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Gergely István: Pályázati terv -  részlet

• Búcsú Gergely Istvántól 
Lászlóffy Aladár megemlékezése

• Cseke Péter a 125 éve született 
Kós Károlyról, az építészről

• Páll Lajos hetvenéves
• Bogdán László: Kapu (versek)
• Lászlóffy Csaba versei
• Tóth Mária: Berlinhét, Berlinév
• A NAGY KILOMETRIK

LÁSZLÓFFY ALADÁR

E pitáfiu m
Ki itt fekszem, csak ember voltam 
s ennyi mindenné lettem holtan.
De voltam tanár, pap, poéta, 
Vereckéig katonabéka, 
valaki tudni véli rólam, 
hogy Nagy Lajosnál ügynök voltam, 
a Gézák ivócimborája 
Prométheusz elromló mája 
s innen jön a Lászlóffy-kázus: 
örménnyé tett a Kaukázus. 
Könyvtárról könyvtárra haladva 
rágtam ki magamat a napra, 
hogy elhagyhassam ezt a bábot 
s bepillanghassam a világot.
Most rám került a dolgok sora: 
leszek mi voltam -  Adám pora.

A h u llám pap ír
Mi ez a rengeteg hullámpapír?
Hát annyit írtam: a hullám papír. 
Meghaltam végre három perce 
s anyagom nem alakul nercre, 
dúralumínium se lettem, 
túl magyaron, francián, letten 
a legeslegeurópábbik -  
belóíem most itt papír válik. 
Hullámpapír egy rövid hullán, 
kit átjárt hosszú- s rövidhullám.
A vágy már hétszáz éve éget, 
hozom a Halotti beszédet, 
hozom a Máriasiralmat 
s nem leszek én se német gyarmat, 
se „Kis lak áll" se „Vén cigány" már, 
a lélekpapír sorsa rám vár: 
nagy pólyaként mint habsburg termek 
hazám, védőn körülölellek, 
vihetnek exportra vagy ENSZ-be, 
új hullámnak ó végtelenbe.

„Vigyázó szem etek..."
Szent Ilona és Szent Johanna! 
Meddig jár a kútra egy kannal 
Ki ellen ezer éve lázadt, 
kiiktatta az Árpád-házat, 
a világ tett e téren sokat: 
leültette a bourbonokat,

Habsburgok is fűbe haraptak, 
Sedanok, Waterlook maradtak, 
huszárok, francia királyok, 
sosem túl széles semmi árok, 
hová lett Xerxész? Megdőlt Róma. 
Kié a liliomok trónja?
Simonyi óbester nem kérte,
János vitéz majdnem elérte, 
lehet hogy hétszilvafás korban 
egy-két ősöm lenyelte borban...
A dombra végül Sárköz hágott 
vezényelni az új világot.

Özvegy Pókainé
Eltávolodó Biharod van 
most távolodó viharodban. 
Megenyhült Brassód, Szentmiklósod 
egy szörnyű égzengésben hordod 
s tiéd a dühöngések tornya, 
mint Gyímes, Bükk, Zabola, Torja.

Uram, rég mindenért haragszol.
A hágókért a csata passzol 
s körözvény járja: élve, halva 
Majtény, Világos, Madéfalva!... 
Végül megérzed és belátod: 
nem én adtam fel szent világod.

Özvegy anyám, ki ébred párnán, 
ő fordult szembe: a szivárvány.
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PÁLL LA JO S H ETVENÉVES
70? 700? 7000?

„Lajos de Páll. 
neved ne máll- 
jon, eme szép porond, 
azazhogy Korond 
álljon.”

(Kormos István)

A folyton-folyású időben, ezen a világon 
azért van néhány szilárdan álló, bemért 
magassági pont. Az egyik ilyen: hogy Páll 
Lajos most is ott ül Korondon és fest... meg 
közben-közben verset ír. Mindig ugyanúgy 
fest és ugyanúgy ír; míg állni látszik a 
szekér, bár az idő halad, kék visszfények 
okker tájak fölött vagy fordítva, ugyanaz 
a torony, fekete kalapos apák, az indulás 
vagy a hazatérés pillanatában, éppen be
fejezték vagy mindjárt kezdik azt monda
ni: „Omolj sárga virág, dűlj, dűlj a rend
re... a kerítés szürkén bekeretez, üllők 
csengő hangja szinte jelre, a folytatáshoz 
lélegzetet vesz”; a kép előterében fejken
dős húgok, a Futódombon „Néha feldereng 
a tószegi kocsma, a rácsok mögött a sánta 
öregasszony járja a kármentőt...” -  szóval 
festi szakadatlan az ugyanolyanfajta ké
peket, s ilyenkor, persze, a tudákos látoga
tó rákezd az első PL-sztereotípiára, hogy: 
A pompéji katona, jön a tüzes lávafolyam, 
omlik a fekete hamueső, de ő csak áll az 
őrhelyén, rendületlenül, amíg el nem bo
rítja a helyi világvége...

De nem tartom ideillőnek a hasonlatot, 
mert nem mozdulatlanul áll, nem lán
dzsát markol, hanem törölgeti az ecse
teit, hümmög, és újból kezdi a képet... 
Inkább illenének rá, ha nem lennének 
oly sekélyesek az erről szóló élcek, a hu
szadik század második feléből, hogy ami
kor mindenki világgá fut, az igazi kalan
dorok azok, akik a helyükön maradnak. 
De ennél is jobban találna rá a japán 
hadnagy anekdotája, aki -  még egy em
beröltővel is a háború vége után — ott la
pul egy óceáni szigeten az ősbozótban, és 
szabályos időközönként lead egy-egy lö
vést a hullámok fölé, mert nem érkezett 
meg hozzá a császár parancsa, hogy tü
zet szüntess. írja, hogy „Hajós voltam, 
ki a tengert sose látta”, ez azonban nem 
igaz, csak háttal ült le a tengernek, mint 
a spanyol, ki azt mondja, beszélj a ten
gerről, de maradj a szárazon. 0  ugyan
is olyan Odüsszeusz, aki maga ül a szik
lán, míg a szirének azok, akik röpdösnek 
körülötte, örökkön hajt a démon, űz kí
sér get, (Baudelaire-t idézi a mottóban) 
halk levegőként úszkál köröttem... omló, 
gyöngyházszínű ruhában ha jár, de ő csak 
kurrog -  Tigris évében született -, kever- 
geti a festékeket, szél viszi messze a szi
réneket. Mondtam is egyszer, érdekesek 
a székely festők, olyan nagy mokány ku
ruc mind, s mégis mintha a német szim
bolizmus visszhangja kísértene bennük, 
s a német expresszionisták szelídebbjei- 
nek az iskolája. De lehet, hogy engem fél
revezetett az olyan képcím, mint példá
ul A kék lovak tornya, de Páll Lajos csak 
a latinizált gallokat és frankokat szereti, 
például Rimbaud-t: Mentem... s a köpeny 
vállamon már eszmévé szakadt... az ő lo

vai is már, főleg a rajzain, mármint a ló, 
gebévé nemesedett eszméi jelennek meg, 
sok tízezer kilométer van bennük, nem 
a Góbi sivatag tüzet okádó démonai la
koznak bennük, az ősi Egyiptomban az 
élő föld géb, és ott a gyepen gebedtek vol
na meg a lovak, de -  hagyjuk ezt, bár kü
lönben Páll Lajos is alakra éppen olyan, 
mint a híres egyiptomi Falusi bíró szob
ra, kis hegyes pocak s nagy bot a marká
ban, s az említett bolygó költőnek most 
még egy strófája jut eszembe: „Mit ittam 
én a hűs Oise vizéből, mit ittam én ott a 
hangafűben térden?”

Egyszer Páll Lajos a feleségemmel 
együtt elkísért Korondról a Madarasi 
Hargitára, mentünk Zeteváralja után fel- 
azon a Sikaszó felé, majd feltértünk jobb
ra, s órákon át tüskén, bokron, vihar által 
ledöntött szúrós fenyőtörzseken lovagolva, 
málnavészeken, medvetörténeteken át, 
végre felértünk, s akkor jöttünk rá, hogy 
egész idő alatt, úgy száz-százötven méter
nyire párhuzamosan haladtunk a kényel
mes, fövényes szekérúttal! Kárpótlásul 
viszont odavitt egy forráshoz, a Madarasi- 
csúcs alá, sosem hittem volna, hogy olyan 
magasban is fakadhat forrás, hihetetle
nül jó vize volt, azt hiszem, ezt kívánja 
minden haldokló utolsó pillanatában, ám 
hagyjuk a siculiádát... A helyben mara
dás nagy kalandjának az is része, hogy az 
embernek családja van, felesége, fia, lánya 
is. Például -  kérdeztem egyszer-, például 
akkor, amikor megtudtad, hogy a leány
kád elment Indiába, zarándokúira, akkor 
te mit csináltál?... Akkor?... Akkor este ki
lenctől hajnali háromig jártam fel és alá 
az ösvényen, a kaputól a kert aljáig, oda és 
vissza, mezítláb.

Jó, akkor dalolj valamit az ifjúságod
ról, amiről írtad volt, hogy „óh ez a kor, 
titkolózó, édes... mitől lesz az álom ré
mekkel teli...?” Igen, amikor húsz és fél

A kenyérszegő em léke
Anyám a kenyeret úgy szegte, 
mintha holdfény dűlne az ereszre, 
s mit kettévág a hűvös fény éle 
az árnyékok fagyos jobbfelére, 
szempárból tapad kettő vagy három, 
jaj, hogy emlék csorbul a talányon, 
mert megjelenik az a csodaszép, 
s az előhívó akaratlan vét, 
mert sárga lett az emlék fogsora, 
és mi lehullott, a kéregmorzsa, 
megszaporodott sajnálatunkban, 
adós maradok, kinek soroljam?
Mert elillan minden volt fényes, 
és mi követi, csak üres rés lesz, 
vak jelenés, minek nincsen hangja, 
míg a lélek magát magasztalja. 
Anyám ha a kenyeret megszegte, 
keresztet rajzolt újabb keresztre, 
mormolva kérte a bocsánatot, 
kés élén némább fény sosem siklott, 
míg fel-felderült titkos mosolya, 
szerény lett a testet öltött csoda, 
majd szólt az örkös szentencia, 
ahogy csapódik a szakajtó:
„No vegyétek, ez a legutolsó”!

éves koromban letartóztattak, mesélte, 0. 
hallgatott ki, akkor még csak főhadnagy 
volt, de nagyon féltem tőle, idegenszerű, 
titokzatos volt, vasalt nyakkendő, par
füm, szóval nagyon féltem tőle, s aztán 
ahogy ott ült szemben velem, a lába szá
rán felcsúszott a nadrág, s láttam, hogy 
hosszú alsógagya van rajta, a madzag a 
bokája fölött csokorra kötve, s akkor be
felé elkacagtam magam: Sze’ ez éppen 
olyan vacak paraszt, mint én, mit félek 
tőle? És többet nem féltem... A második 
PL-Korond sztereotípia, hogy „Korond fe
lett van egy homály... gyere ki rózsám 
alóla”. Most már a homály nincs fölötte, 
ráereszkedett a falura, és „A falu rajzán 
még töröl a szél, tornyait derékig betakar
ja a lógó köd”... S persze, jöhetne az új
ságírói és rovatvezetőnői csattanó, hogy 
Korond fölött nincs már homály, viszont 
a magasban a felhőkre vetülve ragyog 
egy fényes csillag, s az Páll Lajos házá
ból szállt fel oda..., de inkább azt mesé
lem el, hogy amikor még a börtönben 
ült, csináltam egy pazar fényképfelvételt 
Torockószentgyörgy egyik utcájáról, egy 
vénasszonnyal, a háttérben a várrommal. 
Gondoltam, megfestem azon a címen, 
hogy ez Firtos vára, ő nagyon sokat be
szélt Firtos váráról, de nem emlékszem, 
hogy megfestette volna, mindig csak a 
képen kívülről intett be a tájba, ezt érez
ni lehet. Persze, nem tudtam megfeste
ni, néhány évvel ezelőtt előkerült a fény
kép, elvittem hozzá, kértem, fesse meg ő. 
Mostanában megint megkérdeztem, meg
festi-e? Nem, felelte, nem akarom megfes
teni. Igen, akartam mondani, azért nem, 
mert nemcsak TIGRIS vagy, hanem KOS 
is, keményfejű, az istennek se lehet más
fele terelni, mint amerre elindultál, de 
aztán eszembe jutott több másik verse is, 
azokból összerakhatom a képet is.

„behúzva minden zászlós dárdahegy, 
nem kell e várnak semmiféle kegy”...

„annak ki itt él, úgy marad szabad, ön
nön törvénye lett a had..., De nem tart 
meg remény várnépet s falat, ha ígéretre 
felhagytad magad”, valamint ez is:

„Engem kínoz a magam jóslata, hogy nő 
a világ, úgy fogy a haza, vagy fordítva...”

SZŐCS ISTVÁN
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CSERE PÉTER

Aki az építészet bartóki útját járta
A 125 éve született Kós Károly történelm i elégtétele
Olvasom, hogy február derekán Kós 

Károly építőművészetét bemutató kiál
lítás nyílt a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeumban, abban az intéz
ményben, amelyet közel száz esztendeje 
(1911) épp az ó' tervei alapján és irányí
tásával emeltek. A nagyméretű, jó minő- 
ségű színes nyomatokból álló tárlat -  a 
Budapesten élő, ír származású ausztrá
liai műépítésznek, Anthony Gálinak kö
szönhetően — Kós fő műveire, illetve azok 
európai összefüggéseire irányítja a fi
gyelmet. Legjelentősebb kortársai kö
zül például a finn Eliel Saarinen törek
véseivel ismerkedhetnek meg a látogatók, 
de találkozhatnak a nemrég újrafelfede
zett Toroczkay Wigand Ede és Zrumetzky 
Dezső munkáival is.

A múzeumigazgató Vargha Mihály 
művészettörténész az utókor pontos ér
tékítéletét fogalmazta meg a rendezvény 
(Kós Károly, egy európai építész) megnyi
tóján: az építészet bartóki útját járta. 
Ezzel egyszersmind a Thoczkay és Kós 
építészeti-grafikusi áttörésének nyom
vonalát erősítő/továbbéltető Debreczeni 
László előrelátását is igazolta, aki 1933- 
ban -  másokat évtizedekkel megelőzve -  
meglepő biztonsággal jelölte ki Kós helyét 
az egyetemes magyar kultúrában: „Ami 
Ady Endre és Szabó Dezső az irodalom
ban, Bartók Béla és Kodály a zenében, az 
Kós a magyar művészetben...” Azért hoz
hatott teljesen újat és eredetit az építő
művészeiben -  érvelt az Erdélyi Fiatalok 
hasábjain -, mert rátalált a magyar épí
tőművészet gyökereire: „Kós Károly már 
húsz-harminc évvel ezelőtt is azt az utat 
járta, amelyet mi járunk ma. És amit ma 
kényszerűségből teszünk, azt ő a maga 
szántából tette, vállalva szenvedést, fá
radtságot, megölve álmokat, áldozva éle
tet. Hogy mi, kikről bizonysággal hitte, 
hogy jövünk, ne tévelyegjünk, hanem ös
vényünk legyen bár...”

Kós Károly és európaiság? Máig ben
nem vibráló, lélegzetelállító élménye
met finn barátainknak köszönhetem. Az 
1989-es romániai fordulatot követő év
ben az ő jóvoltukból juthattam el felesé
gemmel és kislányommal Helsinkibe, 
Turkuba majd Tamperébe. Alighogy le- 
pakolódtunk Kniviilá Irmeli toronyház- 
beli lakásában, az első dolgom az volt, 
hogy kinézzek a főtérre nyíló ablakon. 
„Mikor építette Kós Károly nektek ezt 
a templomot, és miképpen került ide, 
Kolozsvártól több mint kétezer kilomé
ternyire...?!” -  fordultam kérdő tekintet
tel Irmelihez. Merthogy abban a pilla
natban semmi kétségem nem volt afelől: 
a kívülről-belülről annyiszor megcso
dált Kós-templomok hasonmása emelke
dik Tampere főterén is az ég felé. Irmeli, 
aki a kolozsvári egyetem első finn lekto
raként négy éven át a szomszédunkban 
lakott, cseppet sem lepődött meg ámu
latomon, hiszen maga is nemegyszer be

ült a zebegényi templomba meg a kolozs
vári „kakasos”-ba, megfordult a Székely 
Nemzeti Múzeumban. „Azért olyan sokat 
nem tévedtél -  mosolyodott el „felismeré
sem” hallatán. -  Lars Sonck, aki e temp
lomot megtervezte, Kós Károlynak volt a 
finn ikertársa, az angol preraffaeliták- 
kal egyidőben...” Egyazon építészeti for
manyelv, korstílus megteremtésének igé
zetében alkottak valamennyien.

Akkor értettem meg: Kós a legmosto
hább létviszonyok közepette is európai 
kitekintéssel dolgozott, ugyanakkor pe
dig az évezredes magyar örökségre tá
maszkodott. Annak történelmi teher
bírásra alkalmas elemeit fejlesztette a 
maga idejében korszerű nemzeti szinté
zissé, egyetemes formanyelvvé. Hiszen 
már tanulmányévei alatt egész életpályá
ját meghatározó élményévé vált az a fel

ismerése, miszerint az önálló fejedelem
ség anyagi és szellemi kultúrája -  amikor 
még Erdély együtt lélegzett a korabeli 
Európával -  a nép körében a nyugat-eu
rópai fejlődéstől eltérítő viszontagságos 
századokban is tovább élt.

Sok-sok terve, elgondolása kivitelezé
sének nem kedveztek persze a kisebbsé
gi évtizedek. De a jövőt illetően önmagán 
túlmutató jelentőségű lehet: az általa 
1948-ban újratervezett 17. századi sikló- 
di református templom -  magyarországi, 
németországi és hollandiai összefogással, 
no meg a helybeliek érdemdús hozzájá
rulásával -  a kilencvenes évek elején új
jáépülhetett. „Történelmi elégtételnek” 
nyilvánvalóan ez önmagában még ko
rántsem elegendő, de annak tanúsításá
hoz nem kevés: az Idő végső soron mindig 
azokhoz pártol, akik pártállástól füg
getlenül mélyen benne élnek a történe
lemben, és nemcsak a kedvező viszonyok 
okos kivárásával, hanem -  ha a szükség 
úgy kívánja — kedvezőtlen feltételek köze

pette is megpróbálják szűkebb és tágabb 
közösségük javára fordítani a történelmi 
erőviszonyokat.

Az utókornak illik tudnia: huszonöt 
esztendővel ezelőtt, bár készültünk rá, 
nem adatott meg számunkra, hogy nyilvá
nosan is megemlékezhessünk Kós Károly 
születésének századik évfordulójáról. 
Mindaz, amit a neve ma tudatunkba idéz, 
éppen akkoriban került újból anatéma alá 
Romániában. (Egy készülő Kós-monográ- 
fiában bizonyára külön fejezet tárgyalja 
majd stigmatizáltságának -  nem csupán 
romániai -  periódusait. A hetvenes évek 
elején a kádári Magyarországon azért ke
rült indexre a Romániai Magyar írók so
rozatban megjelent Hármaskönyve, mert 
a bukaresti szellemőrök 1969-ben „elfe
lejtették” kihúzni Móricz-emlékezésé- 
ből Kun Béla -  korántsem dicséretes -  
erkölcsi/politikai jellemrajzát, és főként 
azt, hogy Kós egykori kolozsvári iskola
társa később „a magyar szovjetköztár
saság diktátora lett”...) Teljesen értet
lenül és megdöbbenten álltunk az újabb 
fejlemények előtt. Gyanútlanul mentem 
el például az akkoriban nagy népszerű
ségnek örvendő Kolozsvári Népfőiskola 
1983/1984-es programjának a megbe
szélésére, hogy aztán kiderüljön: igaz
gatónk, Cri§an Mircioiu orvosprofesszor 
— nyilván megyei utasításra — voltakép
pen a magyar tagozat megleckéztetése 
végett hívta össze a „konzíliumot”. Hogy 
mertünk decemberre Kós-előadást ter
vezni? Egy románellenesnek, nacionalis
tának, horthystának...? Mindennek épp 
az ellenkezője igaz, próbáltam érvelni, de 
nem volt apelláta. „Maguknak ártanak, 
nem apámnak” -  ezzel a lakonikus mon
dattal fogadta a hírt Károly bácsi kiseb
bik fia, a néprajzos Kós Károly. Kányádi 
Sándor ismert soraival vigasztalód
tunk: „magaslik, nem porlad/ a megtar
tó/ példa”. Aki életében a Kárpát-meden
cei századok mélységéig visszanyúló Idő 
architektúrája szerint dolgozott, annak 
művét holtában sem porlaszthatja szét 
a diktatúra eróziója. Barázdált orcájáról 
ugyanúgy aláfolyik, „mint az olvadó hó/ a 
vén Maguráról”.

Huszonöt esztendővel ezelőtt azzal ké
szültem hamvába holt ünnepünkre, hogy 
hónapokon át Debreczeni Lászlót fag
gattam „a mi reneszánsz emberünkről”, 
csaknem minden péntek délben. Ez a be
szélgetés sem jelenthetett meg a Korunk 
1983 novemberére tervezett Kós-szá- 
mában (Balogh Edgár, Balogh Ferenc, 
Kántor Lajos, Vasas Samu, Vita Zsigmond 
írásaival és Balázs Péter rajzával együtt). 
Megjelent viszont 1985. október elsejének 
hajnalán a lakásunkon egy Ungvári ne
vezetű hírhedt szekusezredes: adjam át a 
beszélgetés -  úgymond „nyomdából kilo
pott” -  levonatát. A „bűnjel” persze ott la-

> > > »  folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
pult az 1983-as publikációimat tartalm a
zó irattartóban, de történetesen azt nem 
lapozták fel. Persze, meglehet, hogy csu
pán „elterelő' hadmozdulat” volt részük
ről a kefelevonat keresése -  valójában 
Csőgör Lajosnak a Bolyai Egyetem mű
ködéséről összeállított kötetének kézirata 
érdekelte ó'ket de akkor is jelzi: a lap
pangó Kós-emlékeket, emlékidézéseket 
is szerették volna megsemmisíteni. Gáli 
Ernő, a Korunk főszerkesztője 1983. no
vember 10-én ezt jegyezte fel naplójában: 
„Megjött az ukáz: nincs (nem is volt) Kós. 
Ez is teljesen nóvum. Eddig a gettóban a 
magunk esze és becsülete szerint érté
kelhettük vagy újraértékelhettük a ha
gyományainkat. Most ezt kívülről teszik. 
Az a kő, amelyet Raoul porban dobott el, 
tör-zúz az útjában, kérdés viszont, hogy 
hol áll meg.”

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 
-  1994-ben megjelent -  3. kötetének Kós- 
címszavában Balogh Edgár ekképp ösz- 
szegezte a későbbi fejleményeket: „Raoul 
§orban román művészettörténész, aki 
a bécsi döntés után éppen az ő [Kós] 
ajánlásával került a Ferencz József 
Tudományegyetemen Felvinczi Takács 
Zoltán mellé tanársegédnek, halála 
után, épp születésének 100. évfordulója 
előtt nacionalizmussal vádolta meg 
egy feljelentésében, mire valóságos 
hadjárat indult Kós Károly emléke ellen: 
írásait leragasztották a tankönyvekben, 
nevét könyveit kitiltották a sajtóból és 
könyvtárakból, mellszobrát eltávolították 
a sepsiszentgyörgyi múzeum előcsar
nokából, sőt sírját is meggyalázták a 
Házsongárdi temetőben... Hiába volt az 
írók tiltakozása, a centenáriumot sem 
lehetett megünnepelni. Művei és művét 
idéző kiadványok csak Magyarországon 
jelenhettek meg {„Kőből, fából házat... 
igékből várat”. In memóriám Kós Károly 
1883-1983. Bp., 1983; Kós Károly 
képeskönyv. Bp., 1986. Mindkettőt sajtó 
alá rendezte Sas Péter). Az ő képét is 
fénybe emelő Erdélyi csillagok (Bp., 1990) 
szintén Magyarországon jelent meg. A 
Korunk csak a diktatúra bukása után 
idézhette emlékét...”

Ha nem lehetett a nyilvánosság előtt 
idézni Kós emlékét, megpróbáltuk más
képpen. A második erdélyi szamizdat lap 
Beköszöntőjében Balázs Sándor, a kiad
vány kezdeményezője a diktatúra vész
korszakában ekképp ütötte le az alap
hangot:

„Lapot indítunk KIÁLTÓ SZÓ címmel. 
Hamarabb is megszólalhattunk volna, ha 
a külső és belső gáncsoskodás nem aka
dályozott volna ebben.

A cím kiválasztása nem véletlen. 1921- 
ben ez a két szó állt egy nevezetes röpirat 
első oldalán. Ebben Kós Károly, Zágoni 
István és Paál Árpád tevékenységre szó
lította fel a Romániába szakadt sorsüldö
zött magyarokat.

A mai kisebbségi létkörülmények kí
sértetiesen hasonlítanak az akkoriak
hoz. Annak idején a néhány évi tespedés, 
bizonytalankodás, a hatástalannak bi
zonyult passzív ellenállás, az antipoliti- 
zálás után robbant be a trianoni sokkból

még fel nem ocsúdott romániai magyar 
köztudatba a Kiáltó szó biztatása. Ma 
nem kevésbé az elkeseredés, a lebénulás, 
az életerő elapadása jellemzi kisebbségi 
közösségünket, s ugyanúgy, mint akkor, 
nagy szükség van a buzdításra, a tettre 
ösztönzésre. »Sokan közülünk imádkoz
ni tanultak és sokan átkozódni is. És so
kan álmodozni és sokan megtanultak sír
ni is... De az imádkozás ideje letelt. És le 
az átkozás ideje is. Az álmodozásnak vé
ge és a sírásnak is.«

Mi hát a teendő? -  kérdezzük ma is. 
»Le kell vonnunk a tanulságot -  szól az 
idők messzeségéből a válasz a mai kér
désre -, szembe kell néznünk a kísérte
tiesen rideg valósággal, és nem szabad 
ámítanunk magunkat. Dolgoznunk kell, 
ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát 
dolgozni fogunk.« [...]

Nap mint nap érezzük, hogy az állam
vezetés -  formálisan -  közömbös irán
tunk, mintha nem is léteznénk ebben az 
országban. De majdnem minden intézke
désben megtaláljuk az ellenünk irányu
ló élt. A hatalom tehát nagyon is számol 
velünk. Miért ne mondjuk ki: fél tőlünk. 
Akitől nem rettegnek, annak erejét nem 
igyekeznek úton-útfélen a legkörmönfon
tabb eszközökkel megtörni. Azt hagyják 
élni az ő magatehetetlenségében, hiszen 
senkit sem veszélyeztet. Tudjuk, hogy 
minket nem lehet leírni. Egykedvűen el
néznek felettünk, de a szemük sarkából 
szakadatlanul ránk figyelnek, majd min
den tettüket hozzánk is igazítják -  ellen
séges szándékkal. S éppen ez tényleges 
súlyunk tényleges mértéke.”

A Kiáltó Szó első száma 1988 végén je
lent meg, a második 1989 elején, a követ
kező hét, bár elkészült, már nem látha
tott napvilágot. Azóta sem derült ki, hogy 
miért. Balázs Sándor könyve (Kiáltó Szó. 
Volt egyszer egy szamizdat. Kriterion 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005.) ezzel kap
csolatosan igencsak szűkszavú, és a rejtély 
feloldását a lap sokszorosításába/terjesz- 
tésébe annak idején bevont -  szintén nem 
kevés kockázatot vállaló -  magyarországi 
segéderőktől reméli. (A Hármaskönyv ma
gyarországi „fogadtatásánál” is kísértetie- 
sebb volt ez az eljárás. Miközben a Bethlen 
Gábor Alapítvány Márton Áron-emlék
éremmel jutalmazta az Erdélyben szer
kesztett illegális folyóiratot, valakiknek 
[külügyeseknek?, belügyeseknek?] hatal
mukban állt, hogy a megszerkesztett lap
számok megjelenését egyszerűen elszabo
tálják. „Magyarországtól az akkori időben 
nemigen várhattuk el -  jegyzi meg lako
nikusan a szerző -, hogy teljes mellszéles
séggel felkarolja a mi kisebbségi ügyün
ket.”)

Kötetének első fejezetében Balázs 
Sándor a címadás történetére is kitér. 
„Sok mindenben követni akartuk az előt
tünk járókat, de nem szerettünk volna 
visszatérni az ő idejükben uralkodott ál
lapotokhoz, nem vágytunk vissza a két 
világháború közötti romániai társadal
mi-politikai viszonyokba. S hogy még
is miért választottam ezt a címet? Azért, 
mert a húszas és a nyolcvanas évek ro
mániai léthelyzete között az azonosság 
fontosabb volt annál, hogy a Kós-nemze- 
dék más körülmények között fogalmazta

meg azt, amit mi is tiszta szívvel a zász
lónkra írhattunk. A beköszöntőnkből és 
más program jellegű cikkeinkből kide
rült, miben véltük felfedezni az analógiát 
a transzszilvanizmus egykori nagyjai és 
a mi törekvéseink között. Mindenekelőtt 
ebben a megnevezésben: transzszilva
nizmus. Meg aztán abban, hogy egyfelől 
»Trianon-közelben«, a nagy megdöbbenés 
közepette az elszakadt nemzetrészünk
ben kialakult hangulatot, másfelől a 
nemzetcsonkítást már úgy-ahogy kihe
verő, de a szocializmus évtizedei után 
ugyanolyan kilátástalan lelkiállapotban 
élő romániai magyarjaink érzésvilága 
között sok volt a közös vonás.”

Ennyiből is kiderülhetett, hogy kor
szakokat köt össze ma is tudatunkban 
Kós Károly neve. Örökös újrakezdéseink
ben minden korban nélkülözhetetlen erő
tartalékunk, tettre serkentőnk, szellemi 
magatartásmodellünk.

Sas Péternek a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikonban is számon tar
tott úttörő vállalkozása után a budapes
ti Mundus Magyar Egyetemi Kiadó 2002- 
ben kezdte meg Kós Károly életművének a 
kiadását, és egyből igencsak magasra állí
totta a mércét. Az Anthony Gall szerkesz
tésében megjelent Kós Károly műhelye 
ugyanis párját ritkító könyvgrafikai re
meklésben hívja fel a figyelmet a sokolda
lú alkotóművész építészeti munkásságának 
egyetemes jelentőségére (magyar és angol 
nyelvű szöveggel, mintegy 900 fekete-fe
hér és színes repróval, több mint félezer 
oldalon). Amikor kézbe vehettük az impo
záns albumot, már túl voltunk a Mundus 
szervezésében megtartott első nemzetkö
zi Kós-konferencián -  Kós Károly a 3. év
ezred elején (Budapest, 2001) —, ám akkor 
talán még az életmű szegmenseinek a fel
mérésére vállalkozó jeles előadók sem sej
tették, hogy a sorozat második kiadvá
nya, a Sas Péter gondozásában megjelent 
Kós Károly levelezése (2003) legalább ek
kora meglepetésnek ígérkezik. A Kós-le- 
veleket negyedszázada gyűjtő -  és ezt a 
munkát ma is folytató — Sas Péter idejeko
rán felismerte, hogy a 20. századi történe
lem hullámgörbéi által alakított életpálya 
és a „történelmi mélynyomására válaszo
ló sokrétű életmű belső összefüggésrend
szerére csakis a levelek adhatnak választ. 
Meggyőződésévé vált a sok utánajárást 
igénylő munka során, hogy „ebben a szé
les körű levelezésben benne rejlő, gazda
gon sorjázó művelődéstörténeti ismeretek, 
művészeti, politikai, sőt, filozófiai mély
ségű gondolatok” -  miként bevezető ta
nulmányában írja -  nemcsak kiegészíté
sei, hanem sok esetben „önálló fejezetei 
mindazoknak az eszméknek, nézeteknek, 
meggyőződéseknek, amelyek regényeiben, 
novelláiban, drámáiban, politikai röpira- 
taiban, mi több, építészeti tervezéseiben 
megjelennek.”

Közhelynek számít ma már: Kós Károly 
az erdélyi magyar szellemi élet mindene
seként tette magát nélkülözhetetlenné. 
Az építészetben, a grafikában, az írás- és 
könyvművészetben egyaránt kimagaslót 
alkotott, de legalább ennyire lényeges — 
ha ugyan nem fontosabb —, amire intéz
ményteremtőként vállalkozott. Alapított 
és szerkesztett néplapokat épp úgy, mint
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szépirodalmi folyóiratot, szervezett er
délyi magyar néppártokat, életre hívta 
és eredményesen működtette az Erdélyi 
Szépmíves Céhet, részt vállalt a képző
művészeket tömörítő Barabás Miklós 
Céh szervezésében, az Erdélyi Gazdasági 
Egyesület újjászervezésében, gazdaisme
retekre taníttatta a szegény sorsú falusi 
fiatalokat, a második világháború után 
a gazdasági építészetnek volt előadója a 
kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán, és 
-  amíg az ötvenes évek elején kulákká 
nem nyilvánították -  a szakszerű föld
művelésre mutatott példát a kopár kalo
taszegi domboldalakon. Már csak azért 
is, mert „a földet szelídítő Kos Károly” 
csak így tudta eltartani népes családját. 
Mindig azt tette, amit a történelmi idő 
éppen elvárt tőle. Erdélyiség, magyarság 
és európaiság -  ezt is csak mostanság fe
dezzük fel! -  szemléletében egymástól el 
nem választható hármas egységet alkot. 
Történelmi korszakok és politikai rend
szerek változhattak, de ő mindig az első
re helyezte a hangsúlyt — az Európával 
együtt lélegző magyarság ezeréves törté
netének ismeretében. Az „erdélyi életpa
rancs” áthághatatlan törvény volt előtte 
a transzszilvanizmus átmeneti alábecsü- 
léseinek idején is.

Már ötvenéves korában úgy ünnepel
ték, mint a magyar Erdély megmaradásá
ért küzdők paradigmatikus egyéniségét. 
Amikor egy évre rá megválasztották az 
erdélyi református egyházmegye főgond
nokának — 1934 és 1965 között töltötte be 
ezt a tisztséget -, a Monostor úti „kaka- 
sos templom” tervezője, az 1921-es Kiáltó 
szó kisebbségi életprogramjának kez
deményezője és társszerzője Székfoglaló 
beszédé ben a maga egyházpolitikai cél
kitűzéseit fedezte fel a református jelké
pekben: „Az a kakas egy nagy figyelmez
tető; azt mondja: ébredjetek, vigyázzatok 
magatokra és egymásra. Józanok legye
tek. A fiait saját vérével tápláló pelikán 
pedig az áldozatkészségre tanít. Áldozat 
és áldozatkészség nélkül nincs egyház, de 
nem lehet más egyéb sem.”

Kortársainak, eszmetársainak, küzdő
társainak küldött leveleivel utókorának 
erdélyi (és nem csak erdélyi) magyarjait 
is figyelmezteti és áldozatkészségre kész
teti a 21. század első évtizedében.

Ha egyszer majd valakinek kedve tá
mad, Levélpusztító történelem címmel 
testes traktátust készíthet az írói leve
lezések kálváriájáról. A háború, a mene
külés, a tűzesetek és árvizek, a gyakori 
költözködések, a cenzúra, az öncenzúra, 
a gondatlanság, az utódok felelőtlensége 
egyaránt megtizedelte ezeket a jobb sors
ra érdemes dokumentumokat, amelyek
ből kiolvasható egy-egy korszak sok-sok 
egyéni sorsnyomata. Hiszen már a négy
kötetes Németh László-episztolárium- 
ból is mi minden hiányzik! És nem csu
pán azért, mert az író Törökvész utcai 
házát bombatalálat érte. Levelezésének 
jelentős hányadát maga vetette tűzbe, 
miután Magyarország idegen hatalmak 
fennhatósága alá került. A háromne
gyed századot átfogó, szerteágazóan gaz
dag Kós-levelezésnek sem kegyelmezett 
a barbárság. Tompa Lászlónak írta 1945 
kora tavaszán: „Mi Sztánán csúful jár

tunk! Az oroszok ugyan elkerültek, de a 
határon átjött gárdák és csendőrök telje
sen és tökéletesen kifosztottak, s nekünk 
úgy kellett fegyveres üldözők elől gya
log Kolozsvárra futnunk. Egy szál ruhá
ban. A házunkról az ajtókat és az abla
kokat is leszedték, a padlót és a cserepet 
is elvitték.” Felbecsülhetetlen értékeket 
semmisített meg a Varjú várat feldúló 
vandalizmus: tervrajzokat, okleveleket, 
könyveket, tervezett művek előtanul
mányait tartalmazó jegyzeteket. Babits, 
Szerb Antal, Szekfű Gyula, Móricz 
Zsigmond, Benedek Elek, Bánffy Miklós, 
Móra Ferenc, Bernády György, Buday 
György és -  főként -  a helikoni írótár
sak leveleit. Az is igaz, persze: ma jóval 
gazdagabbak lehetnénk, ha annak ide
jén Kós hallgat Kelemen Lajos szavára, 
és az Erdélyi Református Egyházkerület 
Gyűjtőlevéltárában helyezi el a Sztánára 
érkezett küldeményeket.

Nem így történt. Szerencsére a Kós-le- 
velek címzettjeinek, illetve azok leszár
mazottjainak jó része gondolt az utókor 
érdeklődésére is.

Akárcsak Ady, ő is előre megsejtette — 
jóval az első világháború előtt — a magyar
ságra váró sorstragédiát. Nem csak az 
általa szerkesztett Kalotaszeg című nép
lapban adta ennek tanújelét. A Voinovich 
Gézának 1911-ben írt levelét -  amelyben 
az Astra közművelődési egyesület fél év
százados jubileumi emléküléséről számol 
be — ma sem lehet megrendülés nélkül ol
vasni. A Balázsfalván egybegyűlt főpa
pok, tanárok, birtokosok, ügyvédek, ipa
rosok, kereskedők, földművesek hatezres 
tömege „újabb tíz esztendőre való munka
kedvet” vihetett haza az otthon maradot
taknak -  a „nemzeti gondolat” jegyében. 
„Ezt mi magyarok nem tudjuk utánuk 
csinálni. Mi erdélyiek már fáradtak va
gyunk; a magyarországi közvéleményt 
pedig most nem érdekli a magyarság sor
sa; de fontos az mostan, hogy a piszkáló- 
dásból élő újság terjesztheti-e szabadon a 
mocskot a magyar nép között a sajtósza
badság védelme alatt vagy sem. [...] De 
mi nem térhetünk oly könnyen napirend
re, mert elvégre ez a játék a mi bőrünk
re megy. Közvetlenül a miénkre, de vég
eredményben az egész magyarságéra. [...] 
Sorsunkat előre látjuk, és csodára nem 
számíthatunk. Mi magunk gyöngék va
gyunk, és segítségünkre nem jön sem a 
nagymagyarországi társadalom, sem az 
államhatalom. [...] Majdnem minden év
ben tartunk Erdélyben székely-kongresz- 
szust, melynek eredménye mindenkor 
egy-egy memorandum -  de sikere egyik
nek sem volt. Azt hiszem, már meg is un
ták a minisztériumok az erdélyi magya
rok ügyeit -  el is olvasni.”

Csalódásai ellenére sem adta fel a küz
delmet. Sőt, a trianoni döntés mintha 
megsokszorozta volna életerejét. Tette, 
amit hite és lelkiismerete szerint kisebb
ségi helyzetben még inkább meg kellett 
tennie. Ahogy Reményik Sándornak írta 
1925. szeptember 16-án:

„Ha visszanézek hat esztendei életem
re, ha számbaveszek mindent, amit tet
tem és akartam, amit mondottam és ír
tam, ha elgondolom és visszaidézem azt a 
sok-sok álmatlan éccakámat, a töprenke-

déseket, a véres és testet-lelket marcan
goló tusakodásokat, a járkálást, utazást, 
érvelést, veszekedést, mindent, mindent, 
akkor igazán és őszintén vallom magam
nak: semmit sem tettem, amit megbán
tam volna, semmit sem jósoltam, ami be 
nem következett volna, semmit sem akar
tam, ami rossz lett volna. De amit csú
nyának mondottam: csúnya volt, amit ha
zugságnak mondottam, nem volt igazság, 
ami csalás volt, bizony az volt az.

És amerre indultam: minden szidás és 
rágalmazás, minden átkozódás és ámítás 
dacára is -  utánam jöttek, az én utam- 
ra tértek.

És a végén mit csináltam és mit csiná
lok: rázom az alvókat a hazug álomból a ri
deg valóságra, a hazugokat leleplezem az 
igazság szavával, a resteket munkára aka
rom kényszeríteni, az üresfejűeket nevet
ségessé tenni segítem, a gonoszokat meg 
akarom büntettetni, a fösvényeket szégye- 
níteni, a hatalmaskodókat megalázni.

Mérnök vagyok, és megtanultam, hogy 
minden építmény csak akkor szilárd, ha 
a szerkezete jó, az anyagok megfelelőek, a 
munka becsületes. [...] Az erdélyi magyar 
sors irányítása is csak ilyen építmény. Ha 
nem a valóság (a sokszor borzalmas va
lóság) fundamentumára, ha nem becsüle
tes munkával és a szerkesztés tudásával, 
az egyensúly törvényeinek megfelelően 
építünk, akkor az az épület sohasem lesz 
-  igazi épület, de hazug, kontár munka, 
potemkin-falu, amerikai kulissza, mely- 
lyel csak magunkat, csak a mi népünket 
csaljuk meg, senki mást.”

Jól kezdődött a 125 éve született Kós 
Károly emlékidézése. A sepsiszentgyör
gyi tárlat anyagát a tervek szerint a 
Csíki Székely Múzeumban is bemutat
ják, júniusban pedig a Bukaresti Magyar 
Kulturális Központban állítják ki. Az is 
kiderült a tárlatmegnyitót követő eszme
cserén, hogy Kós szelleme további tettekre 
sarkallja a szentgyörgyieket. Felújítják a 
régóta korszerűsítésre váró múzeumépü
letet, elkészítik végre azt a kovácsoltvas 
lépcsőkorlátot, amit még Kós tervezett, az 
eddig raktárként használt tornyot pedig a 
látogatók rendelkezésére bocsátják.

A Kosról szóló első kismonográ
fia, Varró János disszertációja — ame
lyet a szerző 1959-es letartóztatása és 
azt követő börtönévek okán csak a het
venes évek elején tudott befejezni -  Kós 
írásművészetét mutatta be 1973-ban. 
Szemléletileg már megjelenése előtt túl
haladott volt. Nem lehet hát eléggé méltá
nyolni a Kárpát-medencei kisebbségkuta
tás eredményeit tíz éve programszerűen 
közreadó budapesti Lucidus Kiadó szán
dékát, hogy az évforduló alkalmával jól 
használható pályakép- és életműösszeg
zést jelentessen meg Kós Károly emble- 
matikus személyiségéről. Jól választott a 
kiadó, amikor a Kós Károly-díjas (2007) 
Sas Péter irodalom- és művelődéstörté
nészt kérte fel e munka elkészítésére. Az 
MTA Irodalomtörténeti Intézetének tu
dományos főmunkatársa eddigi forrás
feltáró munkáival, mikrofilológiai kuta
tásaival régóta folyamatosan bizonyítja 
rátermettségét és egyszersmind elhiva
tottságát az esedékes szintézis megalko
tására.

5



HELIKON

BOGDÁN LÁSZLÓ

Kapu
R ica rd o  R eis T ahitin

44. M ásodik levél
a  k itű n ő  A. A. C rossnak
Reméltem, a velencei karneválon viszontlátom Lídiát, 
Istennőnek öltözik, nimfának, olyan mindegy, 
járásáról, szemvillanásáról, kacagásáról úgyis megismerem. 
Én martalócnak öltözöm, így legalább 
nem kelt különösebb feltűnést, ha elrabolom.
Hirtelen döbbentem meg, a távoli Tahitiról 
aligha juthatok el Velencébe.
Arra is gondoltam, idehívom Lindberghet, 
s világjáró repülőjén érkezem a lagúnák városába, 
de kétségbeesetten döbbentem rá,
itt, a zöld örvénylő birodalmában, nem is tudna leszállni, 
csak kerengene a sziget fölött, mint egy nagy madár, 
megtébolyítva a vijjogó sirályokat.
Sírtam és egyre Lídiát láttam,
amint áttetsző fehér lepelben -  mégiscsak nimfa! -, 
forog a bálterem közepén, 
s én nem mehetek oda hozzá, 
hogy táncra kérjem és elraboljam.
Láttam, amint egy mandarin kéri fel, 
majd a velencei kalmár, 
de lekéri tőle is egy orosz gárdatiszt, 
és üvölteni tudtam volna a tehetetlenségtől.

Dobogó szívvel riadtam fel, a háborgó tenger fölött, 
jól láttam kunyhóm ajtajából, 
ott kerengtek az éjszaka árnyai.
Lídia és a gárdatiszt is ott tangóztak, 
egymáshoz simulva, a hold vörös uszályában 
s hallottam szerelmem összetéveszthetetlen kacagását. 
Tudtam többé nem mehetek el innen, 
te viszont, kedves Cross, szabad ember vagy, 
még ha nem is hiszed el, hagyd abba a robotolást, 
mondd meg Fernandónak, találjon ki más bolondot, 
haladéktalanul utazz el Velencébe, 
keresd meg Lídiát, s üljetek hajóra,
Velencéből minden nap indul erre hajó.

Ne késlekedj! Várlak.
írtam a többieknek is. Polinéziában lesz a csúcstalálkozó, 
Eldöntendő, mihez is kezdünk, Fernando nélkül, 
akinek a zsarnoksága úgyszólván elviselhetetlen.

45. A  tű z  körü l
Tűz körül üldögélve, 
figyelve a leányok 
homályból kivillanó 
ismeretlen, vad arcát, 
mintha ősi bálványok 
ülnének körülöttem, 
a nagy ugrásra készen.
Reszketek és elszántan 
szorongatom kezemben 
az obulust. Ha mégis 
elragadna az Isten, 
utolsó mozdulattal

csúsztatom nyelvem alá...
Az út végén, az éjben, 
alakot változtatva, 
amikor árny leszek csak, 
renitens, perverz árnyék, 
és Lídiát kísértem, 
ne legyen nyugta tőlem, 
megnyughatok-e végre?
Emlékeiben élek.
A halál átmenet csak.
Véget soha nem érünk 
Közömbös csillagok közt 
kerengünk a nagy űrben, 
míg a homokórákban 
porunk az időt méri, 
a könyörtelen időt, 
ami nem kímél semmit.

46. M ásodik  levél a  m ásvilágra ,
M ário de  S á-C arneirón ak
Itt, ezen a fényben izzó szigeten soha nem havazik, 
és a lányoknak képtelen vagyok elmesélni, 
milyen lehet a havazás, 
hiszen azt sem értik, hogy mi a hó!
Itt vagy esik vagy a nap süt, soha nincsen tél.
Elképzelni sem tudom, mi lenne, ha hirtelen 
nagy fehér pelyhekkel kezdene havazni, 
s a dzsungel tébolyító smaragdzöldjét 
átmenetileg fehérré varázsolná az Isten?!
Mióta itt vagyok, egyre többet gondolok rá, 
valaki kétségtelen kézben tartja ezt az eszelős zuhanást, 
s aha tényleg a mennyei úr, te kedves Márió, 
már sokkal többet tudhatsz róla!
Ne érts félre, nem irigyellek, s ha mégis -  értelmetlen,
hiszen hamarosan találkozunk,
de addig is még szeretnék egyszer biliárdozni.
Az egyik lány, amikor megpróbáltam leírni neki 
a biliárdasztalt és a fehér és vörös golyók cikázását 
a zöld abroszon, nevetni kezdett.
„De hát van ilyen -  magyarázta -  az egyik vendéglőben,
biztosan van, hiszen a tengerészek,
akik időnként odamennek mulatni, sokat meséltek róla.”

El kellene indulnom immár, 
szétnézni a sziget mondén helyein, 
de addig is elképzelem, amint, 
a megkrétázott dákóval a kezemben, 
a mozdulatlan golyókat figyelem.

Talán ennyi elég is!

Az élményhez tudna-e, tudhatna-e hozzáadni valamit, 
ha megvalósítva eszelősnek tűnő elképzelésem, 
tényleg biliárdoznék is? Egyedül, hiszen partnert 
aligha találhatnék. Már hetek óta nem jött hajó.

Milyen a másvilág, Máriám?
Milyenek a szellemi szférák? A kapcsolatok?
S egyáltalán milyen testetlen cikázni az űrben?

Amikor halála előtt az öreg törzsfőnök, 
meglátva fekete varázstükrömet -  
még Mesterünk, Caeiro ajándékozta nekem, 
hogy láthassam a jövőmet, ha akarom -

» » » » » »

6



HELIKON

» » » » » »

megdermedt és kezével takarva el az arcát, 
eszelősen hadarva tiltakozott:
„...ezt ne, ezt nem szabad, veszélyes!
A Nyereg-szigeten van egy tavacska,
ha valaki belenéz -  magyarázta sápadtan -, szörnyethal!
A víz mélyében rejtőzködő démon
megfosztja tükörképétől és ezzel az életétől is!”
Az itteniek ösztönösen irtóznak a tükröktől.
Még a pocsolyába se mernek belenézni.
„Mélyükben -  magyarázta az öreg -  
szörnyeteg bújkál, és elrabolhatja tükörképüket.”
A szigeten alig van tükör, de vannak edények, 
pocsolyák, tavak, és ott van a tenger,
„...Ha arcunkat szemléljük, szörnyetegek ragadhatják el -  
magyarázta az öreg s tehetetlenül meredt maga elé -, 
és mit csinálunk az arcunk nélkül?
Hát ezért nem nézünk tükörbe, doktor, 
semmibe, ami visszatükrözhetné az arcunk.
Elég ha egymást látjuk!
Hiú leányainknak is az a fontos,
hogy a fiúknak tetszenek meg,
hogy fiúk versengjenek, rajongjanak érettük,
s ne önmagukban gyönyörködjenek,
ez amúgy sem vezet jóra!” És nevetett.
Talán ezért is tisztelik a vakokat.
Ok már nincsenek veszélyben, hiszen akkor sem 
nézhetnének tükörbe vagy vízbe, ha akarnának.

_ *
47. A lom . A z óratorony
Az óratoronyban, ezernégyszázban, 
félhomály és egy másik világ van. 
Az óratoronyból messzire látni, 
kívül és belül történhet bármi, 
az óratoronyból látható.
Barbár, martalóc hordák robognak, 
káromkodnak az ostromlottak. 
Mórok is jönnek ezen az őszön, 
fények görögnek künn a mezőkön.
A város még meddig tartható?
Az óratoronyban homály és árnyak. 
Vívja az ellen a várost, a várat. 
Lidércfények baljós lila árnya, 
pulzál a mezőn, ezernégyszázban.

48. A  fehér kapu
Fehér kapun keresztül 
Nekünk minden sikerül, 
meg nem állíthat semmi, 
öntött el. Megremegtem.
Kéj is kevés volt, szerelem! 
Vers-olvasód bűvölt el. 
Lídia szeretett és 
Csapdába csalt, ne tagadd, 
S most már minden hiába! 
Nem éred el soha 
Szeszélyes voltál, önző, 
Caeiro szomorú, 
mint a végén feladni!” 
de hallod furulyáját 
Hogy segíthessen rajtad, 
fújta meg furulyáját 
Nem, még nem lehet vége! 
Az a csúcstalálkozó

nézett minket az Isten.
Naxosz szirtjén azt hittem, 
Szikrázott a nap. Mámor 
Akkori énem vádol.
Féltél önmagad lenni.
Pessoa. Senki. Semmi, 
ében tükröd villámlott. 
esztelen látomásod. 
Elsuhantak az évek. 
eltűnő örökléted, 
és magadra maradtál. 
„Semmi nem rosszabb annál, 
Ködbe tűnik a dombról, 
s már mindenütt kolomp szól. 
sorsod sorsába szője, 
a nyájak őrizője.
A többiek is jönnek, 
nem is olyan rossz ötlet.

CSEH KATALIN  

A z öngyilkos hóem ber
Az öngyilkos hóembert
Tegnap láttam a téren
Fekvő állapotban
Erőt vett a magány a balgán
Suttogták a járókelők
A déli nap legélesebb sugarával
Szúrta szíven magát...

Élettelen teste még most is ott fekszik 
Pedig már javában tombol a nyár 
Augusztus van kánikula 
Hogyhogy nem olvadt el?!
Nahát! Még ilyet! mondogatják 
Kissé felháborodva az emberek 
Zavarja őket e látvány a téren 
De ez mit sem változtat a különös tényen

Az öngyilkos hóember temetetlen testét 
Ismeretlen csillagok az éjjel felkeresték 
És magukkal vitték az egekbe föl-föl 
Lelkét szekér viszi már robog a Göncöl

M egszokás
Megszoktalak benneteket fiaim 
Itt vagytok mindig velem mellettem 
Itt szuszogtok itt isztok-esztek 
Itt mocorogtok itt jössztök-mentek 
Itt tébláboltok hétköznapjaimban 
Mintha a tulajdonaim lennétek 
Személyes tárgyaim élőlényeim 
Szeretlek benneteket úgy érzem 
Minden lépésetek figyelem féltem 
Hová mész miért mész meddig maradsz 
Mikor jössz mit remélsz és mit akarsz?
Lényetek fénye pislákol bennem 
Olykor-olykor tündököl csak meg kell keresnem

Megszoktalak benneteket és ez a megszokás 
Annyira tömény annyira komoly és annyira más 
Nincs benne unalom nincs benne közöny 
De van benne alázat meg bicebóca öröm 
Feléledés és meghalás belül a körön

Já ték
Ha azt mondod álom 
Én azt mondom élet 
Ha azt mondod fázom 
Én azt mondom félek 
Ha azt mondod virág 
Én azt mondom kóró 
Ha azt mondod vándor 
Én azt mondom csóró 
Ha azt mondod lélek 
Én azt mondom titok 
Ha azt mondod szekrény 
Én azt mondom fiók 
Ha azt mondod nyírfa 
Én azt mondom gyertyán 
Ha azt mondod csillár 
Én azt mondom gyertyám

Ha azt mondod holmi 
Én azt mondom kacat 
Ha azt mondod röhög 
Én azt mondom kacag 
Ha azt mondod portré 
Én azt mondom álarc 
Ha azt mondod tűrjél 
Én azt mondom várhatsz 
Ha azt mondod sajog 
Én azt mondom fájjon 
Ha azt mondod menjen 
Én azt mondom szálljon

Ha azt mondom Isten 
Te azt mondod nincsen 
De van ujjlenyomata 
A jéghideg kilincsen
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77. Km

rwnyitja és szeriteszti f e j

JANCSÓ NOÉMI VITUS ÁKOS

F én ykép  a z  á p o ló r ó l
Aznap köd lovagolt a hajnal hátán.
Fehér köpenyt viseltél, kezedben szivarat.
A csigalépcső' tetején, ködbe keverve vártál. 
Lomhán átsiklott köztünk egy autóbusz. 
Abban az órában történt, hogy 
Eldobtad parázsfejű szivaradat 
És az idó'bóí könnyed lépéssel kiszálltál. 
Fehér papucsod, köpenyed, arcod 
Ott maradt a ködben. Te magad 
Eltűntél, valahogyan kiváltál,
Testetlen testeden fényköpenyt viselve.
A jóság szigorú szabályzatát hímezted 
Rá, monogramm helyett.
Reggeltől reggelig működő mosolyt 
Szereltek arcodra történések és istenek.
És áradt belőled a fény.
A csigalépcsőt, autóbuszt 
feloldotta magában, aztán 
a hajnal hátán meghalt a köd.
Te ott maradtál mosolyogva 
És hitted: a felhők fölött 
Van egy másik csigalépcső,
Sok foka van, de nem végtelen.
Hitted: egyszer felérkezel,
Tudtad: nincs az a földi pénznem,
Amiben égi fizetséged mértéke kifejezhető.
Az ég alja pedig emberkézzel is megérinthető.

A z ú j s z e r e le m  
r ö v i d  f e l a v a tá s a
Tisztavizű kút fenekén kőszobor 
alszik moha lepte be holdsugarak 
úsznak a vízen ezüst halacskák 
furcsa sikamlós testébe bújva a kőszobor 
arca te vagy.

Békegalamb lebeg éjjeli légben 
és kicsi csőre ezüst burukkolással 
hímezi szebbre az égi palástot 
szárnya suhogva festi ezüstre 
az évszakokat.

H e p a t i t i s z
Arccal a plafonnak sárgultam hozzád 
méltóra -  mert te vagy a nap 
én vagyok a fertő amely 
nélküled a kórházba fagy

Semmi
Vagyok amit vásároltam 
árvallásító szendergőn 
árva álmatlanságomban 
belőled csak golyóstoliam 
maradt ami ingyen 
néha ír és néha nincsen 
semmi mintha halálkomoly 
néhány percnyi tétlen szomor 
megint agyak vesék szivek 
címkézzetek valaminek

O H futur
OHfuturba bugyolálva 
pucéromat lehengerlőn 
festi valakinek álma 
s vakablakom nyitja előtt 
terhes nőkkel szaladgálnak 
még terhesebb vallásvevők.
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DEMETER FERENC
Lepukkantak Klubja
Kicsi, sötét és büdösszűk-talponálló- 

ként jellemezné az avatatlan. Inkább 
köpőcsésze, mint Ezüstkehely Kávézó, 
azzal a sötét-hűvös löttyel, amit kávé 
gyanánt mértek benne. No de nem is 
azért já rt és já r oda mind a mai napig a 
nép, hanem egyebekért.

A stratégok főstratégja sem vá
laszthatta volna ki jobban a helyet. 
Közvetlenül a Zenekonzervatórium, a 
Színház és a Tudományegyetem főépü
letének hárm as közelségében, kőhají- 
tásnyira a Városházától, hogy a taná
csosok is nyugodtan megzugihassák a 
mindennapit.

Tanítani kellene a marketingesek is
kolájában azt, ahogyan elintézte a kon- 
kurrenciát. Pont akkor nyitotta meg 
egyetlen, ablakként is működő ajtaját, 
amikor bezárt a Zahana, az elvtársak 
hajdani klubja, ami a rendszerváltás 
után a környékbeli lumpenek máso
dik otthonává vált. Fanyalgott is rende
sen a nép, hogy a Pohárban még a bűz 
is szűk, bezzeg a Zahiban, a vadgecik, 
hallj oda, női fodrászszalont, basszák 
meg, ha ez nem istenkáromlás, akkor 
mi, hőbörögtek egymás válla fölött, kö
nyöke alatt, a hatvan négyzetméteres 
kocsmából az alig tizen-négyzetméteres 
csőbe terelődött ismerős arcok.

Egyszóval, a kezdeti siker a jobbhí- 
jánnak  volt betudható. Hanem, mint 
tudjuk, a dicsőséghez ez nemhogy ke
vés, de mégcsak nem is elég. Csúcson 
m aradni nehezebb, mint csúcsra ju t
ni. Kábé egyéves működés u tán  akadt 
méltó piaci ellenfele. A két kapualjjal 
odébb működő gyorsbüfé elirigyelte 
a piaci sikert a szomszédtól és átala
kult.

Gödör néven futott be a köztudatba, 
a hivatalos nevet, a Rising Sun Fast 
Food- ot még elolvasni is lusta volt az 
ember, nemhogy kimondani.

Úgy tűnt, hogy egy az egyben le
radírozza a piacról az Ezüstkehelyt. 
Asztalok voltak benne és székek.... És 
legalább háromszor akkora térben füs- 
tölődhetett a betérő, a kávé pedig kávé 
volt, még tejet is kérhettél melléje.

Na és a pincérlányok! Hárman vol
tak, anyuka és két lánya. Tipikus ese
te annak, amikor az alma messzire gu
rul a fájától. Kelletlen, csípős tésztafáról 
kettő darab öngyöm-böngyöm virágszál, 
már csak a nézésért is érdemes volt beül
ni. Össze se lehetett hasonlítani az oda- 
áti Nusi nénivel, aki jóízű, rokonszenves, 
kedves lepcsessége ellenére, mégiscsak 
néni volt, ötvenen is túl.

A nagy siker okozta végül is a Gödör 
vesztét, no meg persze, a szerényen ma
nőverező Csorbapohár, ahogy az elpár
toltak szólták le az Ezüstkehelyt.

Az történt ugyanis, hogy a diákok

beözönlöttek a Gödörbe. Olcsónak olcsó 
volt, és meg lehetett lesni a zugivó 
tanárokat, ahogy éppen megzugisznak, 
kávézás címen, úgy vagy három-négy 
decit. És a nagymellű színésznőt, meg 
azt a marconaszínészt, aki a Duna- 
tévében határontúli Ady-szavaló...

Mindez a törzsközönségnek nem 
esett jól. És ekkor lépett aranyat érőt a 
versenytárs, méghozzá mindjárt kettőt.

Először is lecserélte Nusi nénit 
Irénkére, akit ugyan nem lehetett mai 
csirkének nevezni, közelebb állt a negy
venhez, mint a harminchoz, de jól kar
bantartotta magát. (És némelyik ven
dégnek aztán az is megadatott, hogy 
karbantartója lehessen...)

A drága Irénke, nagy kék szemű ál
dott nyolcvankilós lélek, amiből szinte 
tíz kiló mellehúsa! Édes Istenem, mi
csoda csöcspár, kicsit löttyedt, kicsit 
puha, ámde mégis milyen bimbós... És 
honnan tudnám ha nem onnan, hogy.

Egyszer, amikor éppen úgy voltam, 
hogy alig-alig, tetszik tudni az érzést, 
nagyonvárni, s melléesni. Se krumpli, 
se máié, se picsa, se liszt, ahogy hallot
tam  a hoppon m aradást megfogalmaz
va, hol máshol, ha nem a Kehelyben. 
Vagy a Gödörben.

Szóval teljesen faszamodott 
állapotban ittam  a kollégákkal, s úgy a 
holtrészegség előtt nem sokkal beütött 
a záróra. Ülni se tudtam, nemhogy 
hazamenni, s ilyen zárórás időkben 
az iszós társakban is csak annyi erő

marad, hogy ki-ki hazatántorogjon a 
maga nyomorába, nemhogy mást is 
támogasson, ebben az esetben engem.

Irénke volt az, aki a hónom alá nyúlt, 
azazhogy a hóna alá kapott és hazavitt 
magához ápolás céljából. Meghánytatott, 
megmosdatott, igazi kávét főzött, hogy 
magamhoz térjek, aztán maga mellé 
fektetett és megvigasztalt. Mind a 
hetven plusz tíz kiló mellehússal. És 
volt, ami volt, történt, ami történt, a 
lényeg, hogy jóllaktak a hormonjaim, 
s ahogy a mondás mondja, telt hassal 
jajgatni is könnyebb. Hát még kielégített 
hormonokkal...

Az istenek áldják meg Irénkét azért, 
amit akkor velem, nekem... Mert, ami
lyen marha voltam, kerülni kezdtem 
a Kehelyt, pont Irénke miatt, mert hát 
mé-giscsak anyám lehetett volna és...

Fiatalság marhaság, nem tud a terí
te tt asztalnak sem örülni, és lehet, hogy 
ő ezt is tudta, s imigyen a vendégeitől 
is megóvott, ugye, mégiscsak kikerül
tem utóbb a Lepukkantak Klubjából. 
S kicsit talán Irénkének köszönhető
en. Persze, azért egyszer-kétszer még 
elvetődtem záróra-időben, jól meggon
dolt háttérgondolatokkal, mígnem egy
szer rámförmedt, hogy tűnjek a fenébe, 
találok jobbat is, mint ő, minek tökélet- 
lenkedek. Hogy tudom én jól, mi kell a 
nőknek, hát akkor adjam, ne marhás- 
kodjam. Bizony.

Az Ezüstkehelynek üzleti szempont
ból még Irénkénél is ravaszabb húzás
nak, mondhatni forradalmi újításnak 
bizonyult az, hogy hitelbe lehetett vod- 
kávézni. Akár a régi idők Zahanájában, 
sóhajtottak fel boldog megkönnyebülés- 
sel a vékonypénzű csóró művészek, ta 
nárok és egyébb alkalmi kakukkmar- 
cik.

Mint Guszti gróf úr is. Pardon, 
Guszthy gróf, ahogy kikérte magának 
a tejes vodkávé mellé a téháipszylont. 
Sose csinált semmit, annyi dolga volt, 
és természetesen nemcsak munkaide
jét, de pénzét is nyelte a nagy öröksé
gért való perlekedés.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
kifogástalan eleganciával várta el 
a féldecik fizetését, nyakkendősen, 
öltönyösen, amint az egy valamirevaló 
grófhoz illik. És ő is fizetett másoknak, 
ritkán ugyan, ámde pazar bőkezűséggel. 
Hogy éppen megnyert valami kisebb 
perecskét, van amiből, hadd folyjon.

A kajánok ilyenkor azt mondták, 
hogy megjött a dilipénz. Merthogy a 
mese hátteréről az a szóbeszéd járta , 
hogy nem éppen úgy van. Hogy Guszti 
bácsit annak idején örökbe fogadták, 
anyátlan-apátlan árvaként, ettől olyan 
spanyolgrandos a színe neki. Az örökbe
fogadók valóban előkelőségeknek, olyan 
rendesen jólszituáltnak számítottak 
és sok búbajt, bánatot okozott nekik 
Guszti bácsi legénykorában, mígnem 
valahogy sikerült negyven-hányévesen

> > > > >  folytatása 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról

idegi alapon rokkant-nyugdíjazni vala
melyik sóhivatalból. S ahogy ezt még el
intézte, meg is halt a nevelőapa, bána
tában vitte el a szíve, a Guszti miatt.

Lehet,hogy tényleg így volt, de az is 
lehet, hogy nem.

Egy szó, mint száz, még Guszti gróf
nak is jól jött a hitelezés. Nem kellett 
neki többé előkelőén féldeciért könyö
rögni és sosem m aradt adós hosszú ide
ig, a kisebb-nagyobb pereknek köszön
hetően.

Azért merész és kockázatos lépés volt 
a hitel, magas rizikófaktorral. Az égvi
lágon semmi sem biztosította azt, hogy 
a hitelezettek meg is adják majd adós
ságaikat a hitelezőnek. Semmi az egy 
szomjúságon kívül. Merthogy az úgy 
van, kérem szépen, hogy bizonyos ese
tekében, inni nem kell, hanem muszáj. 
A szükség pedig nagy úr, nem lehet 
packázni vele.

Még Öcsikének, a részeges rock and 
roll gitárosnak is lett hitele a Kehelyben, 
ami pedig nagy szó, három intézmény 
alkalmazottja tagadta meg tőle az al
kalmi aprót -  kölcsönt, visszanemtérí- 
tésből kifolyólag. Olyan szemrehányó
an tudott nézni azokkal a nagy, kerek 
gyerekszemeivel arra, aki éppen emlé
keztette volna a kölcsönre, hogy az ille
tő egyszerre érezte magát anya- és apa
gyilkosnak.

A hitelezési folyamat beindulása óta 
Öcsike fizetésnapi első útja mindig az 
Irodába vezetett. Nem tudni, ki mond
ta  ki először a megyünk akkor egy ká
véra az Irodába-1, de tény, hogy az 
Ezüstkehely azóta Iroda is.

Öcsikével egyszer történt meg, hogy 
nem tudta kifizetni a havi cehhet, ép
pen elhagyott valahol valami fontosabb 
díszletelemet, díszletmunkás volt ugyan
is a lelkem, aztán levágták a fizetéséből. 
Azazhogy levágták magát a fizetést.

Allingált egyik lábáról a másik
ra,hogy akkor most mi lesz a hitellel, 
kölcsön ugye nem kérhetett, fogta hát 
maradék gitárját, beült az irodába és 
addig pöngette, míg a vendégek össze
dobálták a számla-kiegészítéshez szük
séges összeget és észre sem vették, hogy 
m ár megint pénzelik. Akkor hallottam 
én is először az Öcsike-féle zenésítésben 
azt a Vásárhelyi Géza- verset.

Huhh, de gyönyörű volt, olyan lúd- 
börzős szépérzetet keltő verszenét sem 
azelőtt, sem azután nem hallotttam...

„Hallom, hogy élsz, hallom, hogy meg- 
hallsz, hallom, hogy talán már nem sze
retsz...”

Sose tudtam  megérteni Öcsike hát- 
ramozdítórúgóit, mindent elkövetett, 
hogy ne fusson be, se zenészként, se 
színészként.

Elég volt neki Guszti gróf udvari ze
nészének lenni, tudniillik, persikeres 
időszakokban Guszthy grófja udvart 
szervezett magának, a művészet nemes 
rajongójaként. Még engem is biztatott.

-  Egyet se búsulj, kiadjuk majd Mi 
azokat a verseket, nem fogjuk hagy
ni udvari költőnket belefulladni a kor
tá r sközönybe!

így lettem én udvari művész, 
Öcsikével, a részeges rock’n’roll gitá
rossal.

A hitel pecsételte meg végül a Gödör 
sorsát, merthogy ott is beindult a hitele
zés. Igen ám, de kehelység és gödörség kö
zött nagy különbségek vágynak. Eleinte 
minden rendben ment, vakargatta ugyan 
a fejét a Gödörfőnök, hogy talán mégsem 
kellene hitelezni annyit, meg annyinak, 
de akkor meg hó végén nincsen forgalom, 
csökken a fogyasztás stb.

És amikor úgy nézett ki, hogy ezt 
a csatát is elveszti a Fapohár, beütött 
a gödörcrach, méghozzá nyári vaká
ció formájában, minek folyamodványa
képpen a kutyaszívű diákok hazamen
tek, a számláik pedig megmaradtak. 
Kiegyenlítetlennek.

Az Ezüstkehelyben természetesen 
studentféléknek nem volt hitel, m ert
hogy nem is kellett a modern lelkűknek 
a túlmúltidéző, korszerűtlenül büdös le- 
buj.

Az ellenfél csúfos bukása után h irte
len még azok a reménytelen számlák is 
kiegyenlítődtek, amiket a k é tk u lcso 
sok halmoztak fel, akiknek azért nem 
volt sürgős, mert ihattak  a Gödörben is. 
S hogy a diadal teljes legyen, még vagy 
öt-hat széket is megvásároltak a bukot
taktól, azokból a magas, tám látlan bár
székekből, úgyhogy azóta ülni is lehet.

És többnyire békésen megfér egymás 
mellett a néhai vallató és vallatottja. 
Az óidőkről bezzegező exbesugók s a 
besúgottak, zugvízszerelőkkel pertuzó 
öncsinálta grófok. A lepattanás ember
közelsége.

Ott van pédául a hajdani ifjú titán  — 
irodalmár, akit 1984-ben még a KISZ 
országos irodalmi kitüntetésben része
s íte tt  és 1989 óta írja világhírű művét, 
Egy áruló naplója címmel. Együtt kávé
zik az akkori főcenzorral, irodalmi pár
titkárral, aki hazaárulásra való buzdí
tás alapos gyanújával tilta tta  be egyik 
könyvét, de csak azért, hogy beszervez
hessék.

-  Én vagyok László Tibor, a leg
nagyobb Kundera! A faszomba, ugye 
Vécenzor elvtárs? -  fakad ki időnként 
ha beindul.

Csak nagy ritkán ünneprontja el 
valaki a lendületet.

-  Voltál te m ár Tiberiu Vasile is...
De hát mit számít m ár az az igazság,

lomtári dolog. És különben is, nehéz 
idők voltak. Nehéz, de szép. Volt fehér 
és volt fekete.

Ami most van, az gyalázat. Akkoriban 
legalább remélni lehetett, hogy megvál
tozik majd minden, és jobb lesz, mert 
annál rosszabb nem lehet. És tessék kö
rülnézni... Ezért? EZÉRT?

Ha jó nap van, akkor duplakonyak a 
hamiscsászárból, máskor meg vegyes. 
De az is dupla.

És a folytatás.
Nodetényleg. Az sincs, akit szidni le

hetne. Egyik rendszer, mint a másik. 
Ha így megy tovább, és így megy to
vább, menedékjogot kér Kubában. A fe
ne egye meg! Hogy ezt kell megérni ne
ki.A népi demokrácia, a szocializmus 
megépítése u tán még egy kártyavár. 
Mióta nincs cenzúra, teljesen betiltot
ták. Hogy nincs piaca, túl igényes a 
műfaj. De valami könnyedebb témát, 
hát hogyne, bármikor. Azanyjuk!

Az örökremény-bimbóságába her
vadt, lassan püffedő arcú rendezőnő is 
ott kávézza be a napi adagot, fáradha
tatlanul nosztalgiázva egyetlen jól si
került előadásán, ami azért bukott 
meg a nagy-fesztiválos megméretteté
sen, mert az egyik főszínészt éppen elő
adáskezdés előtt érte utol a fosás, és 
úgy összeszarta magát, hogy minden
ki pánikba esett. S ez a szerencsétlen 
eset úgy rányomta a bélyegét a továb
bi pályafutásra, mint a gyerekkori tra 
uma, bárminek fogott neki, előbb-utóbb 
olyanszaga lett. Pedig mindent megtett, 
hogy befusson, még az egyik igazgató
hoz is férjhez ment a mandátum idejé
re. Merthogy nemcsak csinoska-ügyes, 
hanem rettenetesen tehetséges színész- 
nőcske volt, mielőtt a savanyú-vékony 
rendező eluralkodott volna rajta.

Szintén a szívszorító ügy kategóriába 
tartozik a pantomimes Klaudiu törté
nete is, aki eredetileg mérnök volt, sza
vahihető cimborák tanúskodnak amel
lett, hogy egy találmánya még ma is 
gyakorlati alkalmazásban van a cser- 
navodai atomerőműnél. Lassú-lépcsős, 
ám biztos karrier állt előtte, amikor 
családja és ismerősei nagy megrökönyö
désére, bejelentette a rakombelét, tú l
ságosan művésznek érzi magát az iro
dához, és ne mondja neki senki, hogy 
amatőr, az elején mindenki az, Jézus is 
harmincévesen lett profi megváltó.

Összeszedte megtakarított pénzét és 
elindult Párizsba, Marcel Marceau pan
tomimiskolájába tanulni, még a Dunát 
is átúszta, április elején, 1988-ban.

Természetesen tá r t karokkal fogad
ták, ilyen sztorival, hát hogyne, ráa
dásul még tehetséges mozgásművész is 
volt. Akkora ösztöndíjat kapott a fran
cia államtól, hogy négy-öt évig vígan 
tanítványkodhatott.

Aztán, egy kisszínház alapításához 
elegendő összegecskével a zsebében, 
viszszaindult a közben felszabadult ha
zába, bár, saját bevallása szerint, óva 
intették a franciák, könyörögtek, ma
radjon inkább, legyen a pantomim 
Ionescója, de hiába, becsületes román 
hazafi szíve hazahúzta. Persze, a hiú
ság is ágaskodott benne, megmutatni 
a hitetlenkedőknek, hogy lám, ha profi 
világboldogító nem is, de hivatásos vi
lágnevettető harmincévesen is lehet az 
ember...

És elindult, a haza határán még 
a boldogságtól sírt, aztán, valahol 
Nagyvárad és Kolozsvár között félúton,
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az alig-megvilágítású éjszakai vonaton, 
kirabolták. És ráadásként majdnem 
agyonverték, három hónapnyi kórház, 
kezét-lábát baseballütővel törték, ami 
minimum gyanús, még egy vonatrablás 
esetében is. A csontok jól-rosszul össze
forrtak, hanem a karriernek befelleg
zett.

-  Iszom, tehát vagyok. Vive la France!
-  kiáltja világgá bánatát, két vodká
vá között, az Ezüstkehely Kávézóban, a 
Lepukkantak Klubjában, ahogy ő ma
ga nevezte el a helyet.

A boldogtalanság boldogságának 
édes-keserűségét nem lehet csak úgy 
elmesélni. Magyarázni, elemezni, nem 
jóvéget jósolni lehet, persze. Mondták 
nekem is, mondtam én is másoknak. 
Mindenki mondja valakinek.

Szegény Guszthy gróf úr! Semmi
senkije nem maradt azon a szomorú 
kertesházon kívül, amit végül mégis
csak sikerült visszaperelni az állambá- 
csikától. És, mert nincsen áldás tövis 
nélkül, akkoriban halt meg a mama is. 
Mint dögszagra jelentek meg a gyanús 
jóakarók, főleg hogy még valami á r
va lejecskék is akadtak az örökségben. 
Előkerültek a dilipénznapi barátok, 
akiknek hatására úgy döntött, hogy be
társul a tőzsdebizniszbe. Az ilyesmihez, 
tőke kell, ugye.

-  Nyugalom, csak bármit, 
Guszthyéknál van amiből! -  dicseke
dett az örökséggel. S amíg a pénz ta r
tott, folyton megbeszélték a hogyan 
leszt, mígnem arra eszmélt egyszer- 
csak, hogy volt-nincs. Nem is kellett 
nagyon sugalmazni neki a megoldást, 
hogy adja el a házat, ő maga jött a nagy 
ötlettel. Mert aztán ha beindul az üzlet, 
jól meggazdagodnak, nem igaz, vissza
vásárolja a múzeumtól a családi palo
tát, minek ilyen lószar akkor...

Semmi perc alatt vevő került, szerző
dés, előleg. Kész.

Úgy kitették házából, mint a macskát 
tojni. A jóakarók attól kezdve meg sem 
ismerték, s hiába futott rendőrségre, 
nem lehetett semmit tenni. Szabályos 
szerződés volt mindenről. Verekedni 
akart. Párbajozni á Iá arisztokrata. 
Össze is jött úgy, hogy kórházba került, 
s egy kicsit megbolondult.

Rendesen hülyére verték.
Meg sem ismertem volna abban a 

toprongyos csavargóban a néhai giger- 
li Guszthy grófot.

Öcsikével ittuk éppen a nosztalgiát, 
amikor megjelent. Koszrongyosan, bü
dösen.

-  Szervusz Guszti! Hát hogy vagy 
emberke? -  köszöntött rá  Öcsike, ami
kor odajött hozzánk.

-  Csitt! Még meghallják... -  titokza- 
toskodott, mint az üldözöttek. -  Ez ki?
-  bökött felém.

-  Jó ember -  nyugtatta meg Öcsike.
-  Fizet neked is egy féldecit, ha beava
tod... -  kacsintott rám.

-  Nem lehet -  óvatoskodott, aztán, 
hogy mégis fizettem, elengedte magát.

Hogy a Cl A meg az FBI. És a KGB 
is persze, mert nem halt meg, csak át
alakult. Tudni akarják a titkot, annyi 
pénzt ígértek m ár neki, hogy én el sem 
tudom képzelni. De ő nem, és nem. Nem 
mondja el a rohadt idegeneknek, pedig 
még meg is verték, kórházba került, 
kérdezzem meg Öcsikét.

Meglátom majd, hiába, hogy nem 
hiszem, vezető nagyhatalom lesz 
Transzilvánia. Azzal, amit ő tud, a 
függetlenség kutyagumi. Mert ő, sen
ki más csak ő tudja a titkot, azt a ho
gyan lehet a fénynél is sebesebben titkot, 
üzemanyag nélkül.

Megjelent álmában az anyukája. 
Tervrajzokkal meg minden. Maga a 
nagy Leonardo da Vinci dolgozta ki az 
elméletet, ő csak közvetít.

-  De erről csitt! -  mondja, s össze
esküvőkén hunyorít, mielőtt kifordulna 
az ajtón.

És éppen szembejő vele Vivláfransz, 
a hazafias latin mimes, akiből közben 
Nagy Kicsiszékely lett. Mert van olyan 
is, aki nem le, hanem Äipukkan.

Hohoho, hová lett belőle az a tava
lyi vorbe§te románe§te... Amikor miden 
további nélkül beleszólt a semmi közébe.

-  Vorbei románeste!
Rendes dulakodhatnék vett rajta 

erőt, amikor látta, hogy mégsem. (A 
csakazértis fölötte áll a lepukkanás- 
nak!)

Ehhez képest mostanában magyarul 
dúdol és fűnek-fának hirdeti magyar-

nyelvesedését. Szinte kizárólag magyar 
nyelvű színházi előadásoknak koreog
ráfusa.

Azzal kezdődött, hogy a hazai szín
ház haldokló nagy oroszlánja Hamlet 
atyai szellemének szerepét osztotta reá- 
ja. Nem cím, de kulcsszerep. S nem sok
kal a bemutató után meghalt a rendező, 
és újjászületett Klaudiu.

Az említett színházi nagyoroszlán 
különös bogarai közé tartozott, hogy 
élete utolsó éveiben, román ember lété
re, szinte kizárólag magyarokkal dolgo
zott, s nem volt az másként a Hamlettel
sem. Klaudiu volt a kivétel.

Befutott Romániában magyarul, a 
színházi metanyelvnek köszönhetően. 
Mert ugye mindegy, hogy románul be
szél az illető színész vagy magyarul, 
ha roszszul mozog. S ha Klaudiu értett 
még valamihez az atomfizikán kivül, 
hát az a mozgás...

Megsűrűsödött rendesen a program
ja, Pécs, Budapest, Sepsiszentgyörgy, 
anynyi a dolga, lassan már azt se tudja, 
hogy holnap merre, még a végén titkárt 
fogad...Felesége nemsokára szülni fog.

Madarat lehet fogatni vele, olyan 
boldog a néhai részeges Vivláfransz, a 
Lepukkantak Klubjának keresztapja.

Gyorsan felhajtja a könnyű sört és 
rohan találkozni az asszonykával, ba
bakocsi-vásárlás céljából.

-  És te hogy vagy, Öcsike? -  nézek az 
őzszemű, lassan őszülő örök kamaszra, 
a mindenkori rock’n’roll gitárosra.

-  Csak úgy né, ding-dong, „Mint a 
harang, hol jobbra, hol balra, egyfoly
tában alulról egyenlegesítve.” De már 
nemsokáig... -  kacsint -  itt hagyom ezt 
az egészet.

S ahogy mondja az egészet, nem tudni 
jó-e vagy rossz, hogy itt hagyja.

-  Osztán hova, merre? -  kérdem, és 
rendelek még egy feles kört.

-  Elmegyek Norvégiába.
-  Norvégiába?!
-  Oda. Van ott egy barátom, azt 

mondja kurva jó, csak sok a sötét. A hó 
nem baj, azt szeretem.

-  S mit fogsz...
-  Mitmit. Valami mindig akad, a 

legrosszabb esetben gitározni fogok, azt 
mondja a haver, hogy a norvégok szere
tik a zenét... -  vigyorogja el magát és 
kivillannak a foghíjakból a még meg
maradtak.

Argentína, Amerika, Norvégia, vi
lágpolgár már, annyi helyre szinte-el- 
ment... Közcsalódást okozna, ha egyszer 
tényleg elmenne Öcsike, a Tündérkert 
a legkurvajóbb rock’n’roll gitárosa, a 
Lepukkantak Klubjának Lelke.

-  S te hogy vagy, mit ügyködsz? 
Fizetsz még egyet, ugye, ha már ilyen 
jól elvagy...

Rendeltem még egy-egy dupla nosz
talgiát, s mire kiituk már a nagyút- 
ravaló kiskölcsön is ott lapult Öcsike 
zsebében.

Tetszik tudni, Norvégia messze van.
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Moon R iv e r
A rádióban bemondták a holdraszál- 

lást. Nagyanyám bal válla hasogatott. 
A frontviszonyok kedveztek a reumá
nak, annál kevésbé nagyanyámnak, 
aki ennek ellenére együtt örült az em
beriséggel. Kínok közt bár, de az ab
lakhoz lépett, és megpróbált a holdba 
nézni. A nyaka nem hajlott, ham a
rosan feladta hát a kísérleteket, in
kább a szemközti utcasarkot állt neki 
fürkészni. Árgus tekintete volt az én 
nagyanyám nak valaha, kivesézett és 
kizsigerelt bármit, ami a hatósugará
ba került. Rögvest észrevette a halot
taskocsit, s ezzel pontosan egy időben 
a rádióban megszólalt a Moon River. 
Innen ta lán  az az öreges félreértés 
is, hogy az első ember a holdon Louis 
Armstrong lehetett.

Nagyanyám figyelte, ahogy a halot
taskocsi az utca betonjáról az égbe ka
nyarodik, nem az égre, nem az ég fe
lé, pontosan az égbe kanyarodott bele, 
mint kés a vajba. Cibálták felfelé k i
tá r t  szárnyú lovak. Amint az eresszel 
egy vonalba értek, Hófehérke is ki
szállt üvegkoporsójából. Arcán a fi
atalság bűbájpírjával könnyedén a 
bakra penderült, gyerekkora letűnt 
alakja, könnyeket csalt az öregasz- 
szony szemébe. Mindkét markában 
vadgesztenye, tökéletes gömbök. A lo
vak nem is lovak, inkább gőzmozdo- 
nyok. Gyufásskatulyák a levegőégben. 
Tüzet köpnek, úgy riszálják maguk. 
Hófehérke ta lán  nem is Hófehérke. 
Talán inkább törpe. Koponyája szabá
lyos háromszög alapú gúla. Vágtat az 
égbe, mint beste Al-Buraq.

Nagyanyám a formák ilyetén tökéle
tessége lá ttán  megértette, hogy eljött 
az ideje. Még egyszer, utolszor, meg
etette a porcelánkutyát, megsimogatta 
kis buksi fejét, öreges csókot cuppan- 
to tt az izgága gombaorra, az a kutya 
volt öregségének egyetlen támasza, ők 
együtt mindig mindent megbeszéltek, 
aztán előkotorta a szekrény aljából a 
koszorúkat és belefeküdt a takarosán 
megvetett koporsóba, ajándékba vet
tük  neki a tavaly karácsonyra, ő vá
lasztotta, mindig kényes volt a jó ízlés
re, a koporsók többségének pedig nem 
egészen szép a színe.

Nagyanyám megigazította a dereka 
környékén megtűrődött csipkét. Louis 
Armstrong a holdon állt, a kráterek 
között. Szaxofonozott. A lábával verte 
a ritm ust. Csordultig töltötte muzsiká
jával a teret, ahol nem terjed a hang. 
Aztán egy cénél, ta lán  a legtökélete
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Papp-Zakor Ilka: 1989-ben szüle
tett Kolozsváron. A Báthory István el
méleti líceum diákja.

sebb cénél, amit valaha is megszólalta
tott, a cénél, amibe még a csillagképek 
is beleremegtek, nagyanyám meghalt. 
U tána még leoltotta a villanyt. Mert 
ilyen asszony volt az én nagyanyám. 
Fűzőt viselt és sose pazarolt.

A főzet
Hárman készültünk, háromszor 

négyszáz éven át, háromszor gyűltünk 
össze, azokban a bizonyos négyszázzal 
osztható szökőévekben, tervezgettünk 
és anyagot gyűjtöttünk, míg a nagy 
nap megérkezett; akkor aztán munká
hoz láttunk.

Az első napon fényeket főztünk ösz- 
sze, gyertyát, holdport, szentjánosbo
garat, zseblámpát, a fényes tekintetet 
bűvöltük össze ott. Az üst baljósán for
tyogott, a massza kifutott, szembelőtt.

A második napon hozzáadtuk az 
édes bort s a legdrágább kölniket. 
Forrásvizet csöpögtettünk a kondérba, 
így próbáltuk lefülelni a kristálytiszta 
kacagást, meg talán az életet; és term é
keny, humuszos talajt szórtunk a keve
rékbe, egyenesen a föld öléről, burjánzó 
legelők sarát, tenger partjáról szikrázó 
homokot. A főzet párája megült a meny- 
nyezet alatt, koponyánkra nehezedő 
glória.

A harm adik napon nedvdús gyepet 
kevertünk bele, füveket, illatos menta
levelet és almát, diót, rókagombát, 
mangót, kókuszt, faleveleket, korhadt 
faágat, málnát, földiepret. Karunk már 
fájt a folytonos kavargatástól, fakana
lunk nyele elkopott, tenyerünkkel nyúl
tunk a tűzforró pépbe, főtt hús szaga 
vegyült a leves illatába.

Negyednapra elhoztuk az erdő ál
latait, dalos m adarak nyakát szegtük 
egyenként, fürge nyulat, nyílsebes őzet, 
a macskát, akinek senki se parancsol, 
de a szeme zöldjén a sikátorok homá
lyában aranyfoltok ütköznek ki, végül 
pedig az álságos kígyót. Körmök, kar
mok, villás nyelvek kavarogtak a keze
ink alatt.

Ötödnapon az ember következett. 
Koldusgyerekek, utcai zenészek, óvó
nénik hulltak kondérunkba. Színészek, 
takarítónők hevederben.

A hatodik napra tartogattuk a töb
bit. Keresztet, imazsámolyt. Szárított 
kecskefarkat. M alactúrta iszapot. 
Színes ablaküveget, síkos kenderköte
let. Stólát, lenyúzott bőröket. Az üstbe 
dobtuk és félreálltunk.

Hetednapra megszületett. Nem 
olyan volt, mint amilyennek elképzel
tük. Négy lába volt és szörnyű vastag 
nyaka. Karmai, zöld páncélja. Nőillatú 
teknősbéka volt. A képünkbe nevetett, 
ahogy több száz tonnáját tovavonszol
ta.

Mi pedig vettük a kalapunk és egy 
másnapi újságot, aztán odébbálltunk. 
Visszaültünk az iskolapadba, mitmég 
tanulni, újabb tizenkétszer száz évig.

-fei teMei tóHfii SsWei íeMfli iaM si teMei teMsi

Dzsungel
Éjszaka volt, amikor lakásomba zár

tam  a vadont, fekete és átjárhatatlan, 
mint túlfőzött lekvár, megpergelt meg
gymagok, odakozmált bagolyhuhogás, 
kormos csonkok. A csempére ráolvad
tak, lecsurogtak túlhevült csillagok. 
Feldúlta a csönd előszobám bugyrait, 
nappalimban sás ütközött ki a padló
deszkák között. Szófámban fák eresz
tettek  gyökeret; falaimat benőtte a 
folyondár. Ágyamban gomba nőtt s 
páfrány. Repülőkutyák lógtak vállfá
imon, karnisom ra Ká tekeredett, öt
ven táskára  való bőrében többmázsás 
izomkötegek. Zöld szemek meredtek 
rám  korhadozó bútorok alól. Csíkok és 
foltok orgiája. M alária, csúz, idegzsá- 
ba. Jégszekrényemben források fakad
tak, cseppkövek lepték be a polcokat.

íróasztalom fiókját szerteszedtem, 
hálószobám nyálkás tavába szórtam 
tarta lm át darabonként, kisbicskát, 
fényképeket, avas vajat, antik  zsöm
lét, leveleket, írószereket, tépőzárat, 
emléket garmadával, provinciális sze
relmek zuhogtak a méregzöld vízbe, 
dohos körmondatok, elégedetten cup- 
pant a békanyál. S a tó vizéből lovak 
keltek ki, csapzott sörénnyel vágtattak  
elő, fehéren, homályosan, még tisztá
zatlanul. Az asszonyok borzasztó ros
sz lovak, s közülük is legrosszabb a va
donbéli éjszaka, parázsszemű ötlábú 
kanca, Diána, galagonyaszemek, liá- 
nujjak, kebelén, vállán mangó csak, 
eper ajaka csábos hullazöld. Az erké
lyen érett az alma, a húsa herseg, za
matos. De erről a fáról nem eszünk, az 
alsó ágon lógott Éva. Még szinte látni. 
Átkozott egy gyümölcs. Szüret idején 
visszajár.

Barlangszagú denevérek. Lépesméz. 
Perzsámon gőzölgő trágya. A sokfázisú 
erjedés bem utattatik. Gyümölcsmagok 
egészben benne. Egércsontvázak né
hol. Lábuk vázával még rohannak. 
Lerí róluk a lendület. Orchideák für
tökben lógnak, mint máshol a banán. 
Rózsaszín, narancssárga. Murok, pi
pacs a három királyok batyujában. 
Égőpiros. Nincs semmi félsz, a fürdő
kádban minden megterem. Jót tesz 
persze a dél-keleti fekvés. Tobzódás, 
kloroplasztiszok.

Másnap reggel term eszrágta csont
vázam énnekem elhever a padlószőnye
gen. Az éj csendes volt, a szemgödröm
ben fúrj fészkel. Bordáim m egtartják a 
talajt. Csigolyáimban kikerics és mik
roorganizmusok. Alulról szagolom az 
önnön humuszomból serkenő ibolyát. 
Lábszárcsontom kálciumgazdag, a ta 
laj itt lesz csak termékeny. Egyik ke
zemben kávéscsupor, másikban vil
lanyszámla. A csap csöpög, számolom 
a koppanásokat.
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

G ergely  Istv á n
képes bibliája
Az egyik jelképteremtőnk volt, mint 

Gy. Szabó Béla. A köztünk mindörökké 
elhivatott Bánk bánt éneklő Bánk bán. 
Mint Dsida és Reményik.

Mintha Mátyás és Tinódi Lantos 
u tán egy fél évezreddel vonultak vol
na el valahova Erdély hadai, a ne
hézlovasság, a gyalogos koponyák, a

tanítók és mártírok, a tanulságosak 
és az egymás karjából a hídlábát á t
emelők, és Erdély minduntalan meg
testesülő kisdobosa verte volna hoz
zá a ritmust. Egy képből, kazettából 
álló arcképcsarnokot, mely visszave
ri a magasságot más orgonaként. Ez 
volt Ő, Gergely István itt bennünk, 
belőlünk, nekünk, lelki tanácster
mekben és a mindig feltartott te
nyerek plafonja alatt. Egy kőben, fá
ban, gipszben, lelki márványban futó 
összegezés. Heltai és Tótfalusi után, 
Szent Hiláriusok és rézfaszú bárók 
Önzetlen, tág leltározása után. A vég- 
elszámolás, mely azért, lehet, mégsem 
a végelvonulás dobpergése.

Gergely István a kőlapokról, könyv
képzeletből kevert Kós Károly és Cseh 
Gusztáv után új kártyakeveréket, ve
te tt képzeletkártyát az időnként beálló 
ünnepélyes halálba. Csendes szobrász
pacsirta, rendeltetésszerűen föl-földo
bott kő.

JönnekaSándor-József-Benedekek, 
és akár valami kő-Aprily versben meg
indul a tavasz, ha olyanok is éltek teg
napig az itteni otthonos voltegyszer- 
holban, akik így emlékeztetnek. A 
mezítlábasok és mezítkezűek, agyag 
és merített kódexlapmesterek. Égő 
tagjaik a pecsétverők a vályogon és 
a nyomtatványokon. Ugyanazokon a 
Kenyérmezőkön, ahol a balsors leg
hosszabb hídiszemléin mégis dia
dallal és megelégedéssel kellett fel
fejlődnünk alakzatokban, a fájdalom 
élvonalában, a Koncz, a kemény vitéz s 
az aradi vár nézőközönsége előtt. A jö
vő ámuló szemű nemzedékei előtt. Mi 
vagyunk az elszakadó film és a meg

megragadó tanulság. Megbicsakló bo
kával, de nem bicsakló szívvel. Tudjuk, 
amit tudunk, és állítjuk, amit állítunk 
-  mondja Gergely István csupa-kontur 
áriája, ez a képes biblia.

Csupa arcéi és csupa acél, csupa 
parancsnok és csupa engedelmesség. 
Csupa generális és kardinális. Csupa 
doktorai annak az Isapurnak, mely 
végül ércnél maradandóbb. Csupa fe
kete-fehér. Csupa ezüstszürke fő, mint 
a legendás ősi kínai cseréphadsereg, 
nálunk rokonibb változatban. Csupa 
dominó, egymást ledöntő, egymásra 
épülő. Mint a dobpergés, m arad meg 
Gergely István emlékeztetője a hom
lokunkon. Mint Mikest rajzoló Mikes. 
Mint Bornemisza nevében tervező

Bornemisza.

ÁRMOS LÓRÁND 
Aki látott
Aki látott szíves embert idegenben, 
láthatta homlokán a gondok bokrait.

Az egész huzatos nagyváros övé,
S ő minden éjjel más szállón lakik

Párját keresné minden utcanőben 
nappal, ám bőrébe írva más van

Szíves ember idegenben nem is 
élhet túl, csak ádáz vállalásban, 
x
Felmászott apám a Holdig,
Megyek utána mutig, mutig.
Hogy is adhatnám alább?
Heut hängt alles nur von Mut ab. 
x
Együtt vagyunk a kezdetektől. 
Takargatom, hogy senki ne lássa: 
izmos őrület burjánzik bennem, 
és kinyújtja csápját számon nemsokára, 
x
Ha szerettem, csak azért szerettem, 
hogy emberi pózban láthassam magam.

Szeretőként, gyerekként, mindegy:

Csak játszhassak úgy, ahogy írva van.

Két sötét roham közt jó volt megnyugodni. 
Jó volt azt hinni, hogy, amikor fáradt

testem mögött csapódik az ajtó,
bent vagyok végre. És megleltem hazámat.
x
Holdra ment apám kínjában.
Most onnan int, hogy bátran, bátran! 
Idő van! Lépjek le innen.
A bátorságtól függ ma minden, 
x
A haza ott van, ahol ennivaló, 
ágyak, párnák, és csörömpöl a szó.

Engem a hazám a tenger mellett ér majd. 
Ott mindenem levetkezem,

vízbe vágom hajam és szakállam, 
s egy reggel beúszom mélyen, meztelen, 
x
Akarom, mert egyetlen keserves 
szívemnek egyetlen keserves esélye:
Életet kezdeni a világ szélén, 
majd, mire elhalad, bejutni középre.
x
Magammal voltam őszinte csak.
A tavasz nekem edzés volt a télre.

Nem számítottam soha senkire, 
csak Istenre, s a magam két kezére.

Nagy vizek jönnek, nagy erőkkel, 
Lemosnak minden evilági sértést.

Várom a rendes feltámadást.
Várom a nagy, a végtelen megértést, 
x
Hideg nyáleső. Most beletáncol. 
Felbuborékol a gyomra a szájból.
Más fia bontja ki cunci aráját.
Perdül a fordul a tájban a gránát, 
x
Visszanézett még, s azt mondta, 
menjek utána, ha baj van.
Felmászott apám a Holdig.
Megyek utána gondolatban, 
x
A fázó kőrútról hazaszálló este 
figyel kicsit, s ha kínomat kileste

ölébe fektet, és írja ő tovább.

Döngicsélve félálomba ringat.
Elcsitítja búmat, újat már nem kérdez:

Mondanom se enged. Mára épp elég volt. 
Itt jön a fáklya matracom fejéhez.
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Mítoszteremtés és rejtett humor 
kitalált és valós történetekben
„Hogy boldog-e? Valószínűleg az.” 

Ezzel a két egyszerű mondattal kez
dődik Nagy Koppány Zsolt Nagyapám 
tudott repülni című kötetének fülszö
vege. Hogy milyen boldogságokról szól 
ez a kötet, azt külön-külön minden no
vella megválaszolhatja az olvasónak. 
Elég az hozzá, hogy ebben a kötetben 
még az elhagyott szerelmes története 
is m ár az új udvarlást szolgálja.

A novellás kötet két ciklusból áll. Az 
első ciklus a kötet címét viseli, és az 
alcím szerint mítoszokat, történelme
ket olvashatunk benne. A második cí
me A lézengő writter, játékokat és tra 
gédiákat tartalm az. Annak ellenére, 
hogy a két ciklus szövegei inkább kü
lönböznek egymástól, vannak olyan 
elemek, amelyek több szövegben is e l 
fordulnak egymás variációiként.

Az elbeszélők szerepjátszása is 
egy ilyen jellegzetessége a kötet
nek. Önmagában ez a tény még nem 
is annyira érdekes, de ebben a kötet
ben nagyon furcsa hangok szólalnak 
meg. A különböző novellák elbeszélő
je lehet egy fehér kutya, brutális gyil
kos, az emberi szervezet szervei halál 
után, egy elvált, de máris udvarló, so
kat szenvedett férfi vagy éppenséggel 
a mesebeli ravasz róka A kötetben kü
lönböző városi vagy falusi mitológiák, 
legendák beszélgetnek egymással. Az 
elbeszélő hangja párbeszédet folytat a 
kávé szüleivel, akik történetesen egy 
kávéfőző és a „kedves, meleg ölű po
h á r” anya „személyében” testesülnek 
meg. A lézengő writter elbeszélője kí
sérletezik a nyelvvel, egy másik novel
lában a mozdulatlanul őrt álló katona 
világát benépesítő emberek gondola
ta i úgy állnak párbeszédben egymás
sal, hogy a gondolatok tulajdonosai 
nem is tudnak róla. Sok hang szólal 
meg a szövegekben, és érdekes módon 
egyiket sem lehet egyértelműen „iga
zinak” behatárolni. Mindegyik egyéni, 
nem hasonlít a többire, és mindegyik a 
maga érdekes módján mondja el a tör
ténetét.

Az első ciklus novellái mindig vala
milyen történelmet -  egyénit, kollek
tivet -  próbálnak megragadni, ezek
nek a k ialakulását vagy pedig a m ár 
kialakult formájukat, következménye
iket. Ebből a folyamatból az derül ki, 
ta lán  még visszamenőleg is, hogy min
den, am it egységesnek és igaznak ta r 
tunk, legyen az történelem vagy egy
szerű történet, valóban csak töredék: 
az ott és az akkor által előidézett ese
mény beépülése egy nagyon is konkrét 
közösség tudatába. A különböző közös
ségek különböző történetei töredezett
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történelmet hoznak létre. Azzal, hogy 
ezek megíródnak — átmentődnek egy 
képzelt vagy valódi oralitásból - , ve
szítenek mítoszszerűségükből, ugyan
akkor rögzülnek is, formát kapnak, 
véglegesítődnek.

Némelyik írásban az elbeszélő saját 
maga terem ti meg a mítoszát, máshol 
a hős körül teremti meg ezt a környe
zete.

Az első novellában például, a 
Személyi figyelőben, az elbeszélő maga 
írja történelmét, egyrészt a személyte
len, érzéstelen jegyzőkönyvekbe, m ás
részt „ebbe a füzetbe”, ami ez esetben a 
novella tere, és ami abban különbözik 
a jegyzőkönyvektől, hogy reflexiókat 
és érzéseket is le mer írni. Ugyancsak 
ilyen mítoszteremtés történik A nagy 
fehér kutyában és a Nagyapám tudott 
repülni című novellákban is. A nagy 
fehér kutyában maga a kutya mesé
li, hogy a gazdája milyen trükkökkel 
próbál észrevétlenül bekerülni a város 
történelmébe: tüskét köt a m ár amúgy 
is feltűnően nagy kutyája lábára, és es
tefele sétáltatja, hogy felhívja maguk
ra a város figyelmét: „hogy a látszat 
az legyen: mintha. M intha csak úgy. 
[...] Kis esti sántikálás. Elhagyott he
lyeken. Ahol persze sokan járnak , de 
egyenként. A sötétben ezeknek a ma
gányos alakoknak jobban agyába véső
dünk, s ez bizony az én érdemem: mi
kor fehér sántaságom kibődül az éjből, 
akkor -  pár percre -  mi vagyunk a mí
tosz.”

A Nagyapám tudott repülni című no
vellában az unoka mint elbeszélő el
meséli, hogy nagyapja hogyan került 
be a falu tudatába, mint egy olyan em
ber, aki tud repülni, olyannyira, hogy 
a végén m ár a falu lakói mondják róla: 
„Lukács repült az éjjel!” Talán ebben 
a novellában körvonalazódnak legin
kább egy mítosz létrejöttének feltéte
lei. Például a faluban senkiben fel sem 
merül, hogy Lukács ne tudna repül
ni, egyrészt, mert fiatalkorában amo
lyan falusi keménylegény volt, ezért 
még öregkorára is félnek tőle a férfiak, 
másrészt azért, mert ahogyan az elbe
szélő is mondja „nevén nevezte a dol
gokat”. Míg a falu számára egyértel
mű, hogy Lukács nem hazudik, addig 
a saját, városban élő fiai nem hisznek 
neki. Az unoka, aki ezt gyerekként éli 
meg, még elhiszi, de ő is mint a jelen
legi elbeszélő az írás idejében tudato
san írja meg ennek a falusi mitológi
ának a kialakulását, az elbeszélésmód 
emiatt retrospektív és önreflexív is. 
Az egyedüli pillanat, amikor elbizony
talanodunk, a novella végén van, mi-

Nagy
Koppány

Zsolt
Nagyapám

tu d o tt repülni

vei az elbeszélő m intha elveszítené ed
digi tudatosan épített biztonságát, és 
úgy fejezi be a történetet, m int aki a 
hagyományra támaszkodhat, egyik 
hang lesz csupán a faluközösségből: 
„Másnap vízzel árasztották  el a falut, 
és egyetlen élő teremtmény sem ma
radt a környéken. Azt mondják, akik 
később a rra  merészkedtek, hogy lélek 
repült el a vizek felett, s néhol megállt; 
lebegett.” Itt m ár nem a személyes em
lékek jelennek meg, hanem egyfajta 
kollektív emlékezet. Az elbeszélő kilép 
az unoka szerepből, és ő is részévé vá
lik a falu mitológiájának, nem fűz a le
gendához semmilyen véleményt, meg
szűnik a hagyományhoz való reflexív 
hozzáállása. Ebből nyilvánvalóvá vá
lik, hogy a történetet nem az elbeszé
lője hitelesíti, ezeknek a történeteknek 
nem is céljuk a hitelesség, hiszen a mi
tológiáknak, a legendáknak sosem a 
valóság a témája.

A fenti két folyamattal ellentétes do
log történik például a Három történet 
harmadikjában, ami az alcímben sze
replő „erotikus” jelzővel indít el olva
sói elvárásokat. Ezt a történetet, ha a 
mítoszteremtés szempontjából olvas
suk, akkor pontosan a fordítottját fe
dezhetjük fel annak, amit A nagy, fe
hér kutyában vagy a Nagyapám tudott 
repülni című novellánál megfigyelhet
tünk. Itt egy érdekesnek látott/látta- 
tott remetenő körül alakul ki a mítosz, 
aki furcsa szokásai és megközelíthe
tetlensége m iatt válik látványossággá 
egy város határában. Azok a férfiak, 
akik birtokolni akarták , és nem sike
rült nekik, megegyeznek, hogy testőrei 
lesznek. Azzal, hogy egy végső soron 
megmagyarázhatatlan, szinte kato
nai alakulat veszi körül a nőt, elindít-
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ja a mítoszteremtést. A város majd
nem vallásos áh íta ttal kezdi kezelni 
a remetenőt, és özönlenek hozzá a vá
ros gazdaságát fellendítő turistacso
portok. Ebben a novellában a mítoszt 
a környezet alakítja ki egy érdekesnek 
érzékelt szereplő körül, míg más no
vellákban a szereplők maguk teremtik 
meg kiszámított, célirányos különckö
désekkel.

A második ciklust leginkább a játék 
szervezi: játék a megírt gondolatok kö
zött, játék a formával, nyelvvel, műfaj
jal, témákkal.

A Bérolvasó Sebestyénben az olva
sás és a filmnézés felszámolódását kö
vethetjük nyomon. Ironikusnak mond
ható Sebestyén meglátása egy olyan 
városban, ahol senki sem olvas már: 
„Aztán ott van a konkurencia is: a vá
rosban megnyitotta műhelyét egy bér
filmnéző, egyre többen já rnak  hozzá.” 
A társadalm unknak ez a jelenleg m ár 
eléggé közhelyszerű problémája ezzel 
a kissé vicces és ironikus csavarral 
megint érdekessé válik.

A Tánc című novella elbeszélője 
úgy udvarol egy peronon, a vonat ér
kezése előtt, hogy egy kisasszonynak 
egyetlen m ondatban hadarja  el csa
lódott szerelmének a történetét. Ami 
érdekes az elbeszélésében az az, hogy 
végig bújtatva bár, de az elbeszélő 
szellemes és ironikus. Szellemessége 
leginkább úgy válik egyre figyelem
reméltóbbá, hogy á tírja  a megszokott 
kliséket. Egyet m indig csavar ra j
tuk , továbbviszi őket, vagy kim ozdít
ja  megszokott környezetükből: „eltö
rö tt valam i, ahogy mondani szokás, 
a szilánkjai között lépegettem, s vé
konyodott talpam on a bőr, neki meg 
az arcán  vastagodott”; „ne tedd, vá- 
lalszolt, esik, kinéztem , csillag volt 
m indenütt, még a földön is, nem rég 
hoztam  le neki” vagy „bőgött m int a 
záporeső, mely nagy cseppekben hul
lott rám ”. Ez a já ték  azért érdekes, 
m ert az elején nem lehet tudni, hogy 
az elbeszélő m iért szellemeskedik sa
já t szomorú sorsán. A novella utolsó 
két m ondata m agyarázza meg az ol
vasónak, hogy m iért válik  szim pa
tikussá  ez a szenvedő ember: m ert 
végig tetszeni akar. Persze, elsősor
ban nem nekünk, hanem  a megszó
líto tt kisasszonynak: „Olyan nagy 
az ágyam ...nem  osztaná meg velem, 
kedves?”. Ez az utolsó m ondata a no
vellának, am i külön van választva 
a „szenvedéstörténet” egyetlen egy 
mondatától. Ebből a mondatból válik 
végre érthetőve, hogy mi a tétje en
nek a re jte tt hum ornak.

Több esetben kísérletezik az író 
különböző műfajok és médiumok ösz- 
szemosásával. Két írás  is kimondot
ta n  filmszerű: az Autós és a Béla és 
a virágok. Az Autósban  m inden va

lam i film szerű egyidejűségben tö r
ténik, három szor is u ta l az elbeszé
lő a rra , hogy olyan, m intha egy film 
szereplője lenne: „most tényleg vagy 
még m indig olyan vagyok, m int egy 
filmhős; az eső is pont úgy esik, 
m intha kizárólag a jelenet kedvé
é rt esne, mondjuk azon a h a t négy
zetm éteren, ahol látszom, miközben 
filmeznek.” A Béla és a virágok cí
mű írás film novellaszerű, olyan eljá
rásokkal dolgozik az elbeszélő, m int 
például a forgatókönyv, párhuzam os 
m ontázs vagy a vágás. Sajnos, a no
vella végére m egszűnik ez a játék , a 
tö rténet is értelm etlenné, una lm as
sá válik, s m indezt az elbeszélő azzal 
próbálja menteni, hogy igaz tö rténe
te t mesélt: „A történetnek  semm ifé
le tanu lsága  nincsen, m ert a történet 
igaz.” Ezzel saját elbeszélői szabad
ságának  látszik ellentm ondani, m ert 
egyik olvasónak sem az az elvárása 
egy irodalm i fikcióval szemben, hogy 
igaz legyen, főleg m iután  az elbeszé
lő beindított egy ilyen tudatosnak  tű 
nő „filmes já téko t” is. A nnál inkább 
várjuk  el azt -  ha  m ár az elbeszélő 
egy olvasótábort céloz meg a mente- 
getőzésésvel hogy jó legyen, am it 
olvasunk, s ne ilyen poénokra legyen 
k ifu ttatva, akárm ilyen önreflexív is 
legyen ez az utolsó mondat.

Az Egy lézengő' writter című írá s 
ban a nyelvvel való já ték  kerül kö
zéppontba. Nagyon erőteljes a szö
veg ritm usa, több B abits-rájátszás is 
megjelenik benne, ami még hangsú
lyosabbá teszi ezt az eddig csak k i
érzett líraiságot. Főleg, hogy ennek 
a szövegnek a beszélője leginkább a 
Lírikus epilógjának egyes szöveghe
lyeire já tszik  rá: „Rokona teh á t m a
gam nak szegről végre én vagyok”, s 
később még hangsúlyosabban „hőse 
csak maga, ő azaz bír lenni, ki más, 
ha  nem én”. Csokonai s tílu sára  is 
u ta l a szöveg: „Némberek, átkok, jöj
je tek  azonnal, kebelemre té rn i”.

O lvashatunk ebben a ciklusban 
színdarabszerű írás t is, ahol m iután 
egy festőművész m egtartja  kiselő
adását az életművéről -  egy tisz ta  fe
ketére festett lapról -  tö rténet végén 
elsötétül a szín. Az utolsó tö rténet 
egy szellemes m eseátírás, a ravasz és 
életúnt róka szempontjából érdekes
nek bizonyul az eddig sérthete tlen
nek tűnő  legkisebb királyfi esetlen
sége.

A kötet fülszövege nem adja vissza 
azt a játékosságot, am it végig érez
ni lehet olvasás közben. Az olvasó va
lahol belül tudja, hogy kacagni kell 
ezen, bár egyszer sem kacag fel h a n 
gosan. Talán ez a ki nem teljesedett 
nevetés szüli az egész kötetet átfogó 
pozitív feszültséget.

N ag y  K o p p án y  Zsolt: Nagyapám  
tudott repülni, M agvető Kiadó, 
Budapest, 2007.

LÁSZLÓFFY CSABA 

Jelenések. A  trapézon
(Zsuzsanna-változat)

A  dögletes fekélynek, 
ki bensőmben rág s hallgat: 
halál, gyógyító méreg 
vagy. Angyali sugallat.

Mérhetetlen szerencse; 
de ha magamba fojtom, 
ezer gránátrepeszre 
robbantja szét a torkom.

Szóból font ostorerdő -  
megfoghatatlan végzet.
M int óriás Cet-belső, 
vesztőhelynek kiképzett.

Istenkép, eretnekre 
sújtó. (Neve: Zsuzsanna! 
Mekkában sincs felette 
a dolgoknak hatalma.)

Rajtam az ősi rontás: 
gerinctörő merénylet; 
pogány patkónyom-»sújtás«. 
Kudarc. (Nőstény-erények.)

Pokolba néző vénségd) -  
tükörképemmel ketten 
bámuljuk -  ég az ősrét, 
s egy szemránca se rebben.

Tompa kés, nyílt seb éle, 
egymást túlkiabáló.
Jobban melyikük fél-e?

Trapézcsend, üres háló. 

2008. jan u ár 8.

A pokalipszis-töredék

Kire feszülsz? belülről mi feszíti

Hit, kárhozat?... A  lélek bűvös 
köre mihelyt áttöretik, 
hamis, színlelt hatás!

(És fantom eszme.)

Halálhoz méltó egyszerűség; 
mikor mindened veszve.

Üres arc; vagyok, vagy sem. 
(Számít-e még, hogy súlyod a teremtés 
vagy a káosz örvényébe zuhan?)

A  titok örök fiatal.
Csak a keselyű arcú titok,
Uram.
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TÓTH MÁRIA

Berlinhét,
Berlinév
Én már pontosan tudom, hogy mi a kü

lönbség a jó író és nagy író között. A jó író 
mindent képes megírni, de nem képes va
rázslatot produkálni. Jó íróból sok futkos 
ezen a világon, nagy íróból kevés. Hogy 
Láng Zsolt nagy író, az menten világossá 
vált számomra A szomszéd nő elolvasá
sa után. Olyan lelkiállapotba kerültem, 
ami még csak akkor esett meg velem, 
amikor Dosztojevszkij, Karamazov test
vérek című regényével delektálódtam, s 
utána hetekig nem voltam képes egy má
sik könyvet levenni a polcról, onnan, ahol 
kedvenc szerzőim sorakoznak. Az volt az 
érzésem, hogy egy másik író olvasatával 
„Dosztót” csalom meg. S lám, ez az ér
zés kísértett meg A szomszéd nő elolva
sása után is. Estelente, de hetekig, csak 
ezt a könyvet húztam közel magamhoz. 
Egyéb nem érdekelt; az egyéb azt jelen
tette volna, hogy hiszen én Láng Zsoltot 
csalom meg. És erre nem vetemedtem rá. 
Szinte naplószerűen, írogattam a szer
zőnek újabb és újabb felkiáltó jeleimet. 
Mert a lelkem megtelt kis, piros felkiáltó
jelekkel. Időbe tellett, amíg felépültem az 
olvasás adta megrázkódtatásból. A nagy 
író területét újra és újra fel kell fedez
nünk, be kell laknunk. Lelkibetegséghez 
hasonló állapot ez, olyan, mint egy drog 
adta mánia, mámor, újra és újra hozzá
nyúl az ember. Szerettem az első olvasás 
után Thomas Mann Lotte Weimarban cí
mű könyvét. A szerző ezt a könyvét egy 
másik regényfolyam között írta, s benne 
van a naplójában, hogy a lelke csordulá
sig volt örömmel, hogy estelente begyűj
tötte a családját az ebédlőbe és felolvasta 
nekik az aznap elkészült fejezetet. Nekem 
elsősorban abból fakadt az ámulatom, 
ahogyan Thomas Mann behozta az én kis 
lakásomba az Ember Goethét. Semmi csi- 
náltság, minden egyszerű, emberi és le
tisztult. S majd aztán a József Attila-cen- 
tenárium alkalmával kiderítettem, hogy 
1937-ben, amikor Thomas Mann Pesten 
járt, ebből a könyvéből olvasott fel. Ez 
igen, ez még a nagy hír. Eldédelgettem 
napokig. Tehát szeretet dolgában egy- 
húron pendülünk. József Attila verset 
írt Thomas Mannhoz, amit a hatalmas
ság nem engedett meg felolvasnia, de ő 
(beszélt németül), lefordította a verset s 
az író kezébe tette le a kéziratot. A ta
lálkozó a Magyar Színházban zajlott le. 
Miután Thomas Mann elolvasta az ódát, 
elsodródtak egymás mellől. De bezzeg 
Vágó Márta nem sodródott el, sőt csevelyt 
is folytatott az íróval, aki azt kérdezte: 
„Egymáshoz tartoznak? Vigyázni kell rá, 
de nem szabad hozzámenni. Azt hiszem 
mániás-depressziós, vagy még rosszabb... 
Én attól tartok, hogy egészen komoly a 
dolog. Orvosi segítségre van szüksége.” 
Ergo Thomas Mann kissé lekezelte, kissé 
elárulta József Attilát. Aztán a múló na
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pokkal enyhült a mérgem árulásügyben. 
Most újfent csak arra gondolok: ő hagyta 
ránk az „Ember Goethét”.

De visszatérve Láng Zsolthoz — az ő 
utolsó két könyvéhez. Bármennyire is fog
va tartottak ezek a könyvek, nem voltam 
olyan balga, hogy az író tehetségforrá
sának a titka után kajtassak. Egy pilla
natig sem hittem olyasmit, hogy egyszer 
eljuthatnék oda — mármint a tehetségfor
ráshoz -, s valamint el is tudnék koboz
ni tőle. Én maradok azzal, amit Salem 
Alechem hagyott ránk, aki a tehetségén 
kívül okos zsidó is volt: a tehetség olyan, 
mint a pénz, vagy van belőle neked, vagy 
nincs. Hát ennyi az egész. Dixit. Vagyok 
annyira gyakorló író, hogy felmérjem: én, 
személy szerint, nem mennék sokra egy 
másik író titkaival. Ez mindenki magán
ügye. Én el voltam bűvölve Láng Zsoltnak 
a legutóbbi két könyvétől. Tetőtől talpig. 
S a Berlinév még jobban elmélyítette ben
nem a hitet: Láng Zsolt nagy író. A sors 
furcsa fricskája volt, hogy már túl a negy
venen őt nem halmozták el irodalmi díjak
kal. Éveken át itthon és Magyarországon 
szinte röpködtek az irodalmi díjak nála 
jóval fiatalabb (kétségtelenül tehetséges) 
szerzőknek, olyanoknak is, akik egyelőre 
ígéretek. S végre aztán, az utolsó félév
ben, három rangos irodalmi díjat sepert 
be. Legfőbb ideje volt. Díjakat olyanok
nak érdemes adni, akiknek még van élet
idejük a bizonyításra.

A Székelyföld 2005. májusi számában 
két jó, elegáns írás méltatja Láng Zsolt 
könyveit. Kicsit későn, de nem kifutva az 
időből. Hozzám az Orbók Ilona írása van 
közelebb, valahogy felfedezem benne fe
ledhetetlen barátaimnak, Varró Ilonának 
és Székely Jánosnak a hatását, hiszen az 
ő unokájukról, Toki lányuk lányáról van 
szó. S most az is átfut gondolataimban 
némi csodálattal, némi irigységgel, hogy 
Istenem, amikor Mircea Cártárescunak 
piacra dobják (főleg a Humanitás kiadó) 
egyik-másik könyvét, valóságos szindró
ma tör ki, magyarázzák, méltatják, fel
mutatják, büszkék rá. Sajnos mi, magya
rok, tartózkodóbbak vagyunk. Az öreg 
kritikusok kihaltak, elöregedtek, talán 
elfáradtak, a fiatal generáció most van 
kialakulóban. Csodálatosan okos, jól kép
zett, világot járt fiatalok írnak kritikát, 
legtöbbjüknek dupla keresztnevük van, s 
ezért én, az öreg hölgy, aki vagyok, nehe
zen tartom észben a nevüket, de van va
lami magasröptű az írásainkban, mintha 
nem is az olvasónak, hanem egymásnak 
írnának. Kevés esszéből vetődik világos
ság arra, miről is szól a könyv, miért ke
ressem, miért szeressem. De hát ahogyan 
a jó prózaírásnak be kell érnie, ugyanúgy 
a jó, értő, magyarázó kritikának is. Idő 
kérdése az egész.

Szóval nálunk, magyaroknál nem visz- 
szük túlzásba az írók újra- és újrafelfede
zését. Pedig akadnak manapság is írók, 
akik méltók rá.

Olaszországban minden héten egy nap 
felolvasnak Dantétól, aki betéved oda, az 
felolvashat a saját felfogásában. Nálunk 
is volt felolvasónap Esterházyból, Wass 
Albertból. Azt kérdem én: miért ne len
ne itt az ideje, hogy Láng Zsoltból is fel
olvassunk?

Peru elnöke gondolt egy nagyot, és 
Cervantes könyvének 400. évforduló
ján a Don Quijotéből egy millió példányt 
rendelt, azzal a szándékkal, hogy azt 
majd ő szépen kiosztja a pórnép között. 
Gondolom, egymillió könyvet megvásá
rolni nem bagatell összeg, de ha a lelkek 
építéséről van szó, akkor megéri.

A német kancellár, Gerhard Schroeder 
2004-ben, Berlinben konferenciát hí
vott egybe, témája: a kultúra terjesztése 
az Európai Unió országaiban. Már ma
ga a konferencia vezérmondata is ígérete
sei: adjunk egy lelket, Európának! Azóta 
már a spanyolok, a franciák, a lengye
lek is felzárkóztak a kezdeményezéshez. 
Rövidesen Budapesten is lesz egy hason
ló konferencia: írókkal együtt, Európáért! 
Az ilyen hírek jó napokat szereznek ne
kem.

S miközben igyekszem elrendezni ma
gamban a Berlinév írásait, azon meditá
lok, kihez is hasonlítsam ezt az alkotót? 
Láng Zsolt felmondja nekünk Berlint, 
hogy kedvet fakasszon odazarándokol
nunk, szíven talál, pedig nem ez a szán
déka, ő egyszerűen csak a saját, különbe- 
járatú szívét akarja felmutatni nekünk. 
Érett, sokat tudó író keze van a dologban, 
teremtő író, aki saját magát teremti meg 
és mutatja fel nekünk. Hála Istennek, 
ezeknek az írásoknak semmi köze a tex- 
tualista posztmodernséghez, csak a saját 
jól definiált, elegáns egyéniségéhez van 
köze. És világos, hogy a jó irodalomnak 
mágneses vonzása van.

Láng Zsolt nem riad vissza története
ket mesélni, önfeledten mesélni, nem fél 
attól, hogy ezeket a mininovellákat hét
köznapi ruhában prezentálja, s ebből a 
kendőzetlen őszinteségből aztán varázs
lat fakad. Az olvasó azt gondolja: lám, 
lám, hiszen mindez velem is megeshetett 
volna. S így lesz aztán az egyszemélyes 
látásmódból rálátás a világra. Láng Zsolt 
nem tévelyeg a hétköznapok banalitásai 
között, hanem feltálalja azt, ami ezeken 
túlmutat. Aztán az író magánfogadása / 
minden írásban eljön a hirtelen rövidzár
lat, csak úgy bent, a lélek mélyén, s ilyen
kor dobódik felszínre az egyedi. Ezt meg
találni tehetség és írásművészet kérdése.

Az is felvetődött bennem, hogy Láng 
Zsolt mitől prózaíró? El tudja hitetni az 
olvasóval, hogy osztozkodik vele. Kis él
ményekben, nagy élményekben és a hor
dalékban. Ez a Láng-féle titok nyitja. 
Tehát igenis lehetséges a hétköznapok 
szintjén, nem rendkívüli tettekkel rávilá
gítani az egyedire, amit aztán a nem-mú- 
ló-pillanathoz sorolhatunk. Ennyi hét
köznap láttán még Isten is sírva fakadna. 
De elvégre, ha minden hétköznapban fel
villan egy fénysugár, akkor az a nap már 
nem elveszett nap, arra már emlékezni 
fogunk. S ha már „könyvbe is van írva”, 
akkor egészen biztos.

A Berlinév olvasata után még fel kell 
fedezni Berlint? Még maradt benne fel
fedezni való? Ez a könyv nem turistaka
lauz, ez a könyv lelki lépték az emberek 
felé, akik belakják ezt a várost. Ehhez vi
szont időre volt szüksége Láng Zsoltnak, 
az írónak s a vele testközelből menetelő 
családjának, mert diszkréten, de ők is je
len vannak, mindvégig jelen. Ismertem
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egy elég jó költó't, s a feleségének úgy 
kellett főznie a konyhában, hogy Isten 
ments, ételszag csapódjék a szobába. A 
költő ihlete attól menten elillant. Hála 
Istennek, Láng Zsolt nem ilyen érzékeny
kedő' lélek, ő nem érzékenykedik a hét
köznapok odőrjétó'l.

Humbold óta kissé megsápadt Párizs 
egyeduralma az európai kultúrában s át
költözött Berlinbe, az ottani zsidó-német 
szalonokba. Láng Zsolt egyszemélyes iro
dalmi szalon. Könyve 89. oldalán bevall
ja: a fejemről kellene írnom, nem a na
pokról. Belülről bemutatni ezt a helyet, 
ahol ez a város megvan, csakhogy. A vá
rost Édenhez hasonlítja, és sikerül neki 
otthonosan mozognia ebben az Edenben. 
S amíg a Berlinéivel bíbelődöm, siet
ve fellapozom A szomszéd nőből az indi
ai nőkről szóló novellát. A nő mind lelki
leg, mind testileg penetrálhatatlan. De 
ad Isten egy olyan éjszakát, amikor az 
író ott térdepel a nő fekhelye mellett és 
megsimogatja a melle környékét, s ak
kor az ujjai varratszálakat tapintanak. 
Kipattan a szánalom: hiszen ez a gyönyö
rű nő valószínűleg hót-beteg. S a szána
lomtól már csak egy lépés marad a katar
zisig. Ezt minden valamirevaló prózaíró 
tudja. Döbbenetes a katarzisa a Pesten 
játszódó novellának is, hőse sarkokban 
kuksolva szomorkodik, honvágya van, s 
úgy látszik, ez már oldhatatlan, egészen 
addig, amíg az idegen földön meg nem 
pillantja az első havat. Az első hó akkora 
örömet lop a szívébe, hogy oldódik min
den szorongása.

Nekem is volt hasonló élményem 
Jerevánban, amikor először megpillan
tottam a havas Ararátot. Egészen mély
ről tört fel belőlem a kiáltás: mi ez?! 
Aztán egy másik élmény torlódik elém, 
a karomon hordozom a húgom csöppnyi 
kislányt, Pólikát, és váratlanul havaz
ni kezd a Baragánon. A gyerek boldogan 
kacag: szemébe, szájába bele, mi ez?! Mi 
lenne kisgyöngyöm, életed első hava.

S aztán volt egy olyan álmatlan éjsza
kám, amikor elébem tódult az én berlini 
emlékeim sora. Hétnyi időben zajlott le 
minden. Huszár Sándor, aki akkor éppen 
tisztségviselő volt az írószövetségben, 
1980-ban kiharcolt nekem egy berli
ni utat. Na most, ha elgondolom, hogy 
Huszár úr nem sokra taksált engemet, 
sose hívott meg A Hét főszerkesztői iro
dájába paláverezni, évekig nem kért tő
lem írást, sőt apró, amolyan röhögtetős 
vicceket gyártott rólam, amiből az de
rült ki, hogy ő milyen nagy író és én mi
lyen ostoba és tehetségtelen vagyok. 
Én sose reagáltam le ezeket a vicceket. 
Persze akadtak bőven terjesztői is, akik 
visszamondták nekem mindent. Nos, et
től függetlenül, mint tisztségviselő hoz
zám korrekt volt. Aztán, amikor Márki 
Zoltán hatvanéves lett, cikket kért tő
lem Márkiról. Egy fricska Márkinak, egy 
fricska nekem. Sebaj, megírtam a cik
keket, meg is jelent, és Márki, aki ép
pen akkor a vásárhelyi klinikán feküdt, 
már nem is tudom hányadik veseműtét
je után, rögtön felhívott telefonon. „Tóth, 
magának nemcsak szíve van, de ma
ga egyáltalán nem ostoba...” Ha nagyon 
meghatódott valamitől, mindig magá

zott. Különben tegezó' viszonyban és na
gyon jó barátságban voltunk. Az ő kisik
lott, szerencsétlen költői pályája és élete 
most is fáj nekem, az elmúlása szintén. 
Nem tudok napirendre térni felette. Jobb 
sorsot érdemelt volna.

Huszár urat akkor se gyűlöltem meg, 
amikor az én Berlinhetem rommá dőlt 
össze. Akkoriban az volt a szokás, hogy 
az írószövetség csoportosan utaztatta 
külföldre a tagokat. Nos, én egy békés, 
moldvai irodalomtörténésszel és C. úrral, 
a bukaresti egyetem egyik tanárával ke
rültem egy csoportba. Az egyetemi tanár 
jókora demizsonnal szállt fel a vonatra, s 
abban hamisítatlan, pitesti cujkalőre volt. 
A cujkát Berlinben kitöltötte flaskába, és 
menetközben meg-meghúzogatta. Napon 
felforrt, meleg cujka szaga terjengett kö
röttünk, amit a német írókollégák menten 
felszaglintottak. Honnan tudhatták vol
na, hogy melyikük a bűz forrása? Egyik 
este a két román kolléga revüt akarta 
megnézni, én lemondtam a műélvezetről. 
Hazajövet elhaladtak az én ajtóm előtt, 
és C. úr bekopogtatott: „Mi az, maga főz 
is? Nekünk is főzhetne...”, „Szívesen, ha 
jól megfizetik, én még a fehérneműjüket

Gergely István: Földi paradicsom

is kimosom. Van nekem egy kedvenc ma
gyar nótám: leszek a cselédje...” Erre az
tán a moldvai úriember kolléga megnyik- 
kant, s vonszolta kifelé a szemem elől 
C. urat. Érthető, hogy én ott, Berlinben 
csak úgy bandukoltam a két kolléga nyo
mában. Aztán a kilencvenes években C. 
úr kilépett a politikai porondra és véres
szájú magyarfaló lett. Gondolom, ez nem 
egyik napról a másikra állt be nála, csí
rájában már ott szunnyadhatott benne a 
Berlinhét napjai alatt is.

S a Berlinhétnek még voltak lealázó pil
lanatai. Nekem költőpénzem nem volt, il
letve nagyon kevés, a betévő falatra se ele
gendő. Valahányszor közjárműre szálltam, 
nem váltottam jegyet. Szemrevételeztem a 
német pénzérméket és rájöttem, hogy pont 
olyanok, mint a mi banisaink. Bedobtam 
a dobozba egy román banist, s az automa
ta kidobott egy valódi, német bilétát. A

tolmács, a temesvári Frau Schiller rám
kiáltott: „Frau Tóth, van magának fogal
ma, hogy maga most mit művel?!” Angyali 
nyugalommal válaszoltam: „Világos, 
hogy van, nem vagyok idióta, de már a 
Bibliában meg vagyon írva: ne verj meg, 
Uram, szegénységgel, hogy ne Kelljen lop
nom. ..” Erre a hölgy hosszú hallgatás után 
felsóhajtott: „Hát létezik nagyobb nyomor, 
mint ez a miénk...”

Az egész Kelet-Németország tele volt 
oroszokkal. Mindenütt feltűntek a puha 
szárú csizmát és nagy tányérsapkát vise
lő orosz tisztek, a fekete ruhás és organ- 
din masnis iskolás lányok. Mindannyian 
jó hangosan és kizárólag oroszul beszél
tek, hadd lássa a nép, hogy ki az úr. Frau 
Schiller figyelmeztetett, hogy a cikkcak
kos berlini falhoz ne merészkedjek kö
zel, mert előtte a földsávot aláaknázva. 
Irgalom Atyja, ne hagyj el! Nesze neked, 
feledhetetlen Berlinhét!

Németországi utam nagy élménye az 
erfurti dóm volt, ugyanis ott várt rám a 
római Madonna. Ez egy masszív kődarab
ból kifaragott, ténsasszony alakú szent
ség, amit a római katakombákból hoztak 
el ide. Ugyebár a katakombákban még 
nyoma se lehetett a reneszánsz erősen 
stilizált Madonnájának. Én azt kértem 
a római Madonnától, hogy járjon közbe 
Istennél ellenségeim bűneinek a bocsána
tért. Aztán volt ott, a dómban egy szék, 
amelyben valamikor Luther üldögélt és a 
vallásújításáról elmélkedett. Engemet ez 
különösebben nem hatott meg, mert meg
rögzött, bigott katolikus vagyok. A dóm 
színes, kristályüveg ablakai gyönyörű
ek voltak. Kérdeztem a templomszolgá
tól, hogy ezeket miként hozták helyre a 
második világháború után? Kis nevetés: 
„Ezeket a front közeledtével mind kiszed
tük, s utána helyre rakosgattuk.” Német 
alaposság, német munka.

Hazatérve Berlinből nem kerestem 
fel Huszár urat, hogy hálát rebegjek ne
ki a berlinhétért. Évek múlva találkoz
tunk össze az írók Házában. Napfényes, 
meleg nyári nap volt. Huszár Úr szür
ke selyem, finom öltönyben (Irma min
dig szépen öltöztette), és én egy kurta 
biccentéssel el akartam menni mellet
te. Ő viszont lestoppolt és panaszáradat
ban tört ki, menesztették a főszerkesztői 
állásából, és éppen emigrálni készülnek 
Magyarországra. Ott majd ő, a nagy író 
kifuthatja magát. Én álltam két lépcsővel 
feljebb, ő két lépcsővel lennebb. A mint 
Láng Zsolt írásaiban, nálam is beütött a 
szánalom, egészen elárasztott, teljesen le
vert a lábamról. Már szívvel-lélekkel par- 
ticipáltam Huszár úr kálváriájában, már 
elnéztem neki a rólam terjesztett bugyu
ta vicceket. A keresztútját mindenkinek 
végig kell járnia. S most rajta volt a sor. S 
miután elváltunk, nekem eszembe jutott 
egy Ady-vers néhány sora, amikor majd 
a negyedik dimenzióban lesz találkozá
sunk, felpattannak halott szemeink s fá
jón kérdjük: miért nem voltunk jók egy
máshoz, amikor éltünk?

Hát ez az, miért?
S ahogyan minden szép emlék nélkül 

illant el az én Berlinhetem, miért ne ör
vendjek neki, hogy Láng Zsolt Berlin éve 
nem ilyen illékony.
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A farkasember
Volt ugyan néhány szeretője, de végül 

egyedül maradt a külvárosi lerobbant, il
legálisan belakott albérletben. Reggel ki
szellőztetett, elszaladt a zuhanyozóig, 
vagy alaposan lemosakodott a pléh mos
dótálban. Azután a könyvespolcra me
resztett üres tekintettel álmodozott. 
Déltájban föleszméltette saját éhségér
zete. Bekapcsolta a többszörösen újra- 
huzalozott villanyfőzőt, valami enniva
lót hevenyészett a majdnem semmi nevű 
fejadagból, de amire elkészült az étel, el
ment az étvágya. Délutánonként mozdu
latlanná dermedve várta, hogy kopog
tassanak. Igazából akkor volt boldog, 
ha senki sem érkezett; közben a kis szo
ba rásötétedett. Szeretette, ha az alko- 
nyi homályra ráijeszthetett a villanyégő 
fényével: a mesterséges fényben szobá
ja nagyobbnak tűnt. Esténként komoly, 
terjedelmes regényeket olvasott, levele
ket írt távoli nagyvárosban levő egyetlen 
szerelméhez, aztán nem küldte el ezeket. 
Érzelmekben visszafogott, képgazdag 
verseket írogatott addig, amíg bele nem 
ájult a fáradtságba.

Egy este, amikor üres tekintettel bá
mult ki függöny nélküli ablakán a sáros
gödrös, rózsaszín égőkkel megvilágított 
parkra, erős kopogtatás riasztotta fel a 
látvány nélküli nézelődésből. Kinézett a 
homályos kukucskálón, és megpillantot
ta a farkasembert: szürkésfehér, erős lo- 
boncot látott és világoszöld arcot, amely
ből szelíd, kék szemek néztek vissza rá. 
Maga is meglepődött attól, hogy nem fél. 
Óvatosan nyitotta hátra az ajtót, hogy 
ne nyikorogjon a sarokvas, és beenged
te a férfit. Valószerűtlenül magas, cson
tos testalkatú volt a rém, aki mintegy 
üdvözlésként elmosolyodott, vagyis kivi
csorította hatalmas fehér tépőfogát, majd 
zengő torokhangon rámordult. Erre ő gé
piesen kezdte lehámozni magáról ruhá
ját. Öreg este lett. A farkasember csak 
akkor érintette meg testét, amikor már 
anyaszült meztelen volt: az érintéstől pi
rosra gyűlt, mintha csaláncsípés érte vol
na mindenütt.

Reggel arra ébredt, hogy a farkas
ember merev tekintettel nézi, majd ki
hátrál a szobából, de még visszamordul: 
-  Holnap is jövök. Éhes vagyok, főzzél 
valamit! Délelőtt elindult a belvárosba, 
minden maradék pénzét vitte magával, 
húst akart vásárolni. Szerencséje volt: 
a mészárszék elé sem ért, amikor az is
merős hentes már integetve rákiáltott, 
lépjen be, mert van egy kevés dugi juh
húsa. Ó mindig is utálta a faggyúszagú, 
sovány, csupasz bordára csavarodott juh
húst, de most a farkasemberre gondolt, és 
boldogan elmosolyodott. Némi zöldséget 
is vásárolt, inkább magának, majd egy 
fél kilónyi szemetes rizst. Belemelegedett 
a főzésbe, mégis megérezte, hogy ott a 
farkasember az ajtó előtt. Kopogtatásra 
emelt kézzel lépett be, egyből nekiesett 
a terített asztalra kipakolt ételnek. — 
Zavar a szivarszag -  recsegte, miközben

hatalmas falatokban 
rágta-tépte-őrőlte a 
juhhúst. Ó megijedt 
a megjegyzésre, mi
vel szenvedélyes do
hányos volt. -  Ez azt 
jelenti, hogy várnom 

kell ezután, amíg elmegy, a rágyújtás
sal? Pedig én a jöttére várok! Megint el
vették a villanyt, ezért gyertyát gyújtott. 
A farkasember felnyögött a gyertyafény
re, majd a lángra tette kezét: égett bőr 
és szőrzet szúrós szaga töltötte be a ki
csi szobát.

Éjszaka megébredt. Sápadt lampionfé
nyű hold sütött be az ablakon. A farkas
ember márványálomba merülten aludt 
mellette, lélegzete sem hallatszott, ha
talmas mellkasával egy ütemben emel
kedett és süllyedt vissza a foszladozó 
takaró. Kiugró zöld pofacsontja lila ár
nyékba merült, sűrű szempillája cipzár
ként zárta le kék tekintetét. -  Nem kell 
védekezned -  dörrent rá az egyik alko
nyaikor a hatalmas férfiú -  az én ma
gomból nem születik emberpalánta. 
Anyám terhes volt, amikor megijedt a 
szürke farkastól. Tőlem csak a félelmet 
kapod méhedbe.

Reggelenként a keskeny, sötét, hosz- 
szú folyosóra összegyűltek az odúlakók. 
Bevásárló szatyorral piaci portyázásra 
induló, visszeres lábú nyugdíjas nénikék, 
pelenka- és konyhagőz szagú, sokgyerme
kes családanyák osztották meg piackuta- 
tói-felderítői élményeiket. A farkasember 
az ajtó mögött lapulva várt, amíg elcsen-

Gergely István: Ádám Éva

desedett a tereferés folyosó, aztán kisur
rant.

-  Ma nem kellek neked -  dörmögte egy 
délután -  öltözz fel, nem kell alakoskod- 
nod. Ó belepirult a megjegyzésbe, még 
egy apró könnycsepp is megjelent szeme 
tűhegynyi sarkában. Eszébe jutottak né- 
hányan alkalmi kapcsolatai közül, de 
mintha gondolatolvasó lenne, a zöld ar
cú férfi rászólt: -  Valaki más jön helyet
tem, normális ember. Engem megöl az új 
kapcsolatod, mert nem bírom elviselni a 
birtoklás megosztását. Gyermeked is lesz 
tőle, aranyos, okos, egyetlen... Többé ál
modban sem visszhangzód üvöltésemet.

Másnap korán reggel szorgalmasan 
kitakarította csöppnyi szobáját, virágot 
tett a rézvázába, majd áthozta az egyik 
szomszédtól a feketevágásból szárma
zó disznóhúst. Az egészet odakészítet
te, s mintha az illatok csalogatták vol
na, betolakodott a nyugdíjas szomszéd. 
Nem az étel vonzotta ide, pálinkára 
kért pénzt. Nehezen lélegzett, gyötörte 
az asztma, de azért elfogadta az odakí
nált cigarettát. Ó pedig megjátszotta a 
türelmes vendéglátót, miközben hallása 
kinti zajokra és zörejekre tapadt. Végül 
elment az öreg, így átadhatta testét és 
lelkét a szívszorító várakozásnak. Csak 
most ijedt meg igazán attól, hogy meny
nyire ki van szolgáltatva a bekövetke
ző eseménynek. A cigaretták számolat- 
lanul, elszívatlanul kezdtek fölgyűlni 
a hamuzóban, a kinyitott könyv betűi 
szerteszaladtak a szobában, tekintete 
üresen pattant vissza könyvespolcról, 
mosdókagylóról, asztalkáról. Vállán már 
behegedt a farkasember harapása, gyön
géden végigcirógatta a sebet. Ovális fa
litükrének hideg lapja idegenül pillan
tott vissza rá, mintha nem ismerné föl 
a vadóc, pimasz arcon a gondfelhők vo
nulását, a lassan átmelegedő tekintetet. 
Fölidézte a szürke téli éjszakát, amikor 
először ébredt arra, hogy testének társa 
van a ritmusban. Kéjérzete akkora halál- 
félelemmel társult, hogy összeszorított, 
hófehér zománcú fogai megroppantak. 
Teste fölszabadult mindenféle ellenőrzés 
alól, valósággal szétrobbant a határta
lan térbe. Aztán lehunyt szemmel hall
gatta a rém történetét. Leginkább arra 
lett volna kíváncsi, hogyan, hányszor és 
mikor alakul át farkassá a rém, de er
re csak enynyi volt a válasz: -  Olyan az, 
mint amikor neked lekoppan a szemed, 
vagy a gyönyör csúcsára érsz. Hallgass! 
Maga elé képzelte a régóta lakatlan ba
rakkot, előtte az égő fekete szurokbálát, 
látta az éjjeliőr lámpájának halovány fé
nyét, hallotta a megveszekedett kutya
ugatást, majd összegömbölyödve elszen- 
derült az üldözött ragadozó árnyékában. 
Azt álmodta, hogy a farkasember hara
pása képessé tette őt is, hogy nőstény
farkassá változzon. Álmában a farkas
emberrel menekült a félelmetesen vonító 
kutyafalka elől. -  Ne félj, melletted va
gyok -  próbálta megnyugtatni a társa és 
megfogta a kezét. Párnás, bozontos ke
zének melegétől feltöltődve értette meg, 
hogy a farkasember akkor is vele lesz, 
amikor fölébred. Egyenletesen ismétlő
dő, erős zörej riasztotta föl szendergésé- 
ből. Kopogtak ajtaján...
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Az első világháború kapcsán írta Cs. Szabó: „a világ

válság nagy pusztulások és nagy lehetőségek pillanata 
volt. Rend kellett a romokban, a magyar nép rendje." Az 
újabb világháború válságában született esszéi — közülük 
válogat a kiadó Magyar Néző sorozatában megjelent kö
tet — ezeket a lehetőségeket és ezt a rendet kutatják és 
tudatosítják, immár az új helyzetre alkalmazva.

Legyűrhetetlen szellemi erő vagy naivitás, életelvű- 
ség vagy a tragikum kerülése? Mindenesetre kétségte
len, hogy Cs. Szabó írásaiban a józan helyzetfelmérés
ből mindig biztató cselekvési program következik. Már 
csak azért is, mert „a társadalmat [...] eszmények irá
nyítják”, így a saját jövőképpel nem rendelkező, öntu
datában megrendült társadalom kiszolgáltatottá válik, 
csak szolgai alkalmazkodásra képes, ami egyenes úton 
vezet a pusztulás előszobáját jelentő provincializmus
hoz. [...]

Érett jellem, szerves műveltség és nagy irodalom köl
csönösen feltételezi egymást. Közélet és irodalom elkü
lönítését -  „a régi magyar agyakban [...] egyet jelentett 
ez a két kifejezés” — bomlástünetnek (és -oknak) tekin
ti: „Az irodalom Arany László és Vajda János óta ki
szorult a magyar közéletből; a testi remeteséget fölvál
totta a sokkal súlyosabb szellemi remeteség.” Irodalom, 
műveltség és személyiség lényege a helyes arányok ki
dolgozása. A korszak egyik legjobb esszéjének tekinthető 
Búcsú a vándorévektóí „humanista arányérzéket” említ, 
de a „kiegyensúlyozódás”, a „kiegyenlítés”, a „feloldás” 
és a hasonló fogalmak szintén idevágnak. A magyarság 
hivatását Cs. Szabó a nemzet helyzetében eleve adott fe
szültségek — pogányság és kereszténység, kelet és nyu
gat. Ázsia és Európa — teremtő összebékítésében talál
ta meg.

Az összhang létrehozása mindig feltételezi a „megvál
tó áldozatot”. Ilyen áldozat Bessenyei („a magyar műve
lődés addig olyan mélypontra jutott, hogy már csak egy 
magános, szent remete válthatta meg”), a Puszták né
pe írója („Minden korban van egy gondviselésszerű al
kotó, aki a kortársak töredékeit a maga harmoniku
sabb életművével megváltja. Lehet, hogy egyik-másik 
töredék hatalmasabb, mint a megváltó mű [...] a hitnek 
azonban megváltó kell”), de a szerző a közelmúlt iro
dalmi mérlegét készítve önmagát is — már-már komo
lyan — felkínálja a viszályok feloldásáért cserébe („ha a 
rosszhiszeműek, rémlátók föláldoznak, talán az se tör
ténik hiába. A kaján istenek kiengesztelődnek, megjön 
a jó szél, s a magyar hajók elindulhatnak Trója alá”). 
Az idézetekből kikövetkeztethető, hogyan képzeli el ezt 
a kulturális megváltást: egy személy, egy mű, egy élet
mű megteremtheti önmagában azt a harmóniát, amely 
rendszerbe fogja az addig csak szétszórva és csekély ha
tással működő értékeket, és mintát adhat a társadalmi 
léptékű megújulásra. Az eszmény és az alkotás iránti 
hűség pedig megkövetel bizonyos lemondást („remete
séget”), vagyis az áldozatot, amely megnyitja az utat a 
pusztán emberin, a pusztán anyagin és a pusztán hasz
nosságra tekintőn túlra. Az értékek Cs. Szabónál vég
ső soron mindig Isten felé mutatnak, számára az élet 
legfőbb feladata az, hogy számot vessen a végességgel és 
egy más létszinten való folytatás hitével: „a mai élet nem 
készít elő a halálra. A legfőbb kötelességet mulasztja el.” 
(A már említett Görögökről a mulasztást a felvilágosodá
sig vezeti vissza, amely „az emberi tökéletesség egyolda
lú s kissé felszínes hitvallása miatt korlátolt is: nem bírt 
szembenézni a halállal” )

STURM  LÁSZLÓ: „A társadalmat eszmények irányít
ják” Cs. Szabó László: Kis népek hivatása. Természet - 
és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány -  Kortárs 
Kiadó, Budapest, 2005.
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ZENE -  A CSENDEN TÚL
A zene -  fr iss, tiszta  növény

Csinált-virág zenék
korát éljük

(Egy zenész a 21. századból)

József Attila Pohár c. versé
nek kezdősorára hangoltam rá 
írásom mondanivalóját. Az ere
deti verssor szerint a POHÁR 
friss, tiszta növény. Amikor éle
temben először találkoztam ez
zel a különös verssel, gondolat
ban nagyon meghökkentem: 
költői képnek is kicsit sokallot- 
tam a pohár: növény metaforát. 
A pohár kristályszerkezet, anor
ganikus tárgy, a növény organi
kus élőlény, magából fejlődik ki 
és a megtett életút után elpusz
tul ismét, magokat vagy életcsí
rákat hagyva maga után. A po
hár halála, amikor összetörik, 
összeroppantják és szilánkokra 
hull szét. És különben is ember 
hozza létre, az ember pusztítja 
el. A nagy lelki felindulások pil
lanatát ábrázolva sok filmjele
net él a kézben tartott pohár uj
jakkal való összeroppantásának 
lelki (fel)robbanását kifejező ef
fektusával. Szinte közhely már 
az ilyen jelenetek beiktatása a 
cselekmény feszültségének foko
zására. Másik gyakori kép az, 
amikor a mulatozó társaság po
harakat csap a földhöz, falhoz. A 
kristály halálsikolya, a reccse
nő lárma pokoli „kacaja”, a meg
feszülő izmok indulatrobbanása 
messze túllendül a jelenség ele
mi érzelemkitörésén. Az ember 
fél a sorstól, sorsától, próbál úr
rá lenni a dolgokon, a világon. 
Megpróbálja befolyásolni a vilá
got, a maga hasznára alakíta
ni az élet sodrását. Tombolunk 
a magunk alkotta Valóságban, a 
tárgyak világában, azzal a hát
só gondolattal, hogy hátha meg
fékezhetjük a természeti Valóság 
és az ennél még kiismerhetetle- 
nebb kozmikus Valóság erőit. És 
ha megfékezni már nem sikerül, 
akkor legalább megszelidíteni 
akarjuk őket. Állandó harcban 
állunk a mindnyájunkat körül
vevő három nagy Valósággal. A 
természeti Valóság eleve adott, 
ebbe születünk bele, a létreho
zott, mesterséges Valóság ke
zünk, agyunk munkájának 
eredménye. Ezért is kapaszko
dunk foggal-körömmel ebbe a 
Valóságba, a „Csinált-Virágok” 
valóságába. A gondolati, szelle
mi Valóságtól félünk, sőt irtó
zunk.

A természeti Valóságot ELSŐ 
VALÓSÁGKÉNT éljük meg. 
A megcsinált Valóságot mint 
következményt MÁSODIK 
VALÓSÁGKÉNT érzékeljük. A

kozmikus valóság sokunk szá
mára szinte nem is létezik, 
rendkívül távoli, megfoghatat
lan élményként jelentkezik -  ha 
jelentkezik -  mint HARMADIK 
VALÓSÁG. Igazából ebből a har
madik Valóságból érkezünk a föl
di-természeti Valóságba, és ide 
is megyünk vissza. Manapság 
mindent elural a MEGCSINÁLT 
VILÁG gyönyöre. A csillogás vi
lága ez, üveggyöngyélet birodal
ma. Imádjuk, hogy elszakadtunk 
a természeti Valóságtól. Persze, 
siránkozunk is -  néha—, ami
ért lassan elveszítjük, sőt meg
semmisítjük ezt a készen kapott 
Édent. Nem sokáig bánkódunk, 
hamar megvigasztalódunk a 2. 
Valóság csodáival. József Attila 
verssora a fordított utat járja 
be: a POHARAT visszaviszi a 
természeti Világba: „A források 
szívén pohár nő.” Végtelenül el- 
technicizálódott világunk zenéje 
is csengő-bongó poharak „gyűj
teménye”. Van köztük minden
féle rendű, rangú pohár. Kevés, 
nagyon kevés a kristálypohár, 
de még ezeket is időnként szét
tűrjük. Indulatos szenvedéllyel, 
mulatozó jókedvvel, néha előre 
megfontolt romboló szándékkal. 
A modern zene poharai számá
ra elvesztettük gyermeki tekin
tetünk tisztaságát: „Ha egy kis
gyerek poharakra néz, (halkan) 
megcsendülnek.”

Nézem, hallgatom egy óriá
si koncertterem lekes muzsiku
sait, közönségét. Egyik népsze
rű könnyűzeneszám a másikat 
követi. Rendkívüli feldobás: a 
megcsinált Valóságunkat ünne
peljük. Képzeletbeli poharak tör
nek szilánkokra. Itt már nincs 
olyan pohár, amire ráillenék a 
költő szép verssora: „a mezőn 
csillog és a harmatcseppek ráre
pülnek”.

Ne áltassuk magunkat, hogy 
csak a természeti Valóságunkat 
pusztítjuk el, kozmikus-szelle
mi Valóságunk előtt is igyeke
zünk minden ajtót bezárni, befa
lazni. ÖSSZETÖRJÜK A ZENE 
KRISTÁLYPOHARAIT.

Valamikor a 20. század köze
pén nem így indultunk. Hittünk 
a zene kristálypoharának léte
zésében. Erősen válogattunk az 
értékes-értéktelen zenék között: 
KERESTÜK AZ ÉRTÉKET. 
Most csak a talmi csillogást ül
dözzük. Azért áll a zene egy 
helyben, mert már nem hisz ön
magában: „pedig a szomjan hal
dokló madár / észreveszi az ég 
mögött a sok szép poharat.”

TERÉNYI EDE
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professzor tartott előadást magyar nyel
ven március 13-án, csütörtökön du. 6 
órától a Bulgakov kávézó irodalmi sza
lonjában. Az est első felében a japán 
nyelv, majd a kultúra és társadalom ke
rült bemutatásra, ezt követően pedig az 
előadó a közönség kérdéseire válaszolt.

A március 15-i nemzeti ünnep alkal
mából átadták a Kossuth- és Széchenyi- 
díjakat, valamint a Magyar Köztársasági 
Érdemrendet. Kossuth-díj: Baranyi 
Ferenc költő, író, műfordító, Kertész 
Ákos író, forgatókönyvíró, dramaturg, 
dr. Rába György író, költő, műfordító. 
Széchenyi-díj: dr. Kenyeres Zoltán iro
dalomtörténész, dr. Gerő András törté
nész. Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje'. Csiky András és Bogdán 
Zsolt színművészek, dr. László Ferenc 
zenetörténész, valamint Gergely István 
szobrászművész. A tíz nappal ezelőtt el
hunyt Gergely István szobrászművész

kitüntetését özvegye, Gergely Istvánná 
Tőkés Erzsébet vette át.

Jászai Mari-díjjal tüntették ki márci
us 15-én Budapesten értékes képzőmű
vészeti munkájáért Vinczeffy László sep
siszentgyörgyi festőművészt Munkácsy 
Mihály-díjjal, kiemelkedő színművé
szeti tevékenységéért Györffy Andrást, 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulatának színészét 
és Fülöp Zoltánt, a Csíkszeredái Csíki 
Játékszín színművészét.

Szab a dsajtó- d íjat kapott a Transindex 
hírportál március 15-én Budapesten 
a Politikatörténeti Intézetben. A dí
jakat Földes György, a Szabad Sajtó 
Alapítvány elnöke, a Politikatörténeti 
Intézet főigazgatója adta át.

Kollektív jelenségek..., amikor a SOK 
más, mint egyedek összege címmel tar
tott előadást dr. Néda Zoltán egyetemi 
tanár, az MTA külső tagja, az Értékek 
Akadémiája előadássorozat keretében, 
március 18-án, kedden du. 6 órától az

Erdélyi Múzeum-Egyesület előadótermé
ben. Az előadássorozat szervezője az MTA 
Kolozsvári Akadémiai Bizottsága volt.

A Látó Irodalmi Színpadának már
ciusi meghívottja Márton László volt, 
akivel 2008. március 22-én, szom
bat délután 6 órától a marosvásárhelyi 
Színművészeti Egyetem Stúdiótermében 
Láng Zsolt beszélgetett

Rövidfilmeket mutattak be a Bretter 
György Irodalmi Kör hétfői vendé
gei, Jakab-Benke Nándor és Oláh-Badi 
Levente, március 17-én, 19 órától a 
Bulgakov Kávéház irodalmi Szalonjában. 
A beszélgetőtárs Papp Attila Zsolt volt.

Bódis Kriszta magyarországi író, 
dokumentumfilm-rendező Kőrössi P. 
Józseffel beszélgetett 2008. március 21- 
én a nagyváradi Törzsasztal meghívott
jaként. A találkozón a rendező Barisej 
című filmjét vetítették.

M R

Embert hibájáról
VÍZSZINTES
1. Állhatatos. 8. Fövő étel forga

tása. 14. Goethe gondolatának el
ső' része. 16. Lengyel író (Stanislaw). 
17. Visszaborzadás. 19. Cseh festő 
(Miklolás). 21. Verbum. 22. Talál. 
23. A rész része! 24. Kígyófajta. 
26. Áraszt. 28. Vörös, németül. 29. 
Keresztül. 30. ... Roy (Walter Scott). 
32. Káposztafajta. 34. Erdélyi író 
(György). 35. Dől. 37. Fémipari szak
munkás. 38. Térelválasztó elem. 39. 
Goethe gondolatának második ré
sze. 40. Gépet zsíroz. 41. Nyílik (aj
tó). 42. A tök termése. 45. Földbe 
rejt. 46. Tolsztoj személyneve. 48. 
Világító dióda. 49. Portugál és japán 
gépkocsijel. 50. Neki is jut hely. 52. 
Ángol férfinév. 54. Csipkéjéről híres 
település. 56. Kézhát! 57. Gyulladás. 
59. Lócsemege! 61. Vadat elejt. 62. 
Porszívózás. 65. Három utcát! 66. 
Goethe gondolatának harmadik, 
befejező' része. 68. Ruhát száradni 
akaszt. 69. Minőségéből vesztett.

FÜGGŐLEGES
1. Szeget falba ver. 2. Rövid be

mutatót tart. 3. Hántol. 4. Annyi 
mint, röviden. 5. Páratlanul rebben! 
6. Csordultig. 7. Koordinátarendszer 
kezdőpontja. 8. Katonai, röviden. 
9. Amely helyen. 10. Bort hígít. 11. 
Szalonnát főz. 12. Hátrakaparás! 13. 
Bent ráír! 15. A két ..., Jókai Mór re
génye. 18. Vitatott, bizonytalan. 20. 
Listáról olvasás. 23. Hozzátartozó. 
25. Norvégia sportjele. 27. Múlik (az 
idő). 28. Primőr zöldség. 31. Elméje 
tompul. 33. Bűnéért megfizet. 34. 
Katonanóta. 35. Üveges hintó. 36. 
Régész öröme. 38. Halszeletet szál- 
kátlanít. 41. Cipőt pucol. 43. Költői 
nyomatékosító szó. 44. Koromfekete. 
47. Híg ételt jellemezheti. 49. Bírói 
öltözék. 51. Cserje. 53. Alma ..., az 
iskola. 55. Zöldségekből főzött étel. 
57. Tó, angolul. 58. A lejt váltja. 
60. Sajnáló. 62. Szlovák (régies). 63 
Reset egynemű hangzói. 64. Svéd, 
vatikáni és máltai gépkocsijel. 66. 
Sír. 67. Innen máshová.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 6. szá
mában közölt Oda 
című rejtvény meg
fejtése: Szellemünket 
s vérünk ritmusát 
életre hívó.

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szüló'föld Alap 
Communitas Alapítvány
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