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Bé-vezetés Kazinczyba
Ha felkérhetnénk Kazinczyt, hogy születésének 250. évfordu

lóján tisztelje meg olvasóinkat, valószínűleg összehasonlítaná 
korának irodalmi életét a jelen irodalmi közegével, számvetést 
végezne, mi hasznát vettük a felvilágosodás irodalmi vitáinak, 
s hogy kétszáz év távlatából nyelvújítási munkásságával „ment- 
é a világ elébb”. S talán fellapozná az általa 1789-ben alapított 
Orpheust, hogy a Bé-vezetésben felvázolt irányelvek, a „józan 
gondolkodás”, a „nyelv tökélletesítése” és a „magyar történetek” 
aktualitásáról elmélkedjék. Bizonyára ma is meg lenne győ- 
ződve arról, hogy ,,a’ Literatúra’ emelkedésére semmi szer nem 
szükségesebb, mint a’ Journálok. Ezek öszvekötődésbe hozhat
ják az elszórva éló' tudósokat, eggyike a’ másikát a’ példaadás 
által tüzelheti, ’s a’ Recensiók az írókat figyelmesebb dolgozás
ra buzdíthatják, az Olvasók ízlését ’s értelmét ’s ítéletét pedig 
mívelni fogják.”

Az utókor méltányosságára áhítozó Kazinczy bizonyára azt is 
elmondaná, hogy az utódok, a „következő' Népek” elismerő bólin- 
tása iránti vágya nem ördögtől való, hiszen mindaz, amit véghez
vitt, „jó mulatság, férfimunka volt”. A történelmi Magyarország 
egészét behálózó több ezernyi levelével, majd a rövid életükben 
is igen jelentős Magyar Museummal és Orpheusszal igyekezett 
a szerteágazó irodalmi kapcsolatokat csomóponttá alakítani, az 
addig jószerivel hiányzó irodalmi nyilvánosságot felépíteni.

Tette mindezt úgy, hogy ízlésítéletét mindig a Bé-vezetésben 
felvázolt elvek irányították — bár sem kortársai, sem a „követke
ző Népek” nem értettek egyet feltétlenül minden ítéletével (gon
doljunk például csak az általa túlságosan parasztinak tartott 
Csokonai-versekre és a költő síremléke kapcsán kirobbant hí
res Árkádia-perre vagy a nyelvújítás ambivalens megítélésére). 
Amiben viszont nem változott, lett légyen bármiféle támadás
nak kitéve, s ami miatt a sok esetben távolinak tűnő Kazinczy 
újra aktuálissá válhat, az nem más, mint a mindenkori olvasó
val való számvetés, annak felismerése, hogy olvasó nélkül nincs 
irodalom. Épp ezért kész lemondani a minőség mindenekfelet- 
tiségének elvéről az Orpheus megalapításakor (bár később szi
gorodik álláspontja): tudta, a kizárólag elit irodalomhoz sem 
elégséges magyar ajkú olvasóval, sem elégséges magyarul alko
tó elit íróval nem rendelkezik. A mennyiség elve alapján enge
dékenynek bizonyul a költői színvonalat illetően, közli folyóira
tában ,,a’ rossz darabokat is”, még akkor is, ha kortársai közül 
sokan bírálják ezen szerkesztői elvéért (is). Mint kora irodalmi 
nyilvánosságának kialakítója és legfőbb organizátora a minél 
szélesebb körű irodalmi kánon megteremtésén fáradozott.

Az, hogy Kazinczy ekkor igencsak nyitottnak mutatkozik a 
gondolati és ízlésbeli másság iránt, nem csupán a különböző íz
lésű olvasók megnyerését szolgálta, hanem egyben a „res publi
ca litteraria” felkínálását a jövendő korok olvasóinak, literáto- 
rainak. Saját és kortársai lapindítási kísérletei azonban igen 
gyakran épp az olvasói érdeklődés hiánya miatt végződnek ku
darccal -  s talán ez is olyan dilemma, amelyben mi magunk is 
osztozhatunk Kazinczy korával.
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HELIKON

Beszélgetés Fekete Vince költővel, 
a Székelyföld főszerkesztő-helyettesével
Udvarok, terek lakója
-  Arra gondoltam, hogy beszélgeté

sünk legyen egy séta. A Bethlen utca 11- 
ből indulnánk el, hiszen Kézdi elűzött ki
utált hamar Pólyán; aztán bemutatnád 
Hajnit, akinek ha fényképezőgépe kat
tan, veled együtt örökítődik meg az ud
varteres város, no meg a szelleme, ami
ről ha szólnál, viharzana szádból a nyál. 
No de ez anno volt. Azonban nem olyan 
rég, hogy vissza ne térhetnénk magára az 
Udvartérre, amiből sok kis utcácska ága
zik el. Hol is van saját készítésű térképe
den Kézdivásárhely?

— Jó, akkor kezdjük a sétát, ez a sé
ta persze nem egy mai városnézés lesz, 
amelynek során én elkalauzolom az ér- 
dekló'dot Kézdivásárhely zegzugos ud
varterein, sikátorain, bemutatom neki a 
kedvenc épületeimet a fó'téren, kedvenc 
helyeimet a városban, hanem egyfajta 
múltbeli, közelmúltbeli kirándulás, visz- 
sza kell ugornunk ugyanis egy-két évti
zedet az idó'ben, hogy a kérdésedre vá
laszoljak. Vannak itt, ezen a „térképen” 
olyan pontok, mint a Bujdosó, Gatyaszár, 
Kaszárnya, Fortyogó, Józsiás, Rózsa, 
IGO (Lakásgazdálkodási Vállalat) stb., 
amelyek ma is megvannak, még a régi 
pompájukban vagy mostani lepusztult- 
ságukban, de vannak olyanok is, ame
lyek már rég az idő ködébe vesztek, mint 
a Pantallós, a Mure§, a Robbantós, az 
IFET (az egykori fafeldolgozó üzem), de 
ott élnek még az egykori kézdivásárhe- 
lyiek legendáriumában. A Bethlen utca 
ma is megvan, talán más néven, bár nem 
tudom, hogy a 11-es szám létezik-e/léte- 
zett-e, ez csak úgynevezett rímkényszer- 
bó'l került a versbe. Az akkori város leg
inkább lerobbant része volt ez a negyed, 
itt porladtak az egykori vargaváros leg
korábban épített tömbházai, a Holland
blokkok, és itt lakott a legszegényebb, 
legszerencsétlenebb népség zöme a nyolc
vanas évek elején-közepén. Nem véletlen, 
hogy bekerült a Kilakoltatottak rondáiba 
ez a helyszín, hiszen egykori lakásgaz
dálkodási „szektoristaként” (ez amolyan 
„fuss ki, intézd el, gyere vissza”-foglalko- 
zás volt) elég sokszor „ki kellett szállni” 
ide, és volt olyan is, úgy félévente, amikor 
egy Fediuc nevű végrehajtóval meg egy 
Aramá nevű milicistával megerősítve, 
„hivatalból”, a vállalat képviselőjeként 
részt kellett vennem ilyen kilakoltatási

procedúrákon. Az állami tömbházlaká- 
sok eladósodott bérióit -  és itt volt a leg
több — tették nem sok teketória nélkül az 
utcára ilyenkor. Igen erős élmény volt ne
kem ez akkoriban, húszévesen. Meg az
tán személyesen is elég közelről érintett 
az egyik ilyen eset, amikor a korábban, 
fiatal korában kitűnő asztalos, jó szak
ember rokonom, a nagy család fekete bá
ránya került az utcára, és éppen télvíz 
idején. Rá is ment az egészsége, pár évre 
rá bele is halt. (Tulajdonképpen -  úgy is 
mondhatnám -, hogy neki és az ilyenek
nek, mint ő, állítottam emléket ezekben a 
versekben.) A Bethlen utca táblája helyett 
akkoriban az szerepelt egyébként, vala
melyik tömbházfelelős jóvoltából, fehér 
olajfestékkel odamázolva, hogy Betlehem. 
Vallásos ember lehetett az illető, s az ő 
szótárában a Bethlen helyett Jézus szü
letésének a helyszíne valamiért előbb
re való volt. Hajni pedig a kisváros egyik 
bolondjaként élte felhőtlen életét a hetve
nes-nyolcvanas évek Kézdivásárhelyén, 
színes ruhákba, göncökbe öltözve járta a 
várost és „kőkorszakbeli” fotómasinájá
val kattintgatott, így örökítette meg eze
ket a helyszíneket, embereket, talán ma
gának, talán az örökkévalóság számára. 
Én pedig versbe mentettem Hajnit, aki, 
ha beszélt, fröcskölt szájából a nyál, de 
mégis valami üde színfolt volt ő a vala
mikori város életében, az önjelölt, őrült, 
képzelt „művésznek” valamiféle arche
típusa. Az Udvartér című, tavaly megje
lent tárcanovellás kötetem borítóján a 
könyv grafikusa egy színes szecessziós 
épületekkel körbevett szívformát mintá
zott meg. Nos, azt gondolom, hogy elég jól 
megközelítette az én saját készítésű tér
képemet is, azt, hogy hol is található szá
momra Kézdivásárhely. Ma is azt gon
dolom, hogy ez a kisváros („Háromszék 
Párisa”, ahogy Orbán Balázs nevezte), 
maga a városka főtere, a régi városrész -  
legalábbis számomra -  a világ egyik leg
szebb, leglakhatóbb helye. De ezen a kép
zeletbeli térképen Kézdivásárhely csak 
a központ, mert szervesen hozzátartoz
nak a környező falvak is szülőfalummal, 
Kézdipolyánnal (Kézdiszentkereszttel) 
egyetemben.

-  Mit lehet tudni a Feketékről? Érdekel 
családod története, vagy pedig a név, a ne
vek története nem annyira meghatározó?

— Régi tervem, hogy a családkönyvek
ben utánanézzek annak, kik voltak, hon
nan is jöttek ükapáim, szépapáim. Azt is 
már rég tologatom magam előtt, és halo
gatom, hogy utánakutassak, hogy hon
nan is jött a Fekete név, hogy ki is volt az 
a valamikori Fekete szépapám, aki ezen 
a vidéken egykor megvetette a lábát. Az 
is igaz, hogy amikor Lakatos Mihály ba
rátommal arról beszéltünk, hogy ala
posabban utána kellene néznünk, hogy 
kik is voltak a felmenőink, én -  viccből 
természetesen — leintettem Misit azzal, 
hogy érje be annyival, amit eddig is tud, 
hogy a neve Lakatos, ami elég sokatmon
dó név, ráadásul mindhárom Lakatos 
testvér még jól is zenél, ami megint egy 
plusz információ -  nehogy végül meg
bánja majd a kutakodást. A nevek meg
határozó voltában különben nem hiszek. 
Ugyanúgy lehettem volna talán a Fekete 
helyett, mondjuk, Szikra is, hiszen nagy
apám, dédnagyapám — mindkettő igen 
fürge ember lévén -  ezt a melléknevet vi
selte hosszú éveken keresztül. Azonban 
mostanában -  ahogy így öregedem -  kü
lönösebben érdekelni kezdett az a világ, a 
nagyapáim, dédapáim világa, az az élet
tér, ahol ők születtek, éltek, munkál
kodtak. Apám egyszerű kőműves ember 
volt, anyai nagyapám szintén, apai nagy- 
apám-nagyanyám pedig mindketten föld
művesek. Az a paraszti vagy későbbi fél
paraszti miliő rég felbomlott ugyan, a 
gyerekkorom falusi világa sem ugyanaz 
már. Megszépült persze, de ahogy időben 
távolodik, annál közelebb kerül hozzám, 
egyre jobban foglalkoztat.

-  Első köteted, az 1995-ben megjelent 
Parázskönyv történet-törmelékei között 
háborúra és szűkebb családodra vonatko
zó részekre találtam, de csak az édesapád
ról szóló az, ami határozottabb kontúrt 
kap. Erre a történetre később is vissza
térsz, például Ahogy a vonat c. versedben 
is. Mi az, ami megfog ebben a történetben?

Fekete Vince
Költő, író, szerkesztő. Kézdivásárhelyén született 1965-ben. Ugyanott érettsé

gizett 1983-ban az akkori 1-es számú Ipari Líceumban. A kolozsvári BBTE ma
gyar-orosz szakán végzett 1994-ben. 1996 és 1999 között a szegedi JATE dok- 
torandusza. 1993-tól a kolozsvári Helikon (Serény Múmia), 1995-től az Előretolt 
Helyőrség, 1998-tól a Csíkszeredái Székelyföld szerkesztője, 2004-től ez utóbbi fő
szerkesztő-helyettese. Eddig hét könyve jelent meg: versek, gyerekversek, állat
mesék, paródiák, szatírák, tárcanovellák. Több antológia, verses- és prózakötet 
szerkesztője. Rangos irodalmi díjak kitüntetettje.
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-  Apám elég korán, ötvennégy évesen 
halt meg, én még viszonylag fiatal -  má
sodéves egyetemista — voltam, és nagyon 
erős nyomot hagyott a halála bennem. 
Sajnos ezt az élményt versekben is meg
írtam, ma már nem -  vagy nem így -  ten
ném, de akkor nagyon fontos volt, hogy 
kiírjam magamból. Meg aztán a halála is 
olyan volt, ami sok-sok kérdőjelet és kevés 
bizonyosságot hagyott maga után. Ezt ki 
kell öntenem magamból, úgy gondoltam, 
és jöttek is a versek egymás után. Ez az 
apasiratás, „sajátgyász” alkotta az elsó' 
kötetem gerincét. Túl személyes, túl ér
zelmes, túlontúl szenvelgő volt az egész, 
legalábbis mai szemmel nézve a dolgokat. 
Nem is lett volna baj, ha nagyon jó versek 
kerülnek papírra, de nem azok voltak. 
Túlontúl közeli, túlontúl feldolgozatlan 
volt még akkor az élmény. Mások, a bará
taim már a kezdet kezdetén felszabadul
tan játszadoztak versben, prózában. Én 
pedig hosszú ideig vittem magammal ezt 
a terhet, görgettem magam előtt, újra és 
újra felvettem a már elejtett szálakat, sú
lyos és megrendítő dolgokat akartam ír
ni, valahogy leszámolni vagy elszámolni 
azokkal a számomra igen terhes/terhes- 
nek gondolt előzményekkel.
Olyan kötet lett ebből aztán 
-  az apaversekkel, a kilakol- 
tatottak romlóival meg a kü
lönféle utánérzésekkel együtt 
-, hogy ma is végigborzong a 
hátam tőle, ha rágondolok. És 
ha egyáltalán a kezembe ven
ném. De nem teszem.

-  Úgy látom, hogy története
id a mondataid „foglyai” ma
radnak. A Parázskönyv fel
vezető versében azt mondod, 
hogy a mondatszerkezetek tar
tanak fogva, viszont paradox 
módon rendet is teremtenek.
Valójában egy nagy mesélő él 
benned?

-  A nagy mesélőket min
dig is szerettem, szívesen 
hallgattam, szívesen olvastam is őket. 
Mostanában írta valaki az Udvartér kap
csán, hogy talán ezek a tárcák nem egye
bek, mint készülődések egy regényre, egy 
regény megírására. (Ezen én csodálkoz
tam a legjobban.) Regényt írni, különö
sen nagyregényt igen-igen szép és mun
kás dolog lehet. Hogy lesz-e egyáltalán 
ilyen az én életemben, most ezt nem tud
nám megmondani. Egyelőre -  lustaság
ból is — a rövidebb formákat kedvelem. 
Mesélni pedig, és érdekesen mesélni min
dig is szerettem. De ezek a súlyos, komor, 
olvashatatlan posztmodern nagyregé
nyek, amelyek alatt „beszakad az asztal”, 
valahogy mindig riasztottak.

-  Harminc éves vagy, amikor a 
Parázskönyv, a saját indulásod és az 
Előretolt Helyőrség debütje megtörté
nik. Azt hiszem, itt sok irányba elindul
hatnánk. Miért tartott ilyen sokáig a ké
szülődés? Mi hiányzott: társak, helyzet, 
pénz, önbizalom? Mit csináltál, mielőtt a 
bölcsészkarra jöttél volna, Kolozsvárra? 
Sokat írtál, keveset olvastál vagy fordít

va? Kibe olvastad bele magad? Én József 
Attilára, Dsidára, Szilágyi Domokosra 
vagy Sziveri Jánosra tippelnék...

-  Helyzet, társak, pénz, önbizalom -  
mind hiányoztak. Tizennyolc-tizenki- 
lenc évesen már kész volt egy kötetre 
való versem. Boér Géza javasolta is akko
riban, hogy jó volna ezeket leadni és ki
adatni. De aztán — szerencsére — nem lett 
semmi belőle. A kézirat sokáig feküdt a 
Kriterionnál, de akkoriban, a nyolcva
nas évek végén, előbb antológiában kel
lett volna szerepelni, s utána jöhetett 
volna csak a kötet. Az érettségi után, a 
felvételizgetések között, különböző mun
kahelyeken dolgoztam. Akkoriban az an
tológiák életrajzaiban divatos is volt az 
ilyen bemutatkozó mondat, amely így 
kezdődött, hogy voltam már... Én is így 
voltam ezzel, nyolcvanháromtól nyolc
vankilencig, amikor bejutottam a kolozs
vári egyetem magyar-orosz szakára, lá
togatás nélkülire, jónéhány különböző 
munkahelyen dolgoztam már, kezdve 
az egyik falusi termelőszövetkezettől a 
Lakásgazdálkodási Vállalatig, az IFET 
nevű fafeldolgozó üzemtől a helyettes ta 

nári állásig. Amikor aztán, közvetlenül a 
változások előtt, nyolcvankilenc nyarán 
bejutottam a hét hely egyikére, úgy kép
zeltem el a további életemet, hogy miköz
ben tanítok, azalatt elvégzem látogatás 
nélkülin a magyar szakot, és ott mara
dok majd valamelyik székelyföldi isko
lában. De aztán jött nyolcvankilenc de
cembere, és én hagytam csapot-papot, a 
szentléleki iskolát, ahol akkor éppen ta
nítottam, a Székely Újságot, amit akkori
ban, a nagy lapalapítási lázban indítot
tunk Kézdivásárhelyen, és több látogatás 
nélkülis társammal, Sántha Attilával, 
Lakatos Mihállyal, Vida Gáborral együtt 
átiratkoztunk a nappalira. Korábban, 
ezekben a felvételizgetős években írni 
sem írtam sokat (azóta sem különben), 
olvasni sem olvastam -  úgy gondolom 
most -  eleget. Legalábbis nem azokat, 
amiket kellett volna. Udvaroltam és fo
ciztam, amikor éppen nem felügyeltem 
arra, hogy az esztelneki kollektív gaz
daságban hogyan fejtik le a feketeribiz- 
li bort az ötezer literes hordókból, vagy 
lakáslátogatás ürügyén -  ami akkor kö
telező volt egy „szektoristának” -  nem

tekeregtem a városban. Egy-egy üres 
tömbházlakásban, munkaidőben, hogy 
behozzam az egyébbel elcseszett délutáni 
órákat, Cs. Gyimesi Éva, későbbi taná
rom Teremtett világát (ez kellett a felvé
telire) meg Hankiss Elemér Az irodalmi 
mű mint komplex modell című könyvét 
olvastam (huh!) és jegyzeteltem igen 
nagy aprólékossággal. Ma is megvannak 
ezek a negyed ívlapnyi cédulákra készí
tett jegyzeteim, még most is használha
tó állapotban. De később az ötezer lite
res hordó tetején is lehetett olvasgatni, 
megfordult a kezemben -  válogatatlanul 
— sok akkori tékás vagy horizontos soro
zatdarab, a Lektúra sorozat egyik példá
nyát pedig -  erre most is emlékszem -, 
Karinthy Ferenc Házszentelójét valame
lyik esztelneki pityókaföld végén olvas
tam ki, az útszéli jegenyefák alatt, míg a 
brigád szedte a pityókát a globálban. De 
ez hál’istennek nem tartott sokáig, mert 
aztán jöttek a kolozsvári évek, jöttek az 
ottani társak, egy teljesen más világ kö
vetkezett az életemben. Sziveri Jánost 
csak később, már az egyetemen fedeztem 
fel magamnak, és még rengeteg szerzőt, 
hiszen a kolozsvári öt évet — nehezen ki- 

mozdulós fajtaként — nagy
jából a könyvtárakban (úgy 
bizony!) vagy a tizenhetes 
bentlakás 614-es szobájában 
töltöttem, kedvenc könyveim 
vagy a kötelező olvasmányok 
és a tanulnivaló (nem szégyel
lem) társaságában. Társaim 
buliztak, én pedig, már „ko
moly” házasemberként, ta
nultam istentelenül (bár nem 
volt ez divat, főként a fiúk ré
széről) és olvastam, pótoltam 
a hiányosságaimat. Csak az 
egyetemi évek vége felé -  pon
tosabban ötödéven -  jött el az 
úgynevezett ereszdelahaja- 
mot korszak, amikor jócskán 
kivettem már magam is a ré
szemet az „igazi” egyetemi és 
diákéletből.

-  Hogy látod most „azt” a helyzetet -  
kilencvenes évek közepe -, Orbán János 
Dénes megfogalmazásában: „Attila ettől 
arra hallgat, Vince albérletet keres, Nonó 
egész nap csavarog -  ki mondja néki: jöjj, 
szeress?!, És Hunor grúz teát iszik...” -  
konkrétan az Előretolt Helyőrség körére, 
a Serény Múmia indulására gondolok. Ki 
számára volt fontosabb: a körnek, műhely
nek vagy saját pályátoknak?

— 1993 őszétől, akkor már utol
só éves voltam az egyetemen, kerül
tem be a Helikon szerkesztőségébe, a fe
leségem azon a nyáron végzett, hazajött 
Kézdivásárhelyre, én pedig egyedül ma
radtam a családos bentlakás 614-es szo
bájában. Az volt a tervem, hogy miután 
végzek, hazajövök Kézdivásárhelyre, 
már meg is volt a hely az egykori közép
iskolámban, ahová jöhettem volna ma
gyart tanítani, de úgy alakult, hogy in
dult a Serény Múmia, később az Előretolt 
Helyőrség, aztán felvettek a szegedi 
JATE modern magyar irodalmi tanszé
kére doktorandusznak. Egy jó ideig úgy
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éltem, hogy ingáztam Kézdivásárhely, 
Szeged és Kolozsvár között, majd negye
diknek bejött Csíkszereda, a Székelyföld 
is, tehát egyáltalán nem unatkoztam. 
A Serény Múmia csapata, belső mag
ja egy kisebb, egymással lazább-szoro- 
sabb kapcsolatban levő társaság volt a 
kezdet kezdetén, mindannyian írtunk, 
közölgettünk is itt-ott, irodalmi körö
ket szerveztünk, felolvastunk egymás
nak, aztán valamelyikünk kitalálta, ta
lán Sántha vagy Orbán János Dénes, de 
az is lehet, hogy a társaság akkori ková
sza, a Franciaországból nem sokkal az
előtt hazakerült Bréda Ferenc, hogy jó 
volna ennek a csapatnak egy lap, valami 
nemzedéki fórum, ahol együtt, közösen is 
jelentkezhetnénk. Sántha Attila járta  ki 
talán a Helikonnál, Szilágyi Istvánnál, 
hogy legyen három-négy oldalunk az új
ságban, a „nagy lapon”, a Helikonon belül 
egy külön fióklap, ami csakis a miénk, 
amelyet mi szerkesztünk, s amelynek az
tán -  a Bretter György Irodalmi Kör ve
zetőjeként — én lettem az irányítója, ko
ordinálója. Sántha, Orbán, ők voltak a 
faldöngető, ajtót-kaput berúgó emberek, 
nekünk csak -  a kényelmesebbjének, 
óvatosabbjának vagy a nem rugódozós 
fajtáknak -  csak be kellett sétálni mögöt
tük. Körnek, műhelynek, fórumnak, min
dennek nagyon fontos volt ez a csoporto
sulás. De kevesen voltak, igen kevesen 
közülünk, akik akkor már -  tudatosan -  
saját pályát építettek. Én mindenesetre 
nem voltam közöttük.

-  Egy igazi kézdis udvartér ez a kér
désem. Sok lépcsőház, sok lakrész nyí
lik rá, mindegyikben egy-egy szerkesztő
ség: Előretolt Helyőrség, Serény Múmia, 
Székelyföld, antológiák, évkönyvek -  a tel
jesség igénye nélkül. Kevés szó esik mos
tanában a régi nagy szerkesztők asztala
iról, nyers vagy tartózkodó, korrekt vagy 
szenvedélyes modoráról. Kiktől tanultad, 
lested el a szakmát? Melyek voltak legna
gyobb melléfogásaid, felfedezéseid?

-  Számomra a nagy szerkesztőség ak
kor is, most is a kilencvenes évek közepé
nek Helikonin volt és maradt mind a mai 
napig. Ez az a hely, ahová visszavágyom, 
ők azok az emberek, akik között na
gyon jól éreztem magamat, akiktől na
gyon sokat tanultam. Tulajdonképpen a 
szakmát is tőlük tanultam, tőlük lestem 
el. Gondolj csak bele: Szilágyi István, 
Király László, Mózes Attila, Lászlóffy 
Aladár, K. Jakab Antal, Sigmond István. 
A szakma mellett emberi-írói ta rtást le
hetett tanulni tőlük. Bele is vetettem 
magamat becsületesen a „szerkesz
tői munkába”, végigjártam néhányuk- 
kal a különböző, azóta már nem létező 
helyeket, csak ilyeneket mondok, hogy 
Decanat, Ancora, A Porbafingóhoz (mi 
kereszteltük el ennek), Gambrinus. Ide 
Mózes Attilával, Király Lászlóval, a fi- 
atalokkkal mentünk, akik akkor már 
meglehetősen nagy számban csatlakoz
tak a hadhoz. Egy dolgot nem lehetett 
megtanulni tőlük, amit nem is bánok, 
az ügyeskedéses vagy az ügyeskedéssel 
együtt járó magatartást, a jég hátán is 
megélést. A törtető, könyöklő karrier

izmust. Tisztességet, emberséget, sze
gényen, szerényen, de elégedetten élést 
lehetett még -  a szakmán kívül -  elles
ni tőlük. Már akinek feküdt az ilyes
mi. Persze azt lehetne mondani, hogy 
az ilyesmi már egy letűnt idő, idejét
múlt felfogás, múltban élő emberekkel. 
De valahogy ezekhez az értékekhez ra
gaszkodom azóta is. A felfedezésekről, 
felfedezéseimről most nem beszélek, hi
szen szinte mindenki akkor és talán ott 
indult, a Helikon Serény Múmia rovatá
ban, aki ma már jócskán a derékhad
hoz tartozik, és még sokan a fiatalabbak 
közül is. A melléfogások csokrából most 
csak egy jut eszembe -  de biztos, hogy 
volt több is - , és az az, amikor a Serény 
Múmia jelenlegi utódlapjának a szer
kesztője „megvezetett”. Karácsonyi Zsolt 
Bágó Ilona — ha jól emlékszem, szilágy
csehi tanítónő -  neve alatt küldte be a 
verseit, amelyek aztán persze meg is je
lentek a lapban. Most, hogy így „felka
vart” ez az emlék, eszembe jutott, hogy 
jön ezért Zsolt nekem egy palack jó mi
nőségű borral.

-  Három helyszínen éled az életed mos
tanában: Kézdivásárhely, Kászonok,
Csíkszereda. Mindegyik karakteres, önál
ló világ, ahogyan az általad szerkesztett 
szerzők, szövegek is azok. Hogyan éled 
meg ezt a „soklakiságot”? Hol, milyen szö
vegekben pihensz meg, hol érzed magad 
otthon, hol bulizod ki magad? Az, hogy 
van egy paródiaköteted, inkább azt jel
zi számomra, hogy ez bonyolult probléma, 
amiről nemigen beszélnél, hogy téged pa- 
rafrazáljalak.

-  Tulajdonképpen ezt a soklakiságot 
élem én már a Kolozsvár-Kézdivásár- 
hely—Szeged-Csíkszereda óta. Igazán bu- 
lizós fajta soha nem voltam, és azóta sem 
lettem. Ha nagy ritkán, évente összejön 
egy-egy ilyen alkalom, az jó, de ha nem, 
az sem baj. Otthon szeretek ülni, vagy 
Kászonújfaluban az udvaron, a kertben, 
a teraszon. Az errefelé, faluhelyen, kis
városban divatos nagy egymáshoz járá
sokat, születés- és névnapozásokat sem 
szeretem. Ha a család miatt nem kelle
ne időnként a tengerre vagy valahová el
utazni, talán ezt sem tenném. Viszont so
kat járok az erdőkbe, hegyekbe, dombra 
fel, völgybe le, gombászni, kirándulni. A 
nagy társaság sohasem vonzott igazából. 
Ha a fák között, a dombokon-hegyeken, 
az erdőkben barangolhatok, vagy órákig 
elüldögélhetek a kászonújfalusi teraszon, 
a Veszes-pataka fölött elnézegetve a dom
bokat, a munkálkodó falusi embereket, 
vagy akár a vonuló felhőket, az udvaron 
a fákat, a csemetéket, amelyeket én ül
tettem, az engem tökéletesen kielégít. A 
szövegek, könyvek is ilyenek, amelyeket 
szeretek. A természethez, ehhez az egy
szerű, természetközeli világhoz közel ál
lók. Tiszta, pontos, világos mondatok. És 
a történetet szeretem, a mesét, s azt, ha 
„nagyon tud” az illető szerző. Vadászom a 
zseniális novellákat, a tökéletes verseket. 
Szeretem kutatni a titkukat, belesni a 
műhelytitkaikba. Karakteres, önálló vi
lágokat mondtál, és szívem szerint, mert 
ennél jobban magam sem tudnám megfo

galmazni mindazt, ami közel áll hozzám. 
Na és a karakteres emberek, teszem ezt 
még hozzá én.

-  Az Udvartér szövegei azért is tetszet
tek, mert egy egységes nyelvhasználat
ban úgy tologattad a hangsúlyokat, hogy 
ennek a világnak búját-bánatát sikerült 
egyaránt megszólaltatnod. Hiányérzetem 
abból adódott, hogy egy-egy indulatos ki
szólásod után sikertelenül próbáltalak té
ged ebben a világban megtalálni. Hol is 
lakoznál te ezek szerint?

-  Egy kivételtől eltekintve, számomra 
is meglepő módon, igen jó kritikákat ka
pott ez a kötet. Egyik, számomra fontos 
recenzense azt emeli ki, hogy ha például 
egy ufó szállna a földre, és azt kérdezné, 
hogyan is éltek errefelé az ezredfordu
lón, akkor ezt a könyvet kellene a kezé
be adni. Indulatos kiszólások? Nem tu
dom, lehet, hogy tényleg vannak, meg 
kéne néznem a könyvben, mert jó egy 
éve nem vettem a kezembe, és nem is na
gyon szándékszom ezt tenni mostaná
ban. De azt gondolom, hogy ha vannak 
indulatos kiszólások, akkor azokban is 
én lakozom, azok is az enyémek, azok is 
tartozékai ennek a világnak, ami itt a 
lapokra került.

-  A  YouTube videomegosztó portálon 
van egy kisfilm, a tavaly decemberi gye
rekkönyveid bemutatójáról, amelyen kis
lányod és kisfiad is tevékenyen részt vett. 
Mindannyian egy-egy színes jármű nyo
mai volnánk, hogy ismét téged idézzelek, 
de az mégis meglepett, hogy gyerekköny
veidben, no meg a YouTube-on láthat
lak vélt-valós teljességedben. Mit talál
tál meg te magad ebben a formában? Hol 
van mindezek helye az udvarteres vilá
godban?

-  Az udvarterek világa nem pusztán az 
udvartereket és szűk környékét jelenti, 
hanem éppen annyira felső-és alsóhárom- 
széki, mint amennyire Csík környéki is 
lehet. Voltam itt is, ott is felolvasásokon, 
és Kászonaltíztől Csíkszentdomokosig 
sok helyen magukra, mentalitásukra, 
gondolkodásukra, az életükre ismertek 
az emberek. A helyi ember természete, 
úgy látszik, nem sok különbséget mutat 
ezeken a vidékeken. Az, hogy nyomok va
gyunk a világban, amelyeket aztán ké
sőbb beseper a szél, nem én találtam ki, 
de egy gyermek számára ez nagy felfede
zés. (A YouTube-on egyébként nem én he
lyeztem el ezt az anyagot. Sőt, tudomá
som sem volt róla, hogy valaki ide ezt a 
kisfilmet felteszi, s hogy miért került fel, 
azt sem tudom mind a mai napig.) S ez 
a könyv, a Piros autó lábnyomai a hóban, 
két gyerek szemszögéből láttatja az őket 
körülvevő világot, úgy, ahogy azt ők ma
guknak felfedezik. Kik vagyunk, mit csi
nálunk, honnan jöttünk, hová megyünk, 
ezek a kérdések vettetnek fel, s erre a 
gyerekek adják a válaszokat. Ennyi. A 
szerző itt már csak apuka, aki figyelem
mel kíséri — nagyobbal, mint a sajátját — 
a gyerekek, a gyerekei életét, eszmélését.

PETRES LÁSZLÓ
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SZŐ C S ISTV Á N

Jegyzet
/

Es mégis minden másképpen
Mottó:
Miben különböznek a történészek a 

Jóistentől? -  Abban, hogy a Jóisten nem 
tudja megváltoztatni a megtörtént dolgo
kat.

(Samuel Butler, 1663)

Annak ellenére, hogy már a legbanáli- 
sabb közhellyé nyúzták és hogy már vil
lanyorgona és üvegharangjáték kísérettel 
is énekelik: Minden másképp volt (s akkor 
már a Titkos Tan szerint minden máskép
pen is van), mint ahogy tudjuk, meggyőző
déssel vallhatjuk, naponta felfedezett friss 
igazságként, hogy valóban minden más
képpen is van. Az juttatta most eszembe, 
hogy szeptember tizenkettedikén megün
nepelték a Tordai Csata hatvanötödik év
fordulóját.

1944 augusztusában a marosvásárhe
lyi postán dolgoztam, mint távirat-kéz
besítő (a postások már mind katonák vol
tak), egészen szeptember tizenötödikéig, 
amikoris „kiürítettek” Désre. Nemcsak te
mérdek behívót kellett kézbesítenem, ha
nem hatóságoknak szóló táviratokat is, 
szeptemberben már a kiürítéssel kapcso
latos utasításokkal. Tőlünk alig hetven 
kilométerre még meg sem kezdődött az üt
közet, s egyesek csomagoltak, mások ma
radásra biztattak, de már mindenki látta, 
hogy a rádióhoz és az újságban megjelent 
közleményekhez képest minden máskép
pen van. Találkoztam egy iskolatársam
mal, mint egy karácsonyfán, annyi min
den lógott rajta, géppisztoly, kézigránátok, 
gázálarc, egyebek, éppen kapaszkodott 
fel egy Botond terepjáróra, s visszaszólt: 
„Sietünk, mert Örményesnél már betör
tek!” Később, télen, az ápolónő, kerekes 
székben tolja, Litvániából Hollandiába.

Egyik nap még azt írja az újság, 
Dicsőszentmárton lakossága kitörő lelke
sedéssel fogadta bevonuló csapatainkat; 
másik nap, hogy a kiürítéssel kapcsolat
ban ne üljünk fel a rémhíreknek, várjuk 
meg a hatóságok intézkedéseit. Lenn já
rok az állomáson, jönnek a sebesültek; 
nem a Nőszövetségek lelkes hölgyei fogad
ják őket. A borostás arcú, átvérzett egyen- 
ruhájú öreg bakát egy ugyanolyan ráncos 
és poros arcú katonatársa hozza a hátán. 
Közben ideiglenesen megnyílt a négy éve 
lezárt vasúti összeköttetés, néhány napra, 
Székelykocsárd felé is; Bustya Bandi ap
ja, vasúti tiszt, kapott egy karabélyt, hogy 
biztosítsa a Ludas-Kissármás közti vonal- 
szakaszt, s kapott egy teli sapka töltényt 
is. Kis ideig vesztegel az Alsóállomáson 
egy német katonavonat. Egy úrinő az 
egyik rohamosztagossal magyarul beszél
get: Ugye azért jösztök, hogy megvédjetek 
minket?... Igen, meg fogunk védeni tite
ket, de nem itt, hanem egy egészen másik 
frontszakaszon. (... csak egy perc az élet, s 
megyünk máris tovább...)'

Vásárhelyen szeptember tizenkettedi
kén, éppúgy, mint az előtte és utána való 
napokon, egyfolytában, de főleg éjjel, vé-

-van!
geérhetetlen oszlopban vonulnak a német 
páncélosok és tehergépkocsik; Frieszner 
tábornok Moldovából fegyelmezetten me
nekülő hadosztályai; de nem Torda felé; ta
pintatosan kikerülik a harci övezetet; ha
nem északnyugat felé, Szamosújvárnak.

Az ember úgy képzeli, ekkora vissza
vonuló hadsereg elseperhette volna Torda 
elől a támadókat! Hogy nem volt lőszerük? 
Pusztán tömegerővel is elnyomhatták vol
na őket. Csakhogy, súgja meg nagyanyám: 
nincsen benzinük. Az útvonal minden cen
timétere ki van számítva, egy lépésnyit 
sem térhetnek le róla, a vezérkari főnök
ség parancsa szerint.

Reggelente a kedves távirdász kisasz- 
szony mindég azzal fogadja kolléganőjét: 
„Az éjjel megint?” „Igen, egész éjjel men
tek”... Nyújtsd ide’ édes a kiskezedet, ki 
tudja’ látlak-e még, ki tudja’ ölel-e a két 
karom, ki tudja’ csókol-e szám, ki tudja, 
mely éjjel s mely hajnalon indul a század 
tovább?

Éjjelente Bustya Bandi azzal szóra
kozik, hogy elforgatja a villanyoszlopok-

C. D. Friedrich: Vándor a kó'tenger fölött

ra szegezett német katonai irányjelző 
táblákat; egyet még haza is vitt; ezért 
vesztették el a németek a háborút, mert 
rossz irányba küldtem őket! (Azonban 
nem Torda felé. Az a támadás csak egy 
késleltető jellegű hadművelet volt, hogy 
Friesznerék kibújhassanak a katlan
ból. De a csatatéren küzdők erről sem
mit sem tudtak. Ók, Cseres Tibor sze
rint, állítólag hittek abban az álságos 
angol sugallatban, hogy napokon belül 
megkötik a fegyverszünetet s ott lesz a 
határ, ahol a csapatok abban a pillanat
ban állani fognak.)

Tizenharmadikán egy táviratot vit
tem a tüzérlaktanyába, de egy lélek sem 
akadt, aki átvehette volna. Az istálló nem
csak fel volt seperve, de fel is volt mosva! 
Pániknak semmi nyoma. Katonának se. 
Aznap este, a távírda főnöke, éppen lé
giriadó alatt, nagy cirkuszt rendezett. A

szekrény tetején volt néhány nagy petró
leumlámpa, arra az esetre, hogyha lebom
báznák a villanytelepet. Azonban nem áll
tak szépen, sorban a fal mentén, egymás 
mellett, hanem csak úgy; laza csoportban. 
A főnök ordítozott, akkor hülyének tartot
tam; hatvanöt év múlva igazat adok neki.

Mikor a rigolyás vénember kiment s 
becsapta az ajtót, a szép fakószőke távír- 
dászlány felállt a székre, hogy sorba rak
ja a lámpákat. Egyszer csak mosolyogva 
odaintett magához, de nem a szoknyáját 
emelte fel, hanem lenyújtott egy albumfé
le köteget: Akkor legalább most belenéz
het ebbe!

***
A köteg a másolatait tartalmazta azok

nak a táviratoknak, amelyeket a főnök uta
sítása szerint valamilyen okból megőriz
tek. Mindjárt az elején egy kartoncsíkkal 
megjelölt helyre nyitottam rá: 1941, április 
valahányadika, Zsák Adolfnak, éjjel kettő 
óra valahány perc: Értesítse Bissingenéket, 
hogy a miniszterelnököt meggyilkolták... 
Pár ujjnyi üres hely alatt egy másik táv
irat, négy óra valahánykor: Előző értesítés 
téves. A miniszterelnök öngyilkos lett... 2

Teljesen el voltam képedve, mert, mint 
gyerekkorom óta szorgalmas újságolvasó, 
jól emlékeztem, hogy Teleki Pál holttestét 
a hivatalos jelentés szerint reggel hat óra
kor fedezték fel.

(Éppúgy, mint Széchenyiét: egyszer meg 
is kérdeztem Géza fiamat: Ki az, aki min
dig pontosan reggel hatkor rányit az ön
gyilkosokra?... A vadkan — felelte a fiam.)

Miért pont Bissingenéket?... Hát nem 
tudja? Az a vén goromba grófnő Teleki 
Pálnak a sógornője volt!

És ki az a Zsák Adolf?... Az idegenfor
galmi iroda vezetője. A grófnő nem vezet
tette be Meggyesfalvára a telefont, hogy 
ne zavarják.

Másnap felpakoltunk egy teherautó
ra néhány fontos eszközt a távírdáról s a 
telefonközpontból. A szép kisasszony nem 
jött velünk; mi pedig a mérges postames
ter vezetésével a kiürítési parancs értel
mében elhagytuk a várost, a telefonköz
pontot csak napok múlva robbantották 
fel. Harmadnap Désen kifizettek és szél
nek eresztettek. A nyugat felé vivő or
szágúton találkoztam honvédekkel, akik
nek már jó néhány nappal azelőtt, tehát 
a tordai csata megkezdése előtt, valahol 
Háromszékben, beszedték a fegyvereiket 
és megparancsolták, hogy „egyénileg” vo
nuljanak vissza. Ki szekéren, ki kocsin, ki 
kerékpáron, amit tud szerezni, esetleg vo
naton is, és szeptember 25-ig jelentkezze
nek az érsekújvári laktanyában. Persze, ők 
is: Torda és minden más hadszíntér meg
kerülésével!

Csak később tudtam meg, hogy 
Bissingen grófnő, volt első világháborús 
vöröskeresztes főnővér, akkoriban már 
szedte össze a városban maradt néhány 
orvost és orvostanhallgatót, s az egyik ki
ürített kórházépületben elsősegély-állo
mást és sürgősségi osztályt szervezett.

Harminc évvel később, mikor megtud
tam, hogy dr. Zakar András, Mindszenty 
hercegprímás volt titkára, könyvet ír a

> » »  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról 
magyar történelem eltitkolt eseményeiről, 
elküldtem neki ezt a távírdái anyagot. Ó 
mindennek utána járt, megtalálta és fel
kereste a már nyugdíjas távírdásznó't, va
lahol Szabolcsban, még azt is megálla
pította, hogy Zsák Adolf bátyja kanonok 
volt Nagyváradon, s belefoglalta az egé
szet a Teleki Pál haláláról szóló könyvébe. 
De -  a felfedezés nem csattant! Zakar sem 
tudta kellőleg exponálni -  valahogy nem 
illett az ő elképzeléséhez, Teleki meggyil
koltatásáról —, és elsikkadt. Később még 
egy-két történészt és közírót ráirányítot
tam e táviratokra, de -  mélységesen nem 
érdekelte ó'ket!

A háborúból hazatérve, ’46 tavaszán, 
Vásárhelyen, gondoltam, utánanézek en
nek a Zsák Adolfnak. Bissingen Erzsébetet 
nem volt merszem megkérdezni, mert egy
szer, még azelőtt, fültanúja voltam, amint 
vastag bó'rszivarja okán aprókat pökdös- 
ve, Rabelais stílusát felülmúlva, egy mé
szárossal alkudozott. Mégis hatással volt 
nézeteim és kritizálgató beállítottságom  
kialakulására.

Nagyanyám, Vásárhelyen, a hábo
rú egész ideje alatt, rendszeres szakács
női és mosónői tevékenységet fejtett ki. 
Esténként viszont, amikor hazajött, a rá
dió hírösszefoglalóját olyan megjegyzések
kel kísérte, hogy nem győztem hüledezni: 
hogyan lehetséges, hogy olyan tényeket, 
dolgokat, amiket a rádió és a kormány 
nem tud, sőt, a német nagyvezérkar sem 
tud, pontosabban szólva: nem akar tud
ni, azokat az én írástudatlan nagyanyám 
tudja? Sokszor hihetetlenül lassan kap
csolok, így csak sok év múlva jöttem rá, 
hogy nagyanyám helyei között, ahova be
járt, Bissingenék is ott voltak; s nyilván a 
nyitva hagyott ebédlőajtón kiszűrődő vi
ták anyagát használta fel „elemzéseihez”. 
Különben az öreg mágnásnőt a demokrá
cia első korszakaiban többször meghurcol
ták, bebörtönözték, internálták.

Zsák Adolfot viszont nem találtam meg. 
Kiderült, hogy mindjárt a város felszaba
dulása után ő lett az első demokratikus 
polgármester, mígnem egy sötét, viha
ros novemberi estén ismeretlen személyek 
megtámadták, meglehetős cinizmussal 
egy zsákot húztak a fejére és eltűntek ve
le. Megtaláltam viszont a feleségét; na
gyon fegyelmezett, tartásos, de tiszta, 
nyílt arcú és tekintetű, francia asszony
ka volt, a Gecse utcában lakott, közel a 
Kistemplomhoz, nem hasonlított ismert 
festmények és filmek francia úrinőihez; 
otthon nem omló gyöngyházfényű sely
mekben járt, hanem mogyorószín kötött 
kabátkában, szép hosszú barna haját fe
jén koszorúba kötve viselte, mint a régi 
falusi asszonyok, legfennebb tíz évvel volt 
idősebb, mint én, de anyai modorban ke
zelt. Egyszer megkérdezte, milyen francia 
költőket ismerek? Sorolom: Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud... Erre elkezdett sírni! 
Szégyen, mondta, szégyen! Ők a francia 
szellem hulladéka, a francia lélek legalja!

És kezdte idézni, ajánlgatni Victor 
Hugót, Lamartine-t és másokat, akikre 
nem emlékszem, nem ismertem őket.

Ez, ahogy próbált megtéríteni, és „a 
francia lélek igazi értékeihez elkalau
zolni”, megrendített és zavarba hozott.

6

(Székely János is megdöbbent, amikor el
meséltem neki, és hevesen rázta a fejét.)

Azért csak Verlaine-től távolodtam el; 
Rimbaud-t továbbra is szerettem, ha nyíl
tan nem is magasztaltam neki... Mit it
tam én a hús Oise vizéből, Mit ittam én 
ott a hangafüben térden?... Viszont az is 
igaz, ha Liszt Les Preludes-jét hallgatom, 
amely az ő Lamartine-jéből ihletődött, a 
Consolation édes hömpölységétől mindég 
külön is elérzékenyülök.

Később, már az egyetemen hallot
tam, hogy végül a férje is előkerült; ha
mar megkapták az útlevelüket. Ezen csep
pet sem csodálkoztam, mert az asszonyka 
apja az 1940-es francia összeomlásig 
Franciaország budapesti nagykövete volt.

Ez az eseménysor pár évvel ezelőtt zá
ródott le. Egy Nyugaton élő, a magamfaj
tánál sokkal műveltebb, eredetibb ítéletű 
s nagyon gerinces irodalmárnőtől kaptam 
35 euró tiszteletdíjat, mert felhasznált 
egyik regényemből pár sort, ami arról 
szólt, hogy a „mai fiatalok” nem tudnak 
köszönni. Ezek a mai fiatalok is mind túl 
vannak hatvanon.

Nos, ez az irodalmárnő az én egykori 
morcos postamesteremnek a lánya! * 2

Az aranyospolyáni templom

Jegyzetek
JAz 1944. augusztus 23-i aktus miatt szep

tember 3-án Arad és Torda térségében ma
gyar alakulatok nyomulnak román területre. 
Azonban már szeptember 10-ig, a német had
vezetőség utasítására, a Székelyföldet kiürítik 
a II. ukrán hadseregcsoport felfejlődése miatt. 
Szeptember 23. és október 6. között a IX. hon
védhadtest Torda előtt, a Borév-Marosorbó 
közti vonalon kemény utóvédharcot folytat a 
több mint háromszoros túlerővel.

21944. április 3-án reggel a Budavári 
Sándor-palotában találták meg Teleki Pál 
holttestét, fején lőtt sebbel. Az öngyilkosság 
iránt kétséget támaszt a katolikus áldozat 
mély vallásossága, a német idegenkezűséggel 
szemben a szakértőileg nem elemzett németel
lenes búcsúlevél.

ADY ANDRÁS 

Végtelen
mindig mások álmai 
mélyén, mint túlhordott 
magzatok, csak tények 
hunyt szemű embriói 
vagyunk, test nélkül, 
körvonalak, sejtelmek, 
valótlan valók

(micsoda brilliáns karrier: 
más erotikus vagy 
rémálmának lenni)

valaki éppen felébredt, 
a semmi csatlósaként 
lét és nemlét közt hagyott, 
csak remény, hogy más is álmodik 
velem, s a szíve alatti végtelen 
halálban tovább álhatók

H e ly sz ín e lé s
Rám savanyodott álmom 
mélyén lemondóan szemet 
hunynak a fakuló színek, 
ez nem túlélés, csak a halál 
előjele, foltokban kiült már 
bőrömre az idő, s csontjaimról 
levált lelkem minden emléke 
a beteg felszínre került, ez nem 
pihenés, ez maga a bomlás.

Lassuló érverést keres 
csuklómon egy idegen 
kéz, ujjai alatt pillanatra 
élénkebb a kábulat, ez 
nem lehet isten, csak egy 
félszárnyú asszony, ki 
magát feloldozni képtelen, 
sejtem már, nem is megváltás... 
hisz csak bűnjelek után kutat.

I n tr o v iz io
Lelki tájakon égig 
érnek a hajnalok és 
csendesek, mint a fulladt 
tüdejében rekedt víz, 
nincsenek hullámok, 
sodrás sincsen, csak 
végtelen partokon osonnak 
hosszú sorban az eltévedt 
bokrok, az erdő fejjel 
lefele lóg, zöld vére 
ághegyen dobol, s bár 
ott istennek hívják a ködöt, 
vagy halálnak melyben 
eltévedsz, bennem nincs 
harag, hisz hang nélküli 
buta hinta a táj, s én félelem 
vagyok, tüskéktől mentes, 
mint kifordult sündisznó, 
oly selymes.
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TÓTH MÁRIA

B ic ik liv e l 
a fák  k ö zé
Már hónapok óta elbabrálok ez

zel a könyvvel, Fekete Réka és Miquéu 
Montanaro írta, a francia könyv címe: Un 
vélő dans les arbres...

Az én kérdésem magamhoz: mi akar 
lenni ez a furcsa könyv? Hála Istennek 
nem posztmodern próza, mert ez a műfaj 
egyáltalán nem áll közel a szívemhez, lé
vén, hogy nem tesz egyebet, mint pak-pak 
lefényképezi a környező világot. A posztmo
dern irodalomban se belső monológ, se rész
gondolkodás, se sztori. Ezért aztán én sose 
vagyok képes felmondani, miről is szól egy 
posztmodern novella. A posztmodern szerző 
körülírja azt, amiről az irodalmi alkotás
nak szólnia kellene. Montanaro és Fekete 
Réka művészettörténész nem esik ebbe a 
hibába. Ha vonatról, ha repülőről látsz rá 
a világra, amely mellett vagy felett elsu
hansz, kevés marad meg benned. Az igazi 
a XIX. században a postakocsi volt, annyi 
megállással, amennyit akartál. Semmi ro
hanás, semmi kapkodás. Ez a szerzőpáros 
bebiciklizi Európát s a Nagy Világot. Van 
idejük nézelődni, beszélgetni bőven. Fekete 
Réka azt írja egyhelyütt: Montanaro nem 
válaszol az interneten hozzá küldött üze
netekre. Drága, naiv Fekete Réka! A fér
fi nem valami titkolt, komisz rosszaságból 
hallgat, hanem mert képtelen rá magyarul 
írni. Emlékszem, amikor angolul kezdtem 
tanulni, megkérdezték tőlem: speaking 
englisht vagy writing englisht akarok meg
tanulni? Az első nekifutásra az írott angol
nak mentem neki, s majd csak évek múlva 
a társalgó angolnak. Dürrenmatt írta le: 
Európában két nehéz nyelv van, az egyik a 
portugál, a másik a magyar, ám a magyar 
olyan nehéz, hogy a portugálok se értik.

Montanaro gitáros, énekes, beutazta kon
certjeivel az egész Európát, magyar nőt vett 
el feleségül és tökéletesen beszél magyarul, 
de írni és olvasni képtelen. Két gyermeke 
is beszél magyarul, s a felesége, a gyerme
kekkel, Franciaországban, egy kis- nemze
tiségű tartományban él, ahol már valóság 
a kulturális autonómia. Amikor a jó, ro
mán honatyák azt hallják: kulturális auto
nómia, felpörögnek, az agyukat menten el
önti a vér, mindjárt azzal hozakodnak elő, 
hogy Románia nemzetállam. Nem tudom, 
hogy manapság az Európai Unióban még 
hány nemzetállam létezik? Az már a primi
tivizmus non plusz ultrája, hogy az ortodoxi
ából nemzet-vallást akartak fabrikálni. Én 
jól ismerem az ortodoxiát, a román ortodo
xia a bizánci tőről fakadt, a pravoszláv orto
doxia viszont erősen keleti beütésű, enyhén 
szólva nacionalista.

Ennek a bicikliző szerzőpárosnak a 
könyvében sok kérdés felvetődik, olyas
mik, amelyek a XXI. század polgárait fog
lalkoztatják, mert ők, ketten, amikor bi
ciklizés közben megpihennek, hát mi 
egyebet tehetnének, mint beszélgetnek,

magyarul folyik a csevely. Én már a líce
umban Gnandt János tanárom jóvoltából 
fölfogtam, hogy földrajzi ismeretek nélkül 
elképzelhetetlen a történelem vonulata, 
hiszen a történelem megértéséhez rálátás 
is szükséges. Csu-en-láj mandarin volt s a 
Mao diktatúra idején külügyminiszter a 
népi Kínában. Mao részéről nagyrabecsü
lés és empátia volt, hogy pont őt válasz
totta külügyminiszteréül. Élete vége felé 
egy nagy amerikai lap interjút készített 
vele, az egyik kérdés emígyen hangzott: 
mi a véleménye a francia forradalomról? 
Az öreg mandarin csendesen mosolygott: 
„Kissé még korai beszélni róla...” Közel 
két évszázaddal az esemény megtörtén
te után. Montanaro és Fekete Réka sok 
olyasmiről beszélget, ami Európa törté
nelmét, jelenét, jövőjét érinti, no és per
sze az irodalmát is, így aztán Kundera és 
Hrabal neve is szóba kerül.

Fekete Réka gyermekkorában tanult meg 
biciklizni és úszni, mert ez korhoz kötött, 
később már nehezen megy. Szenvedélyesen 
kerékpározik Európában, Romániában, 
Magyarországon, de New Yorkban, a 
Central Parkban is. Elvégre fák mindenütt 
vannak, kérdés, hogyan éli át a bicikliző a 
kalandot. De Fekete Réka biciklizik az ara
di, régi Cukorgyárban is, ott is vannak fák, 
oda is behajt és felidézi A cukor íze című re
gényemet, aminek meséje ott, a gyárudva
ron zajlik a múlt század ötvenes éveiben. A 
regényt három hónap alatt vetettem papír
ra, s a Mentor kiadó lelkesedett érte. Én kis
sé féltem magamtól, hogy három hónap alatt 
mit lehet produkálni. Az egyik szerkesztő 
megnyugtatott: Kosztolányi is három hó
nap alatt írta az Édes Annát... Az összeha
sonlítástól elpirultam, elvégre Kosztolányi 
klasszikus, ő mindenben nagyot alkotott... 
És Fekete Réka meghallotta azt, ami csoda 
számba megy ott, a Marosparton: a szél ze
nélését. Szerintem ez a muzsika természet- 
fölötti valami, sehol másutt nem szegődött 
mellém. A szél a folyóról ered és a fák között 
lel visszhangra.

Ha azon morfondírozok, hogy az Európai 
Unióban milyen lesz a XXI. század irodal
ma, azt hiszem, olyan, mint Montanaro és 
Fekete Réka könyve. S még valami egyedi 
meg izgalmas, Fekete Réka szövegébe (a pá
ratlan oldalon) nem is egyszer jó néhány sor 
magyar szöveg simul bele. Természetesen, 
ahogyan az Európai Unióhoz s a XXI. szá
zadhoz illő. A pláne nálam akkor ütött be, 
amikor a könyv vége felé Montanaro ma
gyarul írott versszakaira bukkantam. 
Tehát neki is drága és fontos a magyar 
nyelv. Nyilván, én Fekete Réka szövegét ol
vastam könnyebben, mert azon mindvégig 
érződik, hogy magyar agy és magyar nyelv 
szüleménye. Montanaro nem csak választé
kosán ír franciául, de egy kicsit tájnyelven 
is, hiszen ott már megvalósult a kulturális 
autonómia. Ennek az olvasata nekem már 
kissé nehezebben ment, de abszolváltam. Jó 
volt valamire az aradi Notre Dame de Sion 
zárda.

Fekete Réka, Miquéu Montanaro, 
Un velő dans les arbres, Parole kiadó, 
Franciaország, 2008

TAR KÁROLY 
Sors
millió isten arcát hordozod 
s mutatod a teremtő embernek 
kiszámíthatatlanul változó magad 
tükörbe nézve szültünk mindenkor 
istent s embert Gaia gyermekeit

H ellászom
beszédem vize lassan elapad 
tetteimet elszenvedtem 
hellászi szembenállással 
gyűlölet és megvetés nélküliek 
hátralévő pillantásaim 
felsőbbrendűségem halott 
kisebbrendűségem is elfogyott 
istenek aranyködben a barátaim 
magamat temetni férfimunka lesz 
kedves nőim dolga az elsiratás 
a jövő dönti el derék őseim 
méltó vagy silány utóda voltam 
félelmem lakatját nyitom már 
megtudom végre, hogy ki vagyok 
életem jó halálhoz kapcsolom 
életszerelem szeme láttat mindent 
s a koré szobrok jóindulatú 
mosolyával szavamnak állva akarom 
utolsó cselekedetem szép legyen

E zredes
Városom, kincsem 
hol szültek, eszméltem 
és boldog voltam, 
akár a barmok, 
a kezes bárányok, 
elsüllyedt észrevétlen 
a rágatlanul lenyelt múltba.
Járom ismeretlenektől hemzsegő, 
felismerhetetlen utcáit, 
hol hiába keresem magam.
Már nem vagyok 
sem őse, 
sem ismerőse 
senkinek.
Nem vagyok senkinek.
Boldogságom kiürült kívánság.
Nem lehet részem: tegnapom, 
emlékkincses Atlantiszom 
tengermélyem magamban ringatom, 
s háborogni sincs már időm. 
Koromfényben cipelem 
régen fényes csillagom.
Minden lélegzetemben, 
gondolatlüktetésemben 
epetájon szúr
a régi macskaköves utcákon 
ballagó szüleim 
betolakodók elleni haragja, 
s a Házsongárd elorzott, 
törölt feliratú 
svédgránit sírköveinek 
néma sikolya.
„Karthágót elpusztítani!?”
És városom porán rákosán burjánzik 
az ismeretlenek hatalmas városa. 
Liftem gyorsulva süllyed 
az elmúlástól dagadó alapokba.
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FEKETE VINCE 

Vak űr
Csak azt nem értem, sehogyan nem foghatom, ott lenn 
majd, odalent a gödörmélyhen milyen az vajon, engem 
mikor a sárba, a férgek, lárvák és gyökerekhez 
majd leeresztnek. A lelkem is belereszket, elégek, 
érzem, ha csak eszembe jut is, hogy étkei vogmuc 
mind, melyből vétettünk, az anyaföldnek -  örökre.

Egy amazonra
Nincs az a segg, amit önként, vígan te ki ne nyalnál. 

Faszból és... pénzből sincs soha néked elég 
széles e tájon. Rettentők a Te fegyvereid, mert 
nyelved és a pinád, mint a kesely: lecsap ám!

Egy embertípusról
Semmi se jó és semmi se tetszik. Ha az idő rossz, 
az a baj. Ám ha a nap fényre derűi, az a gond. 

Sírnak fúrtfeszt, és úgy szűrik a szót fogaik közt, 
mint a ludak, sziszegó'sen: kicsi a fizetés, 

semmi a péndz, nem elég. Dolgozni pedig -  s eleget! -  kell. 
Es a gerincük olyan, mint maga a tulaj, oly 

egyenes, oly karakán, nem hajladoz az ide... sem túl. 
Mint a tehén meglöttyedt csecse! Ólján szilárd!

Számmisztika 
egy nagyszájúra

Egy éjjel hétszer dugok. így dicsekedtem eleddig, 
még fiatalként. Most, hogy öregebb vagyok, ágy 

kell inkább, aluvás... Örülök, ha a fal fele fordul 
az asszony, s évenként kijön az a dugás.

SZALMA RÉKA 
Belső vásznak

Hol neved rád nevet és elszakad, 
párhuzamos sarkak lengnek át, 

hol elszakad a plán s nem forr össze, 
felsírod magadból minden beltered.

Minden egyes arcod, mi megmaradt, 
egy vásznon tükröződik, majd elfelejt, 
de még magában hordja ütközéseid.

Egy vézna tánc vagy. Botlás. Gyors esés.

Magányos, holt üreg a szemgödör, 
összegyűjti fényben kormodat.

Bálba méssz, beszélsz, vagy nem köszönsz, 
Egy kalap, mi eltűnt, mutatja múltadat.

A jelzőlámpán vörösük kedvesed, 
eltűnik, majd zöld magányod hív el, 

átmássz a zebrán, napok csíkjain.
S visszaszállsz régi vásznadba -  új szakasz.

Téli vásznam
Hol ajtó leng azúr szememben pillád hajtsd oda.

Ránk világít, ránk nevet a dekadencia.
Nem készülünk, nem a bálba, ruhám rádomolt, 
hajtsd rá te is szemhéjadat, min a fény honolt.

Lelakkozod a régi csendet, mit hozott a hold. 
Acetonos kézfejem új hallgatásba old.

Ujjaimbái rád csapott a sok küszöb megint.
A vámtól innen, a vámon túl a hó nyakig behint.

Egymásba havazzuk, kedves, mit a tél kisírt. 
Szemedben csúszik, vékony jégen, testem, az újszülött. 
Kinyúlunk a gyertyalángon, s elviszlek, kedves, te tört, 

hol ajtó leng, hol szem kinyílik, hol egy kéz vásznamra vitt.

Földalatti vásznak
Eljátszunk mindent, mi szalag-ismeret, 

elsétálunk, és kezünkben délibáb. 
Terhűnkön nagyot, de más nevet.

Egy szürke járdán megbotlik a nyár.

Felsegítjük, hogyha lenn a lét, 
de torkunkban már megszorult garat. 

Ne kényszerüljön vám elé a fény, 
ne fessetek elém most tar falat.

Egy szombat megjavít egy pénteket 
-  egymásra szórjuk halkan hamvaink.

Felsírom, kedves, minden beltered, 
s magamra húzom vásznaink, nyakig.
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VINCZE FERENC
A  d o l m á n y o s  v a r j ú

vacsorája
Bárkivel megeshetett volna az alábbi 

kis történet, de úgy alakult, hogy főhő
sünk nemrég a nagyváros félreeső park
jába költöző varjú lett. Nem egyszerű fe
kete, vetési varjú volt, hanem snájdig 
dolmányt viselt, világosszürkét, fekete 
ujjakkal. Úriembernek, azaz úrim adár
nak tartotta magát, hát ezért költözött 
városra. Egyszerűen nem állhatta, hogy 
mikor beköszöntött az az igazi, forró 
nyár, mindenféle emberek jelentek meg 
a mezó'kön, hosszú botokkal, s mikor 
nem figyelt, csak úgy röpködtek körü
lötte azok az apró, kerekded, kemény go
lyócskák, melyek ha eltalálták az ilyen 
úri népeket, hát azok azon nyomban le- 
pottyantak a fáról. Fogalmazhatunk 
úgy is, megunta az állandó figyelést, ré
sen levést, hiszen milyen élet az olyan, 
ha minduntalan csak forgatja és forgat
ja a fejét a madár fia, hogy nehogy a kö
zelébe merészkedjenek az ilyen zöld gú
nyába öltözött emberek.

Az ösztönei valamiért azt súgták, hogy 
ha sokáig marad még azon a rét melletti 
megöregedett tölgyön, előbb-utóbb szem
betalálja magát egy olyan surrogó golyó
val. S a dolmányos varjú ösztönei köztu
dottan nem csalták meg gazdájukat. A 
mélyben lapultak, valahol alant, büszke 
begye alatt, ott ahol szürke felöltője ösz- 
szeért, s néha, mikor úgy gondolták, ide
je figyelmeztetniük a már-már önelégül
ten bóbiskoló varjat, megindultak lassan 
felfelé. Óvatosan, nehogy pánikot keltse
nek, előbb csak megmozdultak, izegtek- 
mozogtak, mint mikor a gyomor éhesen 
korogni kezd, majd komótosan feljebb 
kapaszkodtak, szétáradtak az erekben, 
szét a sejtekben, mígnem a felöltős úri
madár minden porcikája remegni nem 
kezdett. így történt, hogy azon a fülledt 
nyári napon, a dolmányos varjú egyszer 
csak azt érezte, hogy indulnia kell. Nem 
tudta, hová, merre, csak azt, hogy ott, a 
tölgy árnyékot vető koronájában többé 
nincs maradása.

Kár, kár, énekelte bele a világba, 
szárnyait k itárta, és fölröpült. Egyre 
följebb és följebb kapaszkodott a ré t
re boruló kékségben, s lassan már csak 
imbolygó pont volt, ami aztán hirtelen 
jobbra fordult, s a város felé vette az 
irányt.

így történt, hogy a városi park vere
bei, cinkéi és rigói arra lettek figyelme
sek, hogy a fák között, a katonásra nyírt 
fűben egy dolmányos úrimadár lépeget. 
Peckesen járt, néha szökkent egyet, s 
éles csőrével el-elkapta a hazafelé tartó 
bodobácsokat. A katonás sorban igyekvő 
poloskáknak még arra sem volt idejük, 
hogy lehúzódjanak megszokott útjuk- 
ról, a varjú csőre máris felére ritkította 
a menetoszlopot. Egyetlen szerencséjük 
az volt, hogy főhősünk hamar ráunt a 
szaporátlan és -  jegyezzük meg -  eléggé

munkás vacsorára, így hát rekedt kiál
tással otthagyta a szétzilált, eszeveszet
ten menekülő társaságot. A verebek, cin
kék és az egyéb népek sem voltak restek, 
s amint kiderült, hogy a jövevény még 
éhes, jól bevált rejtekhelyükre mene
kültek, ahonnan rémülten pislogtak be
le a világba, aminek egészen felborult a 
már megszokott rendje. Csönd lett, feltű
nő csönd, még a varjú is észrevette, hogy 
elnémult a park. Csöndes várakozásba 
süppedt a vidék, s csak akkor hangzott 
fel innen-onnan néhány óvatos énekszó, 
mikor a főhősünk kinyitott szárnyakkal 
elvitorlázott a belváros felé.

A rigó elgémberedett lábait összehúz
ta, és egyetlen mozdulattal belevetet
te magát a fülledt levegőbe. Nem látta 
azt a sötét, szürkésfekete árnyat, ami 
már hosszú ideje őt figyelte a szemköz
ti háztetőről. Egyszerre vetették ma
gukat a levegőbe, egyszerre nyitották, 
majd csukták össze a szárnyaikat, s a 
dolmányos varjú éles csőre pontosan a 
feketerigó szürkésbarna nyakára záró
dott. Miután a zsákmányát a földre vit
te, egyetlen rántással letépte a fejét, s 
jóízűen megvacsorázott a rigó megcson
kított törzséből.

A  múltról 
és a rigóról
A város megállíthatatlanul hömpöly

gőit, mint valami óriási áradat, melynek 
se eleje, se vége. A házak árnyékot vetet
tek a körútra, s a délutáni Nap fülledt fé
nye felhőként lebegett az aszfalt fölött. 
Egy szürke kis árnyék rebbent át a su
gárút fölött, az árnyékból a fénybe. Alig 
észrevehetően, szemvillanásnyi idő alatt, 
délibábként. Egyetlen szárnycsapással 
vett lendületet, majd behúzott, testéhez 
szorított szárnyakkal suhant keresztül a 
fülledtségen, felkavarva a délutáni város 
tespedt állóvizét.

A körúti lámpaoszlop tetejéről két vé
kony, egymást követő fütty hangzott 
fel, melyeket azon nyomban elnyomott a 
hömpölygő áradat mindent betöltő lár
mája. Holnap, talán holnapután meg
keresem, gondolta nyugodtan a szürke 
kis árnyék, miközben az alatta sister
gő sokaságot fürkészte. Valahol a be
gye alatt vagy mögött, ki tudja ponto
san, furcsa, szorító gombóc növekedett, 
lassan, először még csak kis alig érzé
kelhető pontként, ami zavaró tényező
ként birizgálta apró testét, aztán egyre 
nagyobb lett, mákszem nagyságú, végül 
borsónyi, mely jelentős teherként nehe
zedett gondolataira. Mert nincs más raj
ta kívül, nem lehet más, cikázott végig 
fejében, de ezt egy másik, régi gondolat
foszlány minduntalan körülölelte, egyre 
szorosabban, míg már nem egyszerűen 
csak ott volt, hanem valósággal fojtoga
tott, elviselhetetlen mélységeket nyit
va a múlt felé. Ébenfekete szárnyakkal 
fogta körül ezt a másikat, melyek elta
karták a lehetőséget, melyek súlyukkal 
elnyomták a kócos kis tollak okozta má

mort, a szélben megrebbenő pihék teg
napi vagy tegnapelőtti izgalmát. Az ösz
tön elmúlik, elhal, egyik nap csak véget 
ér, mintha ott sem lett volna, s akkor 
nem marad semmi, kavarogtak benne 
újabb foszlányok, csak azok a sötétbarna 
szemek a múltból, onnan a folyópartról, 
csak azok maradnak, csak azok számí
tanak. Semmi más. Hiába a remegés, a 
sötétsárga csőrből felhangzó fütty, a test 
kétes és mindent elárasztó bűvölete, hiá
ba, csak azok a sötétbarna szemek, az az 
átható tekintet, csak az marad. A feke
terigó ott gubbasztott a lámpabúra tete
jén, apróra összehúzta magát, mozdulat
lanná dermedt a körút lármás áradata 
fölött, mintha nem is létezne, mintha 
csak furcsa, pillanatnyi gondolat lenne. 
Tapogatózó ábránd valahol múlt és je
len között. Percek, órák teltek el, egyet
len mozdulat, rezdülés nélkül, a Nap 
közben alábukott az egyik tető mögött, 
s az ösztön gondolatfoszlányai összeke
veredtek a múlt rendületlen csápjaival. 
A borsónyi gombóc óriásira nőtt, a ri
gó egyetlen, toliakba burkolt remegéssé 
változott, ami ott lüktetett -  némán -  a 
város felett. És a rigó érezte, amint az 
ábránd múltbéli csápjai lassan megfojt
ják a fel-feltörő ösztönt, az ébenfekete 
szárnyak eltakarják a kócos, elékunko- 
rodó tollakat, s mikor az elviselhetetlen 
távolság és mélység végtelen nyugalom
mal töltötte el, úgy döntött, hogy megke
resi azt a másikat. Mert ez az élet, gon
dolta mélán, még akkor is, ha ez csupán 
ösztön, semmi több.

Elgémberedett lábait összehúzta, és 
egyetlen mozdulattal belevetette magát 
a fülledt levegőbe. Nem látta azt a sötét, 
szürkésfekete árnyat, ami már hosszú 
ideje őt figyelte a szemközti háztetőről. 
Egyszerre vetették magukat a levegőbe, 
egyszerre nyitották, majd csukták ösz- 
sze a szárnyaikat, s a dolmányos varjú 
éles csőre, mint a múlt hosszú és fojtoga
tó csápja záródott rá a feketerigó kecse
sen izgató, szürkésbarna nyakára.

A  rigónőről
Alig virradt meg, mikor a társashá

zak ölelte parkosított kertben felhang
zott az első rigófütty. Először csak hal
kan, valahonnan az egyik ház vörösen 
csillogó cserepei felől. Rövid, hangulat
jelző fütty volt, semmi több. Jelzés, vala
mi elindult.

Egészen izgató, szürkésbarna tollai 
vannak, gondolta a rigó odaföntről, mi
közben csőrével kihalászott egy fuldokló 
legyet az ereszcsatornából. Egészen iz
gató, s közben látta, amikor a földszinti 
lakásban, ott szemközt, egy nő elhúzza 
a függönyt. Ismét korán kelt, állapította 
meg, majd szinte zuhanva leereszkedett 
a parkosított udvar középső dombjára.

Hátha eljön, hátha megtalál, gondol
ta a feketerigó, s csőrével megigazítot
ta kissé kócos tollazatát. Ez az átkozott 
toll, füttyögte morcosán maga elé, s el-

> » > >  folytatás a 10. oldalon
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B O R B É L Y  A N D R Á S

Ami sz e n t  é s  ami vad
fo ly ta tá s  a  9. o lda lró l

rendezte az egyik ismételten felkunko- 
rodó szárnytollát. Látta még, amikor a 
földszinti lakás lakója elővette a flaskát 
az ablak mellett álló lenyílóból. Élénken 
élt még emlékezetében a pillanat, mikor 
egyik délelőtt a nó' megdobta a papucsá
val. Ott tollászkodott az erkélyen, aztán 
egyszer csak kinyílt az ablak, és suhog
va elindult felé az a több helyen is rojtos 
lábbeli. A rigó oldalra nézett. Abban a 
bokorban hever, gondolta gúnyosan, ott 
ahová esett. És jóleső melegséggel töltöt
te el a tény, hogy a rá vadászó loboncos 
fiút viszont eltalálta a rojtos papucs pár
ja. Az éppen becélozta csúzlijával, mikor 
a földszinti lakó rekedt ordítozás köze
pette, áthajolva az erkély korlátján, szin
te elvesztve törékeny egyensúlyát, egy 
tőle szokatlan, pontos dobással — a pa
pucs párjával -  fejbe rittyentette az ön
jelölt vadászt.

Az óvatlan giliszta kétségbeesett te- 
kergéssel próbált visszaiszkolni a repe
désbe, de a következő pillanatban már 
el is tűnt a feketerigó sárga csőrében. 
Hátha eljön, füttyülte hangosan, és fel
röpült a bodzafa tetejére.

Ekkor a második emeleten is meg
ébredt valaki. Kinyitották az ablakot. 
Amúgy csend volt. Az előbbi résből újabb 
giliszta kukkantott ki, de aztán hamar 
meggondolta magát, és visszahúzódott. 
Az elvirágzott bodzafa tetejéről a feke
terigó kettó't füttyentett, és villámgyor
san felcikázott az ereszre. Innen egészen 
jól látta, amint a földszinti lakó meghúz
za a flaskát, amint a második emeleten 
a férfi letolja az alsónadrágját, amint a 
harmadik emeleti lakásban, ott, a sarok
ban elhelyezett ágyon egy nő a másik ol
dalára fordul. Vajon mikor fog jönni, te t
te fel újra a kérdést, és ismét visszatolta 
csőrével az elékunkorodó tollat. Már jö
hetne, füttyögte maga elé türelmetlenül, 
aztán ismét zuhanva, szárnyait behúz
va, visszasüvített az előbbi réshez.

Egészen izgató, szürkésbarna tollai 
vannak, gondolta immár odalentről, mi
közben a másodszor már óvatlan gilisz
tát lenyelte. Tele volt. Alig virradt meg, 
s már két giliszta is a begyében volt. 
Lenne, mit enni, jutna neki is, morfon
dírozott, éppen akkor, mikor a földszin
ti lakó kilépett az erkélyre. Odanézett, 
s látta, amint az kissé rosszallóan hall
gatja az újra és újra felhangzó füttyöt. 
Tudom, hogy utálsz, fütyülte hangosan, 
kétszer egymás után, majd egyetlen len
dülettel felhúzott a megszokott helyére. 
A nő lassan, szinte már lassítva követte 
tekintetével, majd leült a nedvességtől 
kornyadozó székre, s elbóbiskolt. Eleinte 
csak bámult maga elé, majd mintha 
egész éjszaka nem aludt volna, szeme le- 
koppant, szemhéjai ránehezedtek a kül
világra, és elaludt. Ma sem jön már, gon
dolta a feketerigó odaföntről, s mikor a 
loboncos, hátán egy táskával átvágott az 
udvaron a kapu felé, elrugaszkodott, és 
elröpült a folyó felé.

(Erdély, helyhatározás)
1. Léteznek-e természetes határok? 

Egy folyó, erdő, völgy vagy hegy va
jon nevezhető-e olyan határnak, amely
hez, amikor elérkezik, az utazónak ta r
tania kell magát? Vagy minden hágó, a 
királyé is, ahol egy király erdejében idő
zik az utazó, egyben és legfőképpen po
litikai határ? Tételezhető-e lényegi kü
lönbség természetes és politikai között, 
ami a határokat illeti? Ami a kérdést il
leti, itt pusztán egy régió körülhatárol- 
hatóságának problémájaként merül föl, 
s amennyiben létezik (léteznie kell?) 
olyasminek, mint egy régió, meg kell 
történnie azoknak az elhatárolásoknak, 
amelyek alapján bármilyen természetes 
vagy politikai érdek megfogalmazható.

Egyszerre merül föl kint és bent, saját 
és idegen, művelt és vad kérdése, ame
lyek, amennyiben még mindig fölmerül
hetnek, már nem alapvető megkülönböz
tetések, olyanok, amelyekre egy régió 
minőségeinek az elgondolása alapozód
hat, hiszen éppen erről van szó: átjárha
tók a köztük -  okkal, ok nélkül -  meg
képződő határok. S amennyiben képzés 
folyik, határok képzése tehát, ennyiben 
mindig már a politikai diskurzusok ha
tárterületein mozgunk. Ami természe
tesként adódhat itt, az egy valamikori 
politikai elhatárolás eredménye, s en
nek tudatában vagyunk. Kézenfekvő azt 
is figyelembe venni, hogy a valamiko
ri politikai határolást, amely most ter
mészetesnek mutatja magát, valamilyen 
természethez fűződő érdek vezérelte a

határolás során, olyan érdek, mely már 
eleve minden természetit a saját gyar
mataként állított elő. Az embernek so
hasem adódott olyan lehetősége, hogy a 
természetben éljen. A területet így vagy 
úgy, mindig fölmérték, akár csak azál
tal, hogy bejárták, vagy azzal, hogy ki
sajátították, eltulajdonították és meg
művelték egyes részeit. A határképzés 
mint legszélső emberi lehetőség magá
ból a nyelvből következik. A határolat- 
lan végtelen csak egy meghatározott 
fogalomként adódik. Minden, ami mon
dott, bizonyos határok között érvénye
sül, a nyelv nem lép túl önnön határa
in, pontosabban maga a legszélső határ. 
Még az is lehet, hogy a nyelv mint az 
egyetlen természetes határ, amely azt 
a látszatot kelti, hogy az ember termé
szete a kultúra, valójában valami egé
szen más, olyasmi, amit a természetes 
és a politikai határolhatatlansága és át
járhatósága után már egyáltalán nem 
tarthatunk meg. Ha minden kulturális, 
politikai, vagy ami itt ugyanaz, nyelvi, 
akkor csak megneveztünk egy feltételt, 
ami által valami adódhat, ám ez a fel
tétel nem biztos, hogy teljes mértékben 
hozzátartozik mindahhoz, amit kultu
rálisnak, politikainak, nyelvinek nevez
tünk. A nyelv éppen azért válik vaddá, 
mert olyan határolások mehetnek ben
ne végbe, amelyek magát a nyelvet mint 
végső határt nem érintik. A nyelv ezért 
megmarad egy olyan határként, amely 
határolhatatlan. Sohasem tudhatjuk 
meg, hogy mitől határol el a nyelv, s ez 
már nem a két elhatárolt régió közötti 
átjárhatóság, ami belül marad nyelvi le
hetőségeinken, hanem a nyelv itt sokkal 
inkább olyan határként ragadható meg, 
amely egy végtelenség látszatával ámít. 
Aki cél nélkül utazik, és túllépni véli a 
határolásokat, könnyen beleeshet a vég
telenségnek ebbe a csapdájába, ahonnan 
már nem akar, és nem tud megérkezni 
sehová, mert lehetetlenné válik számára 
az utazás abbahagyása. Minden út már 
rajta vezet át, s hacsak nem számolt le 
azzal az illúzióval, hogy létezik számá
ra még idő, a saját életét egy kiismerhe
tetlen rengetegben való útként fogja el
képzelni, ahol minden lépés után benövi 
nyomait a gyom.

2. Ha a nyelv legalábbis részben vad, 
akkor nyelvben létezni ezt jelenti: kint 
lenni a határ ban. A vad itt úgy adódik, 
hogy benne átjárható a kint és a bent: 
kívül lenni a lakott területen, ugyan
akkor a helyhatározóraggal jelölt ’belső 
rész’-ben lenni. Kint és bent nem állnak

Borbély András: 1982-ben született Gyergyóremetén. A Károli Gáspár 
Református Egyetem Irodalomtudományi Doktori Intézetének hallgatója. Az 
Újnautilus irodalmi portál főszerkesztője.

1Q A »«9» K l L O I Í £ T R l K



HELIKON

egymással szemben, hiszen a létről be
szélni kint és bent is csak a nyelvben le
het, azaz belül lenni alapvetőbb, míg a 
kívüliét csak az alapvetőbb belsőn belü
li elhatárolás. Nem lehetséges hát, hogy 
minden gyilkosság, amelyre Hegel bíz
tat, hogy saját magunkat állítani tud
juk, már eleve fölösleges, hiszen a másik 
szolgai tudattá minősítése előtt, csak
úgy, mint utána, azaz mindig már benne 
tartjuk magunkat abban, ami egyedül 
képes arra, hogy a nyelv „történetét”, 
azaz önmagát, úr és szolga viszonyaként 
beszélje el? Nem lehetséges, hogy ami
kor sajátról és idegenről beszélünk, csak 
egy nyelvjáték, persze egy fölöttébb ve
szélyes nyelvjátéknak vagyunk az ál
dozatai, tehát a szolgái? Látnom kell, 
hogy nincsenek saját szavaim, még ha 
én mondom is a szavakat. A szó olyan 
adomány itt, ami magával hozza az el
fogadás, a hála, és a szó ajándékára való 
kényszerű rászorultságot. Lehetséges-e 
ilyen körülmények között az, hogy vala
ki úrnak tartsa magát egy másik fölött, 
akit szolgává tesz, ha ő maga is mind
végig megmarad a szavak, nem a saját 
szavai szolgájának? Lehetséges-e ilyen 
körülmények között bármilyen uralmat 
jogosnak tekinteni? Kinek van felha
talmazása uralkodni, és ki által felha
talmazottan ott, ahol az egyedüli lehe
tőség a jogos uralomra a nyelvről és a 
hatalomról való lemondás, ami ugyan
akkor sohasem volt lehetséges? Ha léte
zik olyan, hogy felhatalmazás, tehát va
laki kívülről vagy fölülről ajándékozhat 
jogokat, kötelességeket, felelősségeket és 
boldogságot, akkor ki lehet az, aki kívül 
van mindazon, amire hatalmat ad? Kint 
lenni a határbon. Úgy tűnik, a határ itt 
nem pusztán egy képzeletbe
li vonal, ahol a határolás szer
ződéseken és megegyezése
ken alapul, s amit soha senki 
nem vesz észre, sem figyelem
be -  ha tartják magukat a fe
lek az egyezséghez, azért nem, 
ha nem, akkor azért nem. Úgy 
tűnik, a határ ilyen felfogása 
nem is határolja a területeket, 
pusztán viszályt kelt, amikor 
a feleket a szellemben vagy a 
nyelvben látszólagos egyezésbe 
hozza. A nyelven belül, ha azt 
a beszélni tudás és a megértés, 
vagy ellenkezőleg, a beszédre 
való képtelenség és a nyelvek 
közti különbözés és a megértés 
akadályaként értjük, nem is 
lehetséges a határok radikális 
megvonása. A határ itt maga 
a mező, avagy a „természet”, ahova min
dig is ki voltunk vetve. Határban lenni: 
itt minden törés és repedés egy láthatat
lan és sokkalta átláthatatlanabb hasa
dáshoz tartozik, ahol mindig megtörik 
a fény, ahol sohasem lehetünk önma
gunk ég és föld között. Kint a határban: 
a határozószó és a határozórag között 
húzódó törésben még mindig, s min
dig újra, megnyílik egy elég tág határ,

ami a hazatérés, a lakozás, a megegye
zés és a jogos uralom illúzióival táplál. 
Kétségtelenül nem könnyű lemondani 
arról, amit szeretünk a házunk tájának, 
háznak, hazának nevezni, ha belátjuk, 
hogy ennek a hazugságnak az elhagyá
sa után talán sohasem térhetünk ha
za. „De hát itthon vagyunk” -  kiáltjá
tok majd -  „És te magad is itthon vagy”. 
Mégis: veszélybe kerül a tulajdon, a csa
lád, a hatalom, amiért, azt hittük, már 
megvívtuk „jogos” küzdelmünket -  bár 
a józan ész el kell ismerje, hogy tulajdo
nát csak szerezte, tehát sohasem volt itt 
és sehol tulajdona, ami nem csak látszó
lagos határolásokon alapulna, hogy az 
apa nem ölheti meg a gyermekét, mert 
a gyermek, ahogyan megszületik, a leg
távolabb áll attól, hogy otthona legyen, 
mivel a világba vadként érkezett meg, s 
hogy hatalma jogosulatlan felhatalma
zásokon alapszik. A józan észnek el kell 
ismernie, hogy bármit, amit itthonisága 
során valahogyan igazolt, megmagya
rázott, elhitt, megszerzett, megölt vagy 
megszült, radikális felülvizsgálatra szo
rul egy olyan ítélőszék előtt, amelynek 
eddig még a talapzatáig sem sikerült fel
kapaszkodnia, és talán sohasem fog.

3. A vad nem az idegen. Az idegen va
lójában nincs, az idegen csak azért mu
tatkozik, hogy a saját azt hihesse ma
gáról, hogy ő van. Valaki pokoli játékot 
űz itt a hermeneutával, s ez a valaki le
het, hogy éppen ő maga. Sohasem adód
hat olyasmi a sajáton belül, ami idegen. 
Saját és idegen egy merőben mestersé
ges elhatárolás eredménye, amely el
határolás mélyen a sajáton belül hú
zódik. Ha az idegen a vad lenne, akkor

azt mondhatnánk, hogy sohasem jelenik 
meg semmi, ami nem saját. Azt mond
hatnánk ekkor, híven az óeurópai ha
gyományokhoz, hogy fölfedeztük az em
ber végtelen magára maradottságát a 
sajátjában, a spanyolviaszt, amelyből 
semmilyen isten nem mentheti már ki, 
de ami ugyanakkor még mindig elégsé
ges jogalap lenne ahhoz, hogy itt marad
junk még egy rövid ideig, éppen ebben az

otthonunknak tekintett elhagyatottság- 
ban. Azonban most, a sajátunkban bé
késen mormogó idegen éjszaka alatt mi 
a vadnyomot igyekszünk követni. Eleget 
papoltak már a végtelenről és a fensé
gesről, amely magával rántja a tudatot, 
s hogy a tudat csodálatos módon mégis 
túléli ezt a támadást, amennyiben fel
oldja a traumát a nyelvben, mivel a vég
telenben fölfedezte azt az idegent, aki
vel szemben megállapíthatja öntudatát, 
íme az isten, aki késve bár, mégis idő
ben érkezik, hogy együtt legyen velünk, 
miután elkövette a csodát, még akkor is, 
ha ez az isten csak egy valódinak az el
torzított és lefokozott mása, aki maga 
is rászorul, hogy osztozzon velünk eb
ben a szörnyűséges magányban. Ki mer
né azonban azt állítani, hogy vendégül 
látott egy istent, s azt mondani utána, 
hogy amit mond, nem csak egy retorikai 
fogás? Az efféle tehetetlenség és gyáva
ság ma már nem csak a műveltek beteg
sége, hanem mindannyiunké. Ami vad: 
különbözik a meg nem művelttől, mivel 
ez a művelés felől tárja föl a vadat. A vad 
nem pusztán annyi, ami a megművelt fe
lől látható. Az erdő akkor is ott van, s ez 
az ott leginkább egy mindenhol, amikor 
nincsen benne az ember. Amikor az em
ber turistaként az erdőbe látogat, az er
dő már nem a vad. Éppen azáltal rejtő
zik el, hogy a gyakorlott turista számára 
áttekinthetőként mutatkozik meg. Az 
erdő itt pusztán olyasmit tartogat, ami
vel a turista már eleve számolt, s amire, 
például turistafölszerelése megvásár
lásakor, már eleve fölkészült. A turista 
balesete, meglehet váratlan és borzal
mas, ám semmiképpen sem titokzatos és 
megfejthetetlen. A turista halála, ami

kor turistabakancsa sarka alól 
kifordul a kő és háromszáz mé
terrel lejjebb találják meg az 
összezúzódott testet, már ben
ne volt a játékban. A turistát 
még halálában sem éri sem
mi váratlan. Csak annyit lát 
meg, amennyit képes fölmér
ni, csak olyan magasságokba 
merészkedik, amelyek kalku- 
lálhatóak maradnak. A turista 
a szó szoros értelmében soha
sem veti bele magát az isme
retlenbe, a felfoghatatlanba. 
Ha eltéved egy rengetegben, 
tudja magáról, hogy eltévedt 
és föl bírja mérni az esélyeit 
vagy esélytelenségét. A turis
ta ezért valójában képtelen ar
ra, hogy eltévedjen. A turista a 
megműveltből érkezik, s min

dig csak innen látja azt, ami vad. A meg
művelt azonban önmagát csak mint ki
hívást fedezi föl a vadban, mivel a vad 
a művelttől megvonja magát. A művelt 
nem fogja föl azt a veszélyt, ami körül
veszi akkor, amikor egy megapolisz vagy 
egy erdő vadságában nevelkedik és él. 
De a vad talán éppen egy sajátosan ott-
» » >  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról 
honi viszonyban tud megmutatkozni: az 
otthontól való elszakadásban és újra-ott- 
hon-létben. A turista azonban nem képes 
elszakadni és újra-otthon-lenni, mivel 
mindig is egy sajátos otthoni-idegenben 
lakozik: a turista a világot gyarmatként 
állítja elő, miközben a sajátosan otthoni, 
helyi vagy partikuláris visszaminó'sül a 
barbárba. A vad tehát a turista számára 
legföljebb barbárként adódik. Ez a gyar
mati szemlélet abból nyeri jogosultságát, 
amit a politika nyelvén így fogalmaznak 
meg: eltűnnek, fölszámolódnak, legaláb
bis átjárhatóvá lesznek, vagy azzá kell 
lenniük a határoknak. A vad a barbár
ban hagyja magát gyarmatosítani és ma
gához engedi a műveltet. Ma, amikor az 
ember minden földi jogosult fogyasztó
jaként és minden lehetséges tájat szem
revételező' turistaként határozódik meg, 
a művelt is visszaminősül abba, amit a 
turista fényképezőgépe jelképez. A tu
rista nemcsak a vadat, hanem a művel
tet is gyarmatosítja. O a látogató, aki se
hol nincs otthon, és sehová sem tart, aki 
se nem otthonos, se nem vad, ő az, aki 
gondoskodik a határok átjárhatóságáról. 
Odamerészkedik a háborúk közelébe is, 
amelyeket talán ma már csak ezért vív
nak, hogy a turista szabadon utazhas
son. A turista a seholban lakozik, míg 
fényképezőgépe azokat a határolásokat 
veszélyezteti, amelyek ma, jogtalanul 
bár, lehetővé teszik a gondolkodást. Ahol 
a turista fotóz, ott a kép halála van szü
letőben, és nyomtalanul tűnik el a szent. 
A turista  ma: az utazó, aki én magam 
vagyok. A turista, úgy tűnik, nem a má
sik, akitől még el tudnék határolódni, 
hanem az a létmód, ahogyan a huszon
egyedik századi ember a sajátot bejárja. 
A turista meghaladta már a hermeneu- 
tikai állapotot, mivel számára a saját és 
az idegen illuzórikus játéka értelmezhe
tetlen. Azért szabad, mivel mindenütt a 
belsőben van. Egyesek talán abban re
ménykednek, hogy a turizmus elveszi az 
emberek kedvét a háborútól, holott ma a 
háborúkat talán éppen a turizmus nevé
ben kezdeményezik.

4. Újra meg kell kérdeznünk tehát: 
hol vannak, ha vannak még egyáltalán 
határok, miközben úgy tűnik, hogy min
dig is kint voltunk a határban? Föl kell 
vetnünk, hogy a vad sohasem valahol 
messze, a vadonban, hanem a közelben 
tartózkodik, noha arcát elfordítja a mű
velttől és a turistától, aki a tájékozódás 
eszményét követi, sőt követeli. A turista 
igényeket szab és megtervezi a tájat, vé
leményt nyilvánít a kényelemről, vagy 
szóba elegyedik a barbárral, amikor le
ereszkedik hozzá. A művelt az, aki még 
mindig közelebb tartja  magát a vadhoz, 
mivel ő maga is a nyelvek erdejében bo
lyong és téved el. A vad megvonja magát 
a képtől, arctalanként adódik, s pusztán 
csak nyomaiban követhető. A vad látha
tatlanul uralkodik. A keleti hegyvonulat

egy félreeső erdejében, egy behavazott, 
épp csak talpalatnyi kiugró kőszikla
erkélyen, ahonnan belátni a medencét, 
ott maradt a farkasvadnyom. Itt já rt a 
vad és körülnézett a medencében. A fotó 
nem mutatja a vadnyomot, pontosabban 
inkább perspektívába helyezi és eltávo
lítja magától. A perspektíva elfedi, hogy 
a vad a közelben tartózkodott, és a távo
li vadonba utasítja. A vad fikcióvá vagy 
narratívává szelídül a képen. Azonban 
épp az eltávolítás és perspektívába he
lyezés technikai és műveleti kénysze
re mutatja meg a vad közelségét, ami
vel szemben minden művelt és minden 
technikai, tudva vagy tudatlanul, az el
távolítással védekezni kényszerül. De az 
igazi veszély éppen abban rejlik, hogy a 
vad nem támad szemtől szembe, hanem 
elmenekül a képről. Sohasem adja ma
gát önként a műsorhoz. Sohasem áll
hatsz szemtől szemben az állattal, mert 
az mindig kikerüli az embert, elmozog, 
ezért csak perspektívában és távlatban 
ragadható meg. A természetben nin
csen olyan, hogy szemtől szembe, mert 
minden a hátát mutatja. A műsorban a 
vadnak emberarca van, amitől a hatal
mas is szánalmassá válik. Ha a vad a r
ra kényszerül, hogy fölfalja a műveltet, 
vagy megrongálja a technikát, már nem 
önmaga, hanem arcot kapott, a legke
gyetlenebb arcot, amivel a művelt felru
házta. A vad a közelben csak arc nélküli 
jeleken keresztül ad h írt magáról, ami
kor megrezdül az ág, zörren a haraszt, 
vagy egy széttépett őz csontjait hagy
ja maga után az emberjárta erdei föld
úton, mivel a vad sohasem támad, ha-

»

nem elillan. A vad közelsége rettegést 
és a halálfélelmet kelt, ami nem hason
lítható a művelt élet örökös szorongásá
hoz és a halállal szembeni tehetetlensé
géhez. A vad közelségében a halál van 
itt. Talán nem más a nyelv, mint a köz
tem és a halál között húzódó határ. Aki 
először fölépítette a műveltet, és ember
telen erejével is majdhogynem kudarcot 
vallott vele szemben, még találkozott
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azzal, ami vadként mindig arctalanul 
illan el. így szólt hozzá a vad: „De, íme, 
van itt egy hely mellettem: állj erre a 
kősziklára. Ha majd elvonul előtted di
csőségem, beállítlak a kőszikla hasa- 
dékába, és befödlek jobbommal, amíg 
el nem vonulok. Aztán elveszem keze
met, és utánam tekinthetsz — de arco
mat nem láthatod.” Az ember, aki a sza
kadékban áll, aki kint áll a határ ban, 
nem láthatja, mint vonul el előtte a vad. 
De csak a műveltség embertelen ere
je mondhatja azt, hogy arca van a vad
nak, méghozzá úgy, hogy nem is látta. 
Ami itt mondódott, az a feje tetejére ál
lította azt, ami valójában történt: a vad 
nem beszél. Csak a nyelvbe való öntelt 
belevetettség hihette, hogy nyelv ál
tal szólhat az, ami arctalanul mindvé
gig itt él, s amiről, ha elég erős, mind
végig hallgatnia kellett volna. Pedig a 
vad már itt is megfordult és elillant, 
gúnyosan a hátsóját m utatta a művelt
nek, akit arra  kényszerített, hogy ma
ga is fordítson és elforduljon. Ha már 
játék, akkor legyen az: arc helyett a 
hát. Ha már az igazság elillant, vigasz
ként adódjék irónia. Később így szólt a 
művelt a vadhoz: „Fogadj tulajdonoddá 
minket”, majd szövetséget kötöttek. S 
a szövetség ládája, ez a kissé komolyta
lan képekkel telepingáit, kacatokkal te 
lerakott szekreter talán csak arra szol
gált, hogy elterelje a művelt figyelmét 
attól, ami a vad nevét, a kegytárgyak 
és a törvények körüli handabandázást 
koncul odavetve, megint csak jó hosz- 
szú időre eltűnt a művelt látómezejéből. 
Anélkül, hogy bármivel is fizetett vol
na a merészségért, anélkül, hogy arcot 
adott volna a vadságnak, anélkül, hogy 
valaha is létezett volna jogszerű szerző
dés a művelt és a vad között. A vad te
hát nem támad, nem áll bosszút, ha az 
nem akarja megbosszulni saját magát. 
A vad beláthatatlanul távol van a mű
velttől, létmódja a művelt számára so
hasem adódik úgy, mint feltártság, nyi
tott, vagy el nem rejtett; ugyanakkor 
mindig itt tartózkodik a közelben, min
dig éppen közeleg, pontosabban: a kö
zeledőben van jelen. Nem látható, mert 
arctalan. Ami pedig vég nélkül a köze
ledőben adódik, amely egyszerre távoli, 
de itt van közel, nem más, mint éppen 
a vég. A vad valódi neve, amely ellenáll 
a gyarmati létnek, az emberi nyelven a 
halál. De a vad a halálról való tudásban 
is csak h írt ad magáról. A halálról szó
ló híradás, bármennyiszer is számolja
nak be róla a médiumok, olyan határt 
képez, amely megvonja magát attól a le
hetőségtől, hogy a híradásban megmu
tatkozzék. A halál, amely a vad közel
ségében ad hírt magáról, tehát olyan 
határolás, amely nem a nyelven be
lül megy végbe, hanem radikálisan vo- 
nódik meg. A halál sohasem pusztán a 
nyelv ténye, idegenebb az akármelyik 
Másiknál, mert vad.

(Folytatás következő szám unkban)

A .« .»K ilometriK



HELIKON

NECZ DÁNIEL

Karrier
Az író úr nehezen fogadta a hírt. Hát 

legyen csak, ha a fiatalúr így látja jónak 
— gondolta magában.

Az otthonosan berendezett kis szobá
ban most fáradtan lobogott a kávévíz, és 
mindenfele tollak és szétdobált papírla
pok hevertek. Olyan volt az egész, mint 
valami csatatér. Az író idegesen tú rt be
le ó'szes sörényébe. Számított a fia érke
zésére, de a fiú csak nem jött. Itt lehetne 
már — dühöngött magában. Egész éjsza
ka nem aludt, annyira várta ezt a beszél
getést, és annyira tartott is tóle. Mert mi 
van akkor, ha.... na de nem. Azt mégsem. 
Majd pont egy ilyen fiatal csibész... majd 
pont ó't!

-  Apám, apám, megjöttem! -  lépett be 
az ajtón a fiatalúr. Olajos, kék overált vi
selt, még szó'ke haja is telve volt motor
olajfoltokkal.

-  Ha én a te korodban így néztem vol
na ki, most nem lennék poéta doctus — 
mondta barátságtalanul az író. Merthogy 
nemcsak író úr, de költő úr is volt, sőt 
drámaíró úr és műfordító úr is. De úgy 
általában véve is úr volt, például bolti el
adótól nagyon szépen tudott kérni, és né
ha pipázott is, olyan angolosan, újságol
vasás vagy írás közben.

-  Apám, ne legyen kegyetlen! Új szelek 
fújnak!

-  Mi az, drágám? O, hát itthon van az 
én kis Herkulesem! — rohant be a mama 
izgatottan.

-  Anyám, apám kegyetlen. Most szól
jon hozzá!

-  Ejnye, apuska! Hát nem vagy büsz
ke a fiadra... mit is csinálsz mostanában, 
fiam?

-  Hát nem látják? Nem látják rajtam a 
jövó' egyenruháját? A Gyárból jövök!

-  Ó, szóval a Gyárból -  mondta elisme- 
ró'en a mama. -  Az már valami!

-  A gyárból, aha... -  felelte az író úr, 
majd védekezó'en pipára gyújtott. Sűrű 
füst takarta el az arcát, Jó volt ilyenkor 
pipafüst mögé bújni, mint a strucc; ilyen
kor kitisztult a fej, és a világ sem volt tá 
gasabb egy apró, lebegő' füstfelhőnél.

-  A hengeres csavargépgyártásban 
van a jövő! És én, a jövő idők művésze ál
lok előttetek! -  mondta a fiú.

-  Ó, milyen fellengzős lett a mi kisfi
únk! A mindenféle csavargépmunkás ba
rátaival lófrál, meg csavarozónőkkel sörö
zik, meg él bele a nagy, olajos éjszakába, 
és már haza se néz!

-  Tudod, apám, az elvárások, meg más 
körök... úgy értem, azért mégis csak egy 
író vagy... egy köznapi tollhegyező, amo
lyan megráncosodott tintatartó.

-  Persze, az már smafu! A fiatalúr mo
dern gépművész! Hát nem neveltem én 
eléggé úriembernek, anyus? Hát nem tet
tem meg mindent, ami csak tőlem tel
lett?

-  Hát, ami engem illet...
-  Jó, értem én, apám... fáj, hogy túlte

szek magán. Fáj, fáj, de ez a korral jár, el
hull a virág, miegymás. Egyszer majd én

is divatjamúlok, de addig is örüljön a si
kereimnek!

-  Ó, szóval már szégyellsz is! Én meg 
vihogjak, mint egy majom! Hogy már szé- 
gyelled a díszvacsorákat, az íróbarátain
kat, a riportokat, de talán még a rajon
gók ajándékait is szégyelled...

-  Hát, ami azt illeti... a siker az siker. 
Fogadja el! Végülis maga is volt valaki 
előttem...

-  O, angyalkám, de jó színed van! Hát 
mondd csak, nem visel meg az a sok csa
var? -  kérdezte a mama.

-  Nem, a Gyárban úgy élek, mint egy 
filmsztár... ha kávészünet van, minden
ki arról kérdez, honnan értek ennyire 
a rugós csapágyakhoz. Hát nem óriási? 
Mindig is tudtam, hogy a hengeres csa
vargépgyártás a jövő művészete és kul
turális alapja. Úgy értem, henger meg 
csavar mindenhová kell! És a hengeres 
csavargép pedig még ennél a kettőnél is 
jobb! Hát nem fantasztikus?

-  Ó, az én kis Teslám! -  ujjongott a 
mama.

Szabó János: Térfigura

-  Aha, aha, csavargép.
-  Meg, tudja, apám, ez a pipa... úgy ér

tem, mik vagyunk mi, prolik?! Nesze, itt 
egy import török tabakó! — mondta a fiú, 
majd kivette apja szájából a pipát, és he
lyette egy cigit tett bele. — Aki mindenes
tül modern, az csakis ilyet szív! -  mondta 
a fiú, és büszkén belebagózott a szobába.

A kellemes kávé- és pipaillat lassan meg
hátrált az erős dohányszag előtt.

-  O, az én kis Rimbaud-m! Hát micso
da kis forradalmár lett belőled! Mondd 
csak, szép lányok is vannak ott?

-  Én mindig úrilányokkal barátkoz- 
tattam, egy sikeríró lányával is rande- 
vúztattam, aztán két professzorasszony
nyal pezsgőztem a kedvéért — darálta az 
író úr, szájában a meggyújtatlan cigaret
tával. Aztán végre a fia meggyújtotta. A 
gyufát természetesen elfújta, és a földre 
hajította.

-  Ó, hát nem mutattam még be 
Mariskát? Az én kis szívem turbináját?
-  mondta elérzékenyülten a fiú, majd egy 
képet vett elő. -  Egy hete házasodtunk!

-  Na, de fiam..., hol a lány? Mármint 
nem az anyós... a lány fotóját mutasd! -  
nézett hitetlenül az író.

-  Hát nem látja, apám? Tudom, hogy 
maga ilyen nőről akkoriban még nem is 
álmodhatott -  már bocsánat, anyus -, de 
azért mégse kéne szemtelenkedni!

-  Fiam, ez egy középkorú nő. Mellette 
két gyerekkel.

-  Három, apám. A harmadik a háta 
mögött van.

-  Nem mondom, dolgos három heted 
volt — mondta a mama.

-  No de anyám, hova gondol... ezek a 
főnök úr fiai!

-  Micsoda?! -  kérdezte meglepetten az 
író.

-  Tudja, kissé eltévelyedett teremtés 
volt, mielőtt megismertem... igazából az 
anyjáéknál van a negyedik, az a szom
szédtól van, de mostmár minden rend
ben. Meg ugye, mindig is mondták, hogy 
a nagycsalád a legszebb, ami maguknak 
sose adatott meg... és ugye ilyen karrier
rel száz gyereket is vállalhat az ember.

-  Fiam, gratulálok. Ilyen életet tényleg 
elképzelni se tudtam volna a te korodban
-  mondta az író.

-  O, én kis olajos angyalkám — mondta 
tátott szájjal a mama.

-  Tudtam, hogy egyszer megérti, apám. 
Hiába, akit túlszárnyalnak, annak le
gyen humorérzéke vagy revolvere. Meg 
elég bátorsága beismerni...na de mind
egy. Nekem most mennem kell. Tudja, 
ilyen időközönként kirglizünk a kollegá
immal: Bélával a tisztaság- és folyosófel- 
mosási asszisztenssel és Lalival, a ruha
tárügyi managerrel. Aztán vigyázzanak 
magukra, boldog öregkort, meg békeidőt, 
meg miegymás. És ne búslakodjon, min
dig lesz kire büszkének lenni! -  mondta a 
fiú, majd kilépett a szobából.

-  O, apus... sok az újdonság nekünk...
-  Hát, anyus, ne búsulj...legalább min

dig lesz mit megírni...nekem már csak 
ez jutott...de ezt is csinálnia kell valaki
nek. Most pedig légy szíves, hozz még egy 
kávét! Ennek elment az illata -  mondta 
az író úr, a szájában bűzölgő importciga
rettát pedig belepöckölte a sarokban lévő 
szemetesbe.

Aznap az író úr anyacsavarokról és 
műszerekről álmodott. Mikor felkelt, vá
gyakozva gondolt egy hamuszürke tu r
binára. Sem a kávé, sem a pipa íze nem 
esett jól neki. — Anyus, szaladj le egy tö
rök tabakóért! -  mondta végül bűnbánó 
szégyenpírral az arcán.
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HELIKON

SORBÁN ATTILA

Vaníliás gumicsont
(Regényrészlet)

-  Üdvözlöm, Hieronímuszkám, üdvöz
löm! Örülök, hogy elfogadta meghíváso
mat, roppant örülök. -  És már indult is 
felém kinyújtott kézzel. Arca napbar
nított volt, gondosan ápolt és nagyon 
öreg. Mindezek ellenére, ráncokkal ba
rázdált hosszúkás fejformájával, az öreg 
Modorzsák nekem nem tűnt ellenszen
vesnek. Nem is hasonlított görényre. 
Vékony, aranykeretes szemüvege nagyra 
sikeredett orrának majd’ a hegyéig csú
szott, így kézfogáskor zavartalanul bele
nézhettem eleven, világoskék szemébe. 
Míg kezet ráztunk, finom illatfelhő' len
gett körül minket. Kezet különben is úgy 
nyújtott, mintha valami ritka, felbecsül
hetetlen kincset helyezne az ember tenye
rébe. Vékony kezének sima bőre alig ért 
hozzám, szorítani meg nem is szorított, 
egy lélegzetvételnyi idő' múlva ez a kéz 
már ki is siklott tenyeremből. A követke
ző pillanatban Modorzsák -  csak ő tudja, 
hogyan -  már a hátam mögött volt, s egy 
nagyon könnyed, mégis határozott moz
dulattal a palota bejárata felé tessékelt.

-  Kérem! — mondta alig hallhatóan, 
és ez a szó annyira, de annyira ismerő
sen hangzott. Pár lépcsőfok megmászá
sa után megálltam, megfordultam, és az 
öreg szemébe néztem.

-  Modorzsák úr, ütközik-e valamilyen 
extra előírásba, ha én, amíg felérünk az 
Olümposz tetejére, beszélni fogok? Tudja, 
külvárosi gyerek vagyok, az állandó da
rálás nekem igen nagy önbizalmat ad, na 
meg addig is fejlesztem a beszédkészsé
gemet. — Modorzsák vastag alsóajka mo
solyra rezdült. Az alacsony, vézna, ezüst
hajó emberke, akitől még a kövek is 
rettegtek, rövidet szippantott hosszú ci
garettájából, jobb kezével lágyan meg
veregette vállamat: -  Csak nyugodtan, 
Hieronímuszkám, csak nyugodtan! -  s 
már indultunk is felfelé a lépcsőkön.

-  Magasan lakik, mint az istenek, 
Modorzsák úr.

-  Mondhatni. — szűkszavúsága nem 
volt bántó.

-  Jó sok a lépcső.
-  Ezer.
-  Akkor ez már olimpiai szám is lehet

ne.
-  Hátul járok be, ott csak három van. 

Ez a vendégeké.
-  És volt, aki élve feljutott? -  Furcsa 

vihogást hallottam a hátam mögül, de 
csak egy nagyon rövid időre.

-  Feljutni éppen feljutottak. -  A mon
dat hatására megdermedtem egy pilla
natra. Úgy döntöttem, ezt a dolgot nem 
firtatom tovább. Lehet, jobban járok, ha 
nem játszom a kabarészínészt az öreg 
előtt. Hallgattam vagy húsz lépcsőfok
nyit.

-  Ne féljen, nem fog elfáradni. Higgye 
el, még senki sem fáradt el az én lépcső
mön. Majd meglátja! — hangja olyan me
leg és biztató volt, mint sebész főorvosé 
gyomor műtét előtt.

-  Az rám is férne, mert nem vagyok 
valami nagy sportember, ha az alvajárást 
nem tekintjük annak.

-  Maga vicces ember, Hieronímuszkám.
Hangsúlyát tekintve ez a mondat lehe

tett anyázás, de lehetett vállon veregetés 
is. Nem mérlegeltem. Ha az ember a nap
ba mászik, tökmindegy, milyen napbar
nító krémet használ.

-  Köszönöm, Modorzsák úr!
-  Mit? -  éreztem hangján, egy kicsit 

elbizonytalanítottam.
-  Hogy azt mondta, vicces.
-  Miért? -  ez már át volt itatva egy kis 

kíváncsisággal is.
-  Azt is mondhatta volna, hogy hülye — 

-  az előbbihez hasonló kuncogás a hátam 
mögött, majd továbbmásztunk szótlanul 
vagy ötven lépcsőfokot.

-  Maga az első, aki nem kérdezett rá -  
szólalt meg Modorzsák hosszú hallgatás 
után a hátam mögött.

-  Mire?
-  A csendre.
-  Szó se róla, nem lakik zajos környé

ken, Modorzsák úr.
—Ez azért annál sokkal több, már ha meg

engedi, hogy idézzem, Hieronímuszkám — 
kuncogott az öreg a hátam mögött.

-  Én vagyok az első? -  próbáltam vál
tani, mert ez a csendes dolog valahogy 
idegesített. Amúgy is biztos voltam ben
ne, hogy hamarosan lehull a lepel a nagy 
Modorzsák minden varázslatáról.

-  Már mindenki itt van -  mondta kur
tán.

-  Ja -  belátom, idétlen válasz, de van 
egy előnye, rövid.

Ismét pár lépcsőfok a fényességes né
maságban, de tényleg nem éreztem sem
milyen fáradtságot. Könnyűnek, már- 
már súlytalannak éreztem magam.

Hogyan utazott? -  hirtelen támadt kér
dése nagyon nyersnek tűnt. Lehet, hogy 
megfélemlítésre játszott az öreg, de az is 
lehet, hogy magában jól szórakozott az én 
hülyeségemen.

-  Azt hiszem, feltűnés nélkül. Bár a 
tisztelt sofőr úrnak egészen sajátos az 
egyénisége. Startból némafilmkirály le
hetne bármilyen zombis filmben.

-  O, azt hiszem, egy kicsit túloz, 
Hieronímusz Bé. -  Most szólított először a 
teljes nevemen, és ettől a hideg kirázott. -  
Ó a legmegbízhatóbb emberem. Nem bő
beszédű, az biztos. -  Az utolsó mondatot 
már inkább magának mondta. Hirtelen 
egy tornász ügyességével ugrott elébem, 
két kezével megragadta a vállamat, és 
arcomba üvöltötte: -  Megérkeztünk!

Ennél már az sem lett volna akciódú- 
sabb, ha az ember popcorn helyett vélet
lenül egy zacskó kézigránáttal nyomat
ta volna tele a mikrohullámú sütőt. Úgy 
látszik, az öreg hajlamos volt a hirtelen 
hangulatváltásra. Amúgy, amikor utoljá
ra pillantottam fel, a palota bejárata még 
vagy négyszáz lépcsőfoknyira volt tőlünk, 
most, amikor Modorzsák félreállt előlem, 
ott álltunk a hatalmas márványoszlopsor 
tövében, pár lépésnyire a várkapunagy-

ságú, tejüveg-berakásos, ébenfából fara
gott ajtóktól. A vén krőzus megigazítot
ta magán a nyűttes kék fürdőköpenyt, az 
ajtóhoz csoszogott narancssárga strand
papucsában. Jobb kezének mutatóujjá
val megérintette a fekete ajtó aranykilin
csét, amire mind a két ajtószárny lassan, 
hangtalanul kitárult.

Beléptünk, s a két ajtószárny ugyan 
olyan némán zárult be mögöttünk, mint 
ahogyan kitárult. Tintakék sötétség borí
tott be. Az első pillanatban szinte semmit 
sem láttam abból, ami körülvett, s mint
ha a vén Modorzsák is eltűnt volna mel
lőlem. Ösztönösen lebegő körvonalakat 
kutattam a sötétségben, de semmit sem 
láttam. Végtelennek tűnő pillanatok tel
tek el, mire érezni kezdtem a terem leve
gőjének ringató hűvösségét. Úgy éreztem, 
minden egyes lélegzetvétellel tisztább és 
nyugodtabb leszek, a bennem felgyülem
lett mocsok pedig pórusaimon keresztül 
lassan elpárolog. Soha nem gondoltam 
volna, hogy a sötétség ennyire tiszta is 
lehet. Egy kéz pedig lágyan megérintet
te vállam.

Talán beljebb is mehetnénk. -  
Modorzsák hangja úgy ért hozzám, mint
ha előtte bejárta volna a világegyetemet.

Van beljebb is? -  próbáltam kommu
nikálni, bár ajkaim inkább mocorogtak, 
mint artikuláltak.

Az mindig van. — Éreztem, az öreg már 
mellettem volt. -  Gondolom, azért akad 
világosabb szobája is?

-  Akad. Remélem nem szédülős, ked
ves Hieronímusz?

Én? A toronyórás eset után akár ma
dár is lehetnék.

-  Az biztató -  kuncogott az öreg, aki, 
csak érezni voltam képes, hirtelen meg
állt. Nem tudom, mennyi időt töltöttem 
az előszobában, de tény, hogy ezalatt ér
zékszerveim mintha kifinomultabban 
működtek volna. — Akkor lépjünk hát be! 
-  recsegte Modorzsák.

-  Akkor játsszuk azt, Modorzsák úr, 
hogy ön megmutatja az ajtót, én meg be
lépek rajta, én ugyanis az egyszerű földi 
dolgokhoz vagyok szokva.

-  Nincs ajtó, csak belépés. Meg sötét.
-  Mit nevez maga, Hieronímuszkám 

sötétnek?
-  Például ezt, amiben most botorká

lunk.
-  Elég konvencionális lett.
-  Ha azt várja tőlem, tisztelt Modorzsák 

úr, hogy forradalmasítsam a sötétségről 
kialakított akadémiai véleményt, nos, 
ahhoz nekem minimum egy zsemblámpa 
kell. Legalábbis a jelen esetben.

-  Pedig már itt vagyunk a fogadóte
rem kellős közepén. Nézzen csak körül, 
Hieronímuszkám, nézzen csak körül!

Különös, hogy Modorzsák végszavára 
illogikusan a fejem fölé néztem először. 
Ott álltam egy konvencionálisán sötét te
remben, és engem nem az érdekelt, hogy 
min állok, hanem az, hogy mi van a fejem 
fölött. Frankóra, ez nem csak most esett 
meg velem, ez mindig így volt. Amin áll 
az ember, az kevésbé fontos, mert azt érzi, 
s mert érzi, azt hiszi, hogy marhára biz
tonságos. De a magasból bármi a fejünk
re eshet. Nos, azt hiszem, megtaláltam a
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minden vallások lényegét. Az utazó jön- 
megy, mint biciklipumpában a levegő', s a 
végén csak rájön az élet nagy titkaira.

És most lát már valamit, Kieroní- 
muszkám? — az öreg kérdése játékosan 
ciki «.jtt ide-oda, akár egy szalonspicces 
szitakötő', s ahogy tekintetemmel meg
próbáltam elkapni, körülnéztem, s még a 
nyálam is elcsordult a meglepetéstől. Egy 
hatalmas csarnok kellős közepén álltam, 
amely az emberi agy körvonalait min
tázta. Falak nem voltak, hanem valami 
hártyaszerű, végzetesen remegő, áttet
sző burok választott el a csillagos égtől. 
Hirtelen a lábam elé néztem. Gondoltam, 
alulról felfelé vizsgálva minden érthe
tőbb lesz, de nem így történt, mert a biz
tosnak vélt padló helyett lábaim a vilá
got kitöltő semmin álltak. Meginogtam, s 
csak többszöri lélegzetvétel után konsta
táltam, hogy a hatalmas, emberi agy ala
kú terem padlója is abból a különös, vég
telen finomsággal remegő hártyából áll, 
mint a falak és a mennyezet. Nem mon
dom, hogy nem féltem, ám a mindent kö
rülölelő mélysötét világűrben ragyogó 
csillagok látványa feloldotta a rémület 
kezdődő görcseit. Csak álltam s bámul
tam. Annyira szépnek, tisztának, egysze
rűnek látszott minden. Éreztem, ha most 
kinyújtom kezem, belemarkolhatok az 
égen szálló aranyporba.

— Van már elég fény? -  Modorzsák hang
ja mögött némi lenéző gúny is lappangott, 
de az most egyáltalán nem érdekelt.

— Fény az van, de ez itt az, aminek lát
szik, vagy ilyen jó a belsőépítésze?

— Maga minek látja?
— Nekem erőst az a benyomásom, hogy 

a remegő üvegfalon túl már a minden- 
ség lakozik, s belátom, erre nem voltam 
felkészülve. A toronyórán az idővel és a 
rengeteg galambszarral még csak elbab
ráltam, de ez itten egészen más. Valami 
méregdrága virtuális ketyere lehet ez, 
mert az ellenkezőjére nem is merek gon
dolni. Menten lehánynám szédültömben 
az Alfa-Kentaurit, mert az a rózsaszín-fe
héren gomolygó valami a bal lábam alatt 
az az, nem?

— Nem virtuális, ezért, amennyiben le- 
hetségesn ne hányjon, megbolygatná vele 
a galaxis egyensúlyát.

— És jól látom én azt, hogy ez a terem 
erősen vajaz az emberi agyra?

— Igen.
— Nem kérdem, hogy miért, a kóbor 

kutyák prizmáján keresztül az, amiben 
most vagyok, úgysem mérvadó, de azért 
roppantul érdekelne, hogy Modorzsák úr 
miért építette vendégváró előcsarnokát 
egy ilyen kilátásra. Hegyek, erdők, pi
henő vadászok, vagy napfényben vergődő 
tengeröböl is hozta volna a szokásos meg
lepik

— Azért ez a kilátás tágasabb a szoká
sosnál, nemde?

— Agy alakú terem sem mindennapos a 
kortárs építészetben.

— Minden agy alakú, kedves Hieroní- 
musz, minden, amit lát, agy alakú. 
Ha nem lenne az, meg sem látná. -  
Modorzsák hangja hirtelen igen komollyá 
vált. -  Herinímusz Bé, ön most az én ven
dégem. Fölösleges firtatnia, ki kinek az 
agyában sétál. Ez a néhány csillag a sö

tétségben a lába alatt és a feje fölött meg 
egyszerűen csak dísz, érti, dísz. Szebbé 
teszi az estéjét, de nem ad választ sem
mire. -  Menjünk, mert már várnak ránk! 
— s a vén krőzus határozott mozdulatok
kal terelgetett maga előtt.

Maga a buli legalább olyan különös 
volt, mint az öreg hatalmas előszobája. 
Miután Modorzsák átterelt a látható vi
lágegyetemen, egyik pillanatról a másik
ra egy nehéz, földre omló, bordó függöny 
előtt találtam magam, amely középen 
ketté volt hasítva. Házigazdám egyik ke
zével félrehúzta a függönyt, míg a másik
kal szinte betolt a függöny mögött lévő te
rembe. Hát kérem, ez sem volt kisebb az 
előcsarnoknál, de ami a lényeg, végre iga
zi márványpadló, meg vastag falak, csu
pa szilárdság, eltökéltség és bevehetet- 
lenség. A díszterem cirádás oszlopaival 
inkább egy túldíszített görög piactérhez 
hasonlított, mint ebédlőhöz, de hát végül 
is nem vagyok én ízlésbíró.

Tellmann József grafikája

A térszerű terem közepén egy igen 
hosszú asztal húzódott végig gazdagon 
megterítve. S láss csodát, az asztal két 
oldalán ott ültek kicsiny városunk legbe
folyásosabb polgárai. A buli már nagyban 
folyt, de én inkább arra lettem figyelmes, 
ami már percek óta motoszkált bennem, 
mint tétova gondolat, de csak később vált 
bennem tudatossá, minden olyan fakó, 
színevesztett volt, mintha egy fekete-fe
hér film kockái peregnének előttem. Azt 
hiszem, a szürke minden árnyalata ott 
pompázott Modorzsák dísztermében. S a 
mozdulatok puhasága! A némaságnak is 
vannak fokozatai, Modorzsák asztala kö
rül anyaggá vált a hangtalanság. Az öreg 
leültetett arra az asztalfőre, amelyik kö
zelebb esett a bejárathoz, míg ő zajtala
nul átbicegett a hosszú asztal másik vé
géhez. A vendégsereg igen illusztris volt, 
bár szerintem észre sem vették, hogy mi 
is az asztalhoz ültünk. Egymás füléhez 
hajoltak, de hangos szó nem hagyta el 
szájukat, üres poharakba kortyoltak, ké
seikkel óvatosan szeletelték a láthatat
lan húsdarabokat, majd üres villájukat 
jólnevelten emelték szájukhoz, bekapták 
annak végét, s aztán percekig rágták a 
semmit, míg szürke szemük gasztronómi
ai élvezetek csúcsáról tanúskodott, egyi
kük leejtett egy üres vizespoharat, ami 
hangtalanul tört szilánkokra a színtelen 
márványpadozaton, bámultak egymás 
arcába, ajkuk béna rángással képzett tes
tetlen szavakat, mondatokat, kacagásuk
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nyomán csak nyál lövellt ki szájukból. 
Lassan az egész terem megtelt hangta
lan mozdulatokkal, s nemlétező szivarok 
nemlétező füstje émelyítően keveredett 
az alaktalanná váló testek rángatózásá
val. Felkavarodott a gyomrom, pedig ak
kor még nem jött be a zenekar. Arra csak 
később került sor. Kicsiny városunk nagy 
emberei előbb hányásig tömték magukba 
az üres tálakról levett láthatatlan húsda
rabokat, s többségük már üres üvegek
ből nyakalta a láthatatlan bort. A férfiak 
kéjesen bámulták a hölgyek duzzadt, ám 
színtelen dekoltázsát, az orrcimpák és a 
pupillák egyre inkább kitágultak, mint
ha mindenki mindenkit túl akart volna 
ordítani, de ezt csak az öblösre tá rt szá
jak, a dagadó nyaki erek és a hadonászó 
kezek sejtethették. Mindez hangtalanul, 
mint az ókeresztény sírok fölött lebegő 
fájdalom.

Semmit sem ettem. Pontosabban, a 
semmit ettem. És ittam is belőle. És majd
nem táncoltam is rá, amikor barokk ru
hákban bejött a vonószenekar. Öten vol
tak. Hegedűk, brácsa, cselló, nagybőgő. 
Színtelen hangszerek húrok nélkül. De ez 
láthatólag senkit sem zavart a teremben. 
Amikor a vendégek észrevették a zene
kart, hirtelen abbahagyták a hangtalan 
üvöltözést és a gesztikulálást. Látni lehe
tett, ahogyan csend lett a némaságban. 
A zenekar rákezdett. A meghunyászko
dott férfiak felkérték a hölgyeket. A lé
pésekből kiindulva valami keringőfélé
re táncolhattak. Egy pillanatra az asztal 
túlsó végére néztem. Modorzsák hátra
dőlve a székében valami ritmusra tap
solt. Az öreg nem volt fakó és színtelen, 
mint a teremben minden és minden
ki, de tapsolásának a hangja nem ért el 
hozzám. A táncoló párok közben eljutot
tak a néma eksztázis legvégső határáig. 
Pörögtek, forogtak, begyakorolt tánclé
pések forgácsain bukdácsoltak, egymást 
ütötték el, belekönyököltek a mellettük 
táncoló párba, miközben tócsává dagadt 
izzadságcseppeken csúszkáltak. Amikor 
a hangulat a tetőfokára hágott, tisztán 
hallottam Modorzsák hangját, azt kiál
totta, hogy MOST!, az asztal túlsó vége 
felé néztem, de az öreg már nem volt ott. 
Helyette viszont észrevettem az öreg kü
lönösen hallgatag és különösen magas so
főrjét, aki komor méltósággal lépdelt a 
táncoló párok mellett, s minden vendég 
hátába beleszúrt egy hosszú, vékony tűt. 
S azok, mint színtelen, néma buborékok 
szétfoszlottak a hatalmas terem cirádás 
oszlopai között. Amikor a sofőr szétpuk
kasztott minden egyes vendéget, ezzel 
a módszerrel feloszlatta a zenekart is, 
majd odalépett az időközben előkerült 
Modorzsákhoz is, beleszúrta a tűt, mire 
az öreg, akár egy színes, buborék szer
tefoszlott, mint ahogyan szertefoszlott a 
pompásan megterített asztal, az oszlo
pok, és a falak is. Legvégül a díszegyen
ruhás, nagyon magas és nagyon sovány 
sofőr mellém lépett. Először mintha vak
tában a levegőbe szúrt volna, de mozdula
ta nem lehetett véletlen, mert minden el
tűnt körülöttem. Nem volt annyi időm se, 
hogy felmérjem a helyzetet, mert a másik 
pillanatban már engem ért a szúrás.
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KOZMA DEZSŐ

Arany János költő-arcképei
Talán nem szükségtelen felvillantani 

témám hátterét, azt a szellemi közeget, 
amelyben ezek az írói arcképek születtek. 
Nem haszontalan emlékeztetni például 
arra, hogy az 1850-es évek végén, az ön
kényuralom bénító csendjét követó' évek 
közgondolkodásában, irodalmában újra 
és újra felsejlik a bízva bízás értelme. 
Az 1860-ban Nagykörösről Pestre költö
ző Arany János ekkor írott költeményei
ben is.

Széchenyit búcsúztató, kultúrtörténe
ti, mitológiai és vallási jelképekből szőtt 
(az Akadémia gyászgyűlésén személye
sen felolvasott) ódájában reménykedés 
forrása lesz a tragédia.

Egy nemzet gyásza nemcsak leverő: 
Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal, 

Van élni abban hit, jog és erő!
0Széchenyi emlékezete)

Az ugyanebből az évből való, címével 
(.Rendületlenül) Vörösmarty Szózatára. 
emlékeztető másik versét ilyenképpen fe
jezi be:

Oh, értsd meg a szót: árban és apályon
-  Szírt a habok közt -  hűséged megálljon!
A Kies ősz címűt -  hasonló átéléssel -  

így: „Ad az Isten új nyarat!” (Megjelölve 
a vers keletkezésének a pontos idejét is: 
okt. 20. — utalva ezzel az 1860-ban kibo
csátott, megkönnyebbülést ígérő Októberi 
Diplomára). 1863-ban születik meg a ré
gi és a népi költészet képzettársításait, 
képeit és versformáit bőven felhasználó 
„hun rege”, a Buda halála. Rendszeressé 
válik Arany irodalomszervezői, irodalom
kritikusi érdeklődése: ekkor kerülnek 
ki tolla alól híres irodalmi tanulmányai 
(Naiv eposzunk, Népiességünk a költészet
ben, A magyar népdal az irodalomban). 
Ekkor lát hozzá a Bánk bán őrizte ré
gi költői nyelv feltárásához. O fedezi fel 
Az ember tragédiája költőjének „talen
tumát”, mutatja be a művet a Kisfaludy 
Társaságban, majd jelenteti meg Madách 
drámai költeményét. Az irodalmi kontár
kodás arra készteti, hogy irodalom- és 
művelődésszervezői szándékkal folyóira
tot indítson. Az elsőt Szépirodalmi Figyelő 
(1860-1862), a másodikat Koszorú (1863- 
1865) címmel jelenteti meg.

Barátai, az irodalmi élet személyiségei 
irányító szerepet szánnak Aranynak.

A Koszorú hasábjain közreadott köl
tő-arcképeivel azt szeretném érzékel
tetni: miként kísérelte meg Arany a 
régi magyar költészet örökségét a ki
bontakozás lehetőségeit kereső irodal
munk részévé avatni. Nem titok ugyanis, 
hogy életművében a régi és az új éppúgy 
együvé tartozik, mint a „nyers való” és 
annak „égi mása”, mint az önemész
tő töprengés és a harmóniateremtés vá
gya. Azt sem kell itt részletezni, hogy a 
nemzeti irodalom kiteljesítését célzó tö
rekvéseibe Arany igen változatos mó
don vonja be az egyetemes kultúra érté
keit: Homérosz, Árisztophanész, Dante, 
Goethe, Shakespeare, Byron művésze
tét. (Közismert, milyen szerepet vállalt a 
magyarországi Shakespeare-kultuszban:

az angol költő tolmácsolására szólítja fel 
a magyar írókat, kidolgozza az átültetés 
irányelveit.)

Németh László a többi között azért ne
vezte a legmagyarabb költőnek, mert 
úgy vélte: általa kerültünk legköze
lebb ahhoz, hogy „egy elsőrangú össze- 
gezőt, egy Cervantest, Shakespeare-t, 
Arisztophanészt adjunk a világnak.. Z*1 „A 
fejlődés egymásutánja [...] nem felváltás
sal létesül, s nem egymástól teljességgel 
elszigetelt, vadonatúj törekvések soroza
tát jelenti. Ami egyszer korszakosán lé
tesült, többé nem vész el, csak új szem
pontok szerint alakul tovább” -  fejtegeti 
Horváth János a magyar irodalom fejlő
déstörténetét vizsgálva.2 Ezt a folyama
tosságot számára mindenekelőtt Arany 
képviseli, akinek költészetében „ösz- 
szebékültek” több évszázad értékei. Az 
Arany bűvkörében élő Babits Mihály a 
lélek „titkolt sebeit” megszólaltató líri
kust érezte ugyan korszerűnek — gyak
ran és nyomatékkai szól elődjének ha
gyományokba gyökerezettségéről: Petőfit 
és Aranyt összehasonlító 1910-es tanul
mányában „az egész múlt” költészetének 
folytatójaként, a századik évfordulón mo
dern históriai érzékű poétaként mutatja 
fel, aki „azt szíttá ki a múltból, ami ele
ven”. És az európai irodalom történetéről 
készült összefoglalásában sem mulaszt
ja el megjegyezni: „Ahogy a saját múltját 
magában hordta, úgy hordta magában 
saját népe múltját is”, amit „kinccsé ten
ni [...] elkerülhetetlen feladat volt előt
te”. Okkal írhatta Dávidházi Péter Arany 
kritikai örökségét feltáró könyvének cí
méül Babits Aranyhoz írt szonettjének 
szavait: Hunyt mesterünk.

S ha már a XX. század „megzavart ver- 
selőjé”-nek (Babits érezte magát ilyen
nek) hódolatát szóba hoztam, legyen sza
bad egy-két mondatot ejteni az Aranytól 
és Babitstól is annyira különböző alkatú 
és világú költőtípus, Ady Endre Arany
képéről is. Mintha meg-megfeledkez- 
nénk arról, hogy a magyar líra XX. szá
zadi megújítója Góg és Magóg, Ond vezér 
és a „szent elődök”: Csokonai, Petőfi, 
Vajda János utódjának vallotta magát, 
hogy gyakran szólalt meg a kuruc keser
gők hangján, s hogy verseit „régi, pom
pás szavakkal”, a Károli-féle református 
Biblia jelképeivel, patinás kifejezéseivel, 
nem egyszer a szilágysági nyelvjárás 
szavaival ékítette. Nem ártana -  főleg 
az irodalomoktatásban -  tudatosabbá 
tenni: Ady nem Arany Jánossal, hanem 
az Arany költészetét elsekélyesítő epi- 
gonokkal hadakozott. A Nyugat 1911-es 
évfolyamában, a Strófák [Buda halálál
ról című cikkében ez olvashatjuk: „De az 
etelei álmú s olykor erejű Buda-király- 
nak, nagy Arany Jánosnak azért min
den hódolat megadassék. [...] Ha majd 
Arany már nem lesz elég tápláló az élős- 
dieknek, végre majd azoké is lehet, aki
ket eddig elkergettek tőle.” Illene észre
venni azt is, milyen elismerően beszélt 
Arany „sok hatalmú” nyelvéről, „remek”

verseléséről s az epikus költő rejtőzködő 
lírai hajlamáról.

A magyar vers két megújítója, az „in
tellektuális” és az „ihletett” költő egy
valamiben -  bármilyen furcsán hangzik
-  „rokonok”: történelmi, szellemi hagyo
mányainkból és az európai kultúrából 
merítve teremtik meg egyéni, korsze
rű költői világukat. Persze, nem szem- 
határszűkítően, nem ingujjra vetkőztető 
provincializmussal. „A szépet, ha idegen 
is, szabad sajátunkká tenni, csakhogy 
szerkezetünkbe erőltetés nélkül beüljék, 
csakhogy művünk széptani becsét emel
je” — hangzott el a Zrínyi és Tasso mű
vészetét párhuzamosan vizsgáló Arany 
akadémiai székfoglalójában, nem sokkal 
íróportréinak megírása előtt.

Arany János íróportréit elsősorban 
ilyen szemmel kísérelem meg újraolvas
ni.3

Az elsőt a XVII. század egykor ünne
pelt poétájának, Gyöngyösi Istvánnak 
szánta. Annak a költőnek, aki -  Arany 
szavait kölcsönözve -  „magába szedi a 
hagyományt, vérévé teszi, áthasonít- 
ja”, verseiben „az egykorú olvasó feltalál
ja mindazt, ami elődeiben tetszik és még 
valamit, mely a költő egyéni sajátja; a ré
git és újat; a hűséget ahhoz, a szabadsá
got ebben”. Gyöngyösi -  folytatja Arany
-  a népi és nemzeti elemet úgy olvaszt
ja magába, hogy „sehol meg nem látszik a 
forradás”, tájszavakkal is dúsított költői 
nyelvének, versritmusának „magyar za
matja” merész újításokkal párosul. Nem 
hallgatja el kedvelt költője jellemrajzá
nak fogyatékosságait, ugyanakkor olyas
mire figyel fel, amit az elbeszélő költészet 
korszerű eszközeivel kísérletező Arany 
időszerűnek vél: epikájának lírai elemei
re („lírai ömlésé”-re), érzékletes költői ké
peire. Gyöngyösi későbbi méltatói ezt így 
mondják: epikus műveinek „lírai betétei”, 
„bravúros költői képei”, „költői érzései”.

A klasszikus görög-római hagyományt 
és a magyar költészet örökségét ötvö
ző Gyöngyösi István változó megítélésű 
életművét Arany János fedezte fel újra, 
és az sem túlzás: jórészt Aranynak kö
szönhető, hogy irodalmunk egyik „szük
séges láncszemének” látjuk ma is a XVII. 
századi költőt. (Engedtessék meg egy 
személyes kitérő: félszázaddal ezelőtt 
Tanszékünk professzorának, Szabédi 
Lászlónak a magyar irodalmi nyelvről 
készült egyetemi jegyzetét „külső” bírálói 
azért kárhoztatták, mert egy udvari köl
tő verselésével, annak nyelvi- poétikai 
értékeivel, szépségeivel foglalatoskodik. 
Gyöngyösi kortársa, Zrínyi Miklós is 
megkapta a magáét -  más okok miatt.)

Arany sajnálja, hogy az „ágyúzen
gés” közt is verseit író Orczy Lőrinc 
(tábornok, saját költségén egy egész lo
vasezredet állít ki) csak későn adta ki 
költeményeit. Arany szerint, ha idejében 
megjelentette volna őket, irodalmunk új
jászületését nem Bessenyeitől, hanem 
Orczytól számítanánk, aki oly korban 
szólalt meg: „midőn költészetünk halá
los dermedtségben feküdt”. Arany kellő 
értéktartásáért ajánlja kora „költő-iva- 
dékai”-nak a nem szokványos műveltsé
gű Orczy Lőrincet: nyelvének, szellemé
nek sajátos magyar ízeiért, nem kevésbé
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azért, mert ő kezdte megtörni bizonyos 
vers-, illetve ritmusformák nyűgét. (Mai 
irodalomtörténetírásunk is jórészt azt te
kinti érdemének, hogy a szélsőségektől 
idegenkedő költő az újból csak azt próbál
ta átvenni, ami a hagyományos keretek 
közé belefér.)

Petőfi ódon hangnemben idézi meg a 
„régi jó” Gvadányit. A hozzá címzett köl
temény egyik strófájában ilyenképpen:

Nincs abban sok cifra poétái szépség,
De vagyon annál több igaz magyar épség,
S  nagy mértékben aztat bélyegzi elmésség,
Azért is olvasni lelki gyönyörűség.
Emlékszünk Petőfi úti leveleinek 

ugyancsak játékosan kedves mondatá
ra is: nem adná sokért, ha ő írta volna a 
Peleskei nótáriust.

Nyilván, nem a mindenféle változás
tól irtózó lovasgenerálisért lelkesedik a 
János Vitéz költője. A finomkodó, dagá- 
lyos írásmóddal hadakozó, egy új irodal
mi ízlést megtaláló Petőfit a hajdani köl
tő „igaz magyar beszéde” igézi meg.

Arany János hasonló értékei, szépségei 
okán élesztette Gvadányi József költé
szetét. Megváltozott körülmények köze
pette, irodalmunknak szintén távlatokat 
fürkésző korszakában. A falusi nótárius 
otthoni környezete, az ősi viselet, a szo
kásokkal nem törődő új módi szatírája 
éppúgy az önbecsülésnek és a hagyomá
nyokból építkező költői nyelvnek lehe
tett forrása az 1860-as évek elején, mint 
az „elaludt vérű magyar szívek felser
kentésére” buzdító Gvadányi művében a 
XVIII. század végén.

Arany már korábban (a Gyulai 
Pálnak 1855-ben küldött önéletrajzi le
velében) gyermekkori olvasmányai kö
zött emlegette Gvadányi írásait. A róla 
írott portréjában elmondja: az Egy fa
lusi nótárius budai utazásának, illet
ve a huszár-kalandor Rontó Pál szerző
je „olykor vizenyős, olykor okoskodó”, és 
a „csínt”, „ízlést”, „az előadás bájait” te
kintve sem jelentős költő. Mégis hasz
nos olvasmánynak tartja. Részletesen 
foglalkozik Gvadányi egykori népsze
rűségének, úgymond, „külső” tényezői
vel: az akkori olvasóközönséggel és az
zal a szellemi „állapottal”, amelyben az 
irodalmi újjászületés annyira „válasz
tott elmék körében folyt”, hogy a fran
cia iskola még a tanultabbak számára 
is „kaviár volt”, a latin iskola formáitól 
pedig visszaborzadtak. Persze Arany jól 
tudja, hogy a költőt nemcsak az „idő ár
ja segíti”, hogy egy alkotó nemcsak kora 
teremtménye. Ezért tekinti figyelemre 
méltóbbnak Gvadányi verseinek „benső” 
értékeit: közérzetet kifejező témáit, min
denki számára ismerős élethelyzeteit, 
hangulatos zsánerképeit, jól megfigyelt 
alakjait és nem utolsósorban nyelvének 
„jó hírben álló magyarságá”-t. A nemze
ti viseletét (zsinóros ruhát, bajuszt vise
lő férfit) eszményítő, az idegen táncok
tól viszolygó írói szemlélethez (úgy is 
mondhatnám e szemlélet korhoz kötött
ségéhez) Arany ezt fűzi hozzá: „Én nem 
tanulmányoztam az 1870-dik évi ma
gyar divat történetét, de tekintve, hogy 
a Nótárius 1788. újévre jelent meg, nem 
csalódom talán, ha a nemzeti visszaha
tást a magyar öltözet tekintetében, főleg

a Gvadányi népszerű könyvének tulajdo
nítom.”

A korszak magyar irodalmának mai 
kutatója, Bíró Ferenc írja a kortárs ne
mességtől eltérően gondolkodó Gvadányi 
Józsefről: „Nincs jogunk arra, hogy ké
sőbbi liberális elvek és vívmányok fe
lől visszatekintve lebecsüljük ezt a még
oly viszonylagos nyitottságot, hiszen nem 
tették azt a nép ügyében olyan igazán il
letékes szerzők sem, mint Arany János és 
Petőfi Sándor.”4

A háromszéki székely, Baróti Szabó 
Dávid bemutatását ezzel a mondattal 
kezdi Arany: „A magyar költészet azóta, 
hogy írott emlékei vannak, le a múlt szá
zad közepéig, egy szakadatlan folyamot 
képez.”

Baróti Szabó Dávid verseihez nem mer
né ugyan „élvezetért” „utasítani” a XIX. 
század olvasóját, viszont bámulja „az új 
mértékre vett versek” költőjének „refor- 
mátori buzgalmát”, azt, hogy volt bátor
sága szembeszállni a századok óta meg
szokottal, s hogy a régi klasszikus latin 
költészet ösztönzésére magyarul kísérle
tezett. Költeményeinek javára írja azt is, 
hogy a székely nyelvjárás kincseit is fel- 
ragyogtatja. („Senki nem bírja teljeseb
ben az anyai nyelvet, mint ő, a három
széki székely, senki az egykorúak közül 
nem bányászta ki annak rejtett kincseit 
annyira, mint ő, a ritkább szavak és kife
jezések gyűjtője, a [Kisded Szótár] emlé
kezetes írója.”) Ezt a nyelvi erőt féltve, az 
irodalmi mű csiszoltságára oly sokat adó 
Aranynak nem mindig tetszenek azok a 
„megjobbított” költemények, amelyekben 
a „tisztult ízlés” nemcsak a gyomot, ha
nem a virágot is kitépi. Például, amikor 
egyik versében az érzékletesebb, patiná- 
sabb kifejezés, a „nyirettyűt rántani” he
lyére „lantot verni” kerül. („Én megval
lom, általában inkább szeretem Dávidot 
nyers újításaival, nyelve merész hibái 
és szépségei közepett az első kiadásban, 
mint a harmadiknak józan korrektiói 
után.”)

Zrínyi Miklós értékeinek felismerő
je, a „nem já rt úton bukdácsolva járó”, 
Kazinczytól is nagyrabecsült („pályatö- 
rőnek” nevezett) Ráday Gedeon Arany 
szerint azért is megérdemli az utódok 
megbecsülését, mert egy olyan korszak
ban mutatott példát a nyelvi tisztaságra, 
amikor költészetünk nem egy művelője 
megelégedett az idegen kifejezések szol
gai fordításával, s ami még károsabbnak 
mondható: az ilyen toliforgatókat majmo
lok hada utánozta.

Arany írói arcképeiben sokféleképp 
magyarázott népiességének több olyan 
eleme is felbukkan, amelyet tanulm á
nyaiban bővebben kifejtett. A többi kö
zött a régi és a népi korszerű egymás
ra találásának az a módja, amelyről a 
Buda halála névtelen bírálatához fű
ződő kéziratos jegyzetében ezt olvas
hatjuk: „Sem a régit, sem a népit nem 
használtam affectioból; hanem a tárgy 
kellő színezésére, ott és annyiban, hol 
és mennyiben céljaim kívánták. Ha pro
dukálni akartam  volna magamat, mind 
régiesebben, mind népiesebben tudok 
vala írni.”

A műalkotásoknak arról a nemzeti in
dividualizációjáról, egy olyan folyamatról 
van itt szó, amelynek számos műfaji vo
natkozását, létformáit az Arany balladá
iról is könyvet író Imre László térképezte 
fel egyik újabb munkájában. „A nemzeti 
jelleg biztosítójának tekintik évtizedeken 
keresztül a népiességet, majd Aranynál, 
Gyulainál a koncepció oda módosul, hogy 
csak átmeneti szakasz ez, mely a polgáro- 
sult irodalomnak csak egyik alkateleme, 
az össznemzeti irodalom nemzeti jellegé
nek biztosítója.”5

S mert a műfajok korszerű újraélesz
tésén egy egész életen át töprengő Arany 
mint eleven forráshoz fordult a régi ma
gyar költészethez, költő-arcképeit érde
mes lenne szemügyre venni ebből a szem
pontból is.

Kor- és egyéni ízléstől függően, vál
tozó társadalmi, nemzeti és esztétikai 
igényekhez igazodva: igen sokfélekép
pen magyarázták, magyarázzák Arany 
János emberi-költői egyéniségét, költé
szetét. Kortársai közül csak Madách és 
Kemény művéről vélekedtek annyiféle
képpen, mint róla. Emékezzünk csak, mi 
minden volt az idők folyamán. Volt a jó
zan kiegyensúlyozottság megtestesítője 
és sebzett lélek, népköltő és nemzeti bárd, 
a „belső vérzés” -  és az eszményt élesztő 
hit megszólaltatója. Régebben főleg a né
pi-nemzeti irodalom betetőzőjét tisztelték 
benne, újabban a szüntelen kísérletező
re irányul a figyelem. Valamikor nagye
pikáját és balladáit illette inkább elisme
rés, az utóbbi évtizedekben lírai versei, 
mostanában irodalomkritikai írásai ke
rültek élesebb megvilágításba.

Rövid előadásom Arany János irodal
mi, esztétikai elképzeléseinek újraolvasá- 
sára kíván serkenteni.6

(Elhangzott a nagyszalontai Arany 
János Emlékmúzeum fennállásának 
110. évfordulóján rendezett tudomá
nyos ülésszakon, 2009. augusztus 29- 
én.)
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6S ha már Nagyszalontán vagyunk, hadd 
említsek meg egy, Arany irodalmi gondolkodásáról 
árulkodó, kiadásra váró munkát is. Szerzője a 
szalontai Arany János Emlékmúzeum könyvtárát 
jól ismeró' doktoranduszom, Ile Erzsébet. A doktori 
értekezés témája: Arany János és a magyar irodalmi 
hagyományok a nagyszalontai Emlékmúzeumban 
található könyvei széljegyzeteinek tükrében.
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XANTUS BORÓKA

S zétszórt csontokból 
összerak ott múlt(ak)
Szövevényes cselekményű, sajátos 

anekdotákkal és ironikus fricskákkal 
gazdagított prózát kínál Filip Florian 
elsó' regénye, a Kisujjak. Magyar fordí
tása a 2008-as Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválon is bemutatkozott, s azó
ta széleskörű sikernek örvend. Florian 
könyve sok figyelmet igényló', de annál 
több kárpótlást nyújtó, nagyszerű alko
tás: többféle műfaj és hangulat, a törté
netiség és a mágikus realizmus sajátos
ságai keverednek regényében; a sokféle, 
látszólag össze nem illő elemből jól össze
álló egészet hozva létre.

A regény vázát egy detektívtörténetté 
fejlődő cselekményszál adja. Egy hegyvi
déki kisvárosban, a kevéske becsben ta r
tott látványosságok egyike körül, amely 
éppen egy római castrum -  vakációzó 
gyerekek játék közben egy tömegsírt fe
deznek fel. A nagy csonthalom kiváló cse
megét jelent a régészek és az antikom- 
munisták számára — mindegyik saját 
álláspontját szeretné igazolni - , de kato
nai ügyészek és később argentin antro
pológusok is bekapcsolódnak a kutatás
ba. Milyen korból származnak a csontok? 
Gyilkosság vagy tömegjárvány áldozatait 
rejti a sír? Ki volt a gyilkos és kik voltak 
az áldozatok? -  nap mint nap elhangza
nak ezek a kérdések, amelyek vita tá r
gyává növik ki magukat, megzavarva a 
kisváros lagymatag nyugalmát.

Azonban hamarosan rájövünk, hogy 
nem egy szokványos nyomozótörténet
nek lehetünk olvasói, ahol a sokat próbált 
mesterdetektív fokozatosan felgöngyölí
ti az ügyet, és szájunkba rágja a megol
dást. A Kisujjak nem szolgál ilyesmivel, 
de éppen azáltal tudja fokozni a feszült
séget, hogy végsőkig összekuszálja a nyo
mokat, elhitelteleníti a kínálkozó bizo
nyítékokat, megsemmisíti, felépíti, majd 
újra lerombolja a lehetséges elmeleteket. 
Érdekes megfigyelni, hogy milyen sokféle 
és egymásnak ellentmondó forrásból sze
rezhetünk tudomást a tömegsír feltárásá
ról, mennyi, egymástól eltérő nézőpontból 
kerül sor a csontok eredetének értelme
zésére. A helybeliek közti beszélgetések, 
újságcikkek, a jelentősnek minősített író 
patetikus hangvételű beszámolója, a po
litikai foglyok vezéralakjának véleménye, 
a régészek elképzelései -  sőt még a félig- 
meddig kimondott jóslat is -  kis informá- 
ció-szeletkéket adagolnak a kíváncsi ol
vasónak, azonban nem megerősítik vagy 
tisztázzák annak előzetes feltevéseit, ha
nem sokkal inkább elbizonytalanítják. 
A szerteágazó nyomkereső történetet to
vább bonyolítja a kisujjcsontok váratlan 
eltűnése a tömegsírból, hollétük hossza
dalmas találgatás tárgyát képezi, s csak 
a kameraszemhez hasonló mindentudó 
elbeszélő tekintete bukkan rá a vezérez
redes szállodai szekrényében, a fehér in
gek között egy iszákba rejtve. A hiány
zó kisujjak éppúgy befolyásolják a sztori

alakulását, mint ahogy a regény képi vi • 
lágát is meghatározzák: az elbeszélés so
rán többször is érzékelhető, hogy Florian 
szívesen eljátszik az ujjak és a kéz motí
vumával: egy ötujjú kézhez hasonlítja az 
argentin antropológuscsapatot, csonka 
kéz mintájára elevenedik meg az ezredes 
szobájának falán mászó pók, a szerzetes 
Onufrie pedig jobb kezének mutatóujját 
sebzi meg bizonyos időközönként, hogy 
vezekeljen bűneiért.

De nemcsak az eltűnt kisujjakon mú
lik, hogy igazán sose bogozódhatnak ki 
az összekuszált szálak. Valószínűleg a 
mindent összekavaró kéz nem akarja, 
hogy tálcán kapjuk meg a nyugalmun
kat helyreállító magyarázatot. Ebben a 
regényben ugyanis nemcsak a sokat pró
bált detektív hiányzik, hanem a lehetsé
ges nyomokkal sem lehet hagyományos 
módon operálni: amilyen könnyedség
gel eltűnnek egyes darabok, ugyanolyan 
egyszerűen újabbak is jelenhetnek meg. 
Abban a pillanatban, mihelyt megoldódni 
látszana az ügy, az éjszaka sötétjében lo
pakodó titokzatos ismeretlen rozsdás töl
tényekkel szórja tele a tömegsírt, s bár 
még enyhe utalás sincs rá, de könnyen 
megsejthető, hogy a bőkezű gesztus ered
ményeképpen akár újra is kezdődhetne a 
lezárulófélben lévő nyomozás.

És még valamiben sokkal jobb Florian 
detektívtörténete, mint a műfaj megszo
kott példányai. A feltárás és a nyomozás 
ugyanis nemcsak a bűnös leleplezésére 
irányul, hanem regénybeli megjeleníté
se azt a kérdést is feszegeti, hogy meny
nyiben tárható fel, rakható össze a múlt. 
A kutatás résztvevői különböző ideológi
ák bűvöletében látnak munkához, minde- 
nik saját preferenciáit érvényesítve sze
retné átrajzolni a közelmúlt arculatát. 
Erőfeszítéseik azonban nem hozzák meg 
a remélt sikert: ahogy a nyomok megté
vesztik elszánt kutatóikat, úgy a múlt 
sem tárulkozik fel a kívánt mértékben, 
s a nyomozók dédelgetett konstrukciói a 
néha előbújó ironikus elbeszélői mosoly 
célpontjává válnak.

A múlt feltárásának játékosabb módja 
is érvényesül a regényben: a folyton elő
térbe kerülő detektívtörténet mögött egy 
sztoriháló rejtőzik, amely érdekesebbnél 
érdekesebb emberi történeteket fog össze. 
Míg a különböző érdekeket képviselő „de
tektívek” lázasan kutatják a valamiko
ri gyilkos és az áldozatok kilétét, addig a 
személyét és identitását sűrűn váltogató 
elbeszélő bepillantást enged a kisváros la
kóinak életébe is: Paulina néni, Eugenia 
Embury -  egy igazi angol lord özvegye -  
, Dumitru M. és Paraschiva M., sőt egy 
húsevő dromedár, Aladin múltjának és 
mindennapjainak különös pillanatait is
merhetjük meg. A regény bravúros elbe
széléstechnikája jól érzékelhető az apró 
élettörténetek előadásában: hol vissza
térő álmokból, régi esküvői fotókból, hol

apró drámaszerű betétekből építkezik, 
akár egy kirakós részei, úgy illeszked
nek egymáshoz ezek az apró történetda
rabkák. Florian a kisváros minden la
kójához más-más hangulatot kapcsol, és 
ami igazán egyénivé teszi az elbeszélés 
jellegét: úgy rajzolja meg az egyes embe
rek karakterét, hogy színeket, illatokat, 
ízeket asszociál hozzájuk egészen sajá
tos módon. így Paulina néni lassan már 
számunkra sem lehetne elképzelhető a 
délutáni napsütés fénye, a verandái hin
taszékek bágyadt ringása és a mogyorós
sütemény illata nélkül, vagy Dumitru M. 
a babérlevéllel elkészített galambpecse
nye hiányában talán már nem is lehetne 
a városka bizarr természetű öregura.

Ahogy a nyomozás sem akadályta
lan a Kisujjak ban, úgy az olvasó dolga 
sem könnyű, nem gyerekjáték eligazod
ni a sokféle sztori szövevényében. A de- 
tektívtörténetet és hálószerűén szétága
zó kis „életrajzokat” már említettem, de 
a szerzetes Onufrie története olyan szál, 
amely egy újabb rétegét adhatja a re
génynek, és bár számos ponton érintke
zik, mégis akár a többitől különválva is 
megállhatná a helyét. Misztikus vallá
sosság, népi babona és mágikus realista 
elemek vegyülnek a szerzetes életének el
beszélésébe, sőt néha történelmi tények is 
elővillannak, a valós és a csodás közti át
járás lehetőségét teremtve meg. Tarajos- 
Gherghe-Onufrie -  a három név a szerze
tes életének három különböző szakaszát 
jelzi -  hányattatásainak, próbatételének, 
megmagyarázhatatlan gyógyulásának, 
majd „révbe érésének” bemutatása egy 
olyan regiszter által kap hangot, amely
ben helye van az őszinte csodavárásnak, 
és a burkoltabb formában jelentkező két
kedésnek is. Bibliai történetek, európai 
mítoszok és legendák is egymásra íród
nak Onufrie regényében: a folyóparton 
talált gyermek, a tarajszerűen növekedő 
kékesfekete hajtincs, a hegyekben bujdo
só partizán és sárkányölő Szent György 
alakja közötti párhuzam jóval tágabb ho
rizontba helyezi a szerzetes történetét. Az 
elbeszélés önreflexív jellege ebben a rész
ben is megmutatkozik: Onufrie, amikor 
saját apokrif evangéliumát faháncsdara- 
bokra írja meg, ténylegesen is érvényesí
ti az egymásra íródás gesztusát, melynek 
köszönhetően saját életregényének meta
foráját hozza létre: „ez a biblia gyakorlati 
szempontból nézve nem volt egyéb, mint 
egy óriási test, fakérgek és fadarabok 
hosszú, zsindely vékonyságú vagy kicsit 
vastagabb tízezreiből”.

Bár „legvégül az igeidők is közös hang
ra leltek”, összeállnak Onufrie és a város
ka lakóinak szövevényes történetei, és a 
csontok is kellőképpen kijátsszák elva
kult nyomozóikat, az olvasóban mégsem 
a lezártság, frappáns befejezettség érzé
se erősítődik meg, hanem sokkal inkább 
a továbblépés nyugtalansága fogja el, 
amely a Kisujjak olvasása esetében talán 
a legmegfelelőbb magatartás.

Filip Florian: Kisujjak. Budapest, 
Magvető Könyvkiadó, 2008. Fordí
totta Karácsonyi Zsolt
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W 'D 'E X -
[...] A tapasztalat rendkívül fontos az irodalomban, amit 

nem éltem át, én arról nem tudok írni. Tudom, hogy van
nak írók, akik a tiszta fikcióra építenek mindent, én nem 
ilyen vagyok. Márait említeném például, számomra az ő 
regényprózája nagyon lenyűgöző', mégis kicsit megfogha
tatlan, kitalált. Ám a naplóját nagyon hiteles és jó szöveg
nek tartom.

Sokat utazik szerte Európában, mégis fontosabb ön szá
mára Európa keleti része, például Törökország. A következő 
könyvének helyszíne Isztambul lesz. Jobb a keleti Európa, 
mint a nyugati?

Nem, nem jobb, csak érdekesebb. Mintha elfelejtet
tük volna, hogy Törökországnak milyen nagy hatása volt 
Európára. Európa és a Balkán kitörölte a török emléke
ket, ne feledjük, hogy például a legészakabbra találha
tó mecset Egerben van. Én nem vagyok nyugatellenes, 
csak a kelet egyszerűen érdekesebb, izgalmasabb szá
momra, ezt a világot szeretem inkább megismerni, leírni. 
Biztos, hogy van ebben egy kis provokáció is, de tény, hogy 
Európa nem csak Nyugat-Európa. Albánia is Európa meg 
a távoli Ukrajna, ahol a sztyeppék kezdődnek. Tehát nem
csak Róma, nemcsak a kereszténység, hanem a pogányság 
is hozzánk tartozik. A pogány kultúrát teljesen eltörölte a 
Németország felől bejövő keresztény kultúra, mára olyan, 
mintha nem is lett volna, pedig például a szlávok kultúrá
jának mélyén ott parázslik és fel-felbukkan.

Ez a pogány hagyomány tetten érhető abban, hogy a tő
lünk északra született kortárs regények (például az ön re
gényeinek) hősei sokkal férfiasabbak, keményebbek, brutáli- 
sabbak, mint a magyar regényeké?

Azt nem tudom, hogy miért nincsenek ilyen hősök a 
magyar regényekben. A lengyel banditizmus hagyomá
nya például az orosz kultúrából táplálkozik, a Kilenc hő
sei is egyszerű banditák például. Azért brutálisabb a meg
szokottnál ez a könyv, mert az erőszakról is szól. Amikor 
Lengyelországban a szabadság beköszöntött, akkor min
dennek a szabadsága beköszöntött, az erőszak szabadsága 
is. Számomra nehéz lenne értelmiségit választani főhősül, 
mert nem nagyon ismerem azt a világot. A mostani fiatal 
lengyel írók gyakran választják főhősnek a reménytelenül 
kétségbeesett értelmiségieket, művészeket. Legutóbb há
rom ilyen könyv is megjelent nálunk; én reménytelennek, 
értelmetlennek látom az ilyen prózát. A próza mindig egy 
kicsit brutális kell hogy legyen, hogy a történet felkeltse a 
figyelmet.

Mit ért azon, hogy a fiatal írógenerációnak reménytele
nek a könyvei?

A legtöbb megjelenő könyv ilyen: írás az írásról. Kit ér
dekel őszintén, hogy az író arról ír, hogy nem tud írni? 
Esetleg egy másik írót, ami elég szűk közönség.

Mit tesz, amikor nincsen témája? Vagy jó értelemben vett 
kényszer az ön számára az írás, muszáj minden nap írnia?

Nekem inkább olyan problémáim vannak, hogy mikor 
tudom mindazt megírni, ami a fejemben van. Számomra 
elképzelhetetlen az a fogalom, hogy “keresem a témát”. 
Néha csak egy mondat van meg, a nyelv hangzása indít be 
valamit. Van, amikor egy kép az első kiindulópont, és van, 
amikor a hős alakja. De sosem kész történet van előttem. 
Elkezdem a sztorit, megjelennek a szereplők, kezdenek 
egymással kapcsolatba kerülni, és akkor már a történet 
viszi magát. Aztán a hősök felett nincs hatalmunk. (...)

Szekeres Dóra: A próza mindig kicsit brutális kell, 
hogy legyen. Beszélgetés Andrzej Stasiuk lengyel író
val. www.litera.hu, 2009. szeptember 15.
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MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT?

m eg  -  IGÉZETT zen e
Embert, állatot lehet meg- 

igézni, növényt, kristályt, ze
nét nem lehet varázsigékkel 
„megrontani, szemmel ver
ni, ráolvasással” mássá tenni. 
Vagy mégsem?

Ezen gondolkodtam el, mi
közben egy új mű ismertetését 
hallgattam. Ékes szavakkal 
vonta gondolati, érzelmi varázs
köpenybe a szerző a felhangzó 
muzsikát. Felajzva vártam a 
zenét. Csalódtam! Csúnya ze
neszó csendült fel a kiejtett 
IGÉK után. Bosszankodtam 
és egy idő után azon töpreng
tem, vajon nem bennem volt a 
hiba és én nem hallottam be
le a zenébe a szavak igézetét? 
Lassan kezdett bennem meg
változni a zene keltette ne
gatív élmény és hajlamos vol
tam a bevezető szavak igazát 
(IGÉZETÉT!) elhinni, rávinni 
a zenére, és a hallott zene egy
szerre szépülni kezdett ben
nem. Mégigéztek -  döbbentem 
a valóságra. Elhittem, amit a 
zenéről mondtak, és most már 
ezt élem, ezt hallom és nem 
az igazi zenét, a valóságosan 
hangzót, azt ami -  mi tagadás 
-  egyszerűen csúnya.

Zeneszerző lévén magam is 
ismerem a zeneigézés művé
szetét. Különleges alkalmak
kor még be is mutattam ezt a 
zsonglőrmutatványt. Ugyan
arról a műről, három egymást 
követő csoportnak mást és 
mást rögtönöztem. Szárnyas 
szavakat a zenemű tartam á
ról, formai kivitelezéséről, dra
maturgiájáról. A csillogó sze
mekből ítélve nemcsak hittek 
szavaimnak, de szinte szom
jasan, „falták” a mondatokat, 
sokkal jobban, mint a megszó
laló nagyon modern hangzáso
kat, amelyeket egyesek untak, 
mások elutasítottak. Nagyobb 
sikerem volt az ismertetéssel, 
mint a többször felhangzó ze
nedarabbal. Félek attól, hogy 
szavaimra jobban emlékeznek 
majd tanítványaim, mint a 
műből sugárzott élményre.

A 20. századi zene beleesett 
ebbe a csapdába és rátért a 
közvetlenül ható zenék helyett 
az IGÉZŐ ismertetésekre. 
Elérték, hogy nem a műveket 
hallgatjuk, hanem az ismerte
téseket, és ezekre jobban emlé
kezünk, mint a művekre, ame
lyekről szóltak. A folyamat 
igazából régebben indult hó
dító útjára: a romantika szül
te és nevelte föl, a 20. század

csak szorgalmasan megőrizte 
és tovább fejlesztette a hagyo
mányt. A művekhez ragasztott 
címekkel mint varázsigékkel 
jelent meg először a zeneigézés 
sámáni tudománya. Mert aka
ratlanul is sámánkodás volt az 
olyan címadás, mint például 
Holdfény szonáta, Sors szimfó
nia. Ha azt olvasom vagy mon
dom, hogy cisz-moll szonáta, ez 
pontos és igaz megjelölés, de 
nincs benne semmi zeneigézés. 
Ha egy modern effektus-zené
nek azt a címet adja szerzője, 
hogy Ionisation, az már szen
zációnak számít, egyből mást 
hallunk a zenéből. Ezt a zenét 
megigézte a címe: a címet hall
gatjuk, nem a zenét.

Igézni sokféleképpen lehet. 
Manapság leggyakoribb a lát
vány igézete. A könnyűzene 
csak ezzel és ebből él. Amikor 
hallgatjuk a kedvenc számain
kat, akkor is a látványt idéz
zük fel képzeletünkben. A 
vonagló táncmozgások kaval- 
kádját, a színes lézersugarak 
orgiáját, a hatalmas erőt su
gárzó hangszórók zene-hegy- 
vonulatát. A stadionnyi tö
meget lenyűgözi a nagyság 
igézete, a mindent lebírás ha
talmának mámora. Azt is tud
ják, hogy legközelebb ugyanez 
az igézet várja őket a nyolc
van-, százezres tömeg varázs
gyűrűjébe beleolvadva.

Mesteri foka a zeneigézés- 
nek, amikor a szerző belebújik 
egy másik alkotó bőrébe, példá
ul Schumannként a Chopinéba 
vagy esetleg egy korszak ze
nei stílusába, Prokofjevként a 
haydni világba. De mindez va
lahogyan megkerüli a lénye
get, mert igazából nem is a ze
nét váltja meg varázsigékkel, 
hanem a zenehallgató tömeget 
vonja be bűvös igézetébe. Ezek 
a módozatok tetten érhető
ek, elemezhetők, megtanulha
tók, könnyen alkalmazhatók, 
de mindig csak hódítók, figyel
met elvonó zenei manőverek. 
Magát a zenét MEGIGÉZNI 
csak nagyon keveseknek sike
rül és még nekik is csak rit
kán. A legnagyobb zseniknek 
sem sikerül minden művüket 
a zeneigézet bűvkörébe vonni. 
Nagyon sok tényezőnek, elem
nek, jelenségnek kell egyetlen 
pillanatban találkoznia, hogy 
az IGÉZET létrejöhessen. Ki 
kell várni a transzállapotot. A 
zeneszerző sámán titka ez.

TERÉNYI EDE
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O któberi évfordulók
1 — 510 éve halt meg Marsilio Ficino olasz hum anista
2 — 110 éve halt meg Anton Bacalbasar román író

140 éve született Gandhi indiai filozófus 
170 éve született Torkos László író 

3 - 5 0  éve halt meg Harsányi Lajos költő'
4 -  150 éve halt meg Kari Baedeker német kiadó
5 -  130 éve született John Erskine amerikai költő

400 éve született Paul Fleming angol költő
6 — 185 éve született Dobsa Lajos író
7 -  140 éve született Wilhelm Kroll német filológus

160 éve halt meg Edgar Allan Poe amerikai költő 
8 - 8 0  éve született Alexandru Andrisom román költő 

400 éve halt meg Janus Dousa holland hum anista 
70 éve halt meg George Mihai Zamfirescu román író 
390 éve született Philipp von Zesen német író 

9 — 100 éve halt meg Cesare Lombroso olasz író 
— 100 éve született Horváth István költő

1 1 -  90 éve halt meg Kari Gjellerup dán író
1 2 -  150 éve született Maurice Donnay francia író 

85 éve halt meg Anatole France francia író
13— 140 éve halt meg Charles-Augustin de Sainte-Beuve

francia kritikus
14— 390 éve halt meg Samuel Daniel angol költő 

80 éve született Galambos Lajos író
440 éve született Giambattista Marino olasz író 
90 éve született Mircea §erbánescu román író

15- 335 éve halt meg Robert Herrick angol költő 
230 éve született Johan Olof Valiin svéd költő

16— 330 éve halt meg Roger Boyle angol író
80 éve született Jordán Radicskov bolgár író

17 -  120 éve született Micha il NüAima libanoni író
18 -  150 éve született Henri Bergson francia filozófus

135 éve született Földessy Gyula irodalomtörténész

1 9 -  110 éve született Miguel Angel Asturias guatemalai költő 
270 éve halt meg Antonio Jósé da Silva portugál író

2 0 -  80 éve halt meg Alexandru Davila román drámaíró 
150 éve született John Dewey amerikai filozófus
485 éve halt meg Thomas Linacra angol hum anista
22 — 90 éve született Doris May Lessing angol írónő
23 -  70 éve halt meg Zane Grey amerikai író
24 -  120 éve halt meg Emilé Augier francia író 
25-85 élve halt meg Zijá Gökalp török költő 
26 -  80 éve halt meg Arno Holz német költő 
27-110 éve született Gulyás Pál költő

60 éve halt meg Frantisek Halas cseh költő 
250 éve született Kazinczy Ferenc

28 -  40 éve halt meg Kornyej Ivanovics Csukovszkij orosz író
140 éve született Johannes Linnankoski finn író 
80 éve halt meg Osvát Ernő író

29 -  85 éve halt meg Frances Eliza Burnett amerikai írónő
120 éve halt meg Nyikolaj Gavrüovics Csemisevszkij orosz író 
110 éve született Juhan Madarik észt író

3 0 -  550 éve halt meg Poggio Bracciolini olasz író
31- 90 éve született Kovács Ágnes folklorista

A H elikon szeptem ber 10-i (XX. évfolyam  2009. 
17. [535.]) számában közölt L. Simon László-interjú- 
hoz mellékelt életrajz egy mondatába sajnálatos hi
ba csúszott. A mondat helyesen: „Eddig tíz könyve je
lent meg (köztük két kísérleti irodalmi, négy verses, 
egy fotós és két esszé- és tanulmánykötete, valamint 
társszerzője egy, a Velencei-tó környékének szőlő- és 
borkultúráját bemutató könyvnek).” Az érintett és ol
vasóink szíves elnézését kérjük.

Bulw er-Lytton
gondolata
VÍZSZINTES
1. Edward George Bulwer-Lytton 

(1803-1873) gondolatának kezde
te. 10. Valamely művel kapcsola
tos, a megjelenése utáni időkbeni 
történések. 11. Zavart Ági! 12. Kel. 
13. USA-elnök volt (George W.). 15. 
Részben siet! 16. Gyerünk, rajta! 
17. A lengyel pénznem rövidítése. 
19. Ügybe avatkozik. 20. Egyhangú 
zabkenyér! 22. Az oxigén, a ká
lium és a nitrogén vegyjele. 23. 
Piros bogyójú erdei fa (tájszó). 26. 
Azonosak! 27. ... silentium; mély 
hallgatás (latin). 28. Elnök, rövi
den. 30. Fosztóképző. 31. ... Marton; 
hegedűvirtuóz. 33. Mely személyt? 
34. Határátkeléshez szükséges ok
mány. 36. Bulwer-Lytton gondolatá
nak befejezése.

FÜGGŐLEGES

1. Te, latinul. 2. ÉÉÉÉÉ! 3. 
Róbert beceneve. 4. Vadászkutya. 5. 
A víz is ez. 6. ... Land, Verne szigo- 
nyos hőse. 7. Párosán nyit! 8. Vízből 
a partra tempózó. 9. Játszótéri rá
csos állvány. 13. A bór és az ozmi- 
um vegyjele. 14. Gömöri puszta. 16. 
A harmadikat követi. 18. Megfial 
az állat. 21. Magyarázó. 24. Török 
nyelvű nép volt. 25. ... Presley, „A 
király". 29. Róbert de ...; amerikai 
filmszínész. 31. Czuczor Gergely 
írói álneve. 32. A nátrium és a hid
rogén vegyjele. 34. Ultraviola, rövi
den. 35. A tantál vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 17. számában közölt 
Szerencse megfejtése: Amikor leg
szebben ragyog, akkor törik el.

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap N em zeti K u ltu rá lis  A lap

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Communitas Alapítvány

Fő^ÁWáftSZÚAfiYítétVAN Főmaakatát-sr
KARÁCSONYI ZSOLT KIRÁLY LÁSZLÓ

SZŐCS ISTVÁN

Sf.crkí-rtimcs.
DEMETER ZSUZSA: kritika 
MÓZES ATTILA, p ró a

PAPP ATTILA ZSOLT: társíöövészetek 

RÁROSSY TIBOR- műszaki szerkesztő

Szám ttSgépea tfirdeiéS ' NAÖY ivtARiA; ny o m tatja  <* K js  MÜÖós re fo rm átu s sajtóközpon t, te ttíö a  vezető- T O N E ISTVÁN
A Ssatozß&ragtQJfciRl,:Ppst?ifk>k.24íkÍ!8teí«KÍti0OOi^^

A HELIKON alapítványi mm<igatavaaí jekaiik me# • kiadja a ROMÁNIÁI IRt.rK EZÖVK'LSEnlí ISSN  1220—«0288 Honlap: wvk-W.beIikon.ro


	2009-09-25 / 18. szám (536.)�����������������������������������

