
holnap mégiscsak lesz mise.

-  Jó híreket is hoztam, atyám. Bakóc 
Jóska kora reggel érkezik, azt mondta 
megcsinálja a templomot csupán Isten 
iránti szeretetéből.

-  O, fiam. Hát tégöd mégiscsak az 
Isten küldött!

Kikapta a kezemből a bort, felnyitotta, 
és egy húzóra több mint a felét meg is it
ta. Aztán a másik húzóra a másik felét. 
Mint a szivacs, minden cseppet magába 
szívott.

-  No de atyám! Mi lesz a misével?
-  Hát, ha holnap ide pakol az ács, ak

kor be köll zárni a templomot, és a mise 
is elmarad. Ezért aztán miseborra sin
csen semmi szükség.

Most aztán legszívesebben orrnyergen 
vágtam volna az atyát a híres templo
mi kehellyel, de hát szent emberről lévén 
szó, nem akartam magamra haragítani a 
Jóistent. Inkább hazamentem.

Ami otthon fogadott, az sem volt min
dennapi. Apám össze volt esve a kony- 
hakövön, és azt mondták, már két órája 
kómában van. Szarka doktor ugyan ott 
téblábolt mellette, de az öregembe csak 
nem akart visszatérni az életkedv. Azt 
mondotta anyám, hogy valami pálinkát 
keresett, amiért két napig dolgozott.
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T Ó T H  M Á R IA

Tészta, vasárnapi tészta
Szülővárosom, Arad, egy valamikor 

polgárias város, ahol még manapság is 
kihúzott derékkal járnak a nó'k, azok a 
nők, akiknek elringása után menten meg
fordulnak a férfiak, nők, akik nyáron is 
mindig selyemharisnyát viselnek, és ka
lapot hordanak, csak így kidíszítve lép
nek ki az utcára, vasárnap délután pedig 
vizitbe mennek öreg rokonokhoz, megfa
kult arcú, kialudt szemű öregekhez. A ro
kon, akihez ezen a neves napon elindul
tunk, már nagyon benne volt a korban, 
úgy száz felé járt, de szellemileg csodá
latosan ép volt. Még a gyermekkorára is 
pontosan emlékezett, elbeszélésében föl
tűnt a tejesasszony anyja, aki hét gyer
meke közül csak egyetlen egyet szeretett, 
a Manci nevűt, aki rokonokhoz Pestre ke
rült, s ott végzett polgári iskolát. S a ro
kon tologatta az emlékeit, szinte pökhen
din, némi kihívással. Szó se róla, a többi 
gyerek egyáltalán nem tartott igényt a 
mama szeretetére, gondoskodására, de 
hiányát azért felírták maguknak. Mikor 
idáig jutottunk az emlékek bonyolításá
ban, váratlanul belépett a szobába egy jó 
ötvenes nő, ő volt a fiatalabb rokon, aki 
az öregnek a gondját viselte, ápolta kitar
tóan. A Róza nevű nő, egy műanyag la
pon, tésztát hozott be. A tészta vidékies 
tészta volt, mennyiségre túl sok, túl édes, 
túl krémes, olyan, amilyent az Arad mel
letti falvakban sütnek az asszonyok, és 
bőven küldözgetnek barátoknak, szom
szédoknak, szóval egymásnak. A tészta 
annyira jó volt, hogy kifordult a számból, 
mivel enyhe ecet- meg vaníliaillat áradt 
belőle. Arra gondoltam, Istenem, ez a két 
nő ugyan mit fog kezdeni ezzel a platni- 
nyi tésztával? Világos, hogy osztogatni 
fogják, s az már az elismerés csúcsa, ha a 
tészta receptjét netán el is kérik tőlük.

A magyar irodalomban tétje és helye 
van a finom tésztaféleségeknek. Csak 
tudni kell, hol keresse az ember, s én tá
jékozott voltam. Alaposan. Társam is volt 
az ide vonatkozó irodalom böngészésé
ben, mégpedig Márki Zoltán. Nemes ko
vász kell a jó konyhához és toll a megírá
sához. Mert vannak primer örömök, s az 
evés ilyen. Van élt és írott lét meg kony
ha. A jó konyhavitelt aztán ki lehet cif- 
rítani a művészetig, amire azt mondják: 
emmá kulinária!...

Márki Zoltán, aki akkoriban éppen ta
nár volt a marosvásárhelyi tanárképző fő
iskolán, analógiás hasonlatokkal élte és 
olvasta a verseket. Sokszor összeültünk 
és együtt fedeztük fel, böngésztük a ver
seket. A köteteket eme verses kettőshöz 
én kerestem elő, én választottam ki, so
se össz-műveket, azok nem jöhettek szó
ba, hanem régi, patinás könyvekre esett 
a választásom, ahányszor kézbe vettük 
őket, menten éreztük, hogy a könyv él,

a középső kötés volt a gerince, arra fel 
volt fűzve minden lap, no meg a költő lel
ke is, aki egyszeriben beszállt hozzánk 
harmadiknak. (S ezek a versek többnyi
re elővételezések voltak a világirodalom
ból is.) Az uram köszönte, ő nem kért eb
ből, ezeken a versolvasásokon nem érezte 
elemében magát. O történelmet, filozófiát 
és kalandregényeket olvasott. (Már ami
kor a diktatúrában a kalandregényekhez 
hozzá lehetett jutni.)

Varró Ilonával és Márki Zoltánnal én 
mindent meg mertem beszélni, ami egy
szer foglalkoztatott. (Ami barátság fel
gyűlt a lelkemben, azt én mind odaadtam 
nekik, szinte elégtünk a szerelmetes ba
rátságban.) Aki őket szerette, ahogyan 
ők voltak, tetőtó'l-talpig, az mást már 
nem szerethet. (Szexuálisan nagy fantá
zia nincs bennem, azt is Márki magya
rázta meg nekem, hogy miért alakult így, 
szerinte a zsidó uram prűdségéből át
szállt rám is valami. De azért a kíváncsi
ság néha átfuramlott rajtam is, s olyan
kor érdeklődtem, például arról, hogy 
Márki szerint a homoszexuális aktus mi
ként finalizálódik, mert a férfi-írók eme 
tapasztalataiból nem sokat közölnek ve
lünk. Nem verik dobra, hogy mitűi jó a jó. 
Nézem, nézegetem a Bűvölet című olasz 
szappanoperát [pihentetőként], van ab
ban egy homoszexuális pár, kedvesek, 
röpkék, de soha, egyetlen ujjal se érin
tik meg egymást, Isten bocsáss meg, de 
csókolózásról szó se lehet. Ok legfennebb 
szemlélgetik egymást. Érje be ennyivel a 
néző is, mert ők szemérmes férfiak. Nos, 
Márki fellebbentette a fátylat eme ti
tokról is. Volt neki egy nagyon jó barát
ja, DT, nos, az regélte neki, hogy egyszer 
egy homoszexuális hímnemű lény hatal
ma alá került, s úgy megdolgozta az ánu- 
szát, olyan sikerrel, hogy DT ordított a 
kéjtől. Ezek a dolgok valahogy nem vol
tak a szívemhez közel állóak. Akkor in
kább a vers, a kulinária maradjon a kö
zös téma.)

Van Áprilynak egy verseskötete, amit 
a Szépmíves Céh adott ki a múlt szá
zad harmincas éveiben, s abban a vers: 
Kalács, keddi kalács. A zárdái évzáró
kon szavalva anyámra gondoltam, Bíró 
Etuskára, akinek az arcára nem em
lékeztem, bárhogy is hiányzott nekem. 
Anyám talán nem is tudott főzni, sütni, 
mert azt az öreg nőrokonok végezték el 
helyette, tehát világos, hogy kalácsot se 
süthetett soha. Nekem szükségem volt az 
Áprily mamára, az ő kalácsára. Márkival 
megállapítottuk, hogy a vers amúgy pu
ritánul szerényen hangzó, ám a szavak 
mégis nagyon szépen odasimulnak egy
más mellé. A keddi kalácsmaradék az 
igazi, diadalmaskodó ajándék Áprilynak, 
a kisfiúnak. Ennek a versnek az olvastán

éreztem át mindannyiszor, hogy vannak 
köztes, kis halálok is (Nagy Gáspár).

Márki Zoltánnal anyakéz dagasztot
ta kalácsról regéltünk egymásnak. Hát 
mi erről lemaradtunk, mert Temesváron 
Márki sváb nagyanyja kalácsot sose ko
vászolt, olykor-olykor kuglófot, azt is bé
csi módra, tejföllel és sok mazsolával. A 
sváb nagymama smóringot ütött össze a 
családjának. így aztán a smóring-nosztal- 
gia mindvégig ott kóválygott Márkiban, 
egyszer nekemfeszítette a kérdést: 
„Kisgyöngyöm, képes lennél egy smó
ringot kikavarni nekem?” Képes voltam. 
Márki ült meghatottan a konyhaasztal 
mellett és kanalazta a smóringot, mert 
azt kanalazni kell. Elérzékenyedésének 
az uram vetett véget, nem tűrhette to
vább, mondván, hogy a zsidó konyhában 
is gyakran előfordul a smóring.

A magyar konyhában a vasárnapi 
tészta szentséges hagyomány. Én meg is 
fejtettem, hogy miért, mert a szegények 
hét közben nem jutnak desszerthez. Egy 
jó magyar családanya egész héten át ra
kosgatja félre a vasárnapi tésztához va
lót. Éjszaka ezzel álmodik. Kevéske vajat, 
zsírt, a felfőtt tej fölét üvegekben tarto
gatta a speiszban.

Ajándékba kaptam Dán Franciska sza
kácskönyvét, Zotter generális családjától, 
a generális második felesége ugyanis egy 
magyar hegedűművésznő volt, aki nem 
sokat konyított a konyhai dolgokhoz. Nos, 
Dán Franciska gyönyörűséges könyvében 
egy egész év menüjét írja le, külön min
den napra. A menü összeállítása után ak
kurátusán részletezi az ételek elkészíté
si módját. És minden délben finom tészta 
is felkerült az asztalra. A Brassóban élő, 
jómódú Kahána családnak erre is tel
lett. Dán Franciska tésztáinak rafinált 
az ízük, és illatuk is van. A múlt század 
közepén, amikor éheztek Bukarestben, 
vasárnap délutánonként az urammal fel
olvastuk egymásnak Dán Franciska sza
kácskönyvét, s utána én lehunytam a 
szememet és magam elé képzeltem a sok 
delikateszt. Néha, jobb napjaimon, azon 
tépelődtem, ugyan mit csinálhattak a 
Kahána családban minden nap egy tep- 
sinyi tésztával? Mert bármilyen népes is 
volt a Kahána család, azt felfalni lehetet
lenség volt. Ne feledjük el, hogy azokban 
az időkben még dívott a délutáni vizit, s a 
kávé mellé tészta dukált. Hát eszegették, 
fogyasztották a frissen sültet, meg a teg
napit, a régit is.

A nagy családok vasárnapi ebédjé
ről Erdélyben nem hiányozhatott a tész
ta, igaz, néha csak finomra kevert kőttes 
akadt, de azt megszegni áldott gesztus
nak számított. Egyszer Szabó Zsolt mesél
te nekem, hogy az ő édesanyja, Szentimrei 
Judit mekkora tepsiben sütötte a tésztát. 
Egy pillanatra sem kételkedtem a szava
iban, hiszen négy gyermek leste az anyai 
kezet. Soborsinban, nevelőanyám any
ja, a Szénács Anna nevű nyanya három
féle tésztát ismert, kőttest, rétest, vagy
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az ő kreálta omlóst. (3 csupor liszt, 1 csu
por zsír, 1 csupor cukor, sütőpor, kevéske 
tejföl, és két lap közé savanykás lekvárt 
kent fel. Melléfogni nem lehetett.)

Nagy iskola volt számomra az ara
di Nőtre Dame de Sión zárda s annak a 
konyhája, ahol a francia és a bécsi anya
házakból odakerült apácák sütöttek, főz
tek. Ezek a francia és német nők voltak 
a hangadók. A délutáni tea mellé angol 
süteményt adtak fel, a híres, angol püs
pökkenyeret, kék volt a neve. (Az angol 
cake-ből.) Ennek egyetlen készítési tit
ka volt: az alapanyagokat egy teljes órán 
át kellett kavargatni, amíg a tészta ha
bosra fölfutott. Akkor löttyintették bele 
a rumot, meg a langyos, olvasztott vajat. 
Számtalanszor én álltam oda kavargat
ni, hiszen erőm, az volt bőven, s a kony- 
hás főnó'vér megengedte, hogy a tálat én 
takarítsam ki. Kiskanállal kapirgáltam 
ki a krémes tésztát, és felfaltam. Még a 
könnyem is kicsordult tőle. A mi csalá
dunkban, a második világháború idején,

fényűzésszámba ment a tészta, de én de- 
lektálódtam az angol tészta táljával. Szó 
se róla, másnap a konyhás főnó'vér zse
béből mindig előkerült nekem is egy sze
letke tészta. Elbújtam vele az énekte
remben, ott guggoltam egy sarokban, és 
lehunyt szemmel csipegettem az angol 
tésztát.

Nyolcéves lehettem, anyám néhány 
hónapja halt meg, és Tádi, az öreg nőro
kon születésnapomra tortát sütött az ár
vának. Gyönyörűen nézett ki úgy kül
alakra, s amikor falánkul beleharaptam, 
a szójabab ragacsosan a szájpadlásom
hoz tapadt, valami szörnyűséges műíz 
volt. Menten kiköptem, és sikoltoztam: 
„Hiszen te nem is szeretsz engemet!” 
Feszt ezt ismételgettem. Tádi nem volt 
észlény, se politikus, de megjósolta: „Te 
szerencsétlen, hiszen nyakunkon a há

ború! Majd megennéd még a szójatortát.” 
És neki lett igaza.

A vasárnapi tésztából küldtünk a 
szomszédoknak, a barátnőknek. Nyilván 
azok is küldtek nekünk. Ott állt az ebéd
lőben, az ablak előtt egy kis, kerek asz
talka, nevelőanyám hozományából való, 
s ő azon helyezte el a „szomszéd-tésztá
kat”. Öreg nők vasárnap délutáni beszé- 
lye hangzott el a tészták felett, s a végén 
kibukott az ítélet, melyik vasárnapi tész
ta a legmutatósabb, a legízletesebb. Ezzel 
aztán az asszonyok túl is jutottak a va
sárnapi délután rezzenéstelen unalmán.

Nevelőanyám, aki közel két év
tizeden át laboráns volt a soborsini 
Szentháromság patikában, egy úri ház
nál szolgált, mindenes volt, majdnem csa
ládtag, már mint férjes asszony, vasárnap 
délutánonként ott üldögélt a kerek asztal 
előtt és meresztette a szemét a tésztákra. 
Én ilyenkor azt éreztem, hogy angyalfé
leség ő, kivégző angyal, a végzet angyala, 
majdnem démon. Mindig az új recept sze

rint készült tésztát részesítette előnyben, 
azokat illette dicsérettel. S utána a gye
rekek rájárhattak a vasárnapi kóstoló
ba küldött tésztákra. Nevelőanyám nem 
újított sokat, ő lecövekelte magát anyja, 
Szénács Anna receptjeinél. Csak egy fia
tal, alaposan kiéheztetett farkas lehetett 
olyan merész, olyan falánk, amilyen én 
voltam. Dézsmáltam a tésztákat, és ezek
ben az órákban én voltam saját életem 
ura, no meg a kis asztalé. Aztán a túl- 
zabálástól valamiféle szomorúság szállt 
meg, elbújtam a kerti lugasban, és ro
mantikus képzelgéseim támadtak, mert 
a szomorúságot ez oldja fel a legjobban. 
Valahol, patefonról, szállt a dal: szomorú 
vasárnap, vártalak száz fehér virággal... 
Kietlen gyermekkoromban ezek a napok 
voltak a jobbak, de a rosszakat is megta
nultam elviselni. Derekasan.

Gyermekkoromban a prolicsaládok 
konyhája fénytelen volt. Még emlékszem 
a sparheltra, amit fával fűtöttünk, úgy 
üzemeltettük. A petróleumlámpa már 
merész lépés volt előre, a korszerűsítés 
terén, csak annyi, hogy azon nem lehe
tett tésztát sütni.

Nevelőanyám pengős regényeket ol
vasott Zane Graytől, meg Színházi 
Eletet. Szülőanyám rokonaihoz képest 
Ő már nagyot lépett előre, a kultúra fe
lé. Hibátlanul, szép kalligráfiával írt ma
gyarul, szóval nem pórnő volt és nem pro
liasszony, nem is keveredett soha azok 
közé. A prolifeleségeknél többre tartot
ta magát. Délutánonként kézimunká
zott, engem is arra fogott rá. Olykor tész
tarecepteket ötölt ki, vasárnapra, persze 
a csóré szegénység minduntalan szárnyát 
szegte, mert a finom, úri tésztákhoz vaj 
és tojás kellett, arra ment ki a játék. A 
cukorgyár „rossz kapitalistája” cukorral 
bőven ellátott bennünket, havonta hét ki
lót kapott minden család. Később, a szo
cializmusban, a munkások nem fogadták 
el az alamizsnát, s így cukor nélkül ma
radtunk, illetve kaptuk a kartellára osz
tott félkilót. Mi, gyerekek reggel és este, 
ha járt a gyár, kezünkben üveggel odaáll- 
tunk, ahol a melasz elcsorgott, és megtöl
töttük az üvegünket. Ebből lett ünnepek
re omlós tészta. A baj abban rejlett, hogy 
a melasznak egy kis mellékíze volt, olyan 
fövetlen répaödör. De tömény.

Aradon, a korzón ott álltak az elegáns 
cukrászdák, de oda mi nem voltunk bejá
ratosak. Az esti litánia után lecövekeltem 
magam a cukrászda ajtaja elé, és vala
hányszor nyílt az ajtó, én mellre szívtam 
a manduláskifli illatát. Mutogatóban a 
kirakatba is kiraktak, tálon, néhány kif
lit. És a későbbi években, ha kulináriás 
álom-bolyongásaim támadtak, azokból 
sose hiányzott a manduláskifli. Életem 
során hirtelen állt be az a lelkiállapot, 
amikor felfogtam: az élet nem jövőből 
áll, a holnapból, a holnaputánból, hanem 
a mából. Vajon miért nem tud az ember 
akkor meghalni, amikor boldog? Mert a 
nagy szenvedésekből építed fel önmaga
dat. Minulescunak van egy verse (nem 
fordította le senki magyarra), valahogy 
így hangzik: a lelkem létráján összetalál
koztam Istennel, én lefelé mentem, ő, di
adalmaskodva, fölfelé... S a lépcső felénél 
összetalálkoztunk, egymás szemébe néz
tünk. Ez a lényeges pillanat, mert a sze
replők helyet cserélnek, én megindultam 
visszafelé, fölfelé, a Fény-Magam felé, 
megtaláltam önmagamat. S innen már 
minden egyszerű, érthető lett számomra. 
Mert Én már egy más, egy új én bőrébe 
bújtam.

A múlt században a prolicsaládok
ban unalmasan, kissé lelketlenül főztek 
a nők, hetente kétszer főtt tészta került 
fel az asztalra, pénteken és nagymosás
kor szárazbab. Vasárnap hol rostélyos, 
hol sült tyúk volt az ebéd. Apám lekanya-

> » »  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
rította a két combot magának, hogy volt 
képes bevágni, de falta, falta, a többit el
tolta magától, azon mi osztozkodhattunk. 
Frizsider nem lévén, a húst nem lehetett 
tárolni, azt jókor, vasárnap reggel vették 
meg. Azoknál a családoknál, ahol még 
pislákolt holmi érzelemféle, ott a mater 
familias pedáns volt arra, hogy dicsérjék 
a főztjét, s ezért mindent elkövetett, hogy 
lefó'zze környezete nőtagjait. Az asszo
nyoktól más sikerélményük nem lévén, 
elvárták, hogy a fó'ztjüket fennhangon di
csérjék. Anyósom egyhangú konyhát ve
zetett, minden pénteken kiment a váradi 
piacra és vett egy tömött libát, azt levá
gatta a sakterral, s a máját ott a hely
színen eladta. Jó drágán. így a liba húsa 
ingyen volt a család számára. Azt esze
gették három napon át. Libazsírral főz
tek, ők azt akkor még nem tudták, hogy 
a libazsír koleszterinszegény zsírféleség. 
És micsoda szép, sárga színe volt.

Azok a nők, akik még szerelmesek vol
tak az urukba, azok remek ebédeket főz
tek, nem is főzés, hanem produkció volt ez 
a javából. Ezeknek az asszonyoknak kuli
náris tudása fölért egy szerelmi vallomás
sal, csak annyi, hogy a kislányoknak ezt 
még gyermekkorukban kell ellesniük az 
anyjuktól. Ahol szerelem van, ott az ét
keknek íze, fifikája van, mintha maga a 
Szentlélek szállna alá. A szeretni képes 
nőknek van valami tudás, fogás a kezük
ben. Ok nem is főznek, hanem ízeket al
kotnak, hívnak elő. A jó asszonyok pozitív 
töltetű energiája ömlik, árad a tenyerük
ből, és csakúgy produkálja a finom ízeket. 
Ebből lesz aztán a konyhaművészet.

Én ma már tudom, hogy minden kor
nak van egy mértéktartási divatja, ami
hez igazodni kell. Nyakunkon volt a há
ború, nem urizálhattunk. A kenyeret 
kartellára osztották, és fekete volt, de vá
laszthattál magadnak málékenyeret is. 
Ebből hetente egyet megspóroltunk, és 
pénteken délután én elindultam az állo
más felé, szívemben vittem a reményt, 
hátha találok egy lelket, aki majd elvi
szi a kenyeret Soborsinba, nevelőanyám 
szüleihez. Azok ott éheztek, és jaj volt ne
kem, ha nem bukkantam ismerősre, a ke
nyeret pedig haza kellett vinnem. Láttára 
nevelőanyám sikoltozni kezdett, ki tudja, 
hol kószáltam, csavarogtam, és nem ér
tem ki idejében az állomásra. Én léptem 
elé a soborsini öregek gyilkosává. A pén
teki kenyérszállítás gyermekkorom rém
álma lett. Ennél lejjebb már nem lehetett 
süllyedni. Krisztus, Mózes kérdésére, 
hogy ő kicsoda, emígyen válaszolt: va
gyok, aki vagyok... Gyermekkoromban, 
apám egész rosszaságát rám olvasta, ké
sőbb, öregkoromban, a húgom zúdítot
ta rám a szüleitől átöröklött rosszasá
gát. Nézegetem azokat a legutóbbi otthon 
jártamkor készült fényképeket, randán 
festek rajtuk, mert a húgomból kiáradó 
egész rosszaság ilyennek vélt látni enge- 
met. Vannak ehhez hasonló parafenomén
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csodák. Nevelőanyám és apám sokat ve
szekedett, a soborsini öreglány élete vé
géig magázta az urát, de azt többször el
suttogta nekem: apád szép egy férfi volt. 
Csak annyi, hogy ez kevésnek bizonyult a 
szerelemhez. Szüleim között -  gondolom
-  soha nem létezett szerelem, házassá
guk egyezség volt. Ennyi.

A tésztás napok számítottak a jó na
poknak — ha nem voltam iskolában -  
, nevelőanyám odatett, a sámlira állva, 
laskát gyúrni. Ha bejelentettem, hogy el
készültem a gyúrással, nevelőanyám új
ságot csúsztatott a tészta alá, ha ki tudta 
olvasni a nagybetűket, akkor megfelelő 
volt a gyúrás. A saját lánya öregkorára se 
tanult meg laskát gyúrni. Mesébe illő sze
repekben tetszelgünk, adva volt a mosto
ha, az árva kislány, meg az édes lány. 
Azért nem voltunk teljességgel kivetkőz
ve magunkból. Ünnepek idejére próbál
tunk szeretettel gondolni egymásra. Az 
ünnep egy lehetőség volt arra, hogy kony
haszinten valamit jobbítsunk az életün
kön. Nem sok sikerrel. „Böjtölni fogunk!”
-  jelentette ki nevelőanyám, de a kopla
lás nem azt célozta meg, hogy lelkiekben 
jobbá váljunk, hanem a főcél a spórolás 
volt. Az ünnepre valami finom és muta
tós kellett az asztalra kerüljön.

Az Arad környéki magyar falvak
ban funkcionáltak sütőasszonyok. 
Lakodalmakban, keresztelőkön csak 
ételt adtak fel az asztalra, a tésztát, a 
tortát azt maga a meghívott vitte, s az 
mindvégig talpastálon ott állt terítéke 
előtt. Ezeknek a süteményeknek a felvo
nultatása külön mutatványszámba ment. 
Apám nagynénje, Lelik Erzsébet, akit 
Ángyikának becéztünk (nekem külön 
kedvencem volt), híres-neves sütőasszony 
volt Magyarpécskán. Nála tésztát rendel
ni színvonal és rang volt. Lelikék ott éltek 
az Erzsébet utcában, és szép házban lak
tak. Ha náluk vendégeskedtem, én vol
tam a kifutó, házhoz vittem a kész tész
tát, tortát. Ángyika soha, semmit nem 
mért le, irodalmat nem böngészett, sza
kácskönyvet nem használt, mégis min- 
denik tésztája remekbe sikerült. Amikor 
tésztareceptet kértem tőle, csak nevetett, 
s emigyen válaszolt: Te, kislányom, csak 
mindig nézzed a kezemet, abban van a 
tudás. Oda figyeljél.

Márkival sokszor bóklásztunk egy- 
szer-volt öreg hölgyek receptfüzetében. 
Kedvencünk lett Gross néni receptfüzete. 
Ha visszagondolok rá, most már tudom, 
Márki nagyon törékeny volt, ám telve 
erőtartalékokkal. Több életre szóló gyön
gédség, cinkosság lakozott benne, lélek
ben pont olyan volt, amilyen sváb nagy
anyja lehetett. Néha szavakkal kupán 
vágott, de harag, az sose volt közöttünk. 
Több fényképet őrzök róla, Márki zongo
rázik, Márki gondolkodik, Márki autót 
vezet (remek sofőr volt) -, ám soha nem 
írt semmit a fotók hátára: „Majd egyszer 
írok rájuk ajánlást, most nem szabad.” S 
én nem sürgettem. Aztán soha nem cir

kálta oda azt a bizonyos ajánlást. A há
zi kosztot, a szegényes étkeket kívánta, 
krumplipaprikást svábosan, rizzsel dú
sítva, meg a rántásos csuszpájszokat. 
Otthoni ízek, kerti növények friss, vad 
szagával teli, amit a sváb nagymama ül
tetett el a kertben. Emlékszem, egyszer 
Brassóban jártunk, mert út állt előttünk, 
naphosszat öreg, szász házak között ba
rangoltunk, az ablakok kicsik, maga
san fekvőek, mert Isten ments, hogy va
laki belásson az életükbe. Imitt, amott 
az ablakban kartonlap: HÁZI KOSZT 
ADUNK! Bementünk az egyik házba. 
A szászok délben egyetlen tál ételt tesz
nek fel az asztalra, azt is nagy, lapos tá
nyérban. Márki képtelen volt szót érte
ni velük, mert ő svábul beszélt és „hoch 
deutsch”-ot, igenám, de nem a szász nyel
vet. Márki jókat nevetett vérein: „Ezek 
megtanultak magyarosan főzni, de írni, 
azt bizony nem tudnak.” S még valami, 
ezt én vettem észre, a brassói szászok ar
cán nyoma se volt a bánsági svábok fehér 
unalmasságának.

Mióta elözvegyültem, vasárnap ritkán 
sütök tésztát. Egy adagnak való tésztát 
ugyebár nem lehet kikeverni, különben 
is mostanság a cukrászok már szériában 
gyártják a minitortákat, amit együltében 
fogyaszt el az édesszájú ember. A pálmát 
a kókuszos ananásztorta viszi el. S ezzel 
lezárult egy korszak az életemben, ágyő 
vasárnapi tészta! A vasárnapi tésztából 
mindig van maradék, ami aztán alapo
san kiszikkad, ízét veszti. Én értek hozzá 
olyan kalácsot sütni, ami tíz napig is el
áll, nem szikkad ki. A titok nyitja: az ala
posan megdagasztott tésztába tejjel for
rázott lisztet dolgozok bele csipetként. 
Aztán szalvétába kötöm az egészet és hi
deg vízben áztatom egy napon át.

A tévében filmet láttam arról, hogyan 
készítik az olaszok a híres panetónét. Nos, 
a jó olaszok szintén hideg vízben pihentetik 
a kalácsukat, s utána langyos, olvasztott 
vajat dolgoznak bele. Attól lesz foszlós.

A Kacsó családtól eljutott hozzám 
Milus néni híres vajas pogácsájának a re
ceptje. Nekem sehogyse sikerült nyélbe
ütnöm. Van az úgy néha, hogy a híres sü
tőasszonyok valamit direkt kifelejtenek a 
receptjeikből. Szó sincs rosszaságról, csa
kis rövidzárlatról. Én se vagyok képes le
diktálni a leveles pogácsám, a húsos le
pényem receptjét. Én az ujjhegyeimmel 
érzem, hogy mi hiányzik még a masszá
ból, s azt fél kézzel hozzácsapom.

Hogyan írja Áprily Lajos a Kalács, ked
di kalács című versében: a keze föld már és 
nincs többé keddi kalács... De szépséges, 
alkonyi órák voltak azok, amikor Márki 
Zoltánnal, Varró Ilivel egyszer élt költők 
verseit olvasgattuk. Giotto legjobb képein 
a szentek, mint tanúk néznek le ránk, fi
gyelnek bennünket, valahogy így mérics
kélt engemet is Márki meg Varró Ili. És 
biztos vagyok benne, hogy ahol most ők 
vannak, onnan se tévesztenek szem elől. 
Mert az élet vége nem a barátság vége.
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A bennünk élő P iszkos Harry
Amikor Harry Callahan felügyelő fi

gurája az 1970-es évek elején berobbant 
a mozgóképes köztudatba, nemcsak már- 
már önálló alműfajt hozott létre, hanem 
parázs viták kereszttüzébe is került.
Filmesztéták, médiafilozófusok és szoci
ológusok elemezték hosszasan a Piszkos 
(Dirty) Harry-filmek (szám szerint öt da
rab, a klasszikussá vált elsőt Don Siegel 
rendezte ’71-ben) társadalmi és világné
zeti hátterét. A keményöklű és érdes mo
dorú -  s ezért felettesei bürokratizmusá
val folyton perlekedő -  San Francisco-i 
rendőrfelügyelőt középpontba állító szé
riáról elég hamar az a vélemény alakult 
ki, hogy alig leplezett támadás a libe
rális demokrácia értékei ellen. Piszkos 
Harry alakja valóban provokációt jelen
tett mindazzal szemben, amit a hatva
nas évek nagy szellemi forrongásából 
éppen kievickélő amerikai értelmiség 
politikai korrektségről, multikulturali- 
tásról és liberalizmusról gondolt.

Az akkor már legendás spagettiwes- 
tern-szerepein túl levő Clint Eastwood 
által megszemélyesített zsaru fittyet 
hány mindenfajta kordivatra és koresz
mére. Fegyvere a Magnum, vezérlő csil
laga a józan ész: „Ha egy meztelen férfi, 
álló farokkal, kezében késsel üldöz egy 
nőt, valószínűleg nem a Vöröskeresztnek 
gyűjt adományokat”, mondja -  és ilyen
kor, bizony, lőni kell. Piszkos Harry, 
mondhatnánk, a mélyen bennünk lako
zó és megszelídítetlen igazságérzet meg
testesülése. Talán emlékeznek az omi
nózus közelmúltbeli esetre: egy gazda, 
valahol Magyarországon, villanyáramot 
vezettetett a kerítésébe, a tolvajok el
len, egy illetéktelen behatoló pedig bele 
is halt a kalandba; az ügyből hatalmas 
(média)cirkusz lett.

Hogy értsük a dolgot: ’Piszkos’ Harry 
Callahan felügyelő mindig azok pártján 
állt, akik mégoly drasztikus módszerek
kel is megvédik házuk népét a betolako
dóktól.

„Én imádkoztam, hogy jöjjön a rend
őrség, de nem jött, muszáj volt cseleked
nem.” így ironizál Walt Kowalski, a Gran 
Torino című új, összegző jellegű Clint 
Eastwood-film főhőse, amikor az egy
házközség papja számonkéri rajta az ön- 
bíráskodást, azt, hogy fegyvert fogott a 
kertváros éjszakai csendjét felverő, ázsi
aiakból álló fiúbandára. Ezzel a filmjé
vel Eastwood mintha a Piszkos Harry-so
rozat befejezőinek szánt) részét rendezte 
volna meg -  egy árnyalt, drámai és mé
lyen reflexív hattyúdalt (egyébként nem 
ez az egyetlen Eastwood-rendezte epi
zód: az 1983-as Sudden Impact direk
tori székében is ő ült). Egy ideje az idén 
79 esztendős mester fontosabbnak lát
ja, hogy a kamera mögött álljon, mint 
előtte, bár az igazán nyerő kombináció 
a kettő ötvözete — mint a Gran Torino 
is. Eastwood pedig — aki az elmúlt évek
ben az egyre ötletszegényebb hollywoo
di filmtermésnek talán a legjavát követ
te el -  azt nyilatkozta a bemutató előtt, 
hogy ez lesz az utolsó filmszerepe. Nos,

ha ez valóban így van, igencsak jól vá
lasztotta meg búcsúalakítását.

Igazán testreszabottnak tűnik ugyan
is Walt Kowalski, a morózus, régivágá
sú, harcedzett koreai veterán szerepé
nek megformálása Eastwood számára. 
Miután eltemette szeretett feleségét, 
Walt naphosszat ül fellobogózott háza 
tornácán, néhány doboz sör társaságá
ban, és mély undorral követi az őt körül
vevő világ „végromlását”: a valaha szebb 
napokat látott kertváros utcáit felveri a 
gaz, a környék házai egyre elhanyagol- 
tabbak, a fiatalok egyre tiszteletleneb
bek, ráadásul a szomszédság szinte kizá
rólag ázsiai bevándorlókból áll -  gyűlölt 
sárgákból, akik ellen Koreában har
colt egykoron. Mintha ezzel az amerikai 
kertváros-ábrázolással az idős rende
ző egyfajta fricskát mutatna a félfügget
len és fősodorbeli amerikai moziban el- 
burjánzó, „kívül minden idilli, de belül

Clint Eastwood a Gran Torino ban

rothad”-féle attitűdnek, amely a maga 
során remek filmeket is eredményezett. 
A kertvárosi fehér középosztály idillikus 
önképének lebontása már csak azért sem 
lehetséges, sugallja, mert már nincs mit 
lebontani -  kívül is rothad minden. Az it
teni élet nem az álszentség, a fényes kül
sőségek mögött megbúvó erkölcsi nyava
lyák miatt vált elviselhetetlenné (mint a 
kertváros-kritikus ellenmitológiákban), 
hanem például azért, mert identitásza
varos -  latino, sárga, fekete -  suhancok 
randalíroznak az utcákon pisztollyal. 
Persze nem áll, nem állhat meg itt -  ez 
így veszélyesen kevés lenne társadalom
kritikának.

‘J(I9^EtH STO g<K Á T
Ne higgyük azonban, hogy Eastwood 

drámája nélkülözi a humort és az ön
iróniát: a mesternek (az Urcowboyok 
mellett) ez az egyik legviccesebb, leg- 
sziporkázóbb filmje -  néhol külön erő
feszítésbe kerül észrevennünk, micsoda 
emberi tragédia zajlik a háttérben.

Eastwood megint úgy alakít, hogy 
gyakorlatilag lehetetlen másra figyelni a 
vásznon — s bár játéka néhol (szándéko
san) önkarikírozó, rendkívül expresszív 
módon közvetíti azt a „stabil jellemfejlő
dést”, amelyen a karakter végigmegy a 
film során. Hogyan tud úgy fejlődni ez 
a karakter, hogy mégis, mindvégig hely
ben marad, saját képzetkörén belül? 
Walt -  aki egyébként nem WASP (a „fe
hér, angolszász, protestáns” amerikai 
őstípusa), hiszen katolikus és lengyel 
származású -  nem változik a korral, de 
elfogadja azt, hogy ő és a hozzá hasonló 
(végső soron cowboy-erkölccsel rendelke
ző) figurák anakronisztikus jelenségnek 
számítanak egy folyton változó, multi
kulturális posztmodern társadalomban. 
Amelyben még az is előfordulhat, hogy ő, 
a konzervatív amerikai hazafi védi meg 
távol-keleti, Hmong szomszédait -  akik
kel kapcsolata idővel barátsággá mélyül 
-  saját, bűnöző életformát folytató vé
reiktől, az utcai Rangúktól. így válik a 
megváltozott arculatú kertváros hősévé 
(apropó, cowboy-utánérzések!), holott a 
kapcsolat meglehetősen ellentmondáso
san indult, és „főszerepet” játszott benne 
Walt autócsodájának, egy 1972-es Ford 
Gran Torinónak a sikertelen elrablási 
kísérlete.

„Nincs semmi esélye”, jegyzi meg ke
serűen az öreg veterán, látva a szom
széd fiú, Thao által elszenvedni kénysze
rült folytonos atrocitásokat, lezüllesztési 
kísérleteket. Ez az a pont, ahol Walt rá
döbben a korábban lehetetlennek gondolt 
érdekközösségre, a „jó emberek” szolida
ritásának esélyére, és arra is, hogy az ő 
idejétmúlt, a mai világénál mégis száz
szor lovagiasabb, méltóságteljesebb és 
igazságosabb morális alapállása akár 
hasznossá is válhat -  de csak egyféle
képpen. Ő már úgyis csak árnyéka egy
kori -  nemcsak individuálisan értett -  
önmagának; talán ezt jelzi folyamatos 
önimitáló gesztusa, groteszk vizuális 
poénja is: olyan, mintha revolvert húz
na elő, de csak a mutatóujjával fenyeget. 
Nem gyilkol, nem számol le (holott, na
gyon duplafenekűen ugyan, de meggyón 
és megbékél a „grand finálé” előtt), ha
nem -  áldozatot vállal. Önkéntes halála, 
bár ironikus, mégis felemelő, és annak a 
világnak szól, amelynek már nincs szük
sége hősökre.

És az sem világos, hogy ez kinek a hi
bája, ha egyáltalán.

Gran Torino, színes amerikai film, 
116 perc, 2008. Rendező: Clint Eastwood. 
Operatőr: Tom Stern. Szereplők: Clint 
Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang, 
Ahney Her, Brian Haley.
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F O D O R  GYÖRGYI

E m otikonm ozaik
Most szándékosan fogok túlozni. Felté

teles reflex lett a következő jelenség: az 
ember hazaér és cipősen, kabátosán ront 
neki a számítógépnek. Fél kézzel bogoz
za a fűzőt, másik kézzel pötyögteti be a 
messenger-jelszót. Mikor a csetelés végre 
beindul, a tekintet kiüresedik, a külvilág 
megszűnik, a mosoly a képernyőbe pirul, 
emotikonok repülnek. Ölelő (de nem meg
ölelő), haragos (de nem dühtől tajtékos), 
integető (de nem érzékenyen búcsúzó), 
kacagó (de nem röhögőgörcsben fuldokló), 
szívecskés (de nem feltétlenül szerelmes), 
mosolygós (de a szem csillogása nélküli), 
szomorú (de könnyen vigasztalható), síró 
(de nem zokogó) arcocskák, amelyek vesz- 
szó'k, pontok, fél zárójelek kombinációi. A 
valódi arc nem mozdul, de ha mégis, ak
kor a webkamera-arcra kerül fel a smink, 
miközben a legfrappánsabb válaszlehe
tőségek fogalmazódnak meg egy amúgy 
üresen kongó bájcsevelybe bonyolódva.

Jancsó Noémi Emotikon című kötete el
ső részében teljesen erre a függésre ala
poz, ám összességében is a hangulatki
töréseket visszafogó emotikon-jelenséget 
járja körbe. A könyvben prózát és lírát 
egyaránt találunk, melyek a négy rész
re tagolt kötetszerkezetben (Emotikon, 
Három képkeret szépia szerelmekhez, 
Nádboltív, Tükörtojás, alkonyatbái) és stí
lusban is szervesen elkülönülnek. Emiatt 
először szétesőnek tűnik, pedig az egyes 
részeken belül a szövegek következetesen 
építkeznek. Szabó Róbert Csaba kritikája 
is ezt az ellentétet érzékeli: „ha rögtön az 
elején azt írnám le Jancsó Noémi könyvé
ről, hogy két részre osztanám: egy rendkí
vül jó és egy szinte olvashatatlan részre, 
akkor talán túl keveset tudnék elmonda
ni erről a sok tekintetben mégis sikernek 
nevezhető vállalkozásról” (http://www. 
litera.hu/hirek/lato-szog, 2009. április 
07.). Az Emotikon után következő, gyen
gébb részeket nem marasztalja el, inkább 
arra a fejlődési folyamatra hívja fel figyel
münket, ami tükrözi, hogy mely szöve
gek íródtak hamarabb, illetve később. Ez 
azért fontos, mert a kimunkáltság szem
pontjából sem lehet egyformán közelíteni 
az írásokhoz. Az olvasó könnyen eshet ab
ba a hibába, hogy többet vár a könyvtől, 
mint amit az eleve nyújtani akart. Pedig 
az Emotikon cím mindent megmagya
ráz: nem kell mélységet, többletet keresni, 
ahol eleve nincs. Ez nem feltétlenül pejo
ratív értékítélet, mert a szövegek maguk 
kérik, hogy az emotikonok (csak az érzé
sek körvonala) felől ragadjuk meg őket. 
Többé-kevésbé általános jellemző, hogy 
szikár stílusban minden mozdulat egy
másutániságában, részletesen van megír
va, s ezáltal nem is bocsátkozik többletek
be. Ez azért jó kifejezésmód, mert Daniel 
Ludensi (az első rész főszereplője) életét

is a tehetetlenség, a lassú aprólékosság 
határozza meg. A Tükörtojás, alkonyat
bái című részben is pontosan ez az írás
mód foszlatja szét a tündérmeseiséget, de 
a halál gondolata csak szomorkás hangu
latjelként lebeg. Hátrány viszont, hogy a 
mondatok helyenként túl egyszerűek, ba
nálisak, de mégsem annyira, hogy emiatt 
élvezhetetlen legyen.

Az emotikonok azért képesek mégis 
megteremteni a kellő feszültséget, mert a 
szövegek általában toposzokat járnak kö
rül (szerencsétlen sorsok, szerelem, ma
gány, halál stb.), melyeket ez esetben csak 
egy-egy hangulati lehetőség felvillanásá
ig lehet / kell komolyan venni.

Az első, a kötetnek is címet adó rész 
valóban a legkidolgozottabb szövegeket 
tartalmazza a könyvben. Intertextusok, 
előre-hátra utalások, idősíkváltások is 
igazolják, hogy átgondolt írásokról van 
szó, bár ezek az eszközök sokszor nem ta- 
lálóak, ezért erőltetettnek hatnak. A fő
szereplő neve, Daniel Ludensi, a homo lu- 
dens képzetét hívja elő, de ez a hasonlítás 
csak nagyon tág kontextusban érvényes, 
és némiképp ironikus, hiszen a férfi izom
sorvadásban szenved, a betegség már a 
szívét is megtámadta, megszámlált nap
jai tolókocsihoz kötöttek. Úgy tűnik, sa
ját kényszerválasztása, hogy a külvilág
gal való egyetlen kapcsolata virtuális: „A 
szobában egyetlen fényforrás: a számító
gép képernyője. Mesterséges glóriát képez 
Daniel ezüstszőke haja köré.” Ez a vissza
visszatérő mondat az egyik okozati tenge
lye a történéseknek, Ludensi az elsötétí
tett szobában tudomást sem akar venni 
arról, hogy „az ablakok túloldalán verőfé
nyes az augusztusi délelőtt” (9.).

Daniel nem tudatosan „játékos”. Nem 
veszi észre, hogy testével együtt jelleme, 
kapcsolatteremtő készsége is (emotikon- 
ná) sorvad a képernyőn keresztül. Nőkkel 
van körülvéve a virtualitásban és a való
ságban egyaránt, ám paradox módon ne
vet csak a messengerpartnerek viselnek 
/ érdemelnek (Nóra, Valentina), míg az őt 
ápoló lány egyszerűen személytelen nő
vérke marad.

Ezekben a szövegekben, bár minden 
szál Dánieltől indul és oda is tér vissza, 
az ő gondolatairól semmit nem tudunk 
meg, míg monoton mindennapjairól min
den a rendelkezésünkre áll. Ezzel ellen
tétben sorozatosan bukkannak fel a nők 
emlékképei. Egy mindentudó narrátor, 
akárcsak a világháló, mindenhova el
jut, egyszerre van jelen Ludensi szobájá
ban és a nők gondolataiban. Ez a címek 
szintjén is megjelenik, hisz egyik sem vo
natkozik direkt módon a főszereplő életé
re, a nőkről árulnak el valami személye
set. Daniel nem is akar beavatott lenni, 
inkább érzéketlen marad: „Dánielnek

ezúttal nem futotta könnyekre. Amikor 
Joseph levelét olvasta, azt hitte, rossz 
vicc. Lehetetlen, hogy elveszítse Tinát” 
(Csokoládé, sztaniolban). Ennek tetőfoka, 
amikor Nora ellátogat Ludensihez, de az 
nem jön ki a szobájából, a képernyő nem 
engedi. Menthetetlenségét ez a lány fo
galmazza meg a legtisztábbban: „magá
nyos fiatal férfi, a halál közvetlen közelé
ben, tele gátlásokkal, tanácstalansággal, 
félelemmel, tele ürességgel, hiánnyal tele, 
untig tele” (42.).

A második rész, a Három képkeret szé
pia szerelmekhez szintén a tragikus sor
sok színterének kliséjébe vezet, csalá
di képekhez formál kereteket címekben 
is, de csak egy legörbített szájú emoti- 
kont követel az olvasótól. Az aranykeret -  
Nagyanyám öröksége családi hagyomány 
felvezetésével indul: hogyan öröklődik egy 
fehérarany gyűrű anyáról leányra. A gyű
rű felvillanásával idősíkváltás történik, 
felsejlik a múlt: nagyanyai kézen ragyog 
az eljegyzés pecsétje. Izgalmas folytatást 
vár az olvasó, hisz ennek a családnak a 
hangulatát, jellegzetes vonásait az első 
szerelem határozza meg. Féloldalnyi is
mertetőt kapunk a nagymama és az igen 
művelt Dezső bácsi különösen romanti
kus kapcsolatáról. A hatás elmarad, mert 
nem értjük: miért lenne baj / nem baj, ha 
a nagymama menyasszonyi ruhája „szer
tefoszlott egy régi ruhásszekrény valame
lyik vállfáján” (49.).

A magyarázat elparodizált, mosolygós 
emotikon az olvasó számára. Versek di
alógusa következik Dezső és Amália há
zasságáról, itt a családfő már korántsem 
annyira heroikus, mint egy oldallal előbb. 
Dezső egy kövér matrónával állít haza, 
akiről megtudjuk, hogy azért kell előtte 
lemenni „előre-hídba”, mert Anette a fő
nök, tőle függ Dezső. így az előléptetésért 
természetesen „Éjfélt, holdat, hektárnyi
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rónát, / Csillagokat ígért az égról”, sültet 
szolgált fel, amitől a hölgyet következete
sen rosszullét környékezi, ezért távozik... 
Dezsővel együtt. Az Árnál féltékenysé
ge szintén erre az eseményre reflektál. A 
kezdés Pilinszky Apokrifjét idézi („mert 
elhagyatnak akkor mindenek”), de bá
jos kis szerelmi drámává törpül, nem is 
rossz csattanóval: „De a szívem kemény 
lenne, hideg és fehér, / Akár a márvány. 
/ (vagy a vaj...)”. A versek egymásra kö
vetkezésükben egyre inkább vígballada- 
szerűvé válnak. Árnál sérelmeit elpana
szolja a szomszédnak (Amál [a szomszéd 
úrhoz]), amiért a következőben (Dezső ko
pog) a családfő bosszút áll, hisz a beste 
hitves a szomszéddal hempergőzött. Ám 
a végén úgyis Dezsőből lesz felszarvazott 
férj: „Amál a vontatott, / monoton monda
tok / zajára bóbiskolva hallgat, / mint aki 
semmit sem takargat” (57.).

Az ezüstkeret -  A Hold-ének folyta
tása című történet az elején leginkább 
Eminescu Esthajnalcsillagára emlékez
tetheti az olvasót. Eszünkbe juthatnak 
az Andersen-mesék is, így a történet ki
menetelét már előre sejteni lehet: a hold
sugár eldobja az öröklétet, irtózni kezd 
az emberi léttől, a szerelem beteljesület
len, így a lány saját könnyének árjában 
leli halálát. A földi lét és halhatatlanság 
egyedüli átjárhatósága csak az irodalom 
felől lehetséges. Ez amúgy is klisészerű, 
de tovább rontják az oda nem illő inter- 
textusok. Maupassant és Lope de Vega 
verseinek beidézése ebben a szövegkör
nyezetben már-már a sznobériáig hőssze
relmes lánnyá teszik a főszereplőt, aki 
képtelen feldolgozni a búcsút, és utolsó lé
legzetéig jegyzi gondolatait.

Az utolsó történetet (szegfűkeret -  A pa
tak iránya) látszólag levetkőzi az előzőek 
erőltetetten tragikus hangnemét, és úgy 
tűnik, egy szellemes gyerekkori emléket 
idéz. Váratlanul derül ki, hogy mégsem. 
Jó csíny volt a nagyapa testvérének fehér 
szegfűt mutatni, mert ettől a látványtól 
az mindig Homéroszt kezdett skandálni. 
Későn, a nagybácsi halála után derül ki, 
hogy ennek hátterében egy újabb szeren
csétlen szerelmes tragédia áll. A zárómon
dat, „az arcom pedig égett a szégyentől” 
(68.), és maga a történet egésze közt azért 
találó az ellentét, mert egy túl romanti
kusan fájdalmas történetre egy gyerme
kire emlékeztető, szidástól elpirult emoti- 
kon-figurán keresztül tekintünk.

A kötet harmadik részében a hangvétel 
kezd bölcselkedővé válni. Minden napra 
egy szép gondolat -  jut eszébe az olvasó
nak, de semmi újat nem kap. Ez csak te- 
tőződik közhelyekkel: a szerelemdefiníci
ók sorában kiderül, hogy „nem lehet élni 
nélküle” (Fürdés). Akkor inkább jobb egy 
elmúlt szerelemről írni (Egy ismerős), de 
sajna az így című szöveg megint olyan té
mához nyúl pár mondatban, mint a halá
lon túli lét, ráadásul úgy, mintha ez még 
sose lett volna kimondva ilyenformán. 
Ezzel szemben A nádboltív nek a versei a

kötetben is kiemelkedő pozíciót foglalnak 
el. Túlvilági hangulat mozgatja az olvasói 
fantáziát, amikor „a szél levélhullát emel, 
kavar, / s egy nimfa hahóját visszhangoz
za / az avar” (A nádboltív alján), „s ő ott 
áll, csendbe burkolózva, fázva, / Ahol a vi
lágóceán szeggel, arannyal / Tákolt váza, 
négyszögű határa” (A kőunikornis utazá
sa).

A könyv a Tükörtojás, alkonyatbái szö
vegeivel zárul. Ez akár Weöres Sándor 
egysorosára is emlékeztethetne, egy 
Tojáséjre készülő állapotra. A grófnő szol
gálólánya újra olyan történetekre ha- 
jaz, amelyek boldogtalansággal átszőtt, 
„felnőtteknek való” mesevilágot idéznek. 
Egy nevenincs grófnő királyságában va
gyunk. Alkonyatot reggelizik, pezsgő
ként fogyasztja a holdat, szép lassan az 
egész univerzumot bekebelezné, ha nem 
lenne egy felettes én, a grófnő szolgáló
lánya, aki a „kincsemet” utasítva próbál
ja elérni, hogy a világ harmóniája helyre
billenjen. Mindez álmokban játszódik („A 
szolgálólány pedig mesélni kezd és sza
vai belopakodnak az álmodba”), ám a vi
szonyok szerveződése nagyon emlékeztet 
Daniel Ludensi esetére: minden bábszerű- 
en mozog, nem érez. A „kincsem” megszó
lítás sem családias, inkább ironikus érte
lemben, szomorúan szép, ölelő emotikon.

Az álomszerűség kusza logikájába éke
lődik be A kiflibálna története, ami után a 
látomások, a valóság és fikció váltakozása 
kitart a könyv végéig. Lászlónak fogalma 
sincs, hogy a rózsaszál vagy a szomszéd 
lány szólította nevén (László), az Egyedül 
című versben faóriások mossák feketére a 
Földet, a Panoráma puliürülékkel a magá
nyon túl az (egyedül) öregedés rögeszmé
jéig tágít. A tetőpont ebben a sorozatban 
a Philemon és Baucis. Időszámításunk sze
rint című írás, amely Ovidius történetére 
játszik rá, profanizálva az eredetit: a sze
relmesek nem változnak fává, a házra rá
boruló fa végez velük. A kötetzáró szöveg 
(Nekrológ halálod alkalmából) szürreá
lis képekben beszél az elmúlásról, de nem 
bölcselkedően, hanem végre személyesen 
kedvesen „egyetlen nagyon is emberi per
cig” (109.).

Láthatjuk, a könyv megköveteli, hogy 
ne összességében, hanem egyenként be
széljünk a szövegekről. Helyenként eről
tetett, máskor viszont maguk a történe
tek kérnék a továbbírást. Az Emotikon 
rész végiggondolt, de korántsem olyan 
fantáziadús, mint a többi szöveg, amelyek 
viszont azért veszítenek a hatásból, mert 
vázlatosnak tűnnek. Első kötet lévén, sze
rény kezdés, de a jó ötletek kamatozhat
nak a későbbiekben. Mindenesetre még 
véletlenül sem kell feszegetnünk, hogy 
miről szól. Alapvetően sokszínű emoti- 
konmozaik.

Jancsó Noémi: Emotikon. Erdélyi 
Híradó Kiadó -  Előretolt Helyőrség 
Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár, 
2008 .

UN GVÁRI L Á S Z L Ó  Z S O L T  

Ábel
Holnap fecske lesz a kéz.

Kék égre száll majd.
Visszahív a lángfürtű nő,

a fapad és a hárs.
A piros labda is, ha Abel

kis kezébe dobtad.
S a póniló hátára felül a pörgő 

cirkusz, a világ.

A kék sátorban fehér
tevék, éhező ménlovak.

Örül a gyermek, ha szoríthat 
lángoló kardokat.

Vágtatni akar sztyeppéken át.
Ó, félelmetes.

Még hiszi a mesét. Egésznek 
lenni érdemes.

Lenszőke fején táncol
a tettre gyúlt indulat.

Harcolna ő, s vele
a visongó gyerekcsapat.

Ügetünk már a prérin,
de állj, ez csak faló!

így van ez, mióta Nap
búsong, olvad a hó.

Lendületes Triceratopsz,
vad őslényvadászat.

Dönget, benépesíti
a rosszcsont a néma házat.

Fagylalt, barack és
falánk rókaész kell neki.

Nagyanyját imádja, de
nem szentként tiszteli.

A cirkuszban hintázik.
S még belépője sincsen.

Kötéltáncos lenne.
Nem volna semmi gikszer.

Vagy kardnyelő. De a szúrt 
hasat nem hiszi.

Ámul-bámul, s ő az,
ki a csodát hozza, elviszi.

Nem szereti a telet, a
jégtörő, lázas hideget.

Nem szánkózik hát,
csak ha enged a nagyidő.

Ha haragszik, füllent,
bájolg, szepegve hiteget.

Megver persze bárkit,
cinkosával mindig kilő.

Ábel nem egy ótestamentumi 
rabbi-fájdalom.

Bár a gyermek-lét nem
mindig felnőtt vigasz,

hozzám bújik, ha villám ül 
a hársfalombokon.

S csak azt nem tudom még, 
hogy e vadóc ki az.
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Jegyzetek
A z ism étlő d ő  Bezzeg  te r ü le té r ő l
2. Szerep és jelkép

„Végül is az emberi lélek úgy van for
málva, hogy inkább megragadja a lát
szat, mint a való.”

(Erasmus)

Nyilván a pszihoanalitikusok, akik 
minden jelképnek felfogható dologról rop
pant egyszerű kulcsokkal adnak megfej
tést, sokat írnak arról, hogy a fentebb 
emlegetett anyósmotívum túltengése a 
mai viccekben nem a házastárs anyjáról, 
illetve nemcsak róla szól, hanem minden 
olyan idősebb nó'ró'l, akinek kívül kell es
nie a szexuális érdekló'dés körén, saját 
idó'sebb nőrokont, hivatalnoknőt, de fő
leg tanító- és tanárnőt egyaránt jelképez, 
minden olyan nőt, aki élni akar valami te
kintéllyel. Különösen kiadós fejtegetésre 
adnak alkalmat az effajta viccek: „Igazán 
elegem van -  tör ki a férj -, már tizen
két éve itt él, most már igazán hazame
hetne az anyád!” „Az enyém? -  hökken 
meg a feleség. -  Én azt hittem, hogy a ti
éd!” Arról viszont kevesebbet értekeznek, 
hogy miért éppen a szőke jelképezi a fia
tal nő butaságát; annyira, mint ahogy a 
rendőr megtestesíti a hatósági ostobasá
got, a hivatalnak packázásait?

Az erősen karakteres női hajszínek, a 
szőke, a vörös, a fekete, talán már ősidők 
óta, egyetemesen elfogadott kulcsok sze
rint, a legjellegzetesebb erotikái típuso
kat jelképezik; de legalábbis -  a márka
jelük!

A hollófekete nó'i haj, az egyetlen pilla
nat során is a megperzselődés lehetőségé- 
vel fenyegető', erotikái robbanás veszélyét 
idézi (fürtidben tengervészes éj, Salomé 
tánca, Kirké disznóvá változtató ágya), 
míg a vörös hajszín, hivatkozva általában 
„vörös hajúak álnok jellemére”, az árulás
ra való hajlamra, veres kutya, veres ló, 
veres ember stb., a kiszámíthatatlanság 
izgalmát ígéri, az érzelmi hazárdjátékot, 
fordított bikaviadalt...

A szőkeség: Loreley hívogatása, Solvejg 
dala; nosztalgia, ábránd, illékonyság, 
örök sóvárgás; Szőke asszony, fejér haty- 
tyú; vége, vége már a dalnak, elváltunk 
és nem tudom, hogy nézek-e még valaha, 
szép szemed kék csillagára; milyen volt 
szőkesége; s e szőkeségben újra érzem őt; 
tűnt Anna, aranyház; a hangod selyme 
egyszer elfakul, hajad aranya koporsóba 
hull... és mégis, mégis... -  A szőke haj: 
arany, selyem, messzeség, villódzás, tün
dérjáték, elszakadás, fájdalom, remény; 
vagyis a szőkeség, akár nőről, a Tiszáról 
vagy angyalokról van szó, a romantika 
legteljesebb tárháza.

A nyers anyósvicc képtelen elburján
zása a nők társadalmi értékének burkolt 
elutasítását, a szöszi-viccek a nőkhöz fű
ződő érzelmek romantikátlanítását cé
lozzák. Ám mindez „az egymás kölcsönös 
jobb megismerésének”... a koedukáció ál
tal fejlesztett „kölcsönös tiszteletnek” a 
jegyében... és igen nagy részben az elnői
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esedett tantestület tehetetlenségének a 
jegyében.

A koedukáció problémáival szembenéz
ni egy „igazán haladó” pedagógusnak és 
ideológusnak szinte legyőzhetetlen fogal
mazási nehézségeket jelent. Ugyanis azt 
a felfogást, amely szerint a férfiasság je
lentésében bennefoglaltatik a határozott
ság, nyíltság, jellemesség, bátorság, úgy 
félreértelmezhetik, hogy a nőkre nézve 
sértőnek, antidemokratikusnak, vaskala
posnak tűnjék, mert adódna belőle a fel- 
tételezés, hogy a nő nem lehet határozott, 
nyílt, jellemes és bátor. És a nőiesség 
igénylése, hogy egy nő legyen gyöngéd, 
szelíd, tartózkodó, és alkalmazkodásá
ban is legyen méltóság, az ilyenek tuda
tában holmi rosszul megemésztett ibseni 
reminiszcenciákat kelt, alárendelt, elnyo
mott, egyéniségtől megfosztott, és persze, 
kizsákmányolt nőkről — nem is gondolva 
arra, hogy a szelídség, a nagylelkűség, a 
méltóság és a tartásos alkalmazkodás el
sősorban intelligencia kérdése; nemtől 
függetlenül. E szemlélettel a maga nyel
vén vitatkozva, következne, hogy a férfi 
se legyen szelíd, hanem durván követelő
dző, ne igyekezzék „úriasnak mutatkozni, 
vállalja gátlástalanul az élvhajhászást, 
és ne is alkalmazkodjék, hanem... stb.

Ha így forgatjuk, ha úgy ferdítjük e 
meghatározásokat, mindig eljuthatni 
egy tarthatatlan, önellentmondásokkal 
tömött értelmezéshez, valójában azon
ban, függetlenül a fogalmazás ügyessé
gétől, mégiscsak tudjuk, mi a férfiasság, 
mi a nőiesség? — de a középiskolák pe
dagógiai gyakorlatában ezzel semmilyen 
vonatkozásban nem vetnek számot.

Következményként a fiú nem találja 
meg a maga férfias eszményképét, vagy 
anyámasszony katonája lesz belőle (vagy 
Kata asszonyé), vagy pedig a férfiasság 
sablonos, közhelyes értelmezését követ
ve -, amit például a bandaszellem köz
vetít és éltet -  csakugyan durva, erő
szakos, önző fráter lesz; nőiesnek meg a 
magariszáló, kacér, önbecsülés-hiányos, 
számító, prakticista vonásokat fogja ta r
tani. És milyen jellemző, hogy vannak 
nők, akik elvben nem hajlandók elismer
ni a férfiasságnak mint egyes pozitív tu
lajdonságok együttesének a fogalmát, az 
élet gyakorlatában szívesen élnek vele, 
mint „élvezeti lehetőséggel”; lásd nem
csak Cashel Byron mesterségét, nem
csak a grófnő és a parádéskocsis, nem
csak a tejesember és a postás anekdotái 
motívumait, sőt nemcsak a vállalat igaz
gatónőjét és a sofőrt, hanem az úgyneve
zett szexturizmus résztvevőit.

A lélektani regények, s persze a lélek
tan is, egy időben sokat tárgyalta a má
sodlagos, kompenzáló személyiség ese
teit; sőt, még ma is: filmek, tévéjátékok 
gyakori típusa az a személy, aki a „min
dennapi valóság”, a közélet, politika dol
gaiban erélytelen vagy sikertelen, gerinc
telen, megalkuvó, az a szeretkezésben 
annál követelőzőbb és férfiasabb! És az a

nő, aki életvitelében, hivatásában a sze
lídségnek, az alkalmazkodásnak, a ta r
tózkodásnak még a gondolatától vagy a 
megnevezésétől is felbőszül, mint amo
lyan férfiúi babonától, nőkre tukmált 
szereptől: szexuális élete gyakorlatában 
meghunyászkodó szukává züllik.

Már többször felmerült a kulcsszó, 
amivel lélektan, szociológia, nevelés az 
ellentmondásokat megkerülni szeretné: 
ez a szerep.

Az eszmény, főleg példakép értelemben 
eszerint nem eredeti valóság, hanem -  sze
rep; az eszménykép vonásai nem a férfiúi 
és női természetből fakadnak, hanem su- 
gallt, illetve rákényszerített és besulykolt 
elvárásokból. A példakép követés csakis 
szerepjátszás lehet. Férfiúi és női szemé
lyiség nincs, csak ilyen szerepek.

Számtalan sületlen, nyálas okosko
dást olvasni arról, hogy első életéveik
ben a lánygyermekek azért szeretnek ba
bával játszani, mert a férfiúi önzés az 
anyaság korlátozott szerepkörére akarja 
őket beprogramozni. A fiúk pedig ugyan
csak maradi mentalitás által erőltetett 
programok miatt játszanak inkább kis
autóval, emelődaruval, dugópuskával. 
Babázzanak tehát a fiúk, a lányok meg 
játszódjanak rablópandúrt -  és akkor bi
zonyára nem merülnek fel problémák a 
modern házasságban; a férjek nagy szen
vedéllyel fognak mosogatni és port tö
rölni, mialatt a feleségek futballmeccsre 
járnak, és motorkerékpáros bandákba ve
rődve horgásznak, feltalálnak és zenét sze
reznek! Micsurinista álmok! Szüreteljünk 
banánt a tundra csenevész bozótjairól, az 
egyenlítői pálmafák törzsét pedig hasz
náljuk ki zuzmótermelésre!

És haladó bölcsességek szerint a férfi
ak azért nem veszik ki részüket a házi
munkából, mert azt a férfiúi szereptudat
tal összeegyeztethetetlennek tartják. Ám 
amikor valóban olyan helyzetek állnak 
elő, hogy szükség volna a férj segítségére 
ilyen banális teendőkben, ott kifejezetten 
az emberségesség és nem a nemi szerep 
az, ami döntő. Vagy: fáradt a férfi is, vagy 
jó emberismerő. És sejti, illetve tudja fe
leségéről, hogyha kiveszi a házimunkát 
a kezéből, rövidesen a fejére nő! Amióta 
az emberiség színházba jár, regényt olvas 
és szomszédasszonyokat hallgat, tudjuk, 
hogy éppen a legkezesebb férfiakat csal
ják meg leghamarabb, mert unalmasak, 
női szemmel nézve. Viszont nem tudom, 
miért, de a nők sokkal jobban elvárják a 
Szerep által előírt viselkedést!

Amikor még irodalomkritikusként is 
működtem, egy középkorú, sokat olvasó 
nő akkora áhítattal és tisztelettel tekin
tett rám, hogy már kellemetlen is volt a 
társasága. Egy ízben azonban akkor ütött 
rajtam, amikor feleségem elutaztán, ma
gam töröltem fel éppen a konyhában a ce
mentpadlózatot. Elképedt, felháborodott. 
Egy irodalomkritikus ne vegyen surló- 
rongyot a kezébe!... Többet egy cikkem se 
olvasta el...

A magam részéről igazat adtam neki. 

(befejező rész következik)
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Kányádi Sándor többszólamú líráját sokan neve

zik vallomásos sorsköltészetnek, hiszen verseiben 
derű és igazságkeresés, a hazát féltó' hang és a vallo
más szívós kényszerének való engedelmesség, a költői 
küldetéstudat és annak vállalása keveredik a filozofi
kus gondolatisággal.

Az ő verseit olvasva válik életszerűvé számomra 
Simone Weil megállapítása, miszerint a hazát egyedül 
részvéttel szabad szeretnünk, s erről a részvétteli sze
rétéiről tanúskodnak az Örmény sírkövek sorai is. De 
hol található a haza? Sokaknak egyértelmű, fizikai
lag kölülhatárolható, ha tetszik, pontosan definiál
ható fogalom az otthon. Vagyunk páran, főleg a velem 
egykorúak nemzedékéből, akiket szó nélkül „pakoltak 
fel" szülei, s vittek át a zöld határon, vagy éppen hagy
tak maguk mögött még a romániai forradalom előtt, 
abban a reményben, hogy családegyesítés címén majd 
csak kikerül (hová is?) a gyermek. S a gyermek, így én 
is kikerült a cukorillatú nagy ismeretlenbe. Otthon so
ha nem éreztem, hogy a levegőnek különösebb szaga 
lenne, ma már tudom, hogy nincs is, csak idegen tájak 
illatoznak vagy bűzlenek. Az utóbbi években utazása
im során, egy-egy új városba érkezve már csak perce
kig érzek némi halvány illatocskát, épp észrevehetőt, 
aztán az is elillan, elhitetve, hogy hazaérkeztem. De 
hol a haza? Már nem a szülőföldön, már nem a szülő
városban, a gyermekkor színhelyén, mert meggyőző
désem, hogy aki szülővárosában szállodai szoba vetett 
ágyába fekszik le aludni, már sohasem érkezhet ha
za. Megfosztatott és emlékeibe száműzettetett.

Az idő múlása egyre több szerettemet fektette ko
porsóba, főleg azokat, akik példamutatásukkal arra 
intettek, hogy lehetséges egyenes gerinccel járni akkor 
is, ha az ember orrát folyton ürülékbe verik. Amikor 
a temetőben gyertyát gyújtok a számomra kedvesek 
sírjainál, s nézem a sírkőre kapaszkodó borostyán 
örökzöld leveleit, egyre bizonyosabbá válik számomra 
a felismerés, hogy minden erőfeszítés, tehetség, merész
ség, lendület hiábavaló, ha időnként nem szegezem te
kintetemet őseim fejfájára. Ma azt üzenik: múlt nélkül 
cél sincs. Attól vagyunk önmagunk, hogy sajátunkként 
cipeljük magunkkal a múltunkat, azzal a bizonytalan 
érzéssel, hogy a jövő sokkal kevésbé valóságos, mégis 
nyomot kívánunk hagyni, miként nyomot hagytak/hagy- 
nak bennünk elődeink, mestereink. „Vannak vidékek hol 
a madarak / a temetőben oltják szórajukat”. Én erre a 
vidékre születtem.

ERŐS KINGA: Az Örmény sírkövek olvasása 
kapcsán. Magyar Napló, XXI. évfolyam 5. szám 
-  2009. május.
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Dienes Attila: Összetartozás

M I É R T  H A L L G A T U N K  Z E N É T ?

F elü le th a llg a tá s
Nézem a szobafestőt, hogy mi

lyen gonddal kopogtatja szobánk 
falfelületét, keresve a vakolat 
táskásodását, amit finom, köny- 
nyű mozdulattal lehánt a felület
ről, és új anyaggal pótolja. A fe
lület kultusza, ötlik fel bennem a 
jelenség megnevezése. Be sokszor 
voltam tanúja az ilyen és ehhez 
hasonló felület „megdicsőítésé- 
nek”! Asztalosok ezerszer ellenőr
zik a meggyalult falemezek sima
ságát, majd még le is csiszolják 
festés, lakkozás előtt ezeket a 
szépségesen megművelt lapokat. 
Nem hiszem, hogy egy pillanatig 
is gondolnának a felület mögött 
felsejlő mélységekre, a fa rostos 
szerkezetére, az ebből kihámoz
ható információkra, a fa életé
re, mielőtt lapokat vágtak volna 
belőle, a magra, amelyből kikelt 
a fa, és a fára, amely valami
kor régen elhullatta ezt a magot. 
Bráncu§i eszményien lecsiszolta 
fantasztikus mélységeket feltá
ró absztrakt szoboralakjait, más, 
modern szobrászok éppenséggel 
eldolgozatlanul hagyták szobra
ikat, hogy tartalmuk annál di- 
rektebbül érvényesüljön, hasson 
a szemlélőre. A modern festészet
ben is élesen elkülönül egymástól 
a két irányzat: a felületi megmun
kálás míves kidolgozása, „elsi
mítása”, és a „durván” felrakott, 
csak úgy „odamázolt” festéknyo
mok reliefhatása. A felületjáték 
nem mai keletű: csiszolt kőkor
szakot emlegetünk és modern de
signt, csodálatos felületű ókori 
kerámiaművészetet és végtelenül 
leegyszerűsített modern panel
építményeket. A minimalmusic 
is a zenei felület teljes leegysze
rűsítésére törekszik, éppen a 
FELÜLET HANGSÚLYOZÁSA 
érdekében. A modern lemezfel
vételek is a felület kimunkálásá
ra törekednek, a zajmentesítés
nek mai csodatechnikája valóban 
„lecsiszolja” a felhangzó zene 
(hangzás)felületét. Minden mai 
törekvésünkben megnyilvánul 
a felület tökéletességének fetisi- 
zálása. Szemünk felületnézésre 
van immár beállítva, miért len
ne kivétel a fülünk? Megszoktuk, 
hogy csak a felületre figyeljünk. 
Például arra, hogy milyen híres 
az előadó, aki ismertetést ír a 
műről (vagyis aki minősíti a mű
vet, különösen, ha az modern be
mutatóként hangzik fel!).

A modern alkotások első elő
adásának legfőbb tényezője a fe
lületi előkészítés. Ha ez csillogóra 
sikerül, akkor a műnek ragyo
gó jövőt jósolhatunk. A hallgató
ság úgyis a felületi elemekre fog 
visszaemlékezni. Például arra,

hogy milyen teremben (milyen 
ragyogó környezetben) hangzott 
fel a darab, milyen fesztivál ke
retében szólaltatták meg, hány 
tévécsatorna közvetítette a hang
versenyt? A könnyűzene előadó
itól csak tanulhatunk (e téren 
is) mi, komolyzene-megszállottak. 
Tanulhatunk, de nem tanulunk. 
A legtöbb komolyzenei előadó 
hallani sem akar a felületcsiszo
ló technikai eszközök igénybevé
teléről: lealacsonyítónak tartják 
a hangerősítést (még akkor is, 
amikor erre égető szükség lenne), 
fölöslegesnek a fényhatásokat, a 
videós kivetítést egyenesen égbe
kiáltó sértésnek veszik. Érthető: 
mélységhallgatásra vannak ne
velve, és azt várják el hallgató
ságuktól is. Ez a jelenség nagyon 
élt, működött a 19. század hang
versenytermeiben, már sokkal 
kevésbé volt otthon a 20. század 
koncertjein, és most, a 21. század 
elején szinte már elviselhetetlen 
az a konzervativizmus, amellyel 
csökönyösen őrzik a „csak zene, 
SEMMI MÁS!” érvényességét.

A zeneszerzésben is egyesek 
még mindig CSAK ZENET kí
vánnak nyújtani hallgatóságuk
nak, mások éppenséggel túlzásba 
viszik a felület csiszolgatásának 
-  egyébként dicsérendő -  eré
nyét. A „csak hangszerelés, más 
semmi” ott kísért jónéhány mo
dern műben. A zenei mikroorga
nizmusok végtelenül elaprózott, 
míves kidolgozása is a felület 
fényesítésének egyik jól bevált 
módja lett, millió hang, ezer szó
lam szól egyszerre, a partitú
ra óriásivá növekedett mamut
könyvvé lett, és ami szól, az már 
csak egy csillogó-villogó zenefe
lület. Nagyon erős mélységhallás 
kell hozzá, hogy a mindent elfe
dő felület tükre mögött meghall
juk a tartalm at is. Kérdés, hogy 
szükségünk van még ilyen tar
talomra? A régi zeneszerzők még 
nagyon ügyeltek a kétféle hallga
tásra. Mozart írja levélben D-dúr 
szimfóniájának párizsi bemuta
tójáról: „... az első Allegro köze
pén volt egy rész, amelyről előre 
tudtam, hogy tetszeni fog majd: 
a hallgatók el voltak ragadtatva, 
és óriási taps volt. -  De mivel tud
tam, mikor írtam, hogy ez milyen 
hatást kelt majd, az egészet meg
ismételtem, da capot csináltunk”. 
Jellemző beszámoló Mozart felü
let- és mélységhallásáról. A mo
dern kor zeneszerzőinél ez a ket
tő gyakran nincs egyensúlyban. 
Talán ezt is meghozza a 21. szá
zad.

TERÉNYI EDE
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Júliusi évfordulók
1 -9 0  éve halt meg loan Bogdán román történész 

100 éve született Szenczei László erdélyi író 
2 — 110 éve halt meg Victor Cherbuliez francia író

285 éve született Friedrich Gottlieb Klopstock német költő 
140 éve született Szomory Dezső magyar író 

3 -5 0  éve halt meg Johan Bojer norvég író
4 -  160 éve született Bánóczi József magyar irodalomtörténész

290 éve született Michel-Jean Sedaine francia író
5 — 85 éve halt meg Paul Busson osztrák író
6 -  150 éve született Verner von Heidenstam svéd költő

130 éve született Szabó Dezső magyar író
7 -  100 éve született Erőss Alfréd erdélyi költő

190 éve született Kőváry László magyar történész 
130 éve született Knud Rasmussen dán író

8 — 180 éve született Pierre-Alexis de Ponson du Terrail francia író
9 — 120 éve született Jean Cocteau francia költő

320 éve született Alexis Piron francia költő
10 -  200 éve született Fernando Calderón mexikói író

500 éve született Jean Calvin francia hitújító
11 — 35 éve halt meg Radu Brate§ román író

130 éve született Cholnoky László magyar író 
120 éve halt meg Reviczky Gyula magyar költő

12 -  100 éve született Constantin Noica román filozófus
40 éve halt meg Sós Endre magyar író

13 -  160 éve született Arjirisz Eftaljotisz görög író
90 éve született Kerekes Jenő erdélyi közgazdász 
235 éve született Diodata Saluzzo-Roero olasz költó'nő

14 -  135 éve született Jerzy Zulawski lengyel költő
15 -  80 éve halt meg Hugo von Hoffmannstahl osztrák drámaíró

150 éve született Dumitru Th. Neculu^á román költő

200 éve született Pierre-Josejph Proudhon francia publicista
16 -  90 éve halt meg Bérezik Árpád magyar író

20 éve halt meg Nicolás Guillén kubai költő
60 éve halt meg Vjacseszlav Ivanovics Ivanov orosz költő

17 — 90 éve született Jiri Hájek cseh író
18 — 70 éve halt meg Badics Ferenc irodalomtörténész

635 éve halt meg Francesco Petrarca olasz költő
19 -160 született Ferdinand Brünettere francia irodalomtörténész

190 éve született Gottfried Keller svájci író 
130 éve született Móra Ferenc magyar író

20 -  120 éve született Erik Lindorm svéd költő 
2 1 -9 0  éve született Franco Filipic szlovén költő

110 éve született Ernest Hemingway amerikai író 
30 éve halt meg Ludwig Renn német író 
150 éve született Rosny Jeune francia író

22 — 100 éve halt meg Detlev von Liliencron német költő
23 —150 éve halt meg Marceline Desbordes-Valmore francia írónő
24 -  170 éve halt meg Gabriele von Baumberg osztrák költőnő

100 éve született Károlyi Amy magyar költőnő 
130 éve halt meg Arisztotelisz Valaoritisz görög költő

25 -  460 éve született Swietoslaw Orzelski lengyel krónikás
26 -  70 éve halt meg Cézár Baltag román költő

40 éve halt meg Witold Gombrowicz lengyel író
27 -  85 éve született Jifi Havel cseh költő
28 -  185 éve született Alexandre Dumas fils francia író

170 éve született Ignacy Madejowski lengyel író 
220 éve halt meg Orczy Lőrinc magyar költő

29 -  250 éve halt meg Árva Bethlen Kata magyar írónő
35 éve halt meg Erich Kästner német író

30 -  150 éve született Ferko Urbánek szlovák író
31 -  20 éve halt meg Fehér Ferenc vajdasági magyar költő

160 éve halt meg Petőfi Sándor

Dvorák
VÍZSZINTES
2. Antonin Dvorák (Nelahozeves, 1841 

— Prága, 1904), cseh zeneszerző műve. 
13. Kúra. 15. Közösségből kimaró. 17. 
Az aljához csüng. 19. Minden vizet a jó
szágoknak ad. 20. Néha verskellék. 21. 
Csendes amazon! 23. Magyarországi köz
ség Kisbértől délre. 24. Amely szemé
lyek. 26. Kesztyű- vagy cipó'pár egyik da
rabja. 28. Turáni-alföldi tó. 30. Titanilla 
beceneve. 31. Gáznemű szénhidrogént 
tartalmazó. 33. A trícium és a lítium 
vegyjele. 34. Igeképző. 35. Villákból álló 
település(rész). 37. Kertben dolgozik. 38. 
Futball-labdát a másik oldalra passzol. 
39. Feszes, merev (modor). 40. Esem! 41. 
Űrbelű vízi állat (Cnidaria). 44. United 
Kingdom, röviden. 46. Páratlan zsa- 
bó! 48. Kisugárzó. 49. Attila beceneve. 
50. Izlandi nyelven írt skandináv mon
dagyűjtemény. 52. Nem kerül sokba. 53. 
Ézsau másik neve. 54. Aladár becene
ve. 56. Páros vadorzó! 57. ... mars!; ló
dulj! 58. A belsejében lyukat készítő. 61.

Sportszermárka. 63. Vonatra ülő. 65. 
Ring. 66. Dvorak zeneműve.

FÜGGŐLEGES
1. Szándékkal kapcsolatos. 2. Aszal. 3. 

Múlik az idő. 4. Istállói fekhely. 5. Oszmán 
tiszti rang. 6. Antik római aprópénz. 7. 
Menetelő! 8. Pubban mérik! 9. Ujezüst. 10. 
Erkölcstan. 11. Fegyvercsövet feléje irá
nyít. 12. Teljes, mindenre kiterjedő. 14. A 
fordítottja is igekötő. 16. Éneklő szócska. 
18. Dvorak zeneműve. 21. Sakkgyőzelem. 
22. Mi az hogy! 25. Nekiront. 26. Olasz város 
Lombardia körzetben. 27. Lottószámokat 
kihúzó. 29. A völgybe szaladó. 31. Francia- 
országban eredő folyó; Maas. 32. Egykori 
nyomdai szedőeszköz. 35. Néma kuruc! 36. 
Magyar botanikus (Rezső). 40. Belgrád 
népe. 42. Tündéri fiúnév! 43. Frigy. 45. 
Könyvből füzetbe átír. 47. Addig ér a szél. 
49. Felmerül. 51. Az Olt folyó latin neve. 
53. Tolihibát ejtő. 55. Bagdad a főváro
sa. 57. Tartozása van. 59. A távolba. 60. 
Középen mozog! 61. Belazul! 62. Az asz- 
tácium vegyjele. 64. Szibériai folyam. 65. 
Sínszélek!
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