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PO M O G ÁTS B É L A

A hűség költője
A költészet (minden korban) a kalandozástól és a hűség

től kapja pecsétjét: egymással szemben vagy együttesen. 
Voltak költó'i a szellemi kalandozásnak, hogy csak erdélyi 
példával éljek, ilyen volt Dsida Jenó' vagy Szemlér Ferenc, 
akik (legalábbis olvasmányaik és műfordító tevékeny
ségük révén) bejárták az európai irodalom tájait, és vol
tak költó'i a szülőföld iránt érzett ragaszkodásnak, például 
Reményik Sándor és éppen Horváth István, akik mindig a 
hűség kötelékében éltek és mindennél jobban ragaszkod
tak Kolozsvárhoz vagy Magyarózdhoz. Igen, a kalandozás 
és a hűség sohasem volt egymással szembeállítható: az er
délyi költő mindig elsősorban Erdélyhez: az erdélyi szülő
földhöz, az erdélyi történelemhez, az erdélyi népélethez ra
gaszkodott.

Horváth István „erdélyi költő” volt, és nem csak szüle
tése és életrajza okán — egész élete és költők sorsa kötöt
te Erdélyhez, és ő mindig áldozatos lélekkel vállalta ezt 
az elkötelezettséget. „Harisnyás" szolgalegény volt, ami
dőn első versei, Jékely Zoltán ajánlására, megjelentek a 
Pásztor tűzben, majd az Erdélyi Helikonban, a Termésben. 
S hamarosan az Erdélyi Szépmíves Céh, Áprily, Tompa 
László, Tamási, Kós kiadója jelentette meg első versesköte
tét: Az én vándorlásomat (1943). Horváth István a paraszti 
„őstehetségeknek” azzal a hullámával került az irodalom
ba, amely már a harmincas évek közepétől hozta a „falu 
küldötteit”: Szabó Pált, Veres Pétert, Sinka Istvánt, Nagy 
Imrét, Gellért Sándort és társaikat. Hozzájuk hasonlóan 
Horváth István is az öröklött formakincset kamatoztat
ta, a magyarózdi népköltészet nyomában indult, hiszen őt 
még szerves, élő valóságként vette körül a népi műveltség, 
a népi hagyomány. Később, már túl a pálya delén, midőn 
a Magyarózdi toronyalja hatalmas kötetében összegyűjtöt
te ennek a műveltségnek az elemeit és emlékeit, a követ
kező szavakkal fejezte ki a hagyománnyal kialakult ter
mészetes kapcsolatát: „Én vagyok ez a könyv. De nem csak 
én. Az a nép is, amelyhez tartozom, amellyel — vagy ame
lyekkel -  összefűznek a borzongató hiedelmek, varázslá
sok, szokások, játékok, a népköltészet gazdag csillagos ege, 
s a nyelv, melynek egyes szavai a ködös ősidőkből vissz
hangoznak ide. Paraszti múltamban -  s ez a múlt őseim 
révén, messzi századokba nyúlik — közvetlen s részben köz
vetett módon, minden szokást, hiedelmet megéltem, amit e 
könyvben leírtam...”

A magyarózdi származású kolozsvári költő a népi kultú
ra tanítványa volt, helyzete azonban eredendően más, mint 
a népköltőé: városban élt, s bármennyire „anyanyelvként” 
beszélte a népköltészet stílusát, mégis át kellett alakítania 
ezt a stílust, egy stilizált népi nyelvet kellett használnia. 
Költó'i helyzete ennyiben Erdélyi Józseféhez hasonlított,
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M Á R K U S B É L A

Szemközt az Idővel
Sorok a száz  éve  sz ü le te tt  
H orváth  Istv á n  k ö lté sz e té rő l
A címül választott verset a költő a 

hatvanadik születésnapja körül írhat
ta.

Számadó költemény, méghozzá abból 
a fajtából való, amilyen az egész élet
műben kevés van: derűs is, de ironikus 
is, az írás és a létezés értelmén oly ke
délyes fanyarsággal töprengő, önmaga 
énjével oly évődve vitázó, hogy ez a ma
gyar költészet talán legnagyobb önki- 
sebbítőjét, Arany Jánost idézi.

Mennyi betű, mennyi tinta!...
Es az Idő rám kacsint, ha 
Szembenézek józanul.

Reám kacsint s szinte szól is,
„Kezem alatt az a sor is, 
mint annyi más, eltűnik.”

Kötekedve így vitázunk,
S  közben változó világunk 
Színeinket viseli.
Nem a hatvan év, nem az öregkor 

vallattatja. Nem az fogalmaztatja meg 
vele -  egy másik versének címével szól
va -  a „nehéz kérdés”-t, vajon magáért 
tette-e, amit tett, kiválva azok közül, 
akiktől útjára erőt vett, erőt merí
tett, s akiknek „súlyos, földszagú” ke
zét „eddig még” el nem eresztette. Ha 
ők esetleg nincsenek is tisztában vele, 
ő azonban bizakodón tudja, „Mennyit 
szolgálva értük tettem ,/ Annyi leszek 
az emberekben,/ Ha majd göröngy és 
múlás fed el”. Kishitű volna, miután is
mét csak Arany János-i módon rajzolva 
meg a saját portréját -  „magamtól elrej
tenem/ Magam tán  még a sírban sincs 
hely” -, valahogy úgy latolgatja önnön 
halhatatlanságának esélyeit, ahogy a 
XX. század tépelődő, öngyötrő Babits 
Mihálya tette, „ősz és tavasz között”. 
Az ő a porba írt, tavasz sárvize elsodor
ta  betűinek látomására nemcsak a vers 
zárlatában megfogalmazott remény rí
mel, a „S most, hogy fennebb m ár úgy
sem hágok,/ Boldog vagyok, ha meglát
játok/ Egy-egy jelem a szürke porban”, 
hanem összecseng vele az a látvány, 
az a valóságos élethelyzet is, amelyet 
gyermekkorára emlékezve önéletraj
zi feljegyzéseiben örökített meg a köl
tő. A szegénységből, a mélyvilágból va
ló kikapaszkodás vágyának talán csak 
Sinka István pályája alapján ismerős 
gesztusa beszél itt. Beszél a papír hí
ján kukoricalapira írt vers, és beszél 
az ökör szarvára szerzett költemény, 
amelynek humorral fogadott sorsa lett, 
hogy „jött is mindjárt egy kritikus eső, 
s helyben lemosta”. Mint rendesen, bi
zonyosságkeresésre a bizonytalanság 
indít, a nyugtalansággal, nyughatat-

lansággal párosuló tétovaság. A költő 
nem az öregkor küszöbén, de már indu
lása idején így látta önmagát: „Jöttem 
valahonnan./ Megyek valahova./ Az én 
vándorlásom/ nem szűnik meg soha” -  
szólt első verseinek egyike, Az én ván
dorlásom, meghatározó karakterjegyet 
rajzolva rögtön. Azt a leginkább tán 
sztoikusnak tartható  felfogást, amely a 
vándorlásban, az örökös úton levésben, 
a folytonos küzdelemben jelöli ki vagy 
találja meg az élet értelmét. Mintha 
Madáchcsal mondaná, hogy a cél halál, 
az élet küzdelem, s az élet célja a küzdés 
maga, amikor egy másik költeményben
— az Üldözötten címűben — a föld hátán 
„csillaghoz kötözött vándorának nevezi 
magát. Annak a tapasztalatával, hogy 
„Minden félbemarad/ s visszafelé sza
lad,/ csak én megyek elébb -/ közelebb 
a véghez”, és azzal az önbiztatással, 
mégis, hogy „Bevégezve semmi,/ mu
száj tovább menni”. Szemléletes, a csa
ládi kör -  Apóval a közepén -  meghitt
ségét, a tapasztalatátadás és a tanítás 
természetességét érzékeltető költemé
nye, a Kriterionnál 1972-ben megjelent 
összegyűjtött verseinek címadó darab
ja, a Tornyot raktam is e sztoikus szem
lélet példája. A kötet előszavát szerző 
Deák Tamás szerint ez az első remek
műve. „Hibátlan vers!” -  kiált fel, s ha 
csakugyan az, akkor amiatt, ahogy a 
hétköznapi munkafolyamatból, a kuko- 
ricamorzsolás vagy ahogy itt hívják, a 
száraz törökbúzafejtés mozzanataiból 
természetesen, egyszerűen bomlik ki a 
tanulság, tanítás. Akár Az ember tragé
diája egyiptomi színét is ideképzelhet
nénk, csak e falusi környezethez illő
en, kő és piramis helyett csutkával és 
játéktoronnyal: „Hadd el, ne sírj, kis- 
unokám, ne bánd a csuszatornyodat./ 
Telhetetlen vágyaidból építsz te még 
nagyobbat is,/ és a sors egy legyintés
sel így ledönti azokat is” -  nyugtat és 
biztat a vers, a nagyapa példájával is:
-  Mint Apóé: „építéssel telik el az egész 
élet,/ de hogy a tornyod betetőzd, azt 
te soha el nem éred./ Nem, mert bár az 
égig érjen: vágyaink még feljebb hág
nak,/ s tetőtlen tornyokról hullunk ölé
be a zord halálnak”. Nemcsak a tanító 
jelleg, a példabeszédszerű megszólalás 
m iatt párverse ennek az Új rend előtt, 
hanem, am iatt is, mert szintén egy pa
raszti munka közben, kaszáláskor ke
rekedik egésszé Apó intelme élet s ha
lál együtt mérendőségéről. Ráadásul a 
lírai én nemcsak Apót hallja, hanem a 
„nagy időtlenségből” még égi szózatot is 
vél hallani. S látja „magát az Életet, az 
emberét, az igazit,/ Melyet az Úristen 
ökle a mindenségbe behajít,/ Célozva

Horváth István -  Csomafáy Ferenc felvétele

vele örök célt, túl időn és túl minde
nen...” Ha más, ez az 1943-as keltezé
sű költemény is hitelesíthetné Jékely 
Zoltán szavait, aki Horváth István iga
zi felfedezőjeként és ú tra indítójaként 
„bölcselő, filozofikus nyugtalanságá”- 
t emlegette, „tudós költő”-nek nevezte. 
De helytálló volna -  egyik verseimével 
-  „titok-kereső”-nek is mondani. Mire 
lelt itt rá? Ugyanarra talán, amire a 
művelt Nyugaton az egzisztencialisták: 
a létbe vetettség titkára vagy tudomá
sul vételére. Amit ő mond az Úristen 
ökléről, amely behajít a mindenségbe, 
lényegében ugyanazt mondja a „szen
vedő misztikus”, az Egy KZ-láger falá
ra költője is, csak nem adva nevet az 
ember földre taszítójának: „Ahová es
tél, ott maradsz./ A mindenségból ezt 
az egyet,/ ezt az egyetlen egy helyet,/ de 
ezt azután megszerezted”. A zord halál 
ölébe hullás képzete vajon nem ugyan
innen ered-e? S amit 1943 utolsó nap
ján  jegyzett le a beszélő: „Húz a föld 
mind közelebb./ Hátam megett nincs 
vissza,/ s elöl a sír közeleg”. Vagy amit 
a Régi emlékben-. „Mind több lesz az em
lék hátul, és elöl mind fogy a vágyunk”. 
De az úton levés, az üldözés ismerős ké
pét illeszti az egész költészetének jel
legét oly igen meghatározó paradoxon 
stilisztikai alakzatába az Égő szívvel, 
tűzben futunk  két-két sora is: „Lelkünk 
űzött, nyugtalan vad. / Már a nappal is 
setétség”, „Jaj sikoly a kacagásunk,/ s 
lángol nyomunkban az utunk”.

S mintha csak Az én vándorlásom új
rafogalmazása, a léttapasztalatok fris
sebb összegzése volna, már 1945-ből a 
Valahonnan valahova: ’’Mint a vándor, 
kinek hátul ködbe vész emléke útja/ és 
hogy az út hol szakad meg, csak rója, de 
sose tudja,/ úgy nem tudom, ki vagyok 
én, honnan jövök, hova megyek,/ ki te r
vezte létezésem s mért akarta, hogy én 
legyek./ Nem tudom, és nem vethetem 
terűmnek súlyát sem félre,/ mert a te 
her is én vagyok, s tartom, őrizgetem
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félve”. S megint, nyomatékkai, a létbe 
vetettség metaforája: „Mert kidobtak 
valahonnan, hát most valahová hul
lok,/ örök terűt hordozok én, soha, soha 
el nem múlót”. Az ember nem nyughat 
élve (Gondolkodik a rengeteg) -  ez a ko
rai létszemlélet vagy életparancs szinte 
már megelőlegezi, a jövendő távlatába 
helyezi, ami majd nemsokára valóban 
el is érkezik: az az agitatív líra, amelyet 
Deák Tamás a sematizmustól szerzett
nek tart, abból az alapvető téveszméből 
eredeztetettnek, hogy úgymond a né
pi költő feladata a buzdítás. Hogy meny
nyire nem csak a paraszti őstehetségek 
vélték így, hogy mennyire nem csak az 
ő vétkük, ha vétkük ez — erről tán ké
sőbb. Most, a költői önszemléletnél ma
radva az 1963-as keltezésű Mi végre? il
lene az elkezdett sorba, a „Honnan jössz 
s magad mi végre viszed?” kérdésével, 
a „Sodornak zúgó, háborgó vizek/ Át 
a lét kurtán-hosszúra szabott/ Tájain” 
képével, a „magad hullatva hagyod/ 
Nyomodban” képzetével, és azzal végül, 
ami pedig mindenek előtt való kérdés: 
az önazonosságé. Az öntörvényű léte
zésé, az önmagát teremtő, alakító sze
mélyiségé. Ahogy majd a későbbi ver
sek, A tietek s mégsem a tietek csupán és

a Játszunk lírai énjei töprengenek raj
ta, Illyés Gyula szavaira emlékeztetve, 
különösen az utóbbi, a „küzdve magam 
alakítom” gondolatával. Ám az előbbi 
is, arról a lényről képzelegve, „aki még 
csak halvány akarat”, de „Alakítva ma
gam, őt is alakítom./ ’Akivé lehetnék!’ -  
sóhajtok fel titkon.”

Ennek az önalakításnak a sematiz
mus béklyóiból való kiszabadulás vagy 
inkább kivergődés után, tehát úgy 1967 
táján -  kell-e mondani? -  különös tétje 
volt. Fájlalja elmerült ifjúságát -  vall
ja meg a vers beszélője, s hogy valóban 
alakítja magát a múltjához, arról az if
júság másik jelzője árulkodik, az „élő”. 
Azt érzi élőnek, elevennek, amit épp 
az agitatív, bár nem harsányul buzdí
tó, nem kegyetlenül osztályharcos ver

seinek énje halottnak, a múlt marad
ványának tudott vagy akart tudni: 
fiatalságával együtt a falusi élet, a pa
raszti gazdálkodás formáit, tárgyi em
lékeit. A megpróbáltatásokon túllépő, 
önnön tévedéseit belátó bölcsesség mu
tatkozik meg ekkor is, valóban visz- 
szakanyarodva a pályakezdés éveinek 
sztoikus keménységéhez, a nyugtalan 
önalakítás rendíthetetlen nyugalmá
hoz. A valakivé válás, pontosabban: le
vés reményéhez. „Még az álmok is, vi
rág, szerelem/ Kimért pályán él, mint a 
csillagok” -  a Titkod kutatva bölcsessé
ge akár Kepleré is lehetne, Madáchtól, 
az eleve elrendeltetés hitével, ame
lyet nem foszlat semmivé a formájá
ban is játékos Kaján meditáció sem, 
ugyancsak a hatvanas évek vége felől: 
„S azt sem tudom, hogy miért voltam./ 
Indokoltan/ Semmi jel sincs, hogy cél 
volt velem./ S leszek holtan/ Egy a föld
del, e vak bolygóval”. És ismét az ön
kicsinyítés pillanatai következnek. Az 
enjanbement-nal és belső rímmel tar
kított, ezek által derűs Az öreg paraszt 
emberi sóhaja: „Mint az ökörnyál, úgy 
a semmibe/ Veszek. Voltam és leszek 
senki se”, amit akár a Kilencek nem
zedéke tagjai, például Péntek Imre be

szélője is sóhajthatott volna, megnyu
godván, hogy saját erőből vált senkivé. 
Az önazonosság tétje, az önmagára ta
lálás megszenvedettebb, nyughatatla
nabb küzdelmet jelent, semmint hogy a 
modern-posztmodern költészet sajátsá
gos problémáját, az én kérdésessé válá
sát, a személyiség megsokszorozódását 
vagy épp a felszámolását, elillanását le
hetne rögzíteni. Olyan versekre talál
ván, mint a Magam keresve, olyan so
rokra, mint „Sorsomba font sorsokon/ 
bukdácsolok” (Kérdezetten), „Állok zsib
badtan,/ tanácstalanul/ .../ Megint új
ra kell/ teremtsem magam” (Egy meg
bolydult napon). Közben újra meg újra 
ellepik „kimondatlan borzongatások:/ 
vonzása/ minden el nem értnek” (Ne 
higgyétek, hogy könnyű munka), s újra

és újra döbbenet fogja el: „Nincs már út, 
csak az irány maradt/ meg a kényszer, 
hogy/ menni kell!” (...S hogy célom el 
ne vesszen), s a kétségbeesés szinte vö- 
rösmartys víziót láttat vele: „Céltalan, 
bolygó, bénult villám/ baktat vakon az 
ég és föld közt,/ s árva, mint jéggé fa
gyott könnycsepp,/ belédermedett csat- 
tanása.// Be furcsa világ: nevetséges./ 
Röhögnöm kéne: könnyem csorog”. így 
jut el a groteszk látásmódhoz, esztéti
kai minőséghez, a Jézustalan torz láto
másához, ahol a Megváltó kék ördög
szekéren vágtat el, s visszakacag az 
üvöltő szélben: „Nem bolond, hogy ma
gát/ megváltásra szánja./ Megy a vi
har, s a nap/ újra süt utána”. S ahogy 
a pálya elején, a végén, az építéssel el
telt élet vége felé is számvetésbe fordul 
a szó, ismét hordozva a megbocsátó de
rű színeit A Térképerezetek csattanója : 
„Sok kanyargós úton jöttem,/ s most, ha 
rájuk visszalátok,/ egyenesek mind mö
göttem,/ simák a volt buktatások”. Az 
Ember pedig azt a nyughatatlan teremt- 
vényt szembesíti az Istennel, akinek 
nem szabad, mint az Úrnak az „elfuse
rált teremtés” láttán félreállnia, ha
nem tűrnie kell, hogy teremtményei -  a 
művei?, a versei? — üldözzék. „Tőlem te
remtett világommal/ szörnyű versenyen 
futnom kell,/ mert ha elbukom, világ 
omlik,/ s nemcsak egy isten bukik el”.

A költői öntudat megnyilatkozá
sa, sőt kinyilatkoztatása volna ez? 
Versenyt az idővel? Vagy -  visszatér
ve a címül választott vershez -  szem
közt az Idővel ismét az köti le a figyel
mét, hogy amit alkotott, az megállja-e 
a helyét a versenyben? Ám aligha a köl
tőtársak a vetélytársak -  szinte nincs 
egyetlenegy darabja sem a testes, több 
mint hetedfélszáz lapos kötetnek, amely 
valaki író, költő, művész alakját rajzol
ná meg vagy emlékét idézné fel. Talán 
csak a Gy. Szabó Bélának ajánlott köl
temény vonható ide, vagy -  a hatvanas 
évekig elnyújtott dogmatizmus jeleként 
-  a Patrice Lumumbához, a fekete köl
tőt, a népe hű fiát mint testvért köszön
tő vers. A derékhadhoz intéz ugyan egy 
intelmet, mintegy figyelmeztetve őket, 
„majd fölétek is/ Nőnek fiatalok”, egyéb
ként pedig nagyon beszédes az iroda
lomról való beszéd hiánya. A társta- 
lanságot jelezheti ez is, a több helyütt 
felpanaszolt magányt, a Babits „vak di
óként dióban zárva lenni” epilógusára 
emlékeztető „börtön-magam” képzetét, 
a „Saját/ körömön kívül nem tudok jut
ni” helyzetét (Forgóajtó közt). Ugyancsak 
alig-alig számol azzal a körrel, amelybe 
beleférne, beletartozna a nemzet, a nép, 
a magyarság is. Bár itt muszáj óvatos
nak lenni, s nem az ilyen-olyan vádak, 
a nacionalizmus vagy a hazaffyasko- 
dás Horváth Istvánnal kapcsolatban -  
tudtunkkal -  soha fel nem merülő gya
núja, bűne miatt. Hanem mert Cseke 
Péter alapos könyve, a szerzőről írott 
monográfiája alapján (Balassi Kiadó, 
Bp. 2000.) tudhatjuk, hogy akad olyan
> > > > >  fo ly ta tá s  a  4. o lda lon
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» » >  fo ly ta tá s  a  3. o lda lró l 
írás, amely például az erdélyi magyar
ság második világháborús tragédiájá
val vet számot, ám hiányzik a költő ál
tal válogatott Tornyot raktam lapjairól, 
így a Cseke citálta vers, az Otthon ra
bok, itt bujdosók, Erdélynek a máso
dik bécsi döntést követő kettéosztásá
ról: „Otthon rabok, itt bujdosók./ Mind 
a két felől utolsók.// (...) Itt mostohák, 
ott túl árvák./ Bánatfal tövében várják// 
jaj, hogy Erdély összenőjön,/ hogy a bá
natfal ledőljön,/ hogy Ózdon a Garas
hegyen/ megint örömünnep legyen”. 
Érdemes volna -  a vers egészének isme
retében -  latolgatni, vajon az összenőtt 
Erdély képe, illetve vágya, az örömün
nep reménye a transzszilvanizmus ki
sebbségi ideológiájában gyökerezik-e, s 
hogy a visszacsatolt Észak-Erdély sor
sának jelzői — utolsó, mostoha — alapján 
a költemény beletartozik-e a különböző 
műfajú írásoknak abba a sorába, amely 
1940 ősze után is az önállóság gondola
tát, a Magyarország gyámságától va
ló tartózkodást hirdette. Mint ahogy 
érdemes lenne annak az önéletrajzi fel
jegyzésnek is megkeresni -  ha van -  a 
párját, amely a dél-erdélyi szülőfaluval 
szomszédos község, Lándor vasgárdis
ta papjának fenyegetéséről számol be, 
aki szerint „ahhoz a földhöz csak annyi 
a közünk, hogy testünkkel trágyázzuk, 
mert egytől egyig kiirtanak, ha eljön az 
ideje”. Bizonyosan más tőről fakad az 
1944-re datált Én nem féltem magamat, 
amelyik különös fordulatokkal a „Na 
most nektek, gazdagok!” figyelmezteté
sétől az „Azért bánt a rettenet,/ féltem a 
nemzetemet” vallomásáig ju t el. Szinte 
mindannak a féltéséig, az apja szelle
métől ősei holttetemén át a nagyanyái 
énekéig és a borozdáig meg az ekéig, 
amik valóban egy nemzet önazonossá
gának tanúsítói lehetnek. Ugyanebből 
az időből való a Lám, most melyiknek 
fáj jobban?, már a felütésében a román 
s magyar nép testvéri összetartozásá
nak, közös sorsának hitét szólaltatva 
meg: „Szólok hozzád, Muntyán Tódor!/ 
Erdély jussán szomszéd, sógor”. S mi
után román testvérnek nevezte, kinek 
„nincs haragja”, s kivel „egy a jövőnk, 
egy a múltunk,/ egy korbács alatt ta 
nultunk”, mintegy közös bűnükül ró
ja  fel, „nagy a vétkünk,/ hazánk szent 
testébe téptünk”. Nem könnyen értel
mezhető, persze, hogy mit rejt itt a ha
za fogalma, s mit a testébe tépésé, mint 
ahogy az 1945-ben keletkezett Két szé
kely tűzláng Dózsájának és Józsájának 
kiléte, illetve győzelme sem, abbéli sze
repükkel együtt, hogy „szabadság nap
ja süt az égre”. Szintén ebből az eszten
dőből való a Hazugság ellen, ahol erdők 
zúgják, mező sírja, villám pedig tűzzel 
az égre írja: „Magyar és román/ jaj itt 
százszor!/ hogyha a munkás,/ paraszt, 
pásztor// gyűlöli egymást/ Káin-kép- 
pen-/ ...Pusztulás toroz/ mindkét né
pen”. A hírhedtté vált Árad a falu egyik 
darabja, a Cintoson című mintegy en
nek az ellenképét festi meg, a fényben
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épülő házakkal s a magyaroknak édes
testvérként való köszöntésével. A jelen 
örömeivel tehát, szemben a nem tudni 
pontosan, mikortól számított, huszon
hat évig tartó múlttal, ameddig „ret
tegve léptünk szomszéd magyarok”. S 
ameddig „Erdélyünk földje, ebsorsú né
pek,/ rugdalt nemzetek tépázott konca,/ 
éhtáplált dühvei, éretted vakon/ egy
más szívébe m artunk naponta”. A ri
port verssorokban alcímű Innen üze
nem, Alb Joszif szintén az „Egy sorsunk 
volt” tételétől ér el a „Hej, előttem a jövő 
képe,/ s a lelkem föllobog bele!” diada
lérzéséig, noha a jelenben „rongyos né
pet” lát maga körül. „Mert egy a rend, 
és egy a cél:/ a penna, gép és kaszaél/ 
összhangban kell hogy eggyé csengjen,/ 
a nyelvünk akárhogy beszél” -  hirdeti a 
harmónia vágyát, nem félve s nem téve 
kétségessé, hogy a nyelv valóban akár
hogy beszélhet, anyanyelven is, azon 
is joga van a megszólaláshoz. A távlat, 
de nem az időé, hanem a téré hozza elő 
majd csaknem tíz évvel később Erdély 
képét: Prágában, A Hradzsinon áldja 
szép hazáját, Zsizska vezér szobra előtt 
pedig talán a nemzetközivé lett világ, 
az országhatároktól független szocia
lista közös tulajdon gondolata mondatja 
vele, hogy „Kolozsvár miénk, úgy mint 
Prága”. Kolozsvár a helyszín, választott 
városa a következő, múltat s jelent egy
másra vetítő versében: A Szabadság té
ren „Urak mindenütt, sehol emberek” 
régen, ma pedig „körül minden a miénk, 
birtokom”. S zárásul, a hetvenes évek 
legvégéből az Ennyi summája: végered
mény, mely nem árulja el, milyen téte
lekből, tényekből adódott össze, „gyö
tört a kétely, rettenet;/ nézvén a gonosz, 
néma éjbe:/ vajon a népem túljut élve/ a 
vad, fullasztó pusztaságon?/ Vagy rám 
tör s széttép./ ’Te is hazudtál,/ te pap 
-  te/ Áron!...”’. Nyilvánvaló itt a zsi
dó-magyar párhuzam, a régi időkben, 
még tán  a középkorban meghúzott, az 
újabbakban pedig a Németh László ro
mániai útinaplójából ismerős. Horváth 
István itt sem részletez, itt is elvonat
koztat, absztrahál az élményközlés he
lyet. És ahogy az író- és művésztársa
kat idézve sem igyekszik a börtön-maga 
körén túlra, úgy a népéről, nemzetéről 
szólva is alig.

Más a helyzet, ha a faluja, a több ver
sében néven nevezett Magyarózd kerül 
terítékre. Vagy ő, szülőhelye szemében 
vagy száján inkább. Már az összegyűj
tött versek egyik legkorábbi darabja -  
amelyet tehát vállalt, nem úgy, mint a 
még korábbiakat, a Gyallay Domokos 
szerkesztette Magyar Népben Ózdi 
Horváth István vagy Horváth István óz
di kisgazda aláírással közölteket -, a fe
leségéhez szóló Egy régi kaláka ponto
san jelzi ezt az ambivalens viszonyt, két 
ellentétes érzelemnek együttes, egymás
tól elválaszthatatlan és megkülönböztet
hetetlen megnyilvánulását: „Kalácsot és 
egrest:/ akkor nem is tudtad,/ hogy va
lami sugallatra,/ mint jelképet adtad...” 
Kalács és egres: hasonló kettősség ez,

mint a kortárs költő a „fojt, ami ma- 
raszt” érzésállapotával fejezett ki. Vagy 
amit -  hogy nagyobb példát vegyünk -  
Ady többféleképpen is. A Hazavágyás 
Napfény-országból képeit szembeállítva 
például úgy, hogy a nagy, szürke, ma
gyar égre meredten bámuló „álomlátó 
szemé”-ről beszél, otthonról, hol rácsap
nak a Horváth István-versekből is any- 
nyira ismerős, itt is annyira károgó „ha
zai varjak”. És -  ha már annyi szó esett 
az űzöttségről, a vándorlásról -  még egy 
versszak: „Volt, a-míg élt, országút vad
ja,/ De, ha az erő elfut inából,/ Hazafias 
árok fogadja”. A Tornyot raktam költőjé
nek, nem vette észre, hogy hasonló á r
kokat ástak volna otthon. A Menekülj, 
menekülj innen lehet a következő Ady- 
vers a sorvadva, várva otthon ülésről, 
az „úri álmodok” kiközösítéséről. Aztán 
a Hepehupás, vén Szilágyban, ahol 
„Szunnyadt lelkem ezer évet”. Legvégül, 
bár mást is idézni lehetne, a Séta bölcsó'- 
helyem körül falujának környezete, a fe
hérlő köd-toronnyal, kongó süllyedt ha
rangjával, csupa legendájával és jelével. 
És a keserű vallomással: „Ez itt a fa
lu, az én falum,/ Innen jöttem és ide té
rek./ Mindszentnek hívják hasztalan,/ 
Mert minden gonosz rajta-van,/ S itt, jaj, 
átkos, fojtó az élet”. Érdemes volt talán 
hosszabban idézni Adytól, hogy Horváth 
István költészete legmélyebb ismerőjé
nek -  a monográfus Cseke Péteren kí
vül, természetesen Deák Tamásnak 
az egyik alaptételét vitatni merjük. A 
költő úgymond ügyefogyott kritikusai
nak elképesztő felelőtlenségével magya
rázza, hogy „gyökeressé” mitizálták a 
költészetét, holott, szerinte, épp az ellen
téte igaz, „Horváth István (léte, ha nem 
is alkata szerint) a leginkább gyökerét 
veszített költőnk, akinek a hovatarto
zás meghasonlása legfőbb költői problé
májává vált!”. E tételhez -  ma m ár tán 
látható így -  ingatag, csak egy oldalról 
megerősített alapzatot rakott, amikor 
a költő indulásának helyzeti hátrányai 
közül a nacionalizmusról, illetve a Jobb
oldal álnépiességé”-ről beszélt, valamint 
arról, hogy a faluról jött parasztköltő 
mennyire szívesen látott jövevény volt. 
Csakhogy mindez nem áll sem e költői 
pálya kezdetére, sem a folytatására. De 
ha állna is, akkor is hozzá lehetne tenni
ük főleg azoknak, akik Deák Tamás té
teleinek egy részét skolasztikus módon, 
azaz dogmatikusan átveszik, egészen a 
kedvelt, a költői kifejező eszközökre vo
natkozó igéjével vagy jelzőjével, az „el- 
satnyult”-tal bezáróan, egyszóval föl le
hetne tán  már vetni, hogy nemcsak a 
paraszti őstehetségek áradtak, özönöl
tek ekkor. Az irodalom modernségét 
nemcsak tőlük lehetett félteni. Legalább 
ennyire a munkás, a proletár zseniktől 
is. Bővebb kifejtésre nem lévén tér, most 
csak a „munkás írók” csoportjának szo
cialista antológiáiból szemelgetnénk. 
Sorolván őket: A munkás könyve (1939), 
12 költő (1940), Tollal és szerszámmal 
(1941), Munkások (1941). Ezek szereplői, 
persze, nem hordozták a mindegy, hogy
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szocializmus van, vagy demokrácia, az 
örök veszélyt, a nacionalizmusét, ám a 
baloldal álnépiességét -  ha a sematiz
must, a dogmatikus látásmódot nevez
hetjük így - ugyancsak, főleg a háború 
után, majd a proletárdiktatúra éveiben. 
S ekkor sem, de korábban sem akadtak 
olyan bátor és képzett kritikusaik, mint 
egy Németh László vagy mint egy Illyés 
Gyula. Az előbbi, aki nemegyszer figyel
meztetett az „őstehetségek” kultuszának 
veszélyeire, aki szerint „Kevés olyan szá
nandó látványa volt a magyar irodalom
nak az utóbbi időben, mint ezek az iro
dalomba bevadított, elkapatott, aztán 
veszni hagyott parasztdilettánsok: em
beráldozatok egy ostoba divat arénájá
ban” (Emberek a nemzet alatt). S az utób
bi, Illyés, aki nemcsak általánosságban 
vetette föl, lásd a Magyarok lapjait, hogy 
„az ember restelleni kezdi vidéki mivol
tát, mely lassankint újra pántlikás kala
pot, rámás csizmát és bütyköst jelent, s 
mindazt, amit a bütykös inspirál, vagyis 
mellverést, dülöngélő ökölrázást, ködöt 
az agyra és végül hánytorgást az árok
ban”. Hanem ha úgy látta — lásd a Veres 
Péter útja című bírálatát - , hogy a népi 
írók egyik legjobbja, legszínesebb egyé
nisége bár, az „önistenítő fejedelmeske- 
désben” is jeleskedik, hogy odáig jutott, 
amikor a „leglaposabb közhelyek után 
nyújtja át bal kezét a jobbhoz egy meleg 
gratulációra”, nos, akkor azon volt, hogy 
eltorlaszolja az útját, „minden áron, akár 
barátságunkén is”. Illyés példája azért is 
illik ide, mert magától Horváth Istvántól 
tudjuk, egy 1976-os vallomásából, hogy 
indulásakor mennyire féltette Jékely, s 
hogy olyan mércét állított elébe, amely
hez úgy remélte felnőni, ha Gyallay 
Domokos helyett Illyésre, Tamási Áronra 
figyel. Nyilván ennek is köszönhető, hogy

költeményei távol esnek minden paraszt
romantikától, falumítosztól. Hogy annak 
a képviselői, amit a népi líra két világhá
ború közötti irányzatainak monográfu- 
sa, Pomogáts Béla (ld. A tárgyias költé
szettől a mitologizmusig. Akadémiai, Bp. 
1981.) a népiesség legfőbb jellemzőjének 
s egyben értékének tart: a dokumentum
szerű hitelességé, valamint a vallomásos 
és táji költészeté.

Az előbbinek az olyan életképek, zsá- 
nerek a tanúsítói, mint a Deák Tamás 
által „tartós remekmű”-nek nevezett 
Disznóölésre, vagy a különböző parasz
ti munkákat, a kapálást, kaszálást, ara
tást mint emberpróbáló munkát megörö
kítő versek. Az utóbbinak, a vallomásos 
verseknek és a tájlírának a szétbogozha- 
tatlan egymásba kapcsolódásáról pedig 
mindennél egyértelműbben árulkod
nak azok a poétikai és stilisztikai, vala
mint retorikai jellegzetességek, amelyek 
jól megkülönböztethetően elválasztják 
őket a létbölcseleti, filozofikus költemé
nyektől. A természeti képek, metaforák 
meghatározó szerepéről, az érzékletes- 
ségről, szemléletességről van szó, szem
ben a fogalmi nyelv, a nyelvi absztrakció 
elvontságával. Aztán a már emlegetett 
paradoxonok gyakori feltűnéséről, vagy 
a szinesztéziák szerepéről, kedveléséről, 
a „Meghallottam az illatot”, a „Mosolygó 
éjszakában/ Világítnak az illatok” vagy 
a „Leskellő zajok vilióznak halkan” ér
zékvegyítéseiről. Arról, ami visszave
zethet a gyökértelenség tételéhez. Hogy 
miként különböző hangulati, érzüle
ti hasonlóság alapján egymásnak meg 
nem feleltethető érzékterületek kap
csolódnak össze, vagy igazságként több 
olyan ítélet hangzik el egyszerre, amely 
egymással ellentmondásban áll -  ek
ként a szülőfaluhoz, a költő önnön ere

detéhez való viszonya is csak a maga el
lentmondásos voltában ragadható meg. 
Valahogy úgy, mint a már idézett Ady 
esetében: ha lehet szerelmetes s gyűlö
letes nációról beszélni, miért ne lehetne 
a faluról, egy faluról ugyanígy? Versek 
bizonyságtételére, hosszú sorra lenne itt 
szükség. A „Ne hagyj, falum! Te nehéz, 
földszagú, sáros/ komondor, ne hagyd 
kölyködet!” segélykiáltásától (Ne hagyj, 
falum!) például a posztumusz kötet, Az 
idő vízesése olyan darabjaiig, mint az Ég 
és föld között vagy az ózdiaknak ajánlott 
Bár nem tudják. Bár az előbbi, a címbé
li metafora szerint akár a gyökértelen
ség tanúsítója is lehetne, ám a falujához, 
az eredetéhez való ragaszkodását min
den korábbinál mélyebben vallja meg: 
„Szívén jég vagy kő, talán/ az a hártyá- 
nyi réteg, melyen át/ fagy a mosoly, míg 
áttöri magát?/ Csak itt érzi, itt, egye
bütt sehol./ S belül ez a hang, máshol ez 
se szól”. És aztán a befejezés: „Szellő és 
por, amely száll vele,/ élő, ismerős ízzel 
van tele./ Áll a szülőhely fölött hangta
lan,/ mint ki, föld és ég közt, csak ma
ga van”. Majd a másik vers mint Jézus
parafrázis is: „Értük élek, s ők/ ölnek. 
Szegekkel/ vernék át kezem,/ üvöltnek 
körül./ Ők nem, csak fenn itt/ én tu
dom, hogy a/ jövendőjüket/ hagyom örö
kül”. „Ölnek, s közben már/ bennük élek 
én./.../ Ruhám osztalék,/ s mit felkínál
nak,/ szívemig hatol/ a maró ecet./ De 
sajgó nyelvem/ fogammal fogom./ Ki ne 
mondja, hogy/ ’Elvégeztetett’.”

Nem idilli kép, nyilvánvaló. De a hát
terében ott hangzik a példának vett 
Jézus tanítása is, a szeretet vallása. 
Horváth István lírája is kinyilváníthat
ná a szülőföldhöz ragaszkodás paran
csát, a holtában is hűségesét: „Innen 
jöttem s ide térek”.
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Születésétől a századik év is betel

vén, Horváth István sokfélül érkező és 
sokfelé ágazó törekvései közül meg
számlálván az indákat, olyan lugasra le
lünk, mely egyaránt talál a Dégi csup 
alá, és Európa szokásos árkád-rendsze
rébe. Ezerszeres visszhangot is fogván 
ebből az igazán paraszti Európa-echó- 
zásból már nyugodtan mondhatnánk, 
hogy ő egyik kiemelkedően európai pa
rasztköltőnk, ha ez nem volna annyi
ra ellentétes helyenként megfogalma
zott, levetett, történelmietlenné oldott 
belső idegrendszerében. Ám azt betel
jesedő századik esztendejében kimond
hatjuk, hogy érzékenysége, rezgése, 
felfogása, élő aktualitású életművet lo
bogtat itt felettünk. Akik nem ismer
ték kalandjait az intellektualitás, az ön
képzés ambíciói felé és ellenében, azok 
is meggyőződhetnek költő mivolta vég
eredményének ilyenféle irányulásaiból. 
Horváth István a zúzmarás mezó'séget, 
a dél-Európától Észak-Európáig sokszor 
megálmodott és elvetett nyugatiságot is

tartalmazza. Van Horváth Istvánnak a 
sok között egy „meséskönyve”: A szür
ke kos hordozza elrejtve Erdély parasz
ti nyomorát és a világgazdasági válság 
folyton, Hirosimaian, amerikásan, pre- 
Titanic-szerűen a világra kiterjedő poé- 
zisét. A szürke kosban ott van a Bolyai 
Jánoshoz méltó, Galileire ütő és a gö
rög filozófia klasszikusaival fenyegetőző 
látvány. Nem gondolt ő soha semmi ef
félére, csak a paraszti gyermek ujja be
gyére, melyben Edison ezerszer feltalált 
tekercsei vannak ott, az ezerszer felcsa
vart női buklikkal és bankgazdasági ki
úttalanságokkal. Ó csak ide gyűjtötte, 
ide rakta, ide írta elénk a maga bumfor
di, művelődés-előtti és művelődés-utáni 
igazságát: van ilyen rugó  ̂ van ilyen te
kercs, van ilyen hurok... És élnek vele a 
pirinyó pókok s az óriási történelmi ér
dekek. Él vele a birodalomépítés leganti- 
kabb és legjövőbefúrtabb technológiája. 
Veszi a kicsi pásztor a pók fonalát vagy 
a délkörök fonalát, esetleg a guzsaly- 
ra gyűjtött feketelyukak végtelen sötét
jét és elkezdi, kezdi tekerni az ujja kö
ré. Tekeri-tekeri minden logika szerint 
a telő idő léha logikájával. Tekeri ezer
szeresen, milliószorosan -  míg egyszer

csak fáj, míg egyszercsak kiderül róla, 
hogy soha többet le nem vehető az ujjá- 
ról. Hogy azt a tekercset soha többé nem 
lehet ívekre vágni, szeletekké szabdal
ni, hogy az már önmaga milliószorosá
vá váló hatalom és tart és szorít, mint 
az abroncs, mint a kalap karimája, mint 
a Niagarák íve, mint az államelméletek 
megtestesülése. Csak ő ezt mind nem 
tudja magáról, ő csak egy parasztmesé
ben egy parasztfiúcska ujja begyére te
kert világnak a következménye, és most 
itt, a századik születésnapon annyifelé 
elágazó, megírt vers, mű, lírai hangzat 
fölött elkezd kolompolni a maga primi
tív igazságával, világtartásával... Kevés 
olyan költőnk van, akinek hangulatát 
annyiféleképpen szólongathatjuk ma
gyarózdi toronyalja, felrakott csuszator
nyok, nemzetet, családot építő hitek és 
elméletek irányából, de a legbelső kör
ben ott van a világ acélrugóíve, mint egy 
karórában, mint egy részecskegyorsító
ban, mint mindenben, aki nem is tudta 
magáról, hogy mennyire tudta magát. 
Horváth István a született európai auto
didakta poéta így ül előttünk mint kicsi 
paraszt pásztor vas-szélrózsáival a me
ző közepén.
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GÖRÖMBEI ANDRÁS

A M agyarózdi torony a lj  a  jelentősége a m agyar irodalom ban
A Magyarózdi toronyalja a magyar szo

ciográfiai irodalom műfaji szempontból kü
lönleges darabja. Jelentőségének megvilá
gításához pillantást kell vetnünk a magyar 
szociográfia történetére és változataira.

A szociográfiának nagyon sok műfaji 
változata van, hiszen a valóság sok szem
pontú objektív megközelítését és szubjektív 
bemutatását tűzte ki célul.1

Az 1920-1930-as évtized forduló
ján induló fiatal írónemzedék tagjaiban 
Magyarország trianoni tragédiája és két
ségbeejtő' szociális állapota nemzeti és szo
ciális felelősségtudatot alakított ki.

A népi írók művei tárgy, szemlélet és stí
lus tekintetében egyaránt új irányt adtak a 
magyar irodalomnak.

Az irodalom tartalmilag megtelt közös
ségi problémákkal, művészi megformált- 
ság tekintetében pedig egyszerűbbé, köz
vetlenebbé vált, mint a Nyugat hőskorának 
vagy az avantgárdnak a művészete.

Az új nemzedék a társadalmi változás 
szükségességét tudatosította a magyarság
ban.

Belső szükségből szólaltak meg az ön
életrajzok. Fölrázóan új önismereti tarto
mányokkal formálták a nemzet tudatát. A 
Puszták népe, a Számadás, a Szülőföldem, 
a Fekete bojtár vallomásai és a többi önélet
rajz vészjelzés volt és változásért kiáltott.

A szociográfiák is döbbenetes tényeket 
tártak a nemzet elé. Elsüllyedt falvakról, a 
nép önpusztító néma forradalmáról, a pa
raszti életforma kilátástalanságáról, a ma
gyarság alsóbb néprétegeinek a pusztu
lásáról adtak számot. A két műfaj olykor 
szétválaszthatatlanul összekapcsolódott.

A népi írók  fe losz to tták  m a g u k  között 
M agyarországo t. K i-ki a n n a k  a  v idéknek  
az  é le té t ra jzo lta  föl iro d a lm u n k  térképére, 
am ely ik rő l szá rm azo tt, am ely iket legjob
b a n  ism erte .

így jött létre, szinte kollektív alkotás
ként, a két háború közti ország hatalmas 
szociográfiai körképe, fölrázó látlelete.

Magyarországon a Bartha Miklós 
Társaság (1925-1944) és a Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma (1931-1938) szociog
ráfiai munkálataiban a valóságismeret és 
a népi kultúra értékei kapcsolódtak össze.

A kisebbségi magyar irodalmakban is 
erős hangsúlyt kapott a valóságismeret 
igénye. A prágai Szent György Kör cser
készdiákjaiból 1928-ban létre jött a ma
gyarországi szociográfiai irodalomnak is 
ösztönzést adó Sarló-mozgalom. Erdélyben 
a Dimitrie Gusti által vezetett bukares
ti szociológiai iskola ösztönző hatását az 
Erdélyi Fiatalok (1930-1940) és a Hitel 
(1936-1944) munkatársai kamatoztat
ták. A Korunk (1926-1940) és az Erdélyi 
Helikon (1928-1944) is különleges figyel
met szentelt a tényirodalomnak és a szo
ciográfiának.

A két világháború közötti erdélyi magyar 
szociográfiai irodalomnak három főmű
ve Balázs Ferenc A rög alatt (1936), Bözödi 
György Székely bánja (1938) és Tamási 
Áron Szülőföldem (1939) című könyve.

Balázs Ferenc a tudomány és doku
mentum, filozófia és líra elemeit egyesít

ve mutatja be a két világháború közötti 
kisebbségi magyar falut.2 Bözödi György 
könyve tudományos vidékmonográfia.3 
Tamási Áron Szülőföldem című műve egy
szerre vallomás a kisebbségi sorsról és hit
vallásszerű írói önéletrajz.4

A népi írói szociográfiai irodalom nagy 
kibontakozása után közel két évtizedes hi- 
átus következett. A politika lehetetlenné 
tette a tényirodalom művelését. A magyar 
szociográfiai irodalom alapműveit számba 
vevő Cseke Péter harmincnál több művet 
nevez meg az 1945 előtti évtizedből. 1946 
és 1962 között viszont egyet sem talált.

Az 1950-1960-as évek fordulóján vég
rehajtották Magyarországon a mezőgaz
daság kollektivizálását. Ennek a drámája 
ösztönözte a népi írók örökségét tudatosan 
vállaló fiatal írókat arra, hogy megújítsák 
a szociográfiát.

Az új szociográfiai hullám országos 
visszhangot kiváltó darabja Csoóri Sándor 
Tudósítás a toronyból című könyve volt 
1963-ban. Műfaji mintának a Puszták né
pét és a Magyarokat tekintette. A parasztok 
sérelmeinek kibeszélésével saját közérzeté
ről is számot adott. A dokumentumszerű 
tényvilágot költői látásmóddal szemlélte, 
erős erkölcsi ítéletekkel minősítette.

Csoóri Sándor a modern költészet ta
pasztalatai felől fedezte fel a népi kultú
ra korszerű értékeit és egy új egyetemes
ség koncepciójává fejlesztette a Németh 
László-i elgondolás jegyében.

A magyarság népesedési gondjait először 
Illyés Gyula Pusztulás című drámai esszé
je vitte bele a köztudatba 1933-ban. Ez a 
szempont azóta mindig jelen van a nemze
ti felelősségtől áthatott népi irodalom ban. 
A magyarság létszámának d rá m a i fogyat
kozása az 1960-as évek elején Illyés Gyulát 
is, Veres Pétert is foglalkoztatta. Fekete 
Gyula nemcsak a magyarság fogyásának 
drámai következményű tényeit tárta fel, 
hanem a politika cinikus felelőtlenségét is 
leleplezte.

A népi írók élő örökségét továbbvivő alko
tók hosszú sorát kellene itt említeni. Cseke 
Péter könyve közel százötven kötetet vesz 
számba az 1963-mal kezdődő időszakból.5

Az erdélyi magyar szociográfiai iroda
lom megújítói közül Cseke Péter joggal emel 
ki három alkotót, Sütő Andrást, Horváth 
Istvánt és Beke Györgyöt. „Ők hárman te
remtették újjá a műfaj két világháború kö
zötti alakváltozatait. Sütő az írói szociográfi
át, Horváth István a tudományos igényű írói 
falurajzot, Beke György pedig az újságírói 
munkából kinövő szociográfiai riportot.”6

Sütő András Anyám könnyű álmot ígér 
című könyve nem véletlenül kapta az erdé
lyi Puszták népe jelzőt. A sokféle szociográ
fiai tényanyagot az író személyes jelenléte, 
alakító, vallomást tevő, magyarázó, elem
ző magatartása fogja össze. Önéletrajzi hi
telességgel szólaltatja meg a sokszínű élet
anyag érzelmi és intellektuális tartalmait: 
nemcsak vállalja szülőföldjének világát, ha
nem egyetemes emberi távlatokba is eme
li azt. Engedjétek hozzám jönni a szavakat 
című esszéregénye pedig a veszélyeztetett, 
üldözött anyanyelv védőirata. Fő indítéka

az a tudat, hogy „nyelvéből kiesve: létének 
céljából is kiesik az ember”.

Beke György erdélyi barangolásait, ha
talmas írói-riporteri munkásságát joggal 
nevezi Cseke Péter enciklopédikus hunga
rológiának.7 Riporteri munkáját a rendkí
vül gazdag ismeretanyag, az emberek és a 
tájak szeretete és írói látásmódjának a té
nyeket általános összefüggésekbe emelő 
szemlélete jellemzi. Riporteri munkájának 
többször megvallott célkitűzése a minél 
alaposabb, reálisabb nemzeti-nemzetiségi 
önismeretre nevelés. Tényeket vesz szám
ba, de reflexióival tágas összefüggések közé 
emeli azokat. Cseke Péter könyvében Beke 
Györgynek tizenöt műve szerepel a magyar 
szociográfia alapművei között.

Az erdélyi magyar szociográfiai iro
dalom harmadik jelentős alakja Horváth 
István volt. Rá emlékezünk most születésé
nek centenáriumán.

Horváth István harmincegy éves ko
rában vált meg szülőfalujától és a parasz
ti létformától. 1940-ben dél-erdélyi mene
kültként ment Kolozsvárra. Az elveszített 
szülőföld miatt érzett fájdalma összekap
csolódott benne a szegénységet segíteni, 
fölemelni akaró eltökéltségével.

Tudásvágya ösztönözte arra, hogy a 
könyvek közelében szerezzen állást. 1940 
novemberétől a kolozsvári Egyetemi 
Könyvtárban „szegődményes kisegítő szol
ga” lett. 1937-től jelentek meg versei, de 
költővé Jékely Zoltán avatta a Pásztortűz 
1941 októberi számában, ahol ajánló sorok
kal közölte versét.

Az ö n m ag át ren d k ív ü li ak a ra te rő v e l 
m űvelő au to d id a k ta  kö ltő  1942 n y ará tó l 
az A sztalos Is tv án , Bözödi György, Jékely  
Z oltán, K iss Jen ó  és Szabédi László szer
k e sz te tte  T e rm é sn e k  (1942—1944) a  m u n 
k a tá r s a  le tt.

Első verseskötetét Az én vándorlásom 
címmel az Erdélyi Szépmíves Céh adta 
ki 1943-ban. A következő évben Kipergett 
magvak címmel elbeszéléskötetét jelentette 
meg Püski Sándor Magyar Elet kiadója.8

Mire tehetsége kibontakozott volna, a 
sematizmus buktatóival kellett szembe
sülnie. Ennek szennyeződéseit ő sem tud
ta elkerülni, de „az oly sokszor változó és 
más-más irányba terelő lehetőségek és 
kényszerítések között tántorogva is becsü
letesen próbálta megfogalmazni, versbe 
örökíteni a maga és főleg népe-nemzete út- 
ját-sorsát”.9

Horváth István művészete a hatvanas- 
hetvenes évek fordulóján teljesedett ki. A 
halál ellen kiáltó verseivel egy időben, az 
enyészet ellen küzdő, védekező, a múlt érté
keit megőrizni szándékozó hatalmas gyűj
tögető munka alapján megírta élete főmű- 
vét, különleges karakterű „írói falurajzát” 
a Magyarózdi toronyalját.

Tamási Áron Farkaslakát, Sütő András 
Pusztakamarást, Horváth István Magyar- 
ózdot rajzolta föl a magyar kultúra térké
pére.

Magyarózd a tatárjárás előtti időtől 
fogva századokon keresztül „bolygatatla- 
nul” élt, s éppen „bolygatatlansága” miatt 
megőrzött számtalan olyan ősi néprajzi és

6



HELIKON

nyelvészeti anyagot, amelyek más, „nyílt 
fekvésű falukban rég az enyészetbe süly- 
lyedtek”.10

A Magyarózdi toronyalja Magyarózd mo
nográfiája és a magyar múlt értékeinek, 
törvényeinek, szokásainak gazdag bemuta
tása is.

Hatalmas ismeretanyag és az író állandó 
személyes jelenléte, részessége, szubjektív ér
dekeltsége avatja egyéni műfajú alkotássá.

A gazdag szellemi és tárgyi néprajzi 
anyagnak az otthonosságérzés varázsával 
mutatja meg közösségnevelő és közösséget 
megtartó törvényeit.

Ez a hatodfélszáz oldalas könyv látszó
lag „csupán” számba veszi Magyarózd ős
kori települési nyomait, helytörténetét, az 
egykori magyarózdi nagycsalád-közösség 
életmódját, a hiedelmek, varázslások, ti
lalmak, népi gyógymódok, játékok, ünne
pi szokások, halotti szokások, népmesék, 
közmondások, szólások, találós kérdések, 
táncszók, népdalok, népballadák, gyermek
mondókák, tájszók, ragadványnevek, bece
nevek, állatnevek sokaságát.

A puszta számbavétel is kivételes érték 
volna már, de Horváth István ennél jóval 
többet tesz: eleven létezésében mutatja be 
ezt a világot.

Nem rácsodálkozik, nem érdekességként 
szemléli, hanem részt vesz benne, saját ter
mészetes életközegének tudja, de él a gon
dolkodó szemlélet távolságtartásával, elem
ző, értelmező lehetőségeivel is.

Benne élt ebben a világban, az összes ősi 
eredetű hiedelmet, szokást, jelképet termé
szetes ismeretként birtokolta.

Külön értéke az a szemléleti gazdagság, 
amellyel anyagát vizsgálja. Az egyik leg
jellemzőbb vallomását Cseke Péter is idézi: 
„A különböző kultúrák szelíd vagy viharos 
mozgással egymást követték, az előző ta
pasztalatait az utánuk következő vette át, 
s az előző nép sohasem tűnt úgy el, hogy bi
ológiailag is nyoma ne maradt volna ezen a 
helyen, ha itt hat-tízezer év óta állandóan 
éltek emberek. Márpedig éltek. Nyelvem az 
itt megtelepedett egyik nép nyelve, de em
bernek az egyetemes emberiben érzem tel
jesnek magam, éppen annak a közvetlen 
úton szerzett tudatnak alapján is, amelyet 
Magyarózd őskori nyomainak felfedezése 
alkalmával annyi éven át szereztem.”11

Ennek a gondolatsornak a nyomán már 
nem csodálkozunk azon, amit a szakiroda- 
lom is gazdagon feltárt, hogy a Magyarózdi 
toronyalja világának archaikus rétegében 
a görög mitológia legkülönfélébb történetei 
is feltűnnek.

Magyarózd Horváth István kisgyerek 
korában még változatlanul őrizte az ősi 
szokásokat. A halált még létező személy
nek, „szellemszemélynek” hitték, a haldok
ló Kocsis Mihály kést kért, hogy leszúrhas
sa a halált, ha feléje közeledik...

Aztán az első világháború után kezdtek 
halványodni a régi szokások, eltűnni, em
lékké válni a hiedelmek.

Horváth István is városra került, a „ma
gas műveltség” bástyáit ostromolgatta. így 
a falu változásából és a maga friss ismerete
iből újabb szempontokat kapott Magyarózd 
ősi világának és változásának magyaráza
tához, megértéséhez.

Könyvében a két szemlélet, a régi és az 
új egyszerre, egymást segítve érvényesül,

történeti és szellemi távlatot biztosít az 
anyagnak: átérzi és érzékelteti az egyko
ri hiteknek, képzeleteknek ősi tartalmát, 
s ugyanezeket megvilágítja racionális ma
gyarázatokkal is.

Van, amikor a tudatos magyarázat utal 
vissza sámánisztikus eredetre, nem a népi 
értelmezés. A tudományos magyarázat sze
rint a kiöregedett törzsfőt, fejedelmet kulti
kus szertartás közben küldték a másvilág
ra. A népi értelmezés szerint viszont azért 
ütötték agyon a szent bottal a hatvan évet 
betöltött embereket, mert nem volt elegen
dő élelem.

Az egyes szokások, hiedelmek több szem
pontú értelmezése élővé varázsolja a hatal
mas történelmi, néprajzi anyagot.

Magyarózd szellemi néprajzának gazdag 
világát a századok folyamán egy nagy tör
vény formálta: a közösségi megmaradás ér
deke. Erősen sugallja, hogy rendre van szük
sége a megmaradás és fejlődés érdekében.

Horváth István nagy figyelemmel vizs
gálja a szokások funkcióját, hiszen a zárt 
közösség rendjét a célszerűség alakította el
sősorban. A személyiség a közösségben fel-

Barokk korona a magyarózdi templom szószéke fölött

oldódást, tágabb hazát, érzéseinek és képes
ségeinek nagyobb teret nyert, a közösség 
pedig ettől az azonosulástól erősebb lett.

A gazdaságosság Magyarózd szelle
mi néprajzának egész anyagát jellemzi. 
Horváth István tájszótára sok példát kínál 
erre. A gyóntól ódik, azaz „gyötrődéssel öli 
magát, gondolatában tusakodik” szinte lát
ványként is megjeleníti azt az összetett lel
kiállapotot, amelyet tömören kifejez. A zsa- 
darálnak, vagyis „egymás szavát se értve 
(mint a ludak), nagy hangon beszélnek” pe
dig hangzásával is jellemez: a hangosságot, 
mozgalmasságot és érthetetlenséget egy
szerre és egy szóval fejezi ki.

A sokféle ügyességet, hozzáértést kívánó 
játékok, játékkészítések bemutatása nyil

vánvalóvá teszi, hogy a közösség célszerű 
belső rendje szinte megszületésük pillana
tától a legnagyobb gonddal készítette tag
jait az életre. Erre az író is sokszor fölhívja 
olvasói figyelmét.

„Mennyi hozzáértést, ügyességet igé
nyelt ezeknek a játéktárgyaknak az elké
szítése. Hogy a torony álljon, a vízimalom 
ne döcögjön, szabályosan járjon, a fürgen- 
ce egyenletesen forogjon, a papírkígyó, 
cserebogár-szélmalom meginduljon, a kó- 
rémuzsika, síp, durgósíp, hagymaduda jól 
szóljon, mennyi »egzakt« tudományra volt 
szükség, amelyek -  bár megfogalmazatla- 
nul -  ott voltak a kicsi koponyákban.”12

Belső struktúra fogja egységbe ennek a 
könyvnek a részeit. Teljes világkép tükrö
ződik az egészből. Az apró egységek, mo
zaikok értelme mindig szerves része az 
egésznek. Ezért kelti bennünk Magyarózd 
„falurajza” a hatalmas rend benyomását.

A kukoricacsutkából, azaz csuszából tor
nyot rakó gyerek már az életépítést pró
bálgatja. A toronyrakás szépségét és iz
galmát személyes emlékként mondhatja el 
Horváth István.

Ebből a gyerekkori élményéből szüle
tett 1942-ben egyik legismertebb verse, a 
Tornyot raktam. A versben a gyerekkori já
ték létértelmezéssé nőtt. Megmutatkozik 
benne az építés, a létküzdelem öröme, iz
galma, az újrakezdés parancsa és törvé
nye, de a véletlen lehetősége és a végleges
ség drámája is. Az élet teljessége ez a vers 
a játéktól a létfilozófiáig. A versben a nagy
apó egy rádobott csuszával összeomlasztja 
az unoka által épített tornyot. Majd példá- 
zatos beszéddel vigasztalja síró unokáját. 
Ennek összegzése: ,gímit nem kezdhetsz el 
újra, csak azt szabad megsiratni.”

A vers záró sora a motívumnak nem a 
tragikus elemét viszi tovább, hanem az új
rakezdés lehetőségét tanúsítja: „Apó mesélt, 
én hallgattam, s újra felraktam a tornyot.”

Ritka az, hogy egy író előbb versben fe
jez ki egy élményt, utána prózában is szá
mot ad arról. Horváth István életművében 
egyenértékű a két változat.

A Magyarózdi toronyalja sajátossága az 
is, hogy benne a szépírói és tudományos ér
tékek egymást erősítik.

(rövidített változat)
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DOMOKOS JOHANNA
E(c) setelem
hogy a köztest elfeledjen 
mert a köztes -  ne feledjük -  
önmaga is

ecsetelem 
ami az elmúlt 
egy perc alatt történt 
ma, pontos dátum:
év, hónap, napon, óra és óra egy perc között
következik a pontos helymegjelölés
Ön kezébe vette a Helikon legújabb számát
tekintete fegyelmezett, szakszerű volt
mitha ezt csinálná naponta
és pontosan megtalálta
hogy szemét hová vesse
jobb szem ez a sor
jobbról balra
bal szem ugyanaz a sor
jobbról balra
az első' betűk után
Önnek választani kellett
hogyan ju t tovább
legalább három lehetőség
látszik már elsőre
természetesen sorról sorra
sétálhat, amint tanították,
vagy fél szemmel ugrálhat közöttük
vagy hátrafelé haladva is kereshetné
a szavak helyét
sasszéban, cigánykerékben stb. 
de itt állt jobbra egy hullott gyümölcsöt 
bort és betűzsákot szállító kisszekér 
főszakácsok várják a szekér rúdjánál 
talán beülni merészkedik? 
helyéhez közelebb húzzhatjuk? 
a bejárat bal oldalán egy hordágy 
fehér öltönyben, fekete öltönyben 
állnak kifutók a hordágy végeinél 
és tekintetükkel, mint taxisok, 
hívogatják Önt 
hogy ekként utazzon tovább 
Ön kelléke az újságkonyhának 
heten már a kisszekeret választották 
és amikor ők kiszálltak 
kiválaszthattak egy üveg bort a rekeszből 
és ihattak

hárman már felfeküdtek a hordágyra 
kettő a hátára, egy hasmánt 
velük gyorsan, kígyózva száguldtak 
egy kislány az újságot körbemászta 
a többiek mellette elsétáltak 
és egy terem ajtaja becsapódott 
most Ön ott bent ül 
a hordágy köröz 
közös holdudvarunk körül 
az est
és a kisszekér itt van a bal oldalon 
”a halál nem azonos a lélek 
távozásával röviddel 
a halál beállta után a Mozgató Malma

alkotóelemeire oldja a lelket: 
egysejtjeire
melyek mindenséget hordnak 
a borvörös világiélekbe“ 
mikor, mikortól 
mivel, miként 
milyen okból, milyen céllal 
diagnosztizálhatom 
a képlékeny benyomást 
mely fáj/iro ldalmon keresztül 
felütheti magát

és ismételt lejátszásban 
beszűkített látó/tó/térrel 
nézhetem újból és újból miközben 
keresem, figyelem, lefedem, 
megnevezem
a folyamatosan áramló nyelvtelen változóból
a kiszakított, 1/4 liter,
már nem élő nyelven dadogó
idegen, tőlem tehát eltávolítható pillanatot:
az esetet
esetelünk, esetelünk? 
esetelünk!
IGEN, egy idegent 
egy túszt
egy kitoloncolandót 
egy mennyasszonyt 
egy gyereket 

egy halottat 
egy öreget 
egy egeret 
mikor, mikortól 
mivel, miként 
milyen okból, milyen céllal 
minek
és átadom a jövedelmet, a fontosságot, 
a pénzt, az elismerést, a magam igazát, 
az egészséget, a tisztázást vagy 
egye fene, csak valamit ettől remélt: 
a ki nem vágható-tölthető 
kivágott-kitöltött esetet 
amiről, amit 
és amikor 
az 1 már nem tehet 
az 1 kevés, a 11,
111, 1111, 11111,
111... kevés 
ha az 1 kevés
a másodikat meg kell keresni
a harmadikat is találni,
a negyediket kifundálni
s az ötödiket...
és ők mind
mint az egy
fáznak
és orvosi köpenyt kell feladni rájuk 
és nyakkendőt tettetek 
és csadort
és arcot változtattatok 
nem lehet túl személyes, túl 
szimpatizáló:
„ugye, szereti mind a gyerekeket?”
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a privátnak semmi köze
a privátnak otthon kell maradnia
eseteljünk magunknak
eseteljünk másoknak
hogy elkezdhessünk reflektálni
magunk közelségében távolságot nyerni
önmagunkhoz
vagy mégsem? -
ki lopta el az almát a fáról
ki ló'tte le az almát a fejemről
ki mérgezte meg az almát
ki törte szét az üveget a fejemen
ki pisili le a bejáratot
fáj a hasam tőle
fáj a fogam rá
melyik múlandó rétegből
gyúrom a jelent, melyben nem minden
eset eset
baj-e, ha életemben keveset esetelek 
-  és azt, nem röviden -  
mennyire tarthatom magam távol 
az eseteléstóí, a görcsétől, mely 
el-el fogja a fejemet, megzabolázza 
tarkómra ül 
és nyargal nyargal 
dolláros zsákot lóbálva kezében 
szemében szerencsejáték szemek 
körte alma meggy 
vagy cukorkát szór 
mint legenda szerint Mária 
Terézia
kell a figyelem ? . !
kell a reflektálás ? . !
kell az emlékezet ? . !
mennyire ?!
kellenek szűrők, rosták
melyek sok ezer szemén fennakad
valami ?. !
mert a szűrők, sziták látnak 
nagyítanak 
a pici is fenn akadhat 
a mellőzött is fontos lehet 
nemcsak a nagy rög, a nagy kő 
Oh, Te a szolgálatunkra léterhozott 
nagy Mikroszkóp
elédbe járulunk, cselédeiddé válunk
gyártjuk, hordjuk, fonjuk
kenderből a csepűt
csepűbóí a szálat
szálakból a szavakat
mert Ön csak értünk dolgozni látszik
és a múltból semmit sem értünk
a jelenből sem, a jövőből sem
mint Ön
meg sem kell látnia engem 
meg sem kell értenie engem 
nem is kell segítenie ebben 
nekem
Oh Te nagy Mikroszkóp,
te közSzolgáltatás
„a halál nem azonos a lélek
távozásával röviddel
a halál beállta után a Mozgató Malma
alkotóelemeire oldja a lelket:
egysejtjeire
melyek mindenséget hoznak 
a borvörös világlélekbe”

Valaki van 
Valamije van
Valakinek valamilyen valamije van. 
Feltételezzük
Valakinek valamivel valamilyen

valamilye van
Valaminek valakivel valamilyen

valamilye van
Elgondoljuk
Kezem és agyam módszerekben

tisztára mosom
hozzányúlhatok
és a páciens (páciense)
beidézhető
feltárható
kibelezhető
ha a kezem remeg csak szakmai frissesség 
megszűnik ez is.
Erre föl, valaki fog egy örömmadarat

és befészkelteti
ide, és ez itt sok kis örömmadarat

fog költeni.
É s  h o lnaptó l eg ym á s h ierarch ikus páciensei, 
h a  m a d á r h a n g o t  h a lla n a k  jó k e d v ü k  le sz . 
V is s z a :
nincs semmi fertőző bennem 
az Ön esete felboncolható 
mert remél Ön valamit 
remélni jó -  ezt Ön ezt nem éli 
én sem

megmondom mit kell tennie
vagy mit nem-zedjen
amit Ön hozott még nem elég szó
amivel bejött még nem elég beszéd
még több beszéd kell
ahhoz a pár szóhoz melyet kimondok
itt Önnek
eseteljünk együtt
eseteljünk együtt
az Egy kevés
szép ez együtt

kell a másik
ha sok ember együtt, még elhihetjük
hogy egymásért is vagyunk
sokszor elmondható
ugyanaz a történet
másnak, ugyanannak,
m in d é g  m á s k é n t
beszédtől lesz az eset
a hivatalnak csak mesélhető eset van
úgyanúgy elmesélendő eset -
bár nem lehet
kétszer ugyanaz
a z  e g y  e se t,
sem egészen különös, kiváló eset 
csak csoportok, és alcsoportok, és halmazok: 
„csak azért is eset”
„muszáj eset”
„hátha eset”
„no, ez meg ez (meg)eset”
„nem elég eset”
„ez eset?”
„eltáncolt eset”
„ e lk ia b á l t  e s e t”
„ e ls im o g a to t t  e s e t”
„ m e g fe s te tt  e s e t”
„elsuttogott eset”
„alanyeset”
„tárgy eset”...
röhelyes, komoly, vicces, epés, pityókás 
súlyos
ez az Eset százfejú sárkány 
(mint Ön itt: 
egy szemszögből 
akár száz Eset) 
hol, mikor
milyen okból, milyen céllal 
és miből
diagnosztizálhatom én, 
a szolga, elé hozott 
mege(c)setelt valóságot 

hogy eseteknek végességet adó szavaimmal 
tovább egyszerűsítsem 
a pelyvát és a rozst 
süssek belőlük esetet 
melyet szétosztok és megeszem 
amikor az újság megfizet 
igen, ecsetelem 
ami az elmúlt 
idő alatt történt 
pontos dátum:
év, hónap, napon, óra és óra egy perc között 
következik a pontos helymegjelölés 
és Ön már rég letette a Helikon

legújabb számát
megint tovább
zaj és kép
egyedül koccintok
Önért, hogy ami történik,
jólessen, mert ez
„a halál nem azonos a lélek
távozásával röviddel
a halál beállta után a Mozgató Malma
alkotóelemeire oldja a lelket:
egysejtjeire
melyek mindenséget hordnak 
a borvörös világiélekbe”.
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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
(Erdély, helyhatározás)

(befejező rész)

5. Amikor a vad megvonja magát, 
akkor nemcsak visszavonul és eltűnik 
a rengetegben, hanem határt von. Az 
arc megvontsága helyet készít. A vad 
azonban nem olyan idegen, aki csak 
kívül van és más, hiszen a halál soha
sem szelídíthető meg egyezkedéssel, 
mert mindig az egyest, pontosabban 
csak az egyik felet érinti. A halál az 
egyes ember életét vonja vissza, nem 
a mindanynyiunkét. A mások halálá
ról semmit sem tudhatunk. A halál a 
mondható léten belül vonja vissza ma
gát és készít helyet. A létezésnek visz- 
sza kell vonódnia, magán belül kell 
radikális határt húznia, olyan határt, 
amely nem átjárható és nem szabad. 
Ez a radikális határ: belső határ, mely 
a saját itthoniságát vonja vissza, ha
tárt szab az itthoninak. Úgy tűnik 
hát, hogy ez a határolás nem a sajá
ton túl, vagy azon kívül talál rá arra, 
ami a vad közelségének fenyegetés
ében adja hírül magát, hanem abban, 
ami éppen mindig a leginkább közel 
van, az itthoniban. Ez a határ az itho- 
nin belül húzódik meg. Az embernek 
azonban nem adatik meg, hogy vissza
vonuljon a vadba, hanem éppenséggel 
csakis az adatik meg, hogy visszavo
nuljon a vadtól. A vad, amikor elillan, 
távolodóban hírt ad magáról, az ember 
pedig visszaszorul a legszűkebb saját
ba, amely éppen azért tűnik szűknek, 
mert megvonódott az itthoni határa. 
Ami ezen a határon túl van, az sem
miképpen nem kalkulálható, nem te
kinthető az itthon ki-hívásának, mint 
egy, a turista által keresett és kiszá
mított kaland vagy fenyegetettség. Az 
ittlét a vad általi fenyegetettségben 
nem ^i-hívódik, hanem tűssza-szorul 
saját határai mögé. A turista számá
ra azért adódik mégis még saját halá
la is kalandként és kihívásként, mert 
a halált csak a másikban, csak a hír
adásokban szemléli, mivel nincsen 
neki olyasmi, mint saját, s mert sa
ját és idegen között számára nincsen 
már éles határ. Azonban a helyben la
kó, aki egész élete során nem hagy
ja el a falut, szintén szembesül a ha
tárok ilyen átjárhatóságával, hiszen 
különbséget tud tenni alszeg és fel
szeg, alvég és felvég, gazda és mester, 
határrész és határrész, dűlő és dű
lő között. De az alvég és a felvég közti 
határ még mindig élesebb, mert a kö
zeliből van megtapasztalva, mint az 
országok közti határ. A határőr vagy

a vámos csak a szükséges procedú
rát képviseli a faluból más országba 
vándorló vendégmunkás számára, el
lenben az utca, ahol a számára veszé
lyes emberek laknak, életveszéllyel is 
fenyegethet. A turista, amikor a falu
ba látogat, nem érzékeli ezeket a fi
nom határolásokat, sőt sokszor több 
falut is egyetlen egységbe von össze. 
Ebből az erőszakos homogenizációból 
és látszólagos egységesítésből a tu
rista szótárában régió, a helyben la
kóéban lokálpatriotizmus keletkezik, 
de mindkettő a meglévő határok jog
talan áthágása révén. A helyben lakó 
számára a turista a civilizáltat képvi
seli, míg a helyben lakó a turista szá
mára a barbár. A barbár a gyarma
tosítás során a turistától elfogadja 
az erőszakot, elfogadja azt a megha

tározást, amit róla ad, s ezzel felad
ja azoknak a finom határolásoknak a 
tiszteletben tartását, amelyek a falun 
belül meghatározzák ittlétét. Ezután 
minél távolabbra kerül az otthonitól, 
annál inkább eltűnnek az éles hatá
rok, és annál kevésbé tapasztalja meg 
élesen a saját halálát. Idegenben meg
halni nemcsak tragikus véletlen, mi
vel aki idegenben halt meg, az nem a 
saját halálával halt meg, és ugyanígy 
fordítva: ha idegenben ér egy otthoni 
halálának híre, haza kell térni ahhoz, 
hogy egyáltalán elhihető legyen a ha
lál. Míg azonban a halál saját-karak
tere, azaz személyes jellege az ottho
niban érthető és történik meg, addig 
az otthoni maga az idegenből, ponto
sabban az idegenből való hazatérés
ben adódik, amit nyelvileg az itt és az 
ott, azaz az „ott-honi iíí(hon)-lét” tér
beli feszültsége és egymás felé való

közvetítettsége fejez ki. A halál csak 
a közeliben és a közeledőben adhat 
hírt magáról. Az a hétköznapi meg
fogalmazás, mely szerint „közel van 
a halál” vagy „halálközeli élményem 
volt”, nem a halál időbeli közelségét 
jelöli, hanem ahhoz a belső határhoz 
való közelkerülést, ami az ittlét hatá
rában várakozik. De a vad általi fe
nyegetettséget hívja elő egy teherau
tó is annak, aki az úttesten elesik. 
A halálközeli élményben a vad nem 
pusztán halálom okozójaként jelenik 
meg, hanem sajátos arcot kap, és vég
zetként mutatkozik meg. A halál még 
egy banális utcai baleset pillanatá
ban sem ok és okozat üres és véletlen- 
szerű játéka, ahogyan az egy külső 
szemlélőnek vagy egy utólagos beszá
molóban tűnhet, hanem radikális ese
mény, amelynek során az, ami vad
ként a közeledőben mindig elillant, 
hirtelen előáll. Egy baleset tanúja, 
aki így foglalja össze a látottakat: „én 
is állhattam volna ott, ahol valakit el
gázoltak”, vagy „ha tíz másodperccel 
később indulok, engem ütöttek vol
na el”, éppen az okok és okozatok, il
letve az időbeli linearitásnak abban 
a pillanatban lehetséges visszavon- 
hatóságáról számol be. Az ittlét füg
gönye mögül, ahogyan mondani szok
ták, „hirtelen a semmiből tűnik elő” a 
teherautó, mintha egy álom felől kö
zeledne. Az okok és okozatok lineáris 
idejének hamis díszlete mögül előtű
nik az, ami mindig is a közelben ólál
kodott.

6. A helyben lakás méltósága csak 
ott lehetséges, ahol radikális határ 
vonódik meg, nem saját és idegen kö
zött, hanem mélyen belül az otthonin. 
A halál ilyen, a közelben történő ha
tármegvonás, amely gátat szab a tér 
homogenizációjának, amelyet egy vá
rosrendezési reklámszlogen a maga 
metafizikus túlkapásával így fogal
mazott meg: „A határok eltűnnek, a 
kihívás örök.” A határtalanba való ki
hívás során a lét fölöslegesként és ér
telmetlenként hullik alá, a halál elté- 
kozlódik a híradások tömkelegében. A 
helyben lakás méltósága a különbözés 
méltósága. Az antropológiai kutatá
sok megmutatták, hogy a tér és az idő 
homogenizációjával szemben, amely 
minden, a távoliba történő ki-hívás 
esetén fölvetődik, a helyben lakók 
mindig a sajáton belül húzzák meg a 
fölöslegességtől megóvó határokat. 
Ezeknek a határoknak túl kell nyúl
niuk a sajáton, mégpedig a sajáton 
belül. A belső határ olyan szakítás, 
amely nem pusztán nyelvi, szokásbe
li, hagyománybeli különbségeket is
mer el, hanem mindazon túlmutat, 
ami ki-hívásként bármikor fölme
rülhet. Ezért a belső szakítás hatá-
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ra mindvégig átléphetetlen. Amikor a 
helyben lakó vissza vonja magát a ha
tárok mögé, helyet készít. Az elkészí
tett helyet az ismeretlennek és a kal- 
kulálhatatlannak tartja fenn. A szent 
hely: egy minden emberitől elhagyott 
és elhagyandó hely. A szent nincs, ha
nem a szent: jön. Átjárja a környé
ket, miként a szobát a gömbvillám. A 
szent a megművelten belüli vad helye. 
Az ember munkálkodása közben visz- 
szatartja saját magát és tevékenysége 
hatókörét, visszavonul és helyet hagy, 
hogy jöhessen a szent. A szent azon
ban nem hívható meg, jövetele nem 
kalkulálható. Ha jön, megbont min
den ökonómiát, ám nem lebontja, ha
nem meghagyólag írja fölül. Utána 
minden olyanképpen marad romok
ban, hogy ugyanaz marad, mint az
előtt. Aki egy reggelen hazaérkezik 
a falujába, mindent ugyanúgy talál, 
ahogyan elhagyta, azonban a föld és 
a levegő még valami másra is emlék
szik, arra, ami nem volt kalkulálva és 
váratlanul érkezett, az esőre, amely 
az elmúlt éjszaka hullott. Nem csak 
az ember emlékezik, hanem a talaj, 
a növényzet, az évszak is. Az erdő tö
rött ágai másnap is emlékeznek a vi
harra. A föld megőrzi a villámsújtotta 
halmon az égi nyomát. Az ünnep min
dig emlékszik minden előző ünnep
re is. De aki így tér haza, a környék 
emlékezésére figyelve megtapasztalja 
a hiányt is. A hiány az, amiről lema
radtunk. A hazatérés örömében föl
tűnik a hiány miatti szorongás, hogy 
történt valami, s ez a valami éppen a 
lényeges, amiről lemaradtunk. A ha
zatérés így már a fölöslegesbe való 
megtérés, abba, ami a lényeges után 
még fölöslegként fent-marad. Aki te
hát megtér, a fölöslegesben kezd el 
lakni. Mindaz, amit egy visszaté
rés tartogat, az apai megbocsátás, 
az anya túláradó szeretete, a testvé
ri féltékenység már a szükségen fölü
li, ami sosem pótolhatja azt, amiről 
lemaradtunk. A fölösleges sohasem 
töltheti ki a hiányt, egymáshoz való 
viszonyuk nem szimmetrikus, mint 
ahogyan azok gondolják, akik az itt
lét alapvető hiánykarakterét az öröm
érzés és a fölös termékek halmozásá
val vélik megszüntetni. Abban, hogy 
valamiről lemaradtunk, vagy valahol 
nem voltunk jelen, az ittlét hiányka- 
raketere mutatja meg magát, amely 
nem függeszthető föl és nem szüntet
hető meg, mivel mindig lesznek idők, 
és mindig lesznek terek, ahová ittlé
tünk során nem juthatunk el. Az ott
honiét egy tulajdonsága az lesz, hogy 
ezernyi máshol-lét kitöltetlenségét és 
kitölthetetlenségét is magában foglal
ja, azaz a máshol-lét hiányaként adó
dik. Az otthoniban lenni ellentmond

a metafizikának, amennyiben az ab
ban a hitben határozódik meg, hogy 
„az igazi élet máshol van”. Az otthoni
ban lenni visszaszorulást jelent abba 
a földi tartományba, ahonnan min
den máshol-lét lehetetlennek látszik. 
De az otthoni mégsem börtön, mivel 
tud saját hiányosságáról, tud az ittlét 
terének és idejének alapvető szűkös
ségéről. Az otthoniban való helyben 
lakás ezért fölösleget termel és hal
moz föl, ami ugyanakkor sosem szün
teti meg a szűkösséget, mivel a fölös
leges az, ami nem valós igényeket és 
hiányokat elégít ki.

7. A turistafalu a múltfölöslegből 
él. A tájház, a vendégház, a falukiál
lítás összegyűjti azokat az eszközö
ket, amelyeknek megszűnt a rendelte
tése, vagy amelyeknek a rendeltetését 
új eszközök és termelési módok vet
ték át. A szövőszék, a dézsa, a nye
reg, a fakutya, az ostor, a régi rádió 
vagy a kiégett képernyőjű orosz tévé,

a tulipános láda és régi bútorok a tu
ristafalu használaton kívüli múltfö
löslegeként ugyanakkor reklámérté
ket képviselnek. A turista nemcsak 
más tájakra, hanem mások múltjába 
is be akar utazni, ám ez a múlt már 
a helyben lakók számára sem képvi
sel jelenlévő értéket, hanem fölösleg 
és kacat. így az a kijelentés, hogy a 
múlt az, ami fölöslegessé vált, sem 
tekinthető értékítéletnek. Amikor 
a múltfölösleg reklámfölösleggé vá
lik -  amennyiben a reklámot úgy te
kintjük, mint a nem valóságos igé
nyek kielégítésére való felhívást - , a 
múltfölösleg fogyasztására való felhí
vás az „itt és most”, vagyis az emberi 
ittlét megszüntethetetlen szűkösségét 
is reklámozza, mintegy negatív rek
lámként. Hamisnak és terméketlen
nek kell tekintetünk ugyanakkor az 
olyan reflektálatlan felszólalásokat,

amelyek arra akarnak indítani, hogy 
térjünk vissza úgynevezett valós fo
gyasztási igényeinkhez, mondjunk 
le a fölösleges luxusról, mivel a gaz
dasági erőforrásaink határaihoz ér
keztünk. Nem mintha nem lennének 
beláthatóak számunkra is ezek a ve
szélyek, ám nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy a fölöslegről való lemon
dás, egy mélyebb értelmében, a kul
túráról, a művészetről, vallásról, sőt 
a gondolkodásról való lemondást is je
lenti. Még a legradikálisabb aszkétiz- 
mus is a spirituális és szent fölösleg 
vagy kárpótlás jegyében mond le a vi
lági boldogságról. Ä fölösleg ugyanak
kor, amennyiben nem egy valós igény 
kötelező igényét elégíti ki, mint sza
bad fölösleg, viszonyba lép a szabad
sággal is. Az ittlét mindig is fölösleget 
termelt. Az igazság utáni sóvárgás a 
hiány megszüntethetetlenségének kö
vetkezményeként előálló igény kinyil
vánítása, ugyanakkor semmilyen iga
zságban való bizonyosság nem elég 
ahhoz, hogy átlépjük az ittléten be
lül húzódó radikális határt, és be- 
töltsük a hiányt. A hiány akkor az, 
ami, vagyis az otthoniban megmu
tatkozó ittlét hiánykaraktere, ha so
sem szűnik meg. A boldog életről, a 
szépségről, az új, jobb emberek meg
ismeréséről és a megfelelőbb táplá
lék-kiegészítőkről szóló reklámok in
kább arra utalnak, hogy a boldog élet, 
a szépség, a jobb emberek társasága 
és a teljesen egészséges élet abszolút 
értelemben sohasem volt és most sem 
lehetséges, ezért azzal pótoljuk a hi
ányt, ami valójában fölösleges. Az 
igazság, a hit, a múlt, a reklám mint 
fölösleges mindig az, ami voltaképpen 
túl sok ahhoz, hogy elég legyen, túl
csordul a valós igényeken. Fölösleges 
és hiány nem megszüntetik, hanem 
éppenséggel újratermelik egymást. 
A fölösleges sohasem nyomulhat túl 
azon a határon, ami az ittlét belső ha- 
tároltsága által mindig is megterem
tődő hiány, üresség vagy semmisség 
területe. A fölösleg tehát mintegy vi
gaszként és kárpótlásként adódik, 
ami által egyedül lehetséges a hely
ben lakás otthoniságának méltósága. 
A fölösleges utáni sóvárgás, ami ab
ban a mondatban fejeződik ki, hogy 
nem csak kenyérrel él az ember, nem 
csak a kultúra és hit kiváltságosainak 
a vigasza, hanem mindannyiunké. A 
lét, a tudás, az igazság vagy a boldog
ság alapvető megvontsága talán meg
bocsátható, de nem szüntethető meg. 
És ezért értelmes a megbocsáthatat
lan megbocsátására, az ellenség irán
ti hálára kötelező paradox parancso
lat. A paradoxonokban nem valamely, 
az ellentétes tételeken túli harmadik
» > »  fo ly ta tá s  a  12. o lda lon
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folytatás a 11. oldalról
igaz-ság mondatik ki, amely eliminál- 
ja az ellentétek provokatív feszültsé
gét, hanem olyan határ vonódik meg 
két tény között, ami átléphetetlen, ám 
egy rövid időre, az ittlét idejére, ta
lán éppen a kimondásnak köszönhe
tően, felejthetőnek és megbocsátha- 
tónak tűnik. Egy paradoxon nem az 
igazság iránti igényre adott megfele
lő válasz, amit be kell tartanunk, ha
nem az igények kielégíthetetlenségé
nek, a tudás megtörtségének, meg- és 
lehatároltságának foglalata. A vigasz 
nem válasz, hanem csak pótlás, elte
relés, eltévelyedés. Talán épp az ittlét 
ittléten belüli megvontságának hatá
sára termelődnek az ember eredendő 
bűnösségéről és a halálon átívelő élet
ről szóló mitológiák. A termelés: egy
szerre kárpótlás és fölösleg. A hiány 
pedig a mindig újratermelődő fölösleg. 
Nemcsak egy lehetséges, vagy éppen 
a közeledőben már meglévő ökológi
ai katasztrófa korszakának gazdasá
gai termelése hiánygazdálkodás, ha
nem mindenfajta termelés is ekként 
adódhat ma számunkra. A turistafa
lu által termelt és összegyűjtött múlt- 
és reklámfölösleg a falusi ittlét sze
génységéről, a javak szűkösségéről, a 
valós igények radikális kielégíthetet
lenségéről ad hírt. Ez a múltfölösleg, 
bármennyire is büszkélkedjenek vele, 
bármennyire is a világörökség része a 
százötven éve használaton kívüli vízi
malom vagy ivócsupor, szánalmas és 
lesajnálnivaló. Az otthoni faluban való 
helyben lakás méltósága így voltakép
pen szánalomra-méltóság. A szánalom 
azonban nem a falusi elmaradottság
nak, barbárságnak vagy durvaság
nak, hanem az otthoni ittlét végletes 
hiányosságainak szól, ugyanúgy, aho
gyan a medrükből kilépő nyugati, ke
leti, déli és északi nagyvárosoknak 
a hiányt mindig újratermelő ember-, 
reklám-, gyönyör- és bűnfölöslege is.

8. A belső határon túli a kitölthe- 
tetlen. Az üres hely semmisségéhez, 
ahonnan visszavonultunk önnön ha- 
tároltságunkba, fölöslegként érkezik a 
szent. A szent nem tölti ki az ittlét vé
gességét, hanem eltereli. A falusi itt
honiétben bőség és szükség egyszer
re adódik: a hiány sohasem szívja föl 
a fölösleget, a fölösleg pedig sohasem 
tölti ki a szükséget. A bőség fölöslege 
és az ínség szüksége között így radi
kális határ vonódik meg: a kitölthe- 
tetlenség. A fölösleg a hiány kitölthe- 
tőségének eltévelyedettsége. A szent 
mint fölösleg azonban nem egy árnyék, 
se nem is egy képmás hamis fölösle
gének, hanem a nyomnak a karakte
rével rendelkezik. Az útmenti feszü
let nem egy kultusz képi fölöslegének

kiterjesztése a mindennapi közleke
dés közterébe, hanem az út mentéhez 
tartozó nyom, amely a kultusz funk
cionalitásán ugyanúgy kívülre vette
tett, mint a praktikus élet eszközei
nek rendeltetésszerűségén. Az ilyen 
nyom inkább útjelző, amely egyrészt 
a saját udvar és belsőség, másrészt a 
közös út, vagyis a Másikkal és az ide
genekkel való találkozás tere között 
húzódó határ jeleként van kihelyez
ve, ezért egyikhez sem tartozik hozzá, 
hanem vad terület. A sajátnak a má
sik közvetítésén keresztül való dialek
tikus megképződése közben belebot
lunk a vadba. A vad azt kérdezi: vajon 
az út, amelyen minden nap járunk, a 
megfelelő út-e? Vajon a cél, amit ki
tűztünk magunk elé, a megfelelő cél- 
e? Azt kérdezi: nem tévedtünk-e el út
közben? A bádogkereszt megtöri a tér 
homogenitását, és mint kérdező, a kér
désben már eleve beígéri az igaz utat, 
egy olyan utat azonban, amelyet nem 
járhat végig az ember, aki helyben la
kik. Az igaz út ugyanis nem a hely
ben lakás, hanem a vándorlás: akik 
erre lépnek, „kössenek sarut, de két 
ruhát ne öltsenek”, „se táskát, se ke
nyeret, se pénzt” ne vigyenek maguk
kal. Az efféle radikalizmus, amely az 
útmenti koldusszegénységet az önkén
tesség és a küldetésesség büszkeségé
vel akarja felruházni, a helyben lakók 
kényelmes otthonisága felől fölösleges 
túlzás, amely elvadulással, a belsőség 
elhanyagolódásával, a megművelt el- 
gyomosodásával fenyeget. Az útmenti 
feszület, mivel kint van szabadban, el
lentétben az intézményesült szent kép
pel, ugyanakkor ki van téve annak is, 
hogy a barbár az éj leple alatt meg
gyalázza. A bádog és a fa megmun- 
káltságának útszéli igénytelensége 
ugyanakkor már eleve megalázottnak 
mutatja a szentet, amely ráadásul az 
időjárás viszontagságainak is ki van 
téve. A szent nem tölti ki, és nem írja 
fölül az itthoniban termelődő hiányt 
és semmisséget, hanem a megtörtet 
mutatja. A szent így nem valami tel
jes, nem forrasztja egybe a széttört ré
szeket, nem törli el a megvont határo
kat. De a szent nem is a szétszórt vagy 
az eltékozolt, nem a tradíció kacattá 
visszaminősült múltfölöslege. A szent 
jön, mert az úton van, a szent így a 
vendégfölösleg. Ahol a vad elillan a 
határrengetegben, nyomként beígéri 
a szentet. De a szent nyoma fordított 
és előreküldött nyom, hisz már meg
előzte azt, aki csak ezután érkezik, s 
így annak ittlétét ígéri, ami majd csak 
a jövőben érkezik az otthoniba. Vajon 
az, aki az idegenből hazatért, s hallot
ta elillanni a vadat, felkészülhet-e az 
előre küldött nyomokhoz tartozó ven
dég méltó fogadására?

CSÍKI ANDRÁS
K ezem b en  h o s s z ú  k é s
Kezemben hosszú kés 
És így vagyok nyugodt,
Mindenhol repedés,
Az Isten elhagyott.

Vagy itt se volt nekem,
Sorsom bizonytalan,
Markomban végzetem,
Sehogy sem oktalan.

Bilincsel minden ujj,
Nem szökhet el sehogy,
Sok színes, nagy lebuj,

Élét koptatva fogy 
S rímet így vág, ha van 
Díszít’ni halk szavam.

részeges mondóka
egy kocka 
két kocka 
ejnye hát 
hogy tudja 
ez a láb

egy jobbra 
egy balra 
ki van már 
taposva 
a világ

egy utca 
két utca 
mindegyre 
hangosabb 
miatyánk

egy tudja 
hogy tudja 
mindenre 
rászáll a 
hazugság

úgy volna 
jó volna 
mindenki 
kúrálja 
ki magát

Cipők zoknival
Cipőtalpakban száradó sár,
Mocskos és átázott lábbelik,
A zoknik lyukadó magánya,
Feketén elnyúlik reggelig.

Fűzők csomóra megkötve jól, 
Esőszagtól bűzlő éjszaka,
Léptek melege párolog s a 
Hétköznapok tűhegyes szaga.

Úgy aludj, nem alszik semmi sem,
Csak te fekszel árván s betegen,
Körül félhomályban leng a vég.

Esőszag, bűzlik az éjszaka,
Otthon vagy, de nem találsz haza, 
Lyukadó magányban ténferegsz.
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S I M O N F Y  J Ó Z S E F  V E R S E I

excelláltam
excelláltam bánatból 
árnyékom magam alá 
gyűrtem nehogy beárnyékoljon 
meggátoljon valamiben

hogy ez jutott eszembe 
beborítanak sötét fellegek 
teljesen magamba zuhanok 
és hogy jól kezdődik a nap 
ez az egész áthúzva

az én valóságom 
más valóságokkal 
összhangban nincsen 
össze se jön semmi

magamat emésztem 
nem az időmet 
és bűzlök rettenetesen 
tán csak nem a saját

holttestemet cipelem 
ülök az éj korlátján 
füvek tócsájába 
lógatom a lábam

á th ú zva
jól kezdődik 
ez a nap
gyötrő fejfájásom 
teljesen megszűnt

nem mutatja
húzom
nyúzom időmet 
rágógumit 
szájából gyermek 
telnek a percek 
közepesre sikeredtem 
babérlevélen sosem ültem 
aki egész nap zabálja 
szégyen imitálom 
a végem semmi sem 
stimmel arcom 
nem mutatja a délutáni 
futballmeccset 
időjárást híreket 
nem mutat tavaszt 
nyarat nyirkos pincebűzbe 
vetett tükörablak

m in th a  csak  egy
ablakomra hajló 
ágon vadgalamb 
búg egymaga tavaly 
elpusztult társát 
élete végéig siratja 
mint én a meg se 
született fiamat

Baász Imre: Kalevala-illusztráció

ülünk mintha csak 
egy asztalnál 
ülünk a fagyban 
köztünk beláthatatlan 
hómező telepatikusán 
megéreztem ami most 
bekövetkezett mint egy 
űrből küldött telegramm 
mely húsz év múlva 
ér ide sejtettem 
sejtetted tükrözték 
százféle események 
mire számítottál 
mire számítottam 
mi jöhet közbe 
mi magunk csapkodtuk 
az erdőt hogy a vad 
szökjön puskavégre 
és most itt áll 
mire várok 
mire vársz 
ezt akartuk 
-  nem

régebben
napok óta 
hinti szórja 
fertőtlenítő 
szerét a tél

magamat kint 
felejteném 
csonttá fagyna 
reggelre hol ezt

hol azt felejtek 
kinn a kertben 
régebben tudtam 
szinte mindent

anélkül hogy 
lejegyeztem 
most cetlire 
írom a kulcs

a lábtörlő 
alatt és a 
virágcserép 
alá teszem

összegyű ltek
jegenyefám kiszáradt 
ráfeketedett 
lombja gyászruhája

nyárfám kiszáradt 
ráfeketedett 
lombja gyászruhája

juharfám kiszáradt 
ráfeketedett 
lombja gyászruhája

bodzafám kiszáradt 
ráfeketedett 
lombja gyászruhája

somfám kiszáradt 
ráfeketedett 
lombja gyászruhája

kökényem bodzám 
kiszáradt ráfeketedett 
lombja gyászruhája

összegyűltek 
temetik 
az erdőt

m a is
ma is az 
történik ami 
tegnap tegnapelőtt 
a semmi sokfélesége 
hányódom a tengeren 
egy szál deszkán 
deszkaszalmaszál 
honnan került ide 
nem vagyok égiek 
kegyeltje mentem 
az orrom után 
vonzott abűz a 
rothadás játszani 
nem szeretek írni is 
is csak éjfél után 
élet ez bárhova 
megyek magamat 
utazom be ha már 
nem leszek ki ügyel 
énjeim utcakölykeire

tem érdek
bánatom milyen eredetű 
pszichológus nem segít 
talán egy másik életemből 
hoztam magammal 
ahol tevebánatom volt
a púp m iatt---------
de most kedvem 
kedvező szél feszítse 
röpítsen magam 
nélkül szinte
cellamagányom szaggassa 
álljon romokban 
omoljon össze 
ötvenöt éves 
már nem leszek 
tartok a hatvannak 
mint szüretelésre 
váró szőlőhegynek 
nem várok az ihletre 
ami elmúlt miért 
sirassam évek sokát 
igazítva nem csak 
húsz harminc méteres 
hullámokból áll a tenger 
ott a temérdek mélység 
abba merülök most el

ha m ost
egyedüllétbe feketedett 
bogár neked meg mi bajod 
rusnyaság jössz egyenest a 
talpam alá nincs neked

asszonyod otthonod unokád 
a temető kapunál rád 
senkise vár letépnél egy 
szál őszi ibolyát neked

hoztam mondanád míg eléd 
teszi a gőzölgő vacsorát a 
sonkás kolozsvári káposztát

eltaposni téged csak egyetlen 
dologért lennék képes ha 
most nevemen szólítanál

beteln i
ahogy végig megy az utcán 
száz nyelven szól hozzám 
ahogy végig megy az utcán

mint egy pej paripán 
lovagolnék hosszú combján 
mint egy pej paripán

betelni vele nem lehet 
vonz vakít babonáz 
betelni vele nem lehet

száz nyelven szól hozzám 
lovagolnék hosszú combján 
vonz vakít babonáz
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A hűség költője
> » »  folytatás a 1. oldalról 
aki maga is a városban élő költő' érzése
it fogalmazta meg egy stilizált népiesség 
eszközeivel. A népköltő számára ugyanis 
természetes közeget jelent a falusi világ, a 
természet és a paraszti életrend. Horváth 
számára mindez a nosztalgia terepe volt, 
nem benne élt, hanem vágyódott utána s 
emlékezetében hordozta. Költészetének 
forrása az otthontalanság lett ezért: a 
falut elveszítette, a várost nem szerette 
meg, nyugtalannak, űzöttnek érezte ma
gát. „Jöttem valahonnan. / Megyek vala
hova. / Az én vándorlásom / nem szűnik 
meg soha” -  hangzik Az én vándorlásom. 
Egyik versében arról az idegenségéró'l 
panaszkodott, amely a városban körül
veszi (Ma a várost megutáltam), máskor 
meg arról, hogy a faluban sem érzi ottho
nosnak magát. A két életforma, a két vi
lág között magányba kényszerült, sérülé
seket szerzett, nehezen tudott választani, 
ahogy Deák Tamás mondotta, „parasz
ti Hamlet” lett belőle: tanácstalanul bo
lyongott a két szociológiai övezet bizony
talan határterületén.

A városi életben otthont kereső' és nem 
találó költő, érthető módon, fellázadt az 
általa megtapasztalt társadalmi viszo
nyok ellen, és ez a lázadó hajlam tette ért
hetővé, hogy a háborús évek után, midőn 
Erdélyben elérkezett a földrengető tár
sadalmi változások ideje, az elsők között 
kötelezte el magát az akkor még igazsá
gosnak remélt új társadalom mellett, 
és lett a hatalmat megszerző kommunis
ta párt szövetségese. 1945-ben megjelent 
verseskönyve: a Nehéz szántás az új erdé
lyi magyar irodalom egyik első dokumen
tuma volt. A változó életről hozott hírt ez 
a verseskönyv: a parasztság új reményei
ről, és a román—magyar megértés, össze
fogás szükségszerűségéről beszélt, amely 
Észak-Erdély Romániához csatolása s a 
romániai társadalom demokratikus át
alakulása idején fokozottan előtérbe ke
rült, Lám, most melyiknek fáj jobban?, 
Hazugság ellen és Arad a falu című ver
seiben Horváth István elutasította azt 
a politikát, amely a két népet annyiszor 
uszította egymás ellen, s Erdély nemze
teit megosztva próbálta érvényesíteni a 
maga hatalmi érdekeit. Vagyis ítéletet 
mondott mind a magyar, mind a román 
nacionalizmus felett. És a két nép össze
fogását sürgette, testvériségük és egy
másrautaltságuk eszméjét hangoztatta. 
Horváth István gyermekkorában tanulta 
ki az „együttélés” iskoláját, s a háborús 
évek után románok és magyarok egyfor
mán ennek az „együttélésnek” a gyakor
lati kialakításán fáradoztak.

A költő a közélet sűrűjébe került, sza
vának súlya volt, illetékesnek érezte ma
gát, s egy közösség szószólójaként fogal
mazta meg műveit. Nagyra értékelte azt 
a „társadalmi megbízatást”, amely művé
szetének fokozott megbecsülésében, támo
gatásában is megmutatkozott. „Lelkűket 
hordom, az érdes babonásat. / Éledének 
bennem megkövesült vágyak. / Testet nem 
öltött eszmélések, lázak, / s nagy akará
sok testesülnek bennem” -  írta Ez vagyok

én című versében a közösség tolmácsának 
jogos büszkeségével. Az illetékességnek ez 
az érzése okozta, hogy otthontalanságtu- 
data lassan megszűnt, a város iránt érzett 
idegenkedése feloldódott, „...szeretlek, vén, 
kincses város; / itt érzem az erdőm ölén, / 
ahol vadgalambok szólnak, / s falum ege 
borul fölém” -  hangzik Kolozsvár című 
költeménye, amely már nem a falu, ha
nem, ellenkezőleg, a város nosztalgiájáról 
tesz tanúvallomást. Horváth István végle
gesen városi emberré vált, Magyarózdot 
Kolozsvárra cserélte fel nemcsak lakóhely 
szerint, valójában a város sűrűbb, forgal
masabb életében érezte otthon magát.

Horváth István az új erdélyi magyar iro
dalom elismert személyiségei közé került, 
egyre-másra jelentek meg kötetei és egyre- 
másra kapta az irodalmi díjakat. Valljuk 
meg, ahogy mások esetében, nála sem szol
gálta a költői integritás megőrzését a gyors 
siker: Horváth István nem tudott nemet 
mondani a mindinkább zsarnoksággá zül
lött politika csábításának, költészete egy
hangúvá és színtelenné vált, és csak életé
nek utolsó alkotó évtizedeiben talált vissza 
indulásával költői értékeihez. A kései ver
sek a lázaktól fűtött és a lázakat csillapí
tó, zaklatott és megnyugvást kereső, szo
rongó és megbékélt költő üzenetét hozták. 
Horváth István az elmúlás elégiáit írta

Római kori kerámia a Telekbó'l

(Lobogó nyarak levelét, Forog a köszörű
kő, Hiába felelsz), magányról panaszkodott 
(Forgó ajtó közt), számvetésre készült, hogy 
megerősödve tudjon szembenézni megpró
báltatásaival (A prés). Nemegyszer keserű 
gondolatokkal emlékezett meg költői útjá
nak kitérőiről, sorsának kegyetlen próbá
iról. A bizalom, a felépülés, ha kell, az új
rakezdés igénye azonban áthatotta ezeket 
a verseket is. „Szétmaródtam az évek / fo
gai közt.. / És most a verseimben / Próbálok 
összeállni” -  mondja Vallomás című költe
ményében. Erőgyűjtés, orvosság gyanánt 
eszméletének eredeti élményeit kutatta fel: 
gyermekkorára emlékezett, a szülőfalu: 
Magyarózd természeti képét, a mezei mun
ka nevelő erejét idézte fel (így szeretni csak 
ők tudtak).

A művészi újjászületés ezekben a ver
sekben: Horváth István elégiáiban történt 
meg. Schillernek az elégiáról adott elem
zése óta tudjuk, hogy az elégia az eszmény 
és a valóság összemérésének, összehason
lításának műfaja, s a költő morális fölé
nyével ítéli meg azt a valóságot, amely ál
talában elmarad az eszmények mögött. 
Horváth István elégiáiban is jelen van ez 
a morális indíték, nevezetesen a számve
tés mozzanata. Kései versei nem csupán

nosztalgikus érzéssel fordultak a múlthoz, 
az ifjúsághoz, hanem a számvetés igé
nyével is. E versekben egyszersmind esz
ményeinek panorámája is kibontakozott. 
Különösen Kiáltás halál ellen (1973) című 
verseskönyvében, amely elégikus érzület
tel beszélt a múló időről, a kísértő elmú
lásról, s határozott hivatástudattal, mo
rális érzékenységgel vetett számot a költő 
sorsával, eszményeivel.

A számvetés és az eszményeket felmérő 
vizsgálat közelebbről az intellektualizált 
költészet lehetősége és feladata. Horváth 
István kései költészetében is az intellek- 
tualizálás jelentette a valódi és jelentős 
művészi újítást, az igazi alkotó fordula
tot. A „költői gondolat”, amelyet Székely 
János kért számon az ötvenes évek ver
seiben, ebben a kései költészetben már 
elnyerte természetes helyét és szerepét. 
Ezért le kell számolnunk azzal a minősí
téssel, amely Horváthot lényegében „né
pi” költőnek tekintette. A Harmat a fű
szálon s a Kiáltás halál ellen költője már 
nem „népi” költő volt, a szónak abban az 
értelmében, ahogy az volt pályája elején. 
Még akkor sem, ha gyakran használta is 
a népköltészet ösztönzéseit, a népdalok 
képteremtő módszerét, szerkesztésmód
ját vagy ritmusát. (Ámbár a korábbi egy
hangúbb szerkezeteket és ütemeket mind 
gyakrabban váltották fel bonyolultabb s 
újszerű eszközök!)

A „népköltői” szerep ugyanis már az öt
venes években sem volt ellentmondás nél
küli. Deák Tamás szellemesen utalt azok
ra az ellentmondásokra, amelyek a költő 
helyzete és szerepe között keletkeztek. 
„Horváth István -  írta -  sokat olvasott, 
de mindezt nem vette tudomásul. A ma
ga költői függetlenségét nem akarta az 
irodalom egyetemes tanulságaira bízni. 
Telefonált, repülőgépre ült, marxista filo
zófiát tanult, külföldre utazott, bizonyára 
Daniét és Apollinaire-t is olvasta, de egy 
rosszul értett hűség nevében a gyermek
korában keze ügyébe került ásóval-kapá- 
val művelte a költészetet. Vállalkozása 
így lett anakronisztikus kalanddá.” E jel
lemzés az ötvenes évek verseire vonatko
zik, amelyek valóban egy anakronisztikus 
szerep dokumentumai voltak. A kései ver
sekben viszont éppen a helyzet és a szerep 
ellentmondása nyert szerencsés megol
dást: Horváth István a gondolkodó, sorsá
val számot vető költő igazabb szerepét vál
lalta, s ezzel a saját művészi személyiségét 
teljesítette ki, lehetőségeit váltotta valóra. 
Ó maga is tudta, hogy a „népköltő” szerepe 
ma már korszerűtlen, s hogy szükségsze
rű volt az átalakulás. O is megírta a maga 
„szarvasénekét”: a búcsú versét; a búcsú
ét, amelyet hajdani életformájától, hajda
ni ihletűitől és hajdani önmagától kellett 
vennie (Egy a szarvassá vált fiúk közül). 
O is szorongó szívvel és sajgó érzékkel ál
lott az előtt a világ előtt, amelyet végkép 
lezárt számára az elmúló idő. (És ame
lyet legfeljebb tudós folkloristaként, tuda
tos gyűjtőként kereshetett fel, mint ahogy 
meg is tette a Magyarózdi toronyalja című 
nagy műve munkálatai során.) A népi ih
lettel s a „népköltő” szerepével azonban le 
kellett számolnia, és költészetének jelen
tőségére utal, hogy ez a leszámolás igaz és 
modern versek egész sorában sikerült.
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzetek
1. S z ív b ő l, ig a z á n .. .
Tudtam, hogy vissza fogtok sírni, 

mondja a tündérkisasszony, ott áll a 
kék tó, tiszta tó partján, előtte a hó
fehér hattyú saját tükörképét csodál
ja a vízben, az alkony rózsaszín párái 
a lá tha tár szélén bíborrá sűrűsödnek, 
áll a szomorúfűz lehajló ágai alatt, és 
mondja: Tudtam; s egy észrevehetetlen 
mozdulattól lehull a fátyola, minden 
öltözéke az aranykorona, de két kezé
vel széttárja maga előtt az ezüst lep
let, melyen olvashatóvá lesz a kék be
tűkkel hímzett felirat, Hidj, Remély, 
Szeres, hogy Boldog lehes... Habtestén 
rubintos pára-visszfények, és moso
lyog: tudtam, hogy vissza fogtok sírni, 
és azt mondjátok, hogy akkor m ár in
kább...

Amikor a múlt század legelején, 
vagy még azeló'tt a művészet berkei kö
rül a múzsák lant-pöngetéseit kezd
ték túlharsogni a tudákos ideológusok, 
m ár akkor, mindjárt a legelején elkö
vettek néhány nagy csúsztatást, fer
dítést, csűrcsavart; mikor harcot h ir
dettek a romantika s a romanticizmus 
ellen, amikor a szép, a fennkölt, a har
monikus eszméit megkezdték egybema- 
szatolni a giccs fogalmával, vagy leg
alábbis a giccs-veszéllyel, elhallgatták, 
hogy éppen a rom antikának a taktikai 
jelszavait abszolutizálják. ...Tudniillik, 
hogy a művészetet ne a szép, hanem a 
különös, az érdekes, az eredeti foglal
koztassa, hogy a művész ezeket keresse; 
ugyanakkor a százezernyi giccs-meg- 
határozás, értelmezés és giccs-leküz- 
dés során nem átallották azt a teóriát 
elsütni, hogy a giccs keletkezésének az 
oka a „giccs-ember”. Ebből az következ
ne, hogy az emberiség többsége alacso
nyabb rendű, sekélyes lelkivilágú, akik 
ellen küzdeni kell!

Elhallgatván többek közt azt a sa
játságos tényt, hogy előfordul: egészen 
nagy írók, költők, művészek alkotásai
ba is be-beszivároghat egy-egy giccses 
mozzanat, elem, életművébe egy-egy 
giccses alkotás is. Az is jellemző, hogy 
e művészet-teoretikusok, amikor a ha
gyományos művészet értékrendjét tá 
madják, követendő például tűzik ki a 
gyerekek, „primitívek” és elmebetegek 
alkotásait; holott ezeknek legalább ak
kora része giccs, mint a többi roman
tikapótló terméknek (illetve, nagyon 
sokszor csak szeretnének giccsértékű- 
ek lenni, de ez sem sikerül). És éppen 
itt, az elmebetegek és egyes primitív
nek nevezett, egzotikus műtermékek 
kapcsán szembetűnik a legsunyibb el
hallgatás: giccs nemcsak a szépelgés, 
az érzelgősség, a bájolgás mezején te 
rem, hanem legalább ugyanannyi a 
rútság, az iszony, a borzadály, az undo

rító, az émelyítő, a nyomasztó, a szörny- 
ködés (lásd: horror) ültetvényein is.

A rú t giccs és a modernista giccs el
len nincs annyi kirohanás, felháboro
dás, affektálás, sápítozás, m int a szép
nek, bájosnak, kedvesnek látszani 
akaró giccsek ellen. És elhallgatás fe
di a lényeget is: a giccset nem a tém á
ja, hanem a kivitelezés alacsony szín
vonala, tehetetlensége vagy naivsága 
hozza létre. Mivel a giccs olyan nagyot- 
mondás, amit a részletek nem hitelesí
tenek!

Érdemes felfigyelni a magát „legigé
nyesebbnek” feltüntetni áhító művé
szeti irányzatoknál egy újfajta giccsre, 
különösen a szobrászatban és színé
szetben: „áttörni a mű, illetve a művé
szi teljesítmény és a műélvező közötti 
láthatatlan falat", a művet és a szem
lélőt ugyanabba az erőtérbe helyezni. 
Vagyis intimizálni, banalizálni, pro- 
fanizálni. A tudomány vagy a történe
lem hőséről készült szobor a gyalogjáró 
szélén, a járókelővel egymagasságban 
álldogál, a költő lekuporodik a virág
ágyás szélére; a tündérkirálylány fel
csimpaszkodik a rakpart kerítésére. 
Karonfoghatom a héroszt, barackot 
nyomhatok a költő fejebúbjára, megva
karhatom  a tündér orrát. A kiemelés, 
körülhatárolás nélkül a járószintre he
lyezett kegytárgy szinte provokálja a 
szentségtelenítést!

Hajdan a legegyszerűbb emlékoszlo
pot is, ha nem több, de két lépés szé
les sáv, akármilyen alacsony kerí
téssel, de elválasztotta a közönséges 
jövés-menéstől. A színész és a néző ma 
olykor egy szinten helyezkedik el, sőt 
beül mellém a sorba, hadd érezzem ve
rejtékszagát és lássam a festékek zsír
já t az ábrázatán.

Ez a giccs-gerjesztő beállítás nem 
az ábrázolás tarta lm át, nem is az áb
rázoló művészt kínálja nekünk, hanem 
a látványtervező „merészségét”, a ren
dező fölényét, a menedzser stílusát. 
Vacsora helyett a főpincér ágálását. 
Az igaz, hogy ezek a művészet-nadá- 
lyok nem érdemlik meg a három lépés 
távolságot, viszont a művészet megér
demelné. Anélkül a giccsel egy szintre 
kerülhet, még ha ő maga nem is az.

2 . K i k in e k
a  f e le s é g e ?
Amikor olvastam volt Borbola 

Jánosnál, hogy mondái királylányunk
nak, Emesének a neve, ha óegyiptomiul 
olvassuk ki, azt jelenti, hogy Holdleány, 
felujjongtam: hát persze, hiszen ma
gyarul is: Éj mása! Emesu.

Az éj eredetileg holdat jelent, vesd ösz- 
sze: nappal-éjjel... És az is szokásos, 
hogy a j-hang kimarad, lásd nemcsak 
éccaka, hanem észak stb. Nyilvánvaló

az is, hogy egy hercegkisasszonyt in
kább neveznek holdleánynak, mint 
szoptató kocának.

Igen ám, de jönnek a „törökösök”: a 
disznó a régi török népeknél totemál
lat volt. Sőt, az ótürköknél is meglévő 
Kán uralkodó, herceg, vezér jelentés
ben nyilván azonos a kan szóval; tehát 
az emse is tartozhat a földi előkelősé
gek övezetébe.

Lehetséges. Csakhogy Emesének más 
vonzata is van. Emese álmában egy ma
dárral, sassal, karvallyal vagy turullal 
szerelmeskedik és esik tőle teherbe. Ez 
a motívum azonban (igen részletesen 
olvashatni erről Magyar Adorjánnál!) 
nem etnospecifikus. Ez a madárférj mo
tívuma... Van, ahol hattyú, van, ahol 
galamb, vagy éppenséggel griffmadár! 
Magyar Adorján szerint a lüdérc, lidérc 
neve szóról szóra ezt jelenti: lúd vérc\ A 
ludat nem kell magyarázni, a fércben 
a véric) úgyszólván azonos a férij) szó
val; a fércei ige a nép nyelvén a mada
rak közösülését jelenti, függetlenül a t
tól, hogy etimológiai szótárunk szerint 
a német fitzen: matringol, gubancol je
lentésű igéből jönne. A magyar szem
léletben, aki fércei, az nagy öltésekkel 
varr. Egybeköt, egybefűz.

Nem olybá tűnik, mintha eufemiz
mus lenne. Ugyanis, mi az a fér, vér, 
ami teljesen egybecseng a latin vír=férfi 
szóval? A férj nem rangot adó kifeje
zés: csak nemi partnert jelent, állan
dó, nyíltan felvállalt kapcsolatot, mert 
különben a nőnek a házasságban embe
re vagy ura van, a férfinak pedig asz- 
szonya, ami ugyancsak úrnő jelentésű. 
A fér ige (lásd: belefér) azt jelenti, hogy 
belemegy, behatol. Nyilván kapcsolat
ban van a fúr  igével is. Főnévként azon
ban a fér -  a far, „hátsórész” jelentésű 
szónak magas hangrendű párja; jelen
tésben pedig éppen az ellentéte, mint 
ahogy a /an(tájék) a fenlek) ellentéte."

Tehát a feleség eredetileg fereség, fér
jesség volt (a nemi kapcsolatban el
foglalt helyzete miatt) és a fereség szó 
változott (nem szokatlan módon) fe/e- 
ség-gé. Azért nincs nőnek felesége, a 
nagy feleskedés ellenére sem, csak fér
finak. E kis jegyzet nem alkalmas tér 
további részletezésre, csak egy ötlet ú t
nak indítása. Egyébként a disznót je 
lentő szó a törökben hangzási asszociá
ció révén fennköltebb szót is idéz. (Lásd 
Tonuzaba besenyő király nevét is.)

Még csak annyit: nem lehet ele
get emlékeztetni arra, hogy a totemál
lat nem maga az ős, hanem az az állat, 
amelyikbe a meghalt ős lelke költözött, 
így minden Emese büszkén átérezheti, 
hogy ő Éj mása, azaz Holdleány...

*Az „oltás-öltés-verés-hímzés” hordozta 
képzetek sokirányú kapcsolatban vannak  az 
IVARművészet területével, csak rejtjelezve. Az 
egyértelműen durva mondás, hogy a z  asszony  
verve jó , eredetileg kétértelm űen „finom”.

15



HELIKON

POTOZKY LÁSZLÓ

Szatellitek
Egyedül mentem végig az udvaron.
A kapu közelében álló kis csoportok 

elnémultak közeledtemre, röpke pil
lantást vetettek rám, majd félresik
latták tekintetüket. Nem köszöntem 
senkinek. Igyekeztem minél feszte- 
lenebbül járni, de úgy éreztem, min
den egyes lépésem túlzottan kimun
kált, művi mozdulat. A büfésnő éppen 
egy tejföllel megkent lángosra ere
gette a sajtreszeléket, mihelyt észre
vett, még pislogni is elfelejtett, csak 
állt tátott szájjal, mozdulatlanul, ta
lán még az ujjai közül alápergő sajt- 
csíkocskák is megtorpantak a levegő
ben egy pillanatra. Az udvar másik 
végén futballmeccs zajlott. Elsőnek a 
kapus figyelt fel rám, és mintha tel
jesen kirekesztené magát a játékból, 
kezével a kapufélfának támaszkodva 
bámult. Egyik támadó kihasználta a 
helyzetet, gól. Felugrani készült, dia
dalittas mozdulata azonban félbema
radt, társai is abbahagyták a játékot. 
A gól öröme-bosszúsága meg sem kö
zelítette tudatukat, csak álltak moz
dulatlanul, és néztek engem.

Beértem a líceum épületébe, végig
mentem a folyosón. Nem találkoztam 
senkivel, mindenki kint várta a be- 
csengetést. A faliújságra új hirdetése
ket rajzszögeztek, de nem álltam meg 
elolvasni, betértem az osztályterembe.

A táblán a tegnapi lecke maradvá
nyai fehérlettek, valami földrajzi ne
vek, már nem emlékszem pontosan. 
Beültem a helyemre, táskámat belök
tem a padba, majd folytattam a teg
napelőtt abbahagyott ügyködésemet: 
körzővel cirkalmas díszítést faragtam 
a pad lábába. Nemsokára megszólalt 
a villanycsengő, léptek özönlöttek a fo
lyosóra. Valaki vonalzóval a falburko
laton kerepelt, hamarosan megtelt az 
osztály. Padtársam néma biccentéssel 
ült le mellém, felkönyökölt, tenyerét 
dörzsölgette, ujjaival babrált, közben a 
lábát rázta, és homlokráncolva figyelte 
a táblát. Nagyon érdekelhette a téma. 
Úgy sejtettem, akar mondani valamit, 
magyarázkodni, mentegetőzni szeret
ne, de csalatkoztam. Továbbra is ren
díthetetlenül hallgatott.

Fél nyolcat mutatott a címer alá 
akasztott óra.

Pontosan úgy ültem két nappal az
előtt is, amikor benyitott az osztályfő
nök elvtárs, és szólított.

-  Keresnek -  mondta az ajtó előtt. 
-  A kapusszobánál.

Vártam, hogy induljon s én követ
hessem, de ő hátat fordított, és sza
kállábán turkálva kitekintett az ab
lakon. Megfeledkezhetett rólam,

gondolatait egy vidám dallam fosz
lányai közé menekítette, a taktust is 
verte cipője orrával. Jó ideig eszem
be se jutott, vajon ki kereshet és mi
ért, annyira megdöbbentett osztályfő
nököm szórakozottsága. Egyszer csak 
megfordult, és mintha meglepte volna 
jelenlétem, nagy szemeket meresztve 
intett, induljak. Nem ismertem rá: di
ákpárti tanár volt, aki, ha tehette, tá
mogatta, segítette tanítványait.

Útban a kapusszoba felé rángató
zott a gyomrom, hányinger kerül
getett. Be akartam nyitni a kapus
szobába, de ahogy megmarkoltam a 
kilincset, a tanári mosdó ajtaja előtt 
álló, fekete öltönyös, sörtefrizurájú 
alakra lettem figyelmes. Ereztem, ő 
vár rám. Félbehajtott papírlapot nyúj
tott felém.

-  Tanítás után jelenj meg a 
Márványpalotában -  mondta, s azzal 
sebes léptekkel kiment a főbejáraton.

Visszatértem az osztályba. Éppen 
énekóra volt, indulókat, hazafias da
lokat énekeltünk. Néhányan meg
kérdezték, mit akart az osztályfő
nök, de én csak vállat vontam, nem 
akartam elrontani a meglepetést. El 
sem olvastam a lapon az írást, tud
tam, miről van szó: mi másért hí
vatnának a Márványpalotába, ahol 
az Ifiszövetség székel, mint hogy kö
zöljék, kitüntetnek építő tevékeny
ségemért, az ifjúsági gyűlések és ki
rándulások szervezésében tanúsított 
odaadásomért. Hírből hallottam, jár
tak el így másokkal is. Már el is kép
zeltem, ahogy a következő ünnepkor 
kiszólítanak a pódiumra, és az egész 
iskola előtt érmet akasztanak a nya
kamba. Talán még egy versemet is 
felolvashatom. Mindenki egyenruhá
ban, lengenek a szélben a vörös szala
gok, taps, éljenzés.

Alig bírtam kivárni a tanítás vé
gét. Nem tudtam figyelni az órákon, 
állandóan a rám váró kitüntetésen 
járt az eszem. Képzeletben százszor 
is lepörgettem a jelenetet, ahogy az 
Ifiszövetségen egy magas rangú elv
társ mosolyogva kezet nyújt, hellyel 
kínál, üdítőt meg süteményt hozat, 
majd szélesen mosolyogva megdi
csér. Az utolsó csengetés után elsőnek 
hagytam el az osztályt. Szemerkélt az 
eső, táskámat a fejem fölé tartva, sza
porán lépkedtem az utcán. Ebédelni 
sem mentem haza, egyenesen a 
Márványpalota felé vettem az irányt. 
Nem volt messze a líceumtól, mégis 
jó időbe telt, míg odaértem, állandó
an tócsákat, eldugult kanálisokat ke
rülgettem, igyekeztem nem felverni a 
nadrágom szárát. Valahányszor las
sítanom kellett, mérgesen dohogtam 
magamban, azt hittem, sosem érek 
már oda.

A Márványpalota komor, három- 
emeletes épülete újonnan felhúzott 
tömbházak szomszédságában állt. 
Rácskerítés szegélyezte, udvarán ka
tonás rend uralkodott. A sima be
tonsétányok fénylettek az esőben, 
a szökőkútban fegyelmezetten ível
tek a vízsugarak. Égy őrházban ka
tona posztolt állához szíjazott roham
sisakkal, vállra vetett géppisztollyal. 
Végigmentem a főbejárathoz veze
tő ösvényen, megtörültem a lábam, 
az előtérben lepalltam iskolai egyen
ruhámat, és ujjaimmal megfésülköd- 
tem. Felmutattam az idézésem a szol
gálatosnak, mire ő a földszinti folyosó 
végére irányított. Alig tudtam palás
tolni meglepetésemet: mióta az esze
met tudtam, az Ifiszövetség székhe
lye a másodikon volt. Nem hallottam, 
hogy elköltözött volna.

Rövid keresés után masszív ajtó 
előtt álltam meg, melyen a táblácska 
egy felügyelő elvtárs nevét és rangját 
tudatta. Hirtelen arra gondoltam, ide 
az embereket nem kitüntetés céljával 
szokták beidézni, de aztán eszembe 
jutott, nekem nincs semmi félnivalóm, 
ha kell, ifiszövetségi becsületszavam
mal erősítem meg feddhetetlensége
met. Elszontyolodtam: mégsem tün
tetnek ki, bizonyára félreértésről lesz 
szó, talán rosszul címezték az idé
zést, vagy összetévesztettek valame
lyik iskolatársammal. Jobb kezemből 
a balomba vettem át táskámat, azon 
töprengtem, hogyan kopogjak: aláza
tosan, illedelmes félénkséggel, vagy 
bátran, határozottan? Mintha vala
miféle gondolatolvasó szerkezet mű
ködtetné, az ajtó kitárult, én meg té
továzás nélkül beléptem.

Az ablak nélküli helyiségben nem 
volt egyéb, csak egy súlyos íróasz
tal két, bíborvörös plüssel bevont ka
rosszékkel. A fényesre sikált padlón 
a falra szegezett címeres zászló szí
nei tükröződtek. Simára borotvált ar
cú, egyenruhás férfi ült az asztal mö
gött, keményített ellenzőjű sapkáját 
kezében forgatta. Intett, kerüljek bel
jebb. Felmutattam az idézésem, de ő 
hanyag kézmozdulattal elhárította, 
jelezve, tudja, mi járatban vagyok, 
majd hellyel kínált. Csak akkor vet
tem észre, mennyire átázott a ruhám. 
Megborzongtam. A felügyelő elvtárs 
a sarokba állított fogas felé mutatott, 
akasszam fel a kabátomat, majd mi
kor újból leültem, mélyen a szemem
be nézett, és kinyitotta íróasztala fi
ókját. Egy csomag rágógumit vett ki, 
egyet a szájába csúsztatott, a töb
bit pedig maga elé tette az asztalra. 
Engem nem kínált meg. Egy darabig 
csámcsogva majszolt, olykor csettin- 
tett egyet, éreztem a szájából felém 
áradó édeskés illatot.

Ajtók csapódása, léptek kopogá
sa hallatszott kintről. Feltűrt ing-

1 6



HELIKON

ujjú férfi nyitott be, vékony aktacso
mót helyezett az asztalra, tisztelgett, 
majd szó nélkül távozott. A felügyelő 
elvtárs hátradőlt a székében, kereszt- 
betette lábait, majd nyakkendőcsomó
ját igazgatva megszólalt.

-  Tudod, mit jelent a nemzetbizton
ság fogalma?

Bólintottam.
-  A kollégáimmal a nemzetbiztonság 

megőrzéséért harcolunk. Fontosnak 
tartod a munkánkat?

Ismét bólintottam.
-  Feladatunk azonban nem egysze

rű, rengeteg ember teljes odaadását 
igényli. -  Fellapozta az előtte heverő 
aktákat. -  Tudod, hogyan vagyunk ké
pesek elvégezni ezt a nehéz munkát?

-  Nem, felügyelő elvtárs -  feleltem. 
Erősen kapart a torkom, megfázhat
tam az esőben.

-  Képzelj el engem, mint egy nagy in
formációbegyűjtő műholdat. Körülöttem 
meg sok kicsi szatellit 
kering, ők tudósítanak 
mindenféléről, ami ér
dekes lehet számomra.
Tiszta?

Nem tudtam kibogoz
ni, mire céloz.

-  Nem teljesen, fel
ügyelő elvtárs.

-  Nem érted a metafo
rát?

-  Sajnos nem, felügye
lő elvtárs -  feleltem kis
sé szégyenkezve.

-  Furcsa. Pedig úgy 
látom, kedveled az iro
dalmat -  mondta, mi
közben két ujja közé csip
pentve egy lap gépelt 
oldalát vizsgálta.

-  Igen. -  Csak akkor 
ötlött eszembe, lehet, 
komoly bajban vagyok.

-  Egész jók a verse
id. Ezt te írtad, ugye? -  tette elém a 
kezében tartott lapot.

Azelőtt sosem láttam legépelve a 
verseimet. Idegennek tűntek, mintha 
nem is az én toliamból születtek vol
na. Nem éreztem sajátomnak a lapon 
hemzsegő betűket, a megannyi, me
chanikusan odavert tusvonást. De 
hogy kerülhettek az írásaim a fel
ügyelő elvtárshoz? Csak néhány ba
rátomnak mutattam meg a kéziratai
mat, köztük a padtársamnak is..., aki 
lemásolt néhányat füzete hátsó olda
laira. Azt mondta, nagyon tetszenek 
neki.

A felügyelő elvtárs visszatette a la
pot a többi közé.

-  Szép költemények -  ismételte - ,  
de helyenként rájuk férne némi csi
szolás, nem gondolod? Itt-ott félreért
hető a szöveg, és nem vet rád a legjobb 
fényt. Vedd ezt jóindulatú figyelmez
tetésnek, és fontold meg, amit mond

tam a szatellitekről. Lesz időd gondol
kodni.

Sosem gondoltam volna, hogy a 
Márványpalota alagsora többszin
tes. Már vagy fél tucat lépcsősoron le
ereszkedtünk, és még mindig men
tünk lefelé. A festetlen falak végtelen 
hosszan nyúltak a sötétbe, sehol egy 
fényforrás, csak két kísérőm kezében 
viliództak a zseblámpák. Rohamosan 
melegedett a levegő, valahonnan gé
pek fújtatását hallottam. Eszembe ju
tott, a felügyelő elvtárs szobájában 
hagytam a táskám meg a kabátom. 
Szóltam is kísérőimnek, de nem en
gedtek vissza, azt mondták, nem lesz 
semmi baja a holmimnak, ne aggód
jak, inkább nézzek a lábam elé.

Nem tudom, hány folyosón men
tünk végig, hány lépcsőn ereszked
tünk le, mire egy halvány fényben 
derengő terembe értünk. A mennye

zethez csigaszerkezetet rögzítettek, az 
arra feltekert fémsodronyon étellift
hez hasonló alkalmatosság függött a 
padlóba mélyedő szögletes lyuk fölött. 
Kísérőim utasítottak, másszak bele. 
Megkérdeztem, mi az, erre egyikük 
az arcomba öklözött. Annyira meg
lepődtem az ütéstől, hogy ellenkezni 
sem volt erőm, mikor betuszkoltak. A 
szerkezetet alkotó rudak nyomták a 
hátamat, nem tudtam felegyenesedni, 
de leülni sem.

Görnyedten álltam, nyelvemmel al
só fogsoromban kutattam, úgy érez
tem, meglazult az egyik fogam. 
Hirtelen megrázkódott a ketrec, és 
hangos csikorgás közepette ereszked
ni kezdett. Nem mertem ordítani, ne
hogy még mélyebbre süllyesszenek, 
még láttam kísérőim falra vetülő ár
nyékát. Aztán megállt a szerkezet, 
beszélgetés foszlányait és léptek dobo
gását hallottam fentről, majd kialudt

a termet megvilágító gyenge fény is. 
Egyedül maradtam.

A sötétség az orromra ült.
Minden porcikám elzsibbadt, már 

azt sem éreztem, nyitva van-e a sze
mem, vagy sem. A közelben lehe
tett a kazánház, pokoli volt a hőség. 
Kezeimet annyira sem tudtam fel
emelni, hogy kigomboljam az ingem, 
csak a nadrágomat toltam le, nagy 
körülményesen, csekély hűsülés re
ményében. Időnként úgy véltem, hal
lom a lábszáramon alápörgő verej
ték pattogását a nadrágom szövetén. 
Nyelvem megduzzadt, szárazán súr- 
lódott ajkaimhoz. Szempilláim elne
hezültek, nem tudtam eldönteni, ál
modom-e, vagy sem. Aztán eszembe 
jutott, bizonyára ébren vagyok, mert 
olyanról még nem hallottam, hogy az 
ember álmában álmos legyen. Szűnni 
kezdtek a zajok, öntudatom fokozato

san zsugorodott. A leg
utolsó dolog, amire em
lékszem, az egy hang: 
mintha valami folyadék 
csordult volna a ketrec 
fémpadlójára. 

(Szatellitek.)

Hátracsapódnak a 
székek, felállunk. A ta
nár elvtárs naplóval a 
hóna alatt lép be. Nem 
néz ránk, leül a katedra 
elé, névsort olvas. Mikor 
hozzám ér, nem mond
ja ki hangosan a ne
vem, csak kipillant a ke
mény kartonlap mögül, 
és nyugtázza, jelen va
gyok.

Aztán mély basszusán 
belefog a magyarázatba. 
Füzeteink fölé hajolunk, 
serényen körmölünk. 

Jegyzetelés közben meglazult fogamat 
nyomogatom a nyelvemmel. Gépiesen 
kaparom a füzetlapot, mindent gondol
kodás, kétely nélkül leírok.

Fokozatosan zsongul el a ta
nár hangja, teljes csönd vesz körül. 
Felnézek, egyedül vagyok a terem
ben. Megszorítom a töltőtollam szá
rát, megreccsen a silány fröccsentett 
műanyag. Végre tudok gondolkodni.

Friss oldal. Halvány segédvonalak, 
azokra merőlegesen vörös filccel meg
húzott margó. Toliam halk csikordu- 
lással fut a lapon, nem fröcsköl, nem 
piszkol, szavaim tiszták.

írok:
Egyszer talán partot érünk mind

annyian. Messzi, kék homályba vesző 
szigeten, hol lágy vonalú, tiszta kezek 
morzsolják homokká a kavicsot, ahol 
az éles, törött kagylóhéj a múlté, és 
már csak csillámszemként szikrázik a 
porban.
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KŐVÁRI ILONA

Oda merek...(?)
Dankuly
Csaba (vagy csabÁ?)
mér’?
mer szék.
...és mindegy, hogy hogy írom: 

mer’szek, merszek, merszek vagy 
mer©szek, akkor is aláhúzza a Word, 
„(talán azért, hogy már startból ne higy- 
gye azt senki, hogy itt pusztán versekkel 
van dolga?)” (Dankuly). Talán jobb is, ha 
mindjárt elfogadom az új műfajmegjelö
lést, s merészen be is vezetem a már meg
lévő lírai állományba, s egyúttal a Word 
szótáranyagába is.

Mivel van tehát dolgom? Ha valóban 
merészséggel, merész versekkel, akkor 
merész dolog ezekről írni is: mer’ ész kell 
hozzá. Kicsit olyan ez mindkét oldalról 
(szerzőéről és olvasóéról), mint egy-egy 
próbálkozás: kísérletezés a témával, be
szédmóddal, amiből lesznek aztán a mer
szek; és kísérlet a reflexióra, valamivel 
szerényebben, mivel a merszek már ki
gyúrt, edzett alakok (lásd Dankuly el
ső kötetét, az Egyfajta edzést). Nem ma
rad más hátra, mint gyorsan felmérni az 
erőviszonyokat, és megszámlálni a me
rész ciklusokat: Taktik, Egy X, Schizo, +, 
Help.

Gyanútlanul lüktetek a Taktik taktu
sára, s kb. a Csatolt fájlnál levonom én is 
a Nagy Filozófiai Tanulságot, hogy min
den, amiről szó (pontosabban betű) van, 
az az eszközökön keresztül jut el hozzám, 
s a lényeg nem is annyira a kódolt tarta
lom, mint maga a kódolási stratégia, a 
médium. A küzdésen, menekülésen, szó
lamok harcán, a másikon túl ott az a bi
zonyos virtuális tér, amiben szétfolynak 
vagy külön rendbe szerveződnek még a 
mindennapi reális dolgok is, mégpedig 
azáltal, hogy egy virtuális nyelv elbeszélt 
elemeivé válnak.

Mi is ez a virtuális tér? Mik az esz
közök? Csupán az internetről volna szó? 
A Bebex leveleiből Ire ciklus (tk. +) nagy
mértékben az e-mailre vonja a figyelmet, 
ám a teljes kötetből kiderül, hogy a virtu- 
alitás nem csupán a levelekre, csetelésre 
vonatkozik, hanem reklámokra, mobilte
lefonos üzenetekre is, a számítógép tehát 
semmi esetre sem szabhat neki határt 
(Most meg, Egy bizonyos).

Különös élményt nyújtanak azok a ver
sek, melyek a mindennapi helyzeteket, je
lenségeket a látszólag kézzelfogható, érzé
kekkel többé-kevésbé jól felmérhető térbe 
szituálják. A mindennapi élet apró mo
zaikokban tematizálódik: séta, ismerke
dés, csetelés, buszozás, verekedés, mene
külés, kávézás, szerelem stb. (Vitt, Addig 
viszont, A séta kedveeeert, Szikrázik, Az a, 
Nem jött be). A veszekedésről, lincselésről 
azonban hamar kiderül, hogy az eredmé
nye nem értelmezhető csupán egyszerű 
kidobásnak vagy lekapcsolásnak. Az is
merkedés, szerelem is apró virtuális ab
lakokon keresztül szövődik, egymás vir
tuális küszöbének átlépésével. A mosás 
(Most meg) pedig inkább válik egy üzenet
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virtuális szókockájává, amivel játszani 
lehet, semmint valós (elbeszélt) tevékeny
séggé. Ami talán még érdekesebb, hogy a 
különböző olvasatok nem zárják ki egy
mást, mivel a nyelv kétélű: egyrészt hét
köznapi, bizalmas (egyáltalán nem túl lí
rai), másrészt olyan internetes, virtuális 
-  mondanám egészen könnyedén, ha ezt 
a nyelvi tulajdonságot egyáltalán ponto
san körül lehetne határolni.

Az identitás, személyiség is a megszo
kottól eltérő módon viselkedik: a virtu
ális dimenziókban olyan figurákká mi
nősül át, melyek nemcsak önmagukat 
alakíthatják tetszés szerint (a felvett sze
repek, státuszok, internetes álnevek ál
tal), hanem egymásra is hatnak. Tovább 
módosulnak, kimozdulnak egy-egy meg
határozottságból (pl. ismeretlenből barát 
lesz egy OK-val), eltávolíthatók, megsem- 
misíthetők egy CANCEL-lel. Bonyolult 
játék alakul ki aszerint, hogy ki kit ho
gyan lát, kit szólít meg, ki lehet csak egy 
X, egy másik, az igazi, bátor, vagy bátor
talan menekülő, szenvedélyteli női szív, 
bácsi, -©« -  verscímek, túlságosan álta
lános típusok, emotikonok által megjelölt 
szerepeket próbál föloldani egy többé-ke
vésbé domináns schizo(írén) vers-én.

A virtuális skizofréniának (?) vagy 
egyszerűen az internetes nyelvnek egy- 
egy jellegzetességeként megragadható 
a sajátos tördelés, mely valójában tago
latlanság vagy önkényes törés. Ez folya
matosan átírja az előbbi tartalmat, ár
nyalva vagy teljesen ellentétes értelemre 
utalva (Karomba, Addig viszont). Sok az 
ellipszis, utalás, ismerős a nyelvi élcelő
dés, játék, gyakran a hasonló hangzá
sú szavak vagy szótöredékek révén (Vitt, 
Dresszír, Sssssssss). Mindehhez hozzájá
rul még itt-ott az ékezetek hiánya is, a 
tipográfia különböző leleményeinek ki
használása, ugyancsak a nyelvi kétértel
műség, rejtett utalások, célzások végett. 
Csak néhány példa: „egyik cigit a/ másik 
után szívtam. (Szívtan,/ jól hangzik, mi 
az? az/ lesz a vége.)”, „Le. Valami le-/búj- 
ba.” (Vitt); „addig nem pörög/ az agyam 
lre. hogy masok. (mar ugye// a riválisok.) 
csak mosok, (sok mocsok.)” (Most meg); 
„beledurrantotta (mintha/ csak direkt!) 
masszív szögletes akta-/ táskáját az ar
comba. Durrr. Nem vett észre// belőle 
semmit.” (Húzz); „Nem ingott meg. Nem 
is/ ütött. Se vissza, se az órája.” (Elég); 
„Aztán folyt/ atom. Ha Corn.” -  Ha már 
semmi se megy?; „az anyucija beveti/ ne
ki az ágyát, s az agyát/ helyette, hogy ne
hogy” (Dresszír.)

Feltűnő az egyszerűségre való törek
vés, mely már-már banális, különösen 
azokban az esetekben, amikor az én ma
gát (ellen)pozicionálja, vagy ha az egysze
rűség a bizonytalanság, visszakérdezés, 
vagy különböző, összefolyó szólamok el
lenfényében tűnik föl.

A megsokszorozódó én ugyancsak egy
fajta virtuális tünet, színes maszkok
ról azonban kevésbé, inkább egy domi
náns énről, egyfajta hősről tanúskodnak 
a merszek. Elgondolkoztató egyébként, 
hogy a vers-én figurája vagy egyéb megol
dások (a nézőpont, a banalitás vagy a ki-

Dankuly Csaba

/

számíthatóság) miatt válik annyira sze
mélytelenné az a néhány kiszólás, mely 
az olvasó bevonása helyett inkább sajátos 
falat emel. Mintha kiszólna, de elbeszél
ne mellettem a saját kedvére -  ez is a vir
tuális világ velejárója lenne?

A kötet végére, úgy tűnik, az én min
den erőfeszítése ellenére csődöt mond: 
kétségbeesetten ismétli, variálja ugyan
azt a tartalmat, de többször is elküldött 
levelei leperegnek a virtuális címzett
ről (HELP) — bár ez is látszólagos: a vir
tuálisan, mindenféle könyvszerkeszté
si folyamaton áteső kötet végül elérkezik 
az olvasóhoz, sőt, akár több példányban 
(akárcsak a Help levelei), az viszont nyi
tott kérdés marad, hogy az olvasó hogyan 
fogadja: komolyan, viccként, mint az ösz- 
szes többi előbbit, konstituálva vagy pros- 
tituálva...

Valójában ez a kérdés foglalkoztat: ho
gyan fogadjuk a merszeket? Miben lehet
nek újak, miben nyújthatnak mást?

Szabadversek, önkényes központozás és 
tördelés, vibráló mozaikok, a reális virtu
ális díszletekké való átminősülése, külön
böző médiumok és műfajok beszivárgása 
a lírába, lecsupaszítás -  ezzel szembesü
lünk, s mégsem tűnik lényegesen újnak. 
Az ötlet megvalósítására (azaz inter
net, virtualitás és vers összefércelésére) 
a szerző bizonyos mértékben még mindig 
klasszikus megoldásokkal próbálkozik. 
Ám az is lehet, hogy velünk, olvasókkal 
van a baj: megszoktuk már korunk para
dox értékeinek megtérését, ambivalenci
áját, a változatos beszédmódok minden
napi kihívásait, s nem vagyunk képesek 
meglepődni. Öntudatlanul is bejáratott, 
különböző médiumokhoz szokott olvasási 
módszereinkhez nyúlunk, és elfut a sze
münk a versen úgyanúgy, mint egy sms- 
en vagy egy e-mailen.

A merszek dekódolásának sikeressé
ge nem utolsósorban a feladót is izgat
hatná, ő azonban még időben lelép, mi
előtt megvárná a választ. A kötetzáró 
kétsoros (Letettem) viszont mégsem ér
telmezhető kizárólag egy utolsó frap
páns búcsú gesztusaként. Lehet kilépés 
is, de félrelépés is; követheti ideigle
nes invisible, s egy idő után a feladó ta
lán újra beköszön egy olvasás alkal
mával vagy akár egy újabb kötet által. 
Megvárjuk vagy lelépünk?

Dankuly Csaba: A. Merszek. Koinó- 
nia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2008.



HELIKON

% 0‘D ‘E X -
Húszéves távlatból is érthető' Görömbei András döb

beneté Kálmán C. György Mi bajom Nagy Lászlóval? cí
mű pamfletje kapcsán. Rosszízű provokációnak minő
síti a Nagy László költészetét lesajnáló, azon gúnyolódó 
irományt (Megjegyzések egy pamflethez). Emlékszünk 
még a vádakra? Differenciálatlan és üres ez a lírai vi
lágkép, elvont általánosság, dodonai jóslatok, tartalmat
lan parancsok, nevesincs problémák, a gondolati elem 
hiánya jellemzi. S hangot kap az azóta fényes karriert 
befutott minó'sítés: a költó'-mágus-táltos szereppel va
ló megbélyegzés. Só't, olyan kínosan ostoba állítás is le- 
íratik, miszerint a költó' természetfölötti lénynek képze
li magát... A kritikus különös módon olvashat, állapítja 
meg Görömbei András, s akár visszafogottnak is ta r t
hatók ítéletei, melyekben „a megértés lehetőségétől va
ló tudatos elzárkózásáról, illetve szándékos torzításról 
beszél. S hozzáteszi: „Újabb közírásunkban egyre gya
koribb jelenség az, hogy azokat a művészeket, akiknek 
alkotásaiban a közösségi sors és problémakör felismer
hetően megjelenik, őrülteknek, mágusoknak, külde- 
téses bolondoknak minősítik.” Annyi elöljáróban min
denesetre megállapítható, hogy a Nagy László ellen 
szegezett indulat éles nézet- és ízlés-különbözőséget fel
tételez. Só't, ebben a tálalásban kibékíthetetlent. Ilyesmi 
akkor fordul elő, ha valamiféle kulturális kataklizma 
történik, mely során radikálisan megváltoznak a társa
dalmi élet és a művelődés elvi és gyakorlati keretei, s az 
új értékrend elengedhetetlenül fontosnak érzi -  annak 
károsnak hitt volta miatt -  a régi lerombolását, szám
űzését a kulturális párbeszédből. Ekkora fordulópont 
lett volna a rendszerváltozás? Gyökeresen átalakította 
volna a művelődés szokásrendjét? Két évtized tapaszta
lata elég ahhoz, hogy bátran kijelenthessem: erről szó 
sincs. Közkeletű megállapítás ma már, hogy a magyar 
lakosság jelentős része továbbra is „Kádár népe” ma
radt igényszintjét, az életvezetését, a világról való gon
dolkodását tekintve. A kulturális életben meghatározó 
átrendeződések nem történtek, ami a szereplőgárdát és 
az intézményi feltételeket illeti. Az irodalom értékrend
jében és az esztétikai diszkurzusban már korábban, a 
hetvenes-nyolcvanas években megfigyelhetők elmozdu
lások, új hangsúlyok és szemléleti távlatok megjelené
sei. Ami mégis más volt: a politikai-ideológiai szemben
állás megjelenése a művelődésben, mely a „kultúrharc” 
égisze alatt osztott ki fájó sebeket a küzdő felek között, 
mi több, feléledt a származással való érvelés és érvé
nyesüléskeresés, az ordas eszmékkel kokettálás vádjá
val élő stigmatizálás, a köztudatból való kitörlés ambí
ciója, a diktált amnézia szégyenletes tradíciója. Ezzel 
párhuzamosan elkezdődött a nemzeti kulturális örök
ség hagyományának szétbontása, vonulatainak dif
ferenciálása, hierarchikus rendbe való kényszerítése. 
Nos, a Nagy László-kritika Kálmán C. György által 
képviselt új -  az irodalmi szakmai párbeszédben el
várt illemszabályokat és metódusokat felrúgó, az érzel
mi elemeket előtérbe toló hangnemet magának meg
engedő -  változata már ennek a szembenállásnak a 
kifejezője és gerjesztője.

A folyamat máig tart, s talán jelenünkben tetőzik — 
ami az irodalmi kanonizációt illeti. Valójában -  mind 
a költő megítélésének távlataira nézve, mind a nemze
ti művelődés elvének megőrzése szempontjából -  ennek 
van tényleges jelentősége. [...1

PAPP ENDRE; Organikus, mitologikus, vátesz. 
Nagy László-értelmezések ku ltu rá lis szem léletünk  
töréspontján. Magyar Napló, XXI. évfolyam 9. 
szám -  2009. szeptember.
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MIÉRT HALLGATUNK -  ZENÉT? 

m eg  -  IDÉZETT zen e
A relaxációs tanfolyamo

kon gyakran hangzik fel: kép
zeljen el egy szép tájat, vagy
is: idézze fel emlékezetéből egy 
valós táj képét, hangulatát, va
rázslatos pillanatait. Mi ma
gunk is millió dolgot idézünk fel 
a nap minden órájában különö
sebb felhívás nélkül. Felidézve 
ráhangolódunk a korábbi él
ményre, megnyugszunk, kikap
csoljuk magunkat a környező 
eseményekből, kimenekülünk a 
valóságból. A zene kiválóan al
kalmas ilyen kirepülésre a meg
szokott mindennapokból. Ezért 
is hallgatjuk oly szívesen a fel
idéző'zenéket. Brahms zenéje az 
egyik legtipikusabb a szép em
lékeket felidéző muzsikák sorá
ban. Brahms maga is szívesen 
idéz fel szép muzsikát, legyen 
az Beethoven, Haydn vagy ép
pen Hándel-részlet. Beethoven 
a IX. szimfónia utolsó tételének 
elején minden előző tétel kezde
tét felidézi, hogy búcsút intve 
nekik a végső kép, az Örömóda 
dallama új világot teremtsen, új 
zenei univerzum üzenetét köz
vetítse számunkra. A barokk 
zene átiratai, élén Bach, nagy
szerű Vivaldi-átirataival szin
tén felidéző gesztus szülöttei.

A modern kor régi zene
műveket restauráló tendenci
ái is javarészt felidéző jellegű
ek, de van közöttük felélesztő, 
felébresztő, újjászületett értel
mű és hatású zenei kísérlet is. 
Különösen régi hangszerek fel- 
támasztása foglalkoztatja a mu
zsikus világot és ezekkel együtt 
a rajtuk megszólaló zenék tö
mege körül az érdeklődés elő
terébe. Soha zenetörténetünk 
évezrede alatt (a polifon zené
re gondolunk) nem volt hason
ló példa, legalábbis mennyisé
gét tekintve nem. Pedig a korai 
polifónikus zene bőven élt gre
gorián dallamidézetekkel, sőt 
más egyházi és világi dallamo
kat is szívesen idézett fel, mint 
a művek tartópilléreit vagy 
akár éppen mélybe ásott fun
damentumát. Ezek nem voltak 
igazi felidézések, mert gyakran 
fel sem ismerhetők a szólamok 
gazdag televényében, mégis ott 
vannak; titkos energiaként hat
nak. A későbbi századok zenéjét 
napjainkig jellemzi e titkos fel
idézések IGÉZETE. Ilyen igéző 
hangcsoport a BACH nevének 
melódiaolvasata. Amikor egyik 
modern zenéről értekező dokto
randusom figyelmét felhívtam 
arra, hogy Penderecki Lukács

passiójában milyen gyakran és 
milyen sokféleképpen van jelen 
ez a hangzás-szimbólum, alig 
akarta elhinni, csak a részletes 
elemzés győzte meg.

A 19. század közepétől a 20. 
századon át máig a folklór fel
fedezése döntő fordulatot ho
zott Európa és a világ zenéjé
ben. Kezdetben csak felidézték 
a népi zene világát, múzeumi 
tárgyként csodálták. Később 
MEGIDÉZTÉK a népzene szel
lemi világát is. A távolról cso
dált jelenségből élő valóság lett. 
A múlt század hetvenes évei
nek folklór-reneszánsza már a 
népdalfeldolgozás műfaját sem 
fogadta el, a maga élő valósá
gában idézte meg a népzenét. 
Korszakalkotó fordulat állt be 
a zene-felidézések világában, és 
ez nemcsak a folklórra terjedt 
ki, de minden más zenére is. 
Régi gregorián dallamokat, kö
zépkori spanyol Mária-énekekét 
és még sok más hasonlót hall
gathattunk meg kitűnő hang- 
technikai kivitelezésben már 
a régi nagy fekete lemezek ko
rában is. Azóta ez fantasztikus 
fejlődésen ment át, előadás és 
hangrögzítés terén egyaránt. Itt 
tartok a kezemben egy lemezt, 
amely nyolc művet (dallamot) 
tartalmaz, majdnem teljes zenei 
örökségét az antik görög kultú
rának.

Néhány lelkes fiatal, talán 
amerikaiak, vállalkoztak az au
tentikus megszólaltatásra. Két 
Apolló himnusz, Pindarosz ódá
ja, két Mesomedes himnusz, 
egy Homérosz dallam (a tar
talomjegyzék szerint „possibly 
Homeric melody”), és végül 
egy Naphimnusz zárja a sort. 
Hajlandók vagyunk elhinni, 
hogy autentikus zenét hallunk, 
felidézés helyett, MEGIDÉZETT 
zenét. Számomra revelációként 
hatott. Hiszem, mások is így 
vannak vele, akik hallották ezt 
az érdekes felvételt. Először éle
temben kerültem közvetlen kap
csolatba egy, a zenetörténeti órák 
homályából elővillanó, kétezer év 
távolából felénk sugárzó igazi ré
gi muzsikával. A legrégebbi dal
lamot, Pindárosz ódáját a tar
talomjegyzék szerint Krisztus 
előtti 522-446 időközre teszik a 
közreadók. Hallgatom a félórá
nyi muzsikát, ennyi jut el hoz
zám a csodálatos görög világ ze
néjéből. Vajon mennyit őriz meg 
az emberiség kétezer év múlva a 
mi zenénkből?

TERÉNYI EDE
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Szeptember 8-án elhunyt S. Benedek 
András Arany János-díjas író, költő', iro
dalomtörténész. S. Benedek az Együtt cí
mű folyóirat alapító főszerkesztője volt 
1965-1967-ig, 2002-től az új folyam fő
munkatársaként dolgozott. Vezetője volt 
az ungvári Forrás Irodalmi Stúdiónak, 
a stúdió néprajzi gyűjtőútjainak szervező 
irányítójaként dolgozott.

György Attila Hajós a kikötőben című 
könyvét mutatták be szeptember 8-án 
Budapesten, a Magyar írószövetség klub
jában. A szerzővel Tiffán Zsolt borosgaz
da beszélgetett, közreműködött Jánosi 
András és Kobzos Kiss Tamás.

Árkoson tartották az Erdélyi Magyar 
írók Ligájának (E-MIL) VIII. írótábo
rát, szeptember 10. és 13. között. Az idei 
rendezvénysorozaton Karácsonyi Zsolt, 
Lakatos Mihály és Lövétei Lázár László 
a műfordítás lehetőségeiről beszélge
tett, bemutatatták Ármos Lóránd, Dobai 
Bálint, Farkas Wellmann Endre, Király 
Zoltán és Lövétei Lázár László új köny
veit, valamint az Egy zacskó cseresznye 
és Szabadulás a gettóból című, Balázs F. 
Attila által fordított kortárs román líra
köteteteket. Az E-MIL rendezvénysoro

zatát irodalmi estek, felolvasások, beszél
getések színesítették.

A Járosi Andor Keresztyén Kulturális 
Műhely szervezésében mutatták be szep
tember 21-én Benkő Levente Az őszinte
ség két napja -  1956. szeptember 29-30. cí
mű könyvét Kolozsváron. A kötetet Dávid 
Gyula méltatta.

Ignácz Rózsa centenáriumi kiállítást 
rendeztek szeptember 25-én Kolozsváron, 
a Reményik Sándor Galériában. A kiállí
tást megnyitotta Dáné Tibor Kálmán, az 
EMKE elnöke, Vetési László református 
lelkész, szórványügyi előadó és Szebeni 
Zsuzsa, a kiállítás kurátora.

Karátson Endre Párizsban élő író, iroda
lomtörténész, műfordító író-olvasó találko
zót tartott szeptember 25-én Kolozsváron, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület előadóter
mében. Az Interkulturali-THÉ Egyesület 
által meghívott szerzővel Egyed Emese 
költő, irodalomtörténész, a BBTE böl
csészkarának tanára beszélgetett a szer
ző Otthonok című önéletrajzi könyvéről. 
Karátson Endre szeptember 26-án a Látó 
Színpad vendége volt Marosvásárhelyen.

Böszörményi Zoltán Az éj puha teste cí
mű regényét mutatták be szeptember 28- 
án Budapesten, a Magyar írószövetség

székházában. Az est moderátora Mandics 
György író volt.

Benedek Elek Emléknapokat tartottak 
szeptember 25. és 30. között Háromszék 
több településén, a nagy mesemondó szü
letésének 150. évfordulója alkalmából. 
Az ünnepségsorozat szervezői gazdag 
programmal -  többek közt előadások
kal, kiadó- és lapbemutatókkal, író-olva
só találkozókkal, mesemondó versennyel 
— várták a világ minden tájáról érkezett 
érdeklődőket.

A Fiatal írók Szövetsége (FISZ) ha
gyományos őszi táborát idén október 
30. és november 1. között rendezik a 
Velencei tó partján. A tábor program
ja módosul az előző évekhez képest: le
hetőség nyílik a szerzők alkotásainak 
és kérdéseinek szervezett keretben tör
ténő megvitatására, mivel vers, próza 
és kritika témakörében műhelymun
kára lesz lehetőség. A műhelyvitákra 
minden nap sor kerül, a műhelymun
ka során született művekből pedig felol
vasást rendeznek. Természetesen a ha
gyományos felolvasóestek és előadások 
sem maradnak el.

- M I

Bacon gondolata
A  könyvekben bölcsekkel társal- 

kodunk, ...
Francis Bacon (1561-1626) afo

rizmájának folytatása válik olvas
hatóvá, helyes megfejtés esetén, a 
rejtvény kiemelt soraiban.

VÍZSZINTES
1. A  folytatás kezdete. 8. Te és tá r 

said. 9. Költői napszak. 10. Horhos. 
12. Ahhoz hasonló. 14. Megint, is
mét. 15. Akár. 16. Valamely te s t
től visszavert fénymennyiség vi
szonya a ráeső fénymennyiséghez. 
17. Csernátoni várrom. 18. Azon a 
helyen (népies). 19. Ism ételt tiltás. 
20. Nyugati szláv nyelvű népcso
port. 21. Pad szélei! 22. Íz és illat 
együtt. 23. Lao-ce „izmusa”. 24. A 
hadi élettel kapcsolatos. 26. R itka 
férfinév. 27. Zselici község. 28. Vük 
nagybátyja. 29. Piaci mérték. 30. A 
Solaris írója (Stanislaw). 31. A n á t

rium  vegyjele. 32. Vérre menő harc 
jelzője.

FÜGGŐLEGES
1. Ókori m ateria lista  elmélet. 

2. Cecília beceneve. 3. Quod .., de
monstrandum ; Ezt kellett bizo
nyítani (latin). 4. Rostnövény. 5. 
Egyből kettő! 6. Főzeléknövény. 7. 
A  folytatás befejezése. 11. Aszód al
vége! 13. Az ittrium  és a n á tri
um vegyjele. 14. Szélsőséges. 16. 
Parányi. 18. Tolna megyei telepü
lés. 20. Csavaroz. 21. Brazil szö
vetségi terület. 22. Disznóvágási 
folyadék.,23. Géppisztoly tartozé
ka. 25. Ábel beceneve. 26. József 
A ttila verse. 28. Lóbetegség. 30. 
Ligethatárok!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 18. szám ában közölt 
Bulwer Lytton gondolata című rejt
vény megfejtése: Törvények meghal
nak, a könyvek soha.
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