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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Cervantes
Igen, van, amit végleges értelemmel elneveztünk, meg 

lehet szólítani, idézni lehet, odahívni, mozgósítni, bevetni. 
Ezek között a véglegesen kinevezett és behívott fogalmak kö
zött vannak olyan seregek, mint valami római légiók, be le
het vetni őket tekintélyes terepek megszállására. És vannak 
csak ritka, félkézen felsorolható osztagok, mint az ide-oda ál
lítható szenteké. Fó', hogy tekintélyük kikezdhetetlen, meg
fellebbezhetetlen legyen.

Ilyen a Cervantes-féle hadseregcsoport, mely nem olyan 
megszámlálhatatlan, mint Rommel tábornok siserehada, 
vagy Galliában cézárok légiói, legfennebb kétszemélyes. 
Egyfelől maga az író, másrészt maga Don Quijote.

Ilyen kis létszámú egység a tizenkét apostolé, melyet egy 
létszámkiesési vita után Pállal töltöttek fel, aki eredetileg 
egyenesen az ellenkező oldalon szolgált. Egyféle előjel-meg- 
változtató, egységet meghúzó gesztusok is jellemzők a képle
tek kialakulására. Hiszen Cervantesről megannyi élménye 
és kalandja végén egyáltalán nem lehet ugyanazt állítani, 
mint termékéről, a szomorú, a búsképű, a mindent megér
tő, elrendező lovagról, mégiscsak ő a csattanó. Úgy 1616 óta 
úgyszólván egyedül szolgál és testesít meg mindent. De hát 
apostol ügyben sincs meg a vitán felüli összeolvadás. Péter 
és Pál „tudjuk nyárban” és összhatásban együtt hatnak, de 
a korai különbségek más-más elágazások mentén jönnek ve
lük és általuk máig. Pálnak egyszer kellett mondani, és ami
hez állt, az most is áll, bár Péternek a hajnalig tartó mozgal
mi hűtlenkedés után még oda kellett szólni, hogy „quo vadis”, 
mikor a sziklaszilárdsága újból megingott.

Fárasztó a mozgást értékelni és kísérni, megérteni a le
vezetéseket és szálakon keresztül a következés következe
tességét követni. Mégis ez az ember dolga. Arisztotelész sok 
helyőrségben és akadémiában szolgált jól, kivehetően és meg
fellebbezhetetlenül. Platónról el kell mondani, hogy neo, sőt 
post-platonikus alapról is vissza-visszatér. Szókratész bácsi
nak elvitathatatlan érdeme a mártírium, s hogy ennek elvi
selése kapcsán ő lett az elindítója, a kilendítóje az örökmoz
gásnak. Már akiének. A megingathatatlan igazságok külön 
és név nélkül tömörülnek. Mint valami bank vagy tröszt 
vagy globalizált érdekeltség szenvtelensége. Ok vannak örök
re a legközelebb önmagukhoz. Az ember természeti erőknek 
tekintheti őket. Pedig nem azok. Egyetlen pompéji éjjeli őr, 
aki mások helyett, mások szolgálatában megérzi a gázsza
got, többet tehet értük. Hát még egy-egy János vagy Péter 
vagy Pál! Hát még egy bekerítésből sikerrel kitörő Don-ka- 
nyari Cervantes és csicskása, Don Quijote. Nincs olyan eset
len a kultúrával, vallással, mítosszal, mesével megfertőzött 
kétlábon maradó Mauglik között, aki ne volna eredménye
sebb. Ha nem hagyja magát!

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p o sta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT.



-------------------HELIKON-----------------------
SZŐCS ISTVÁN

JEGYZET
A z ig a zsá g ü g y -ren d észe t  
é s  a  sz ín já tszá s
közös hagyományaiból

Mottó
Nem jó itten lakni
Magyar-Itabében,
Mert itten az embert 
Megszokták patkolni.

(Temesközi népdal)
Sosem olvastam magyarázatot, elem

zést arról, hogy mit is jelent tulajdon
képpen a fenti szöveg, de kezdettől fogva, 
amióta kezembe került -  egy Kálmány 
Lajos által Gyulai Pálnak dedikált fel
vágatlan kötetben -  sejtettem, hogy kife
jezetten dramaturgiai vonatkozása van. 
Színjátszásszerű néphagyományok, inter
aktivitás, tavaszi áldozás. Mindenesetre 
jól elhelyezhető abban a színházrendé- 
szet-történeti folyamatban, amely -  állí
tólag -  azzal kezdődött még a klasszikus 
ókorban, hogy előadás után a rosszul 
játszó színészeket megkorbácsolták — 
rendezők még nem voltának —, majd az
zal folytatódott, hogy a boldog békeidők
ben a kolozsvári színház főintendánsa 
somfabottal késztette nyílt színvallás
ra a színigazgatót, eladdig, amíg a hú
szadik században színházi rendezők és 
színpadképtervezők dolgozták ki leg
alább anynyira a politikai megnyilvá
nulások látható oldalát, mint amennyire 
politikusok látták el tartalommal a mű
vészet mondandóit; és e kölcsönhatásos
ság a törvényszéki tárgyalótermekre is 
kiterjedt, a tárgyalások forgatókönyvét 
dramaturgiai műfogásokkal alakították 
ki, de még az is előfordult, hogy a tehet
ségtelen és tehetetlen vádlott szerepét 
egy tehetséges színészdublőrrel játszat
ták el, a nép és tanítómesterei megelé
gedésére.

Az egyetemes interaktív-dramaturgia 
történetének legkínosabb fordulata azon
ban az volt, amikor alig egy pár évvel a 
napóleoni háborúk befejeződése után 
Berlinben egy néző egy nagy késsel meg
gyilkolta Germánus-Kotzebue-t, az ak
kori világ legsikeresebb színdarabíróját. 
Voltak, akik kínálkozó, cinikus értelme
zéssel úgy állították be ezt a bűntényt, 
mint amit esztétikai okok váltottak vol
na ki, mintha ezt az emberölést a jó ízlés 
védelmében követték volna el... Azonban, 
hogy egy volt professzoromat idézzem: ez 
valahogy nincs így, de valahol mégis így 
van.

Kotzebue több mint kétszáz színda
rabot írt, érzelmes, szívbemarkoló, való
ságízű és mégis romantikus drámákat, 
kb. olyanokat, mint a mai jobb minősé
gű tévéjátékok, amelyeknek nézői, a tá r
sadalom, sőt a műveltség egymástól leg
távolabb eső szintjein is, egyaránt jól 
kibőghették magukat; a félrejáró feleség 
bűnbánatba esik, hazajön, megtér, a férj 
megbocsát, nő, férfi, néző együtt zokog* 
A színpadi furfang, a hatáskeltés minden

trükkje, egyszóval 
mindaz a kisujjában 
volt Kotzebue-nak, 
amit száz éve „bril- 
liáns színpadtech
nikának” neveznek; 
elegáns és felszínes, 
sőt sokak szerint se- 
kélyes színház volt 
az övé. Mutatványos 
történelmi darabo
kat is írt, és a kor 

legdivatosabb, legfelkapottabb zeneszer
zőit kérte fel kísérőzenék komponálására. 
Magyarországon is népszerű volt, német 
és magyar nyelvű társulatok egyaránt si
kerrel játszották; (s ilyenkor megesett, 
hogy a színlap legalján, a zárólénia alatt 
ez volt olvasható: Zene pediglen Beethoven 
Lajos úr által.)

Kotzebue Oroszországban is nagyon 
bevágódott, Péterváron is sokat forgoló
dott, egy ízben az orosz hatóságuk rossz 
hangulatukban egy kis időre Szibériába 
is elküldték tanulmányútra — végül is a 
cár őfelsége kegyeibe fogadta, évjáradé
kot biztosított neki, amiért ő Napóleon
ellenes, később német-orosz barátko- 
zást szolgáló folyóiratokat szerkesztett. 
{Gurul a rubel.) A gyilkos merénylő egye
temista, a hatósági ügyiratok szerint, 
azért követte el tettét, mert Kotzebue ha
ladásellenes, konformista, a „felsőbbek
kel” szemben megalkuvó morált, illetve 
immoralitást terjesztett, ezzel mérgezte 
a nézőket.

E merénylet hatására a porosz kor
mány bizottságot hozott létre, azzal a fel
adattal, hogy szemmel tartsa az irodalmi
művészeti életet, kiszűrje és kiküszöbölje 
azokat, akiknek a gyilkos diákéhoz ha
sonló nézetei lehetnek. E bizottságba be
választották E. T. A. Hoffmannt, a ro
mantika legnagyobb íróját is, akinek a 
színházak világával is volt kapcsolata, de 
két évtizedes jogászi gyakorlattal is ren
delkezett, mint törvényszéki bíró; ráa
dásul derék német állampolgárnak szá
mított, mert annak idején Napóleonék 
kezéből nem fogadott el állást a megszállt 
Lengyelországban.

Hoffmann azonban a bizottságban 
„nem állta meg a helyét”, inkább képvi
selte a gyanúba fogottak szempontjait, 
mint a kormányzatét; végülis leváltot
ták. S következik egy tanulságos csatta
nó. Hoffmann írt egy szatirikus novellát, 
amelynek főalakjában azonnal rá lehe
tett ismerni az akkori porosz belügymi
niszterre. A novella szerint a miniszter 
úgy jár végére a bűncselekménynek, hogy 
mindig kikeres egy személyt, akinek né
zeteiből kitelik, vagyis következhet egy 
ilyen bűntett, és ezt elítélteti. Noha a no
vellát tartalmazó kötet egy távoli város 
nyomdájában készült, egy levonat a meg
jelenés előtt jóval, a belügyminiszter asz
talára került. Természetesen Hoffmannt 
azonnal kinevezték az egész ország legje
lentéktelenebb porfészkének legjelenték
telenebb állásába. Ezt azonban már nem 
foglalhatta el, régi betegsége fellobbant, 
s nemsokára meghalt, alig negyvenhét 
éves korában.

A motívum, hogy a meggyőző igazság
szolgáltatás alapja az átgondolt látványos 
szereposztás, az irodalomban is, később

is, fel-felbukkan. Például Hamvas Béla 
Karnevál című regényében a „hőst” elíté
lik gyilkosság miatt, noha semmi bizo
nyíték nincs ellene, sőt biztos, hogy nem 
követte el, viszont gondolkodásmódjának, 
szokásainak és érzületeinek az ismere
tében megállapítható, hogy kitelik, kitel
ne tőle egy ilyen gyilkosság, és ha ő kö
vette volna el, hajszálra így járt volna el ő 
is, tehát méltó az ítéletre.

Viszont a mai, történelmi és politikai 
magazinok rémtörténetei által kiokosí
tott olvasó nem hajlandó a Kotzebue-gyil- 
kos diákban egyszerűen egy vadromanti
kus forradalmárt vagy terroristát látni, 
s még azt sem hajlandó elképzelni, hogy 
valakit esztétikai érzékének kényessége 
indít effajta cselekedetre; hanem okosko
dik! Ez a Kotzebue elszánt és jól megfi
zetett híve volt a német-orosz barátság
nak. Na már most, Franciaország kiütése 
után a világhatalmi körmérkőzés mező
nyéből, az angol titkos diplomáciát leg
inkább az a rémlátomás kísértette, hogy 
Németország és Oroszország egymás kar
jaiban fogja megtalálni a boldogságot. És 
százötven éven át ennek a megakadályo
zása végett történt minden, de minden a 
világpolitikában, és lett légyen bármi is a 
merénylő személyes indítéka, cselekede
tét bizonyára titkosszolgálatilag távirá
nyították.

Még valami: Hoffmann Aurora című 
operáját bemutatták Berlinben, és a be
mutató alkalmából porig ég az operaház. 
Ez nem lepte meg azokat, akik olvasták 
a Murr kandúr emlékiratait, mert abban 
is szó esik kísérteties zűrzavarok, robba
nások és pánikok előfordulásáról, udvari
ünnepi színjátékok alkalmából. Viszont 
az Aurorát azóta sem merték soha többet 
előadni sehol. Hatvan éve gondolkozom, 
utána kellene néznem, mi lehet abban az 
Aurorában? (Egy hasonló nevű hadihajó 
elegyes emlékezete miatt a név maga is 
rossz ómen.) Viszont ha még egy alig két 
éve történt, közkulturális intézmény elle
ni gyújtogatás tűzoltósági jegyzőkönyvét 
sem hozták nyilvánosságra, hogyan re
mélhetném ezt egy kétszáz év előtti eset
ről?

Egyes németek azt mondják, ez a 
Hoffmann egy igazi Pechvogel volt. Nem 
elég, hogy íróként egy Goethe, zeneszer
zőként egy Beethoven volt a vetélytár- 
sa, látványtervezőként egy Delacroix, de 
még gyakorló jogászként is Napóleonnal 
és Talleyranddal, Metternichhel, vala
mint a kor valamennyi kitanult porosz és 
cári belügyi szakemberével is meg kellett 
mérkőznie. Nem csoda, ha néha kísérteti
es színben látta a világot.

Kotzebue-val is ez a helyzet. Olyan 
kortársak mellett, mint az említettek, 
nyilván Herder és Hegel és Kazinczy te
kinthette őt sekélyesnek. Ám manapság, 
amikor Izé és Izéné ontja a kitüntetésre 
váró szövegkönyveket a médiawáwék szá
mára, lehet, hogy Kotzebue, újból előad
va, veretes klasszikusnak hatna, és vég
re jól zokoghatnánk egyet -  ha eddig nem 
is lett volna min.

*Erdemes volna a hatásfelgöngyölítő szak
értőknek a Molnár Anna népballada eredetét 
is kutatni.
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A tettes
A  sínek között pipacs, 
lejött a föld a dombról, 
a testek m ind kikeltek 
a rőtszínű alomból.
Ahogy vadnyomba léptem, 
hová tűnt félkeresztem? 
Bölcsőm fateknőjéből 
miféle helyre estem?

L élek m a d á r r ik o lto tt
Hét burokban pihentem, 
világra öleltek, 
világra öleltem.
Lélekmadár rikoltott fölöttem.

Megbocsát a vihar 
és a száraz levél, 
a patakzó vérből 
hulló darab kenyér.

Magemésztő földben 
forgolódik a Nap, 
álmodja az eget, 
holdat, csillagokat.

K örforgás
Napisten teája barna kéregtálban. 
Földre ha kiömlik, búza nő  utána. 
Búza nő  utána, üszkös és fekete, 
aranycsőrű madár repül ki belőle. 
Napisten teája barna kéregtálban.

K ím életlenü l szeretlek
Párduc feltépte húsom  
étel lesz tenéked, 
alvadt, szivacsos vérem 
enyhíti az éhed.
Virágzó mezőn a csontom 
intő jel lesz néked.

Virgoncul, gyorsul, táncol 
két fekete felhő, 
alatta kizöldül

gazdag újesztendő.
Egyik ágán arany, 
a másikon ezüst, 
harmadikon gyémánt, 
negyediken tükör, 
ötödiken szőlő, 
hatodikon búza, 
hetediken húsom gyolccsal 
betakarva.

LÁN G  ORSOLYA R im bau d  levele B au bassából

Panel
(a  rókanő)
A  rókanő kabátja földig ér.
Mentéje szőrein dereng a dér.
A  virradat ködében láttam  őt, 
villamosra szállt a blokk előtt.
Otthon csak macskanadrágot visel, 
amelyre boly hókat térdelt a kényelem.
A  rókanő szobája képtelen, 
de ablaka egy várost képvisel.

Szívemre, érzem rút rőt bunda nő, 
mert nem hiszek már benned, [ ].

(a já tszó té r)
Megszerkesztett kábulat a tér.
(Felülről az ég csak földig ér.) 
Hatalmas szöcske ing rozsdás lábakon. 
A  szél fűszálat dauerolgat, és 
gyermekvértől csomós a műporond.
A  sárban csikkek, szőr, cipősarok, 
s apróbb hulladékot vesz szárnya alá 
egy püffedt, sodródó nájlonszatyor. 
Verebek lepik a palimpszeszt-padot. 
Papírsárkány-cafat a fák hajtása itt, 
s m int villamosszék karfáját a Volt, 
rángás járja át a hinta láncait.

Mintha rőt szakállú férfi kopaszodna, 
hull az alkony szálanként elém, 
talpam alatt gyűl forró halomba 
a homok, reccsen, m int serkenő borosta -  

hiányod a semmiből fu t felém.
Egy teve néma agresszivitása!
Rögeszméletemben egyetlen vagyok.
Halántékomon sótlan tekintetek prizm aként ható csepp je ragyog. 
M int dűne gerincéről a nyom: a m últ alápereg, 
fogam alatt kis vacogás ropog,
s az aszott emlékmúmiákat kiöklendezi a futóhomok.

A  felejtés-emlékezés andráskeresztjén 
a lélek szemérmetlenül kiszolgáltatott.
Hiába rejti foszló perkál alá szeméremtest-éltét, 
ha csontvázára a nap süt billogot.
Hogyan lehetne itt valami is véges, 
ha még a táj is átmeneti!

Önnön menetelésében süllyed el a tevekaraván...
A z oszlásnak indult masszasivatagnak 
megvannak a maga rejtett emésztőgödrei.

Tévedés, hogy ha nincs közelség, a sebek halottak.
A  golyó elvétette áldozatát. Virrasztód ismeretlen halottad.

A  ráncos táj alatt egy érintés lebeg.
A  lábatlan éj álmatlan sakálok hátán üget.
A  szemcsés magány, m int a dörzspapír, 
szívemen szálkákat tarol.
E  holdbéli tájon az ember öl, vagy ír, 
vagy tűri a belülről zúduló ütleget.

(spleen) Adomány: egyetlen egy fog
M int gondjaink, a hold lerágott csontsovány. Adomány, két fog
A  fal pórusain hideg szuszog szobámba: Adomány: három fog
így tűnök hirtelen későből át koránba... Adomány: négy fog
Nyálam befogadja a hűvös porcelán. Adomány: két fog
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Irodalmon innen és túl
Fejér Ádám Thomas Mann és Lev 

Tolsztoj című kötetében1 úgy beszél a két 
klasszikus életműről, hogy szövege egy
szerre irodalomtörténet-írás, evangéliu
mi vétetésű és szellemtörténeti kutatás is. 
Gondolatok születését, életművek épülé
sét, műalkotások recepcióját, hatástörté
netét figyeli, Európák közötti kapcsolatok 
változását követi. Ez az irodalomtörténeti 
munka azt írja le, hogy hogyan éljük meg 
Európáinkat, és hogy ez milyen irodal
mi művekben nyilvánul meg -  hogyan vá
lik meghatározóvá Thomas Mann és Lev 
Tolsztoj életművében.

A különbözőségek messzire vezetnek, 
ugyanis a nyugat-európai kultúra foly
tatja a görög hagyományt, a kelet-euró
pai pedig nem, a helyi, elsősorban val
lási alapú hagyomány a fő szervező.2 
Tolsztoj esetében az orosz ortodox gyöke
rek. A szerzó' úgy ír Tolsztojról és Thomas 
Mannról, hogy szövege nem a műalkotás 
nyomában először is saját módszereit, le
hetőségeit kereső kritika, hanem a nagy 
formátumú szellem alkotó folyamatát kö
veti. Minden kész műalkotás egyben zárt 
műalkotás — az egyetlen út, amelyik an
nak világába vezet, az az alkotó megisme
résének, újrateremtő tevékenységének az 
útja. Az ismeretek genezisét követve a 19. 
század alkotói, gondolkodói a megismerés 
tárgyáról átteszik a hangsúlyt a megisme
rő alanyra — a pszichológia megjelenésével 
és tudománnyá válásával az alkotó sze
mély tevékenységét kutatják, térképezik 
fel. Dosztojevszkij a Karamazov-testvérek
ben a pszichológiát már mint tudományt 
említi. Tolsztoj a vallási hagyományból in
dul ki, szövege annak gondolati terében 
marad. Thomas Mann a civilizálódás fo
lyamatát követi, a polgár, a polgári rend 
és a tömegtársadalom viszonyát vizsgál
ja, illetve majd a diktatúrát mint a gyöke
rét vesztett polgár cselekvéskényszerét, a 
szerző fogalmával élve az igazságközvetí
tés változását, majd nyílt akadályozását. 
-  A szerző szöveginterpretációjában két 
nagy formátumú író gondolatainak útját 
követi, először a műalkotás megszületés
ét, majd a recepciót, a folyamatot, ahogy 
a mű a kontextusban, kontextusokban a 
hatását kiváltja. Sua fata, mondták a ró
maiak. Fejér Ádám e két folyamat párhu
zamára épít. Hol és hogyan kezdődik egy 
gondolat útja? Születése, megtestesülése, 
egy műalkotás érlelődésének folyamata... 
Először is ontológiai és ismeretelméleti 
alapozással kezd, alapfogalmai jelenté
sének... no nem is annyira intervallumát 
vagy mezejét, hanem terét inkább az em
lített hármas alapállása adja. Fogalmi há
lója nem a hagyományos irodalomtudomá
nyi szövegeké, a 19. századi zsenikultusz 
helyett istenfiúságról beszél, sugallatos 
életközösségről és aztán tömegtársada
lomról. Aztán következhet, dolgozhat az 
irodalomtudomány, irodalomtörténet vagy 
-kritika, ideológiakritika, illetve szellem- 
történeti értékelés, vagy mint ahogy Fejér 
Ádám teszi, mindezek együttese. Hiszen a 
műalkotás az emberi létezés objektiváció- 
ja. „Tolsztoj és az orosz klasszikusok azért
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képesek belátni az egyénnek a sugalla
tos életközösségbe ágyazottságát, mert az 
ember szellemi-lelki teljességének őrzését 
előtérbe állító ortodox hagyományú orosz 
kultúrában az egyén igazában nem vál
lal a társadalom polgári rendjéért, a civi
lizációs intézmények működéséért felelős
séget, s így helyzetét kevésbé ezen rend és 
intézmények viszonylatában, azok körén 
belül, vagyis a létről megfeledkezve értel
mezi. A Tolsztoj-életmű (és a klasszikus 
orosz irodalom) e sajátossága révén vált a 
huszadik századi ontológiai gondolkodás 
előfutárává, elsőszámú inspirálójává.” És 
az sem kétséges, hogy az orosz irodalom 
egyetemes érvényű alkotásai egy nyugat
ról ható fejlődés részeként születnek -  írja 
Tolsztoj 19-20. századi hatásáról és mai 
időszerűségéről.

Kelet-Európa életmódját -  és a legszél
sőségesebb itt nyilván az orosz példa — 
nem annyira az anyagi típusú civilizáció 
alapozza és határozza meg, hanem a ha
talmas kulturális mélységek. Természet 
törvénye: információszegény környezet,

Incze Ferenc: Az élet vizénél

érzelemgazdag világ.3 És még egyszer, ez 
a természet törvénye, semmi sem tökélete
sebb. És ott kavarognak a nagy érzelmek, 
de azok a nagy-nagy érzelmek, az orosz 
példa ebben igazán egyedi. A régió embe
re... Hát a régió embere rövid távon beren
dezkedve újra és újra kezdi építeni civili
zációs környezetét. Civilizáció... Általában 
protézisek a világ felé, gépek, intézmé
nyek, amelyek... most ne részletezzük.4 
Most az a fontos, hogy a régió emberének 
közvetlenebb a kapcsolata a világgal. Még 
közvetlenebb a Távol-Keleté, őrzik a léte
zés elemi örömének a tisztaságát. Nem 
annyira a nyugati emberé, aki fejlettnek 
mondott civilizációban, tömegtársadalom 
egyedeként... siet. Nagyon siet. És még 
annál is jobban. Persze, nem akarjuk itt 
megfejteni a tömegtársadalmak születé
sének, alakulásának titkát, ezt most csak 
azért, mert ebből a kontextuális megha
tározottságból lépünk be Lev Tolsztoj és 
Thomas Mann világába egyaránt.

Az alap most a szövegek megragadásá
hoz Tolsztoj, az alkotó megismerésfolyama
ta maga, ezért az első tehát az ontológiai,

ismeretelméleti alapozás. A szerző aztán a 
művek irodalomesztétikai értékének törté
neti dimenziójára figyel -  ez pedig ugye a 
kontextusok változásainak függvényeként 
történik. Azt vizsgálja, ahogy az irodalom, 
a próza a tömegtársadalom létrejöttét kö
veti. A nyugati polgári társadalom létrejöt
tének írója, a megörökítője Thomas Mann, 
ezt már sokan megírták, mindegyiküknek 
igaza volt -  de hogy a folyamat a 19. század 
orosz klasszikusainak felismeréseivel kez
dődik, az eddig hiányzott a képből, leírás
ból. Tegyük hozzá, valóban nehezen ragad
ható meg, tulajdonképpen nem tipológiai, 
leíró jellegű szövegek, utólagos kommentá
rok tárgya. Nemzeti irodalmakban gondol
kodva érthető, tán el is fogadható -  de össz
európai folyamatokat követve a kötet régi 
hiányokat pótol. Tolsztoj és Thomas Mann 
tehát -  íme, a választás, a párosítás, az ösz- 
szehasonlítás nem önkényes, végképp nem 
esetleges. Thomas Mannról könyvtárnyi 
szakirodalmat írtak -  itt egy könyv az élet
műről Tolsztoj felől megközelítve. Szóval 
hogyan kezdődik egy-egy gondolat útja? A 
nagyorosz felismeréseket a német kultúrá
ban Thomas Mann közvetíti a tömegtár
sadalom meghaladásában is... Az elmélet
írás, prózáról szólva, a történetet, majd a 
szereplőket írja le, ez pedig ugye már pél
dául Pázmány Péter szöveginterpretációjá
ban, tegyük hozzá, több száz évvel ezelőtt, 
a szöveginterpretációnak csak az első, alsó 
két emelete. Stílusjegyeket, korszakhatáro
kat is vizsgálhatunk, persze, de szellemtör
téneti folyamatokat követni igazán eredmé
nyes. Irodalmon innen és azon túl.

És Fejér Ádám szövege mára a bölcsel
kedéssel rokon. Kötete könyv Európáról. 
Az emberiség szellemi-kulturális egysé
géről. A Bognár Ferenc szerkesztésében 
megjelenő kultúrtörténeti stúdiumok so
rozata színvonalas kötettel gazdagodott. 
A szerző tulajdonképpen folytatja koráb
bi köteteit, hasonló tárgyú publikáció
it.5 Könyv egy lehetséges Európáról. Eljön 
az idő, mikor az Atlanti-óceán fölött kezet 
nyújt egymásnak az Amerikai Egyesült 
Államok és az Európai Egyesült Államok 
-  írta Victor Hugó... 1850-benO). Most ne 
részletezzük a forradalom bukása után, 
hogy profetikus erejű, inkább azt, hogy ez 
az Európa most már születőben van, sőt 
nemcsak. Tulajdonképpen hol kezdődött a 
folyamat? A 19. majd a 20. század klasszi
kusainak utópiáival?

Hiszen az író dolga az, hogy mulandók 
leírásán túl utópiákat gyártson.

Jegyzetek
'Fejér Ádám: Thomas Mann és Lev Tolsztoj, 

Kultúrtörténeti Stúdiumok, Szeged, 2006.
2 Közép-Európáról most ne, az csak 

fogalom, absztrakció, csak néhány évtizede 
született, és csak az interpretációban él. Csak 
a még Keletebbtől való elzárkózás vágya 
hívta életre.

3Azt se részletezzük most, hogy az inkább 
anyagi típusú civilizáció és az inkább szelle
mi természetű kultúra hogyan olvad egybe, 
sőt, hogyan feltételezik egymást.

4A modern regény Kelet-Közép-Európában, 
JATE, Szeged, 1994.

5Fejér Ádám—Szalma Natália: Az európai 
gondolkodás nagy korszakai, JATE, Szeged, 
1998. A Szegedi Bölcsészfüzetek köteteiben 
kiadott gondolata.
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BORDY MARGIT 

A terem tés m isztériu m a
Megtalálni a választ őszi alkonyatban 
befejezetlen képben, mit nem mersz újrakezdeni 
ha ottfelejted az áldást valaki álmában, 
kinek arcát az évszakokból visszaálmodod magad is. 
Bonyolult térkép a lélek mitológiája 
s liánként szövődő törvényeiben 
a legszebb létet is elveszítheti.

Megtalálni a választ őszi alkonyatban 
ahol árnyéka felett a madár suhan.
Összeszorult ökölből néz az ember arca, 
de a szívbe árad valahonnan az áhítat 
s nyugalomban rejlő erejével 
apró epizódokból alkotja újra 
az emberi sorsot, ha emlékké vált.

A z elh agyo tt város
Csontváry emlékére

Hosszú, omló fal mögött 
elhagyott város.
Keskeny kapu mögött hatalmas 
gőgösen szálló fehér árnyak.

Mindenik nyakán régi érem.
S  a város mögött
végtelen puszták sakktábláin
a figurák mestereik nélkül lépnek.

Királyuk égbe magasló és befejezetlen 
fehér fémszobor, kezében hegedű lángol.
Mindig új és újabb refrénben 
küldi énekről, képről az álmot.

A színész
Katona Évának

A fény és sötétség Angyala 
ahogy elfedi és megvilágítja az arcot 
miközben láthatatlanul is figyel 
a Parnasszusról a kilenc múzsa 
hányféleképpen rezdülhet a lélek 
koldustól hercegig, hűségben vagy árulásban 
bűn és erény között, víg vagy tragédia a játék 
az úton a valóságig bejárva 
hányféleképpen játszhat a tudat 
megteremtve düh vagy áhítatot?
Alázat vagy gőg míg erődöt ostromol
lebontva az embert élő tégláira
s ha betolakodik egy színtelen hang
rombolást, építést újrakezdve
lávába kavargó maszkok sokaságából
míg kiválik az igaz, s meggyőz a jó vagy a hitványról
Kőműves Kelemenné, más lényébe magadat áldozod.

E let-h a lá l k a p u jában
Ahol érzed ízét a földnek 
s szédít mezők kesernyés illata 
Hol egyszerre vagy ősök bölcse 
Vagy karcsú párduc, fiatal 
Tavaszt nyitó arany sugár 
Ki megbirkózik Belzebúbbal 
Élet-halál kapujában 
Hol egy korban kortalan vagy 
S  nem marad csak emlékmásod 
Ki nem nyer, nem veszít a vámon 
Hű és hűtlen szép szerelmed

Másik térben, másik tájon 
Nem követel vissza álmot 
Nem áld, meg sem átkoz 
Kimondja, mit az Angyal nem mer 
Madárként küzd a végtelennel.

A színek  h a  ünnepet ülnek
Akár a délibábos ábránd
ki az örökkévalóság tájáról álmodik
hallja a színben az ének hangját
és látja a zenében formák jeleit
zengeni legendát s színhelyét
akár a vak énekes, az olasz Bocelli
mégis egyre többen a halál kapuit döngetik
mert elveszett a bizalom, s a tragédia
az úttalan távolban a szerzetesi magány.
*

A színek ha ünnepet ülnek
tengeri mezők felett is könnyűszárnyú a lélek
repül a líramadár az akáciaerdők felett
örökzöld cédrusfák olaja csordul
az arra járók vándorkulacsába
és felébred Petra, az ókori nabateusi város
csillárkaktuszok kínálják kristályos vizük
a törékeny kőtörőfüveknek
újraéled a macskamancs és a harmatfű
a bővizű Amazonas trópusi partján
míg szétosztja hallhatatlanságát
a szerencsét hozó zöld fényű jádekő
párjára talál a fészkét festő selyemmadár
s ha legyőzi a feledést a mozdulatlan idő felett
leveti rongyait és visszakapja aranyát a szó.

R en eszán sz k a ted rá lis
Herbert emlékére

„s már gázol könnyű lépte 
idegen, sárga parton 
híg, süppedő fövenyben, 
szelíd szörnyek között”

Szabó Magda: Idegen, sárga parton

Reneszánsz katedrális, szakrális tér.
Jó illatú szántál fehér fája ég.
Az ének mélyről tőr fel, egy „Szomorú vasárnap”, 
a horizont tiszta, se felhő, se szürke homály, 
a parton kemény mozdulatban, égre néző fák.

Néha egyszerre történnek a dolgok.
Múlt vagy jelenben, több földtekén.
A felgyorsult létben akaratlan látni, 
a szemekből ritkán tekint ki ábránd, 
vagy boldogságőrző derű, napfény.
Ha gondolatban egymást kergetik a számok, 
eltűnnek lassan a fehérsörényű unikornis mesék.

A felgyorsult létben, a történet ugyanaz néha. 
Közel, vagy Borneo távoli, orchideás szigetén.
A Földnek a jóslat még ötmilliárd év 
az ember bejárja tragédia és boldogság helyét 
s ahogy a végtelen prérin rabol a kortalan szél, 
változik minden: föld, folyó, kő, szenvedély, 
szenvedély, amiben elpirult az első szerelem, 
kitárult lélekkel, mint súlyos illatú sziromlevél.

S bár reneszánsz katedrálisba építeném, 
az időbank átvált ólom bánatot, szerelmes szót.
Mi szilárd volt feloldva, az ígéret omló évekbe vész. 
A csend pusztáin a vágy Orfeuszként keres, 
mi elveszett a hangtalan idő mélyén.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Hódolat Hubay Miklósnak
Moliére ravasz, lókötő-ébersége, Racine koholt 
feledékenysége -  s a te eleganciád, mely korántsem 
szokványos udvariasság; bárhogy szorongasson is 
a hűség, a tolerancia parancsa kísér (akár a rejtélyes 
császári keverék-sor): másokat nem erény megsebezni 
a másságot. -

Fanatikus eszmék megbéklyózottjain, kárhozottakon is 
segíthet (ha a jellem iskolája nem is) a kiválasztottak 
tudása!

Öröm vagy jajkiáltás? -  minden bűntudatot elsöprő 
nagyvonalúsággal tör fel mélyemből, titkodat kutatva: 
A színpadot emberi vérrel táplálni, miként az aztékok 
a Napot!

2008. március Tardi Andor grafikája

GÁL ANDREA

Mitologizálás 
versus nevetés
Erdős Virág első önálló kötete 10 éve 

jelent meg. írásait meglepőnek, furcsá
nak, hol tudatos-avantgardistának, hol 
spontán-frissnek mondják, tény, hogy 
az irodalmi kánonskatulyák nagy ré
széből ki tud bújni. Többnyire rövidpró
zát ír, szösszeneteket, melyek hasonlíta
nak a Karinthy-féle apró életképekre, no 
didaxis, műfaji okokból rokonítják még 
Örkénnyel, de a szövegei talán nem men
nek olyan mélyre, sokkal inkább szeret 
asszociálni, szó- és helyzetjátékokkal pa
rádézni, aztán hirtelen abbahagyni a 
hancúrozást, mondom, no didaxis.

Negyedik rövidprózakötetét a Magvető 
Novellárium-sorozatában adták ki, és az 
Eurüdiké címet viseli. A cím szerencsés 
és ugyanakkor szerencsétlen választás: 
nyilvánvalóvá teszi, hogy itt valamifé
le átírás történik, és nem is akármilyen, 
hanem súlyos mitológiai kérdések kerül
nek a szövegek játékába. Rákattantság és 
hangulat kérdése, hogy akar-e ilyet (még) 
olvasni az ember lánya vagy fia. Az át
írások, legyenek azok explicitek vagy ke
vésbé azok, időnként fárasztóak tudnak 
lenni, még akkor is, ha tényleg a zsige- 
rünkben van már a belátás, hogy minden 
szöveg egyben idézet, parafrázis, hiper- 
textuális utalás is, hogy ez a jelenség 
ki nem kerülhető, figyelmen kívül nem 
hagyható, egyszóval (már eleve mindig) 
bele kell kalkulálni az olvasás(ha akar
ják: aktusá)ba. No de vannak inkább az 
átírásból élő és kevésbé arra alapozó szö
vegek, ebben egyetérthetünk. Az Erdős 
Virágé pedig ebből az explicit fajtából va
ló, ígéri a köteteim.

Amit aztán a kötet írásai beváltanak, 
és nem is váltanak be. Van benne Noé-pa- 
rafrázis, Mária-torzó, Salamon-traveszti, 
anti-Orpheusz. Az írások egy másik cso
portjának azonban nem sok köze van a

mitológiához, legfeljebb a magánmitoló
giához, melyet mindenki magában hor
doz, de melynek átírásai nem vezetnek 
olyan felismerésekhez, mint jó esetben a 
kanonikus történetek megkérdőjelezése. 
Az írásoknak erről a második csoportjá
ról lennebb szólok, bár azt hiszem, azok 
a sikerültebbek. Első és legfontosabb kér
désünk az lehet, hogy mennyire működ
nek az átírások, vagyis derül-e ki valami 
új a mítoszról, esetleg a kibontott közna
pi helyzetről ebben az összefüggésben. A 
válasz ismét felemás: így rendszerezve és 
visszagondolva szépen megképződnek az 
újabb jelentések, de akkor, az olvasás pil
lanatában, ezek valahogyan elsikkadtak. 
Vagy a mítosz nem mutatkozott meg elég
gé erőteljesen, vagy az új, köznapi hely
zet nem tudta a mitológiát eléggé asszi
milálni. Ezek az írások közül a Mária 
című annyira feltűnő, hogy szinte rob
ban, de nem biztos, hogy az új jelentések 
megképződése hat ilyen módon. Gyerek 
helyett kiskutya születik, Mária meg ezt 
saját szemszögéből meséli. A történet él, 
a zavarodottság és megalázottság min
den mozzanatával együtt, ugyanakkor 
nem érthető, miért éppen a Jézus helyét 
kellene átvennie a kiskutyának, magya
rázatokat éppen találhatunk, ha nagyon 
akarunk, talán az idegenség, a számki- 
vetettség lenne az a kapocs, mely össze
kötheti a két eseményt. Az átírás gesz
tusa merész, figyelemfölkeltő, a Literén 
még a karácsonyt is ezzel köszöntöt
ték, ugyanakkor -  a viszolygáson kívül 
— nem látom azt a jelentésbeli bummot, 
amelynek jó estben meg kellene történ
nie. Ugyanígy járunk a 300 éves fiatal
emberrel, Noéval, aki a varacskos disznót 
győzögeti arról, hogy tartana a menekü
lőkkel, Salamonnal, aki hajléktalan és 
egy eldobott négerbabában véli felfedezni 
menyasszonyát, na meg Orfeusszal, aki 
„Húha! Akkor itt valami tévedés lesz!” 
felkiáltással hagyja ott Eurüdikét, való
színűleg másra számított.

Az írások másik csoportja hétköznapi 
helyzeteket konstruál, melyekhez jobban 
illik Erdős Virág asszociációkra alapozó 
humora. Családi ünnep vagy budapesti

séta, karácsony vagy temetés, a narráto
rok humoruknál vannak. A mitológia itt 
is beszól, a húsvét meg a szenteste, rész
ben a felravatalozás is ide tartozik, na 
meg a születés előtti szülőválasztás vala
hol egy másik dimenzióban, de ezek már 
nem átírások, hanem önálló történetek, 
melyek nem indítják be az új jelentéskép
ződés elvárásának mechanizmusát. És 
akkor az elvárás nem is akadályoza meg 
az olvasást, a narrátor csapong, csacsog, 
az olvasó meg jól szórakozik. „Budapest 
egy nagy és szabad ország.

Budapest területe annyi, amennyi, de 
ha a lyukakat is beleszámítjuk, akkor 
több. (...).

Budapest teraszáról látn i a tengert.
Budapest topográfiai szempontból 

egyedülálló adottságokkal rendelkezik, 
bevásárlóközpontok veszik körül, és egy 
világ választja el.

Budapest, te csodás.
Budapest az egy főre jutó mélytenge

ri búvárbalesetek vonatkozásában kifeje
zetten biztonságos településnek számít.” 
(Bedekker) Satöbbi. Poénos szövegek, szó
rakoztató fordulatok és regiszterváltá
sok, néha hangosan felnevet az olvasó. 
Kedvencem a Hopp, te Zsiga!, amelyben 
egy sajátos fotó (egy tó vagy micsoda fö
lött egy nagykabátos-kopott cipős figura 
testének, alsó, felkucorított, és jól látha
tóan lendületben levő része látszik) alá 
19 képaláírás-variációt írt, a magyar 
holdraszállóktól „édesapámig” és Horthy 
Miklósig mindenki vígan ugrál. „Erdős 
Virág / az egyik leghíresebb magyar író, / 
de már sajnos meghalt, / vagyis nem halt 
meg, / csak mindig nagyon későn jár ha
za. / Erdős Virág / a másik leghíresebb 
magyar író, / pólókat ír, / szélvédőket, / 
állítólag ő írta, hogy »I love Budapest«” -  
ez áll bemutatkozásként a honlapján, és 
úgy tűnik nekem, hogy ez a bolondos az 
Erdős Virág „igazi” hangja. Legalábbis 
számomra ezeket az írásokat érte meg el
olvasni a kötetből.

E rdős Virág: Eurüdiké, Magvető 
Kiadó, Budapest, 2007.
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HELIKON

JANCSÓ MIKLÓS
Ki pisil messzebb?
Színhely. Tudományos Akadémia férfi il

lemhelye. A színpadi illemhely -  vizelde -  úgy 
van kiképezve, hogy a szereplőknek csupán 
az arca látszik — szemből — vizelés közben. 
Egy vállig érő paraván-jelzés takarja a képze
letbeli pisilőkagylókat, térdtől lefelé szintén 
nyitott az előkelő WC.

I. Akadémikus
II. Akadémikus
Tanársegéd

Amikor a függöny felmegy, a színre lép 
az egyik Akadémikus. A másik Akadémikus 
már benn áll és kisdolgát végzi.

I. Akadémikus: Üdvözlöm, kolléga úr.
II. Akadémikus: Én is üdvözlöm, kolléga úr. 

Megbocsájtja, hogy nem adok kezet.
I. Akadémikus: Természetesen. Ebben a 

helyzetben a kézfogás, hogy úgy mondjam -  
mellőzhető.

II. Akadémikus: Valóban, ilyenkor... (elhall
gat, odaáll a másik „pisoárhoz”. Csend.) Csíp. 
Magát nem csípi?

I. Akadémikus: Csípi. És csepeg. A prosz
tata, tudja.

II. Akadémikus: A sugár is kétfelé nyílik... 
Megcélzóm a lefolyót és levizelem a cipőmet. 
Vagy a szomszédomat.

I. Akadémikus: Jó, hogy mondja, akkor vi
gyázok... (kissé elhúzódik II. Akadémikustól).

II. Akadémikus: Csak tréfáltam. Illetve...
I. Akadémikus: Emlékszem, gyermekko

romban azt a játékot játszottuk: ki pisil na
gyobbat? Istenem, micsoda teljesítményre vol
tam képes. Egész nap ittuk a vizet, hogy még 
jobb formában legyünk.

II. Akadémikus: Ahogy mondani szokás: a 
régi szép idők. Soha nem vizeltem le a cipő
met. Vagy az ujjamat. Most pedig...

I. Akadémikus: A prosztata, kolléga úr.
II. Akadémikus: A vénség, kolléga úr. A 

vénség.
I. Akadémikus: Képzelje, kolléga úr, az 

idén jelent meg az ötezredik publikációm. 
Tudományos felfedezés. Mit szól hozzá?

II. Akadémikus: Engem a Stockholmi 
Egyetem díszdoktorrá avatott. A múlt héten. 
Nos, mi a véleménye?

(Csend.)
I. Akadémikus (úgy tesz, mintha nem halla

ná): Megoperáltatnám, de minek?
II. Akadémikus: Én gyógyszert szedek. 

Nem ér semmit, (szünet) Maradok az állandó 
ingerrel, az eredmény: néhány csepp vizelet.

I. Akadémikus: Nekem mindig akkor kell 
vizelnem, ha nincs a közelben toalett. Ahogy 
meglátok egy WC-t, elzáródik a húgycső vagy 
mi, mehetek odébb dolgomvégezetlen. Aztán 
ahogy elindultam, újra kell... Az orvosok meg? 
(rezignáltan vállat von).

II. Akadémikus: Százötven doktor került ki 
a kezem alól. Százötven filológiai doktor.

I. Akadémikus: Én nem számoltam a dokto- 
randuszokat, de voltak vagy százhetvenötén.

II. Akadémikus: Bizony, sokat dolgoztunk. 
Volt értelme a ... (felszisszen)

I. Akadémikus: Minek volt értelme?
II. Akadémikus: ... (válaszolna, de megjele

nik a Tanársegéd)
Tanársegéd: Jó estét, professzor úr. A, jó 

estét... Bocsánat, nem vettem észre, hogy ket
ten tetszenek lenni.

I. Akadémikus: Üdvözlöm, ifjú kolléga.
II. Akadémikus: Úgy értem, kolléga úr.

Tanársegéd: Megbocsájtanak?
I. Akadémikus: Csak tessék.
Tanársegéd: (látszik a paraván mögül, hogy 

kisdolgát végzi, majd, miután befejezte, elkö
szön.): Viszontlátásra, uraim (kimegy).

I. Akadémikus: Látta ezt, kolléga úr?
II. Akadémikus: Nem láttam, mert nem 

néztem oda. De hallottam. Micsoda erővel 
csapódott ki a vizelet...

I. Akadémikus: Ujjnyi sugárban, kolléga 
úr, ujjnyi sugárban! Fantasztikus! Ha én úgy 
tudnék vizelni, odaadnám érte a...

II. Akadémikus: Micsodát adna oda érte, 
kolléga úr?

I. Akadémikus: (szünet után) A titulusai
mat, kolléga úr.... Mind. Mindent odaadnék.

II. Akadémikus: Félek orvoshoz fordulni. 
Tudja, vannak gyógyíthatatlan férfibetegsé
gek... (szünet).

I. Akadémikus: Tartozom egy vallomással, 
kolléga úr. Titokban én állandóan versenyez
tem Önnel. Ha megjelent egy tudományos 
publikációja, én azonnal nekifeküdtem a cé
duláimnak és kipréseltem magamból egy cik
ket. Vagy tanulmányt. Hogy ne maradjak le 
Öntől. Azt hiszem, imponálni akartam, nem 
is a szakmának, hanem Önnek. Egész tudo
mányos pályámat valahol az Önnel való ver
sengés határozta meg. Pedig nem is gyűlöl
tem, kolléga úr, még csak nem is irigyeltem, 
ahogy ilyenkor érezni szokás, (szünet) Lehet, 
mégis irigyeltem Önt ... Aki mindig előttem 
járt. Egy titulushosszal. És két könyvvel. 
Néhány kiadvánnyal.

I. Akadémikus: (kicsit meglepődik ezen a 
vallomáson): Bevallom, én soha nem gondol
tam, hogy riválisak vagyunk. Versenytársak.

II. Akadémikus: Bennem is csak most, 
öregségemre tudatosult. Amikor már egyre 
többször tesszük fel magunknak a kérdést: 
mi marad utánunk? Egész életemben úgy 
éreztem, hogy sohasem győztem. Persze, tu
dom, a rangom, a címeim... de valahogy soha
sem voltam első. A legelső. Ön mindig meg
előzött. Megért, kolléga úr?

II. Akadémikus: Igen, azt hiszem, megértem.
I. Akadémikus (furcsán felnevet): Kolléga 

úr, van egy javaslatom. Egy ötletem, most ju
tott eszembe. Igaz, elteltek felettünk az évek, 
de... Mi lenne, ha tartanánk egy versenyt, egy 
izgalmas, férfierőt próbáló vetélkedőt. Egy 
utolsó versenyt, ahol esetleg én is győzhetek. 
Adja meg nekem ezt az utolsó lehetőséget.

II. Akadémikus: Mire gondol, kolléga úr?
I. Akadémikus: Arra, hogy... de kérem, ne 

lepődjön meg... ígérje meg, hogy nem lepődik 
meg. És nem tart őrültnek.

II. Akadémikus: Megígérem.
I. Akadémikus: Versenyezzünk, hogy... ki 

pisil messzebb.
II. Akadémikus: Jó vicc. Értékelem a humo

rát. (nevet, de látja, hogy társa komolyan néz 
rá; abbahagyja a kacagást.) És hogy képzeli 
ezt az eredeti vetélkedőt, kolléga úr? Hogy ki 
pisil messzebb?

I. Akadémikus: Egyszerű. Holnap este hét
kor ugyanitt találkozunk. Addig ihatunk vi
zet, sört, limonádét — mindegy, mit, meny
nyit. Ki mit bír és mit akar. És hétkor este itt 
megállunk a kagyló előtt, én vagy ön füttyent 
egyet, és elkezdjük a versenyt, mint annakide
jén, gyermekkorunkban. Ki pisil messzebb? 
Illetve, egy módosított változatot javasolok. 
Húzunk krétával egy vonalat, mondjuk más
fél méterre a WC kagylótól, ott megállunk, el
kezdjük a vetélkedőt. Aki eléri a pisszoárt és 
tovább tartja a sugarat, nyert. A győztes fizet 
egy vacsorát a vesztesnek. Vigaszvacsorát. 
Hogy kézzelfogható tétje is legyen küzdel
münknek.

II. Akadémikus: Remek és humánus ötlet. 
A fiatal kollégát, aki az imént itt jeleskedett, 
remélem, nem vonjuk be a...

I. Akadémikus: Szó sincs róla. Mások az 
esélyegyenlőségek. Csak mi ketten mérjük 
össze a ... sugarunkat. Hát akkor...

II. Akadémikus: Kitűnő az ötlete, kolléga 
úr. Már alig várom, hogy... Szóval, mint if
jan... Fiatalon... (tréfásan) Istenem, csak sike
rülne megint elérnem az első helyezést... Mit 
nem adnék érte.

I. Akadémikus: Kösse fel, kolléga úr. Én is 
készülök a versenyre. Nem lesz könnyű velem 
mérkőznie, ígérem. Nagyon fogok igyekezni.

II. Akadémikus: Éppen ez teszi felemelő- 
vé a versengést, hogy maximális erőbedobást 
igényel mindkettőnk részéről. Tehát holnap 
este 7-kor.

I. Akadémikus (úgy tűnik, élvezi a készülő' 
játékot): Versenybírának ne kérjünk fel vala
kit? Esetleg az Elnök urat?...

II. Akadémikus: Szó sincs róla. Felnőtt fér
fiak vagyunk, a vesztes közülünk beismeri, 
hogy nem ő vizelte ki az első díjat.

I. Akadémikus: És ha holtverseny lesz?
II. Akadémikus: Nem valószínű. Ha még

is előfordul, úgy könyveljük el az eseményt, 
hogy mind a ketten győztünk. Lesz egy si
kerélménnyel fűszerezett kellemes esténk, 
ki-ki fizeti a saját fogyasztását. Arra azon
ban ügyeljünk, nehogy kiderüljön, hogy mi 
itt ilyen butaságokat művelünk. Képzelje el, 
hogy csámcsognának rajtunk. Két komoly tu
dós efféléket művel.

I. Akadémikus (szomorúan): Ugyan, kolléga 
úr, mi kivetnivaló van abban, hogy eljátszunk 
azzal a gondolattal, hogy újra gyermekek va
gyunk? Gondtalan, jövőtől, betegségtől, ha
láltól nem félő, versengő fiatalok? Hadd higy- 
gyük bár néhány pillanatig, hogy becsaptuk 
az Időt és visszafordítottuk jó ötven évvel, (tré
fásan) Nekem nagyon fontos ez az utolsó lehe
tőség. Hogy legyőzzem Önt. Aztán úgyis jön a 
valóság, a kegyetlen, józanító...., hogy annak is 
örülünk, hogy nem vizeljük le a cipőnket.

II. Akadémikus: Pontosan.
I. Akadémikus: Hozok krétát magammal.
II. Akadémikus: Elfogadom a versenyfelté

teleket. Akkor: kezet rá, kolléga úr.
I. Akadémikus: Talán kézmosás után....
II. Akadémikus: Igaza van. Viszontlátásra 

hát.
I. Akadémikus: Holnap este 7-kor. Ne kés

sen, kolléga úr. Viszontlátásra.
II. Akadémikus: Itt leszek, kolléga úr. 

(mindketten kimennek a színró'l, ahogy ellep
tek a WC kagylótól, a leöblítő' víz nagy zúgás
sal elindul, erre a zajra ereszkedik rá a)

Függöny

Gottlieb Rózsa: Könyv
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KIRÁLY ZOLTÁN

Levél Alexandriábái
To Mr. Vilmos Molnár. Par Avion.

A delfineket is megeszitek, ugye?
A hírhordozókat?

Különben itt nem történik semmi.
Alexandriában megállni látszik az idő.
Ma a delfinvadászok is pihennek.
Küldöm tehát e üzenetet egy delfinnel, 
talán felúszik az Oltón.
A halpasztát megettük, 
röhögtek is a csajok rajtunk.
Nusi (tudod, az új pszichiáter) kiakadt,
0,2 gramm hasist kellett adminisztrálnunk.
Sokat gondolunk rád, mégiscsak ért 
valamit a csoportterápiád.
Éljenek a főorvosok!
Üdvözlettel Alexandriábái (5-ös pavilon),
Bonaparte.

Nagyon kéne
meggebedni kéne 
a kolozsvári ködben, 
hol mindenki partizán.

meggebedni kéne, 
boraim már megittam, 
söreim, vodkám rendben.

meggebedni kéne, 
itt a krisztusi kor 
és az nem betegség.

meggebedni kéne, 
előz a trolibusz, 
a lány már nem játssza 
a háromhúszas bluest.

meggebedni kéne 
lazán mint fű  után, 
hagyni a mosott zoknit másra, 
s a kabátot, mely legyint.

meggebedni kéne 
mint tisztes polgár, 
öltönyben, párnában, 
mert a harctéren már 
elfolyt annyi vérem.

Kárpát-medencei üzenet

n 
ne 
ne h 
ne ha 
ne hagy 
ne hagyj 
ne hagyjá 
ne hagyját 
ne hagyjátok

ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a 
ne hagyjátok a

Részeg költő fohásza
ments meg Uram,

ellenségeim jóakaratától 
szeretet veréstől

szép szavak esőzésétől.

kímélj Uram,
buta tisztelőktől

szüzek hajlandóságától.

óvjál Uram,
hirtelen gazdagságtól

hetvenhét gyerektől
villában lakástól.

mentsél Uram, 
józanésztől

józanságtól.

h 
ho 
hon 
h o n t! 
honta 
hontat 
hontató 
hontatór 
hontatórú 
hontatórúd 
hontatórúda 
hontatórúdat.
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HELIKON

CSEKE ROBERT

D u b lin i l i g e t ,  k izá ró la g o sa n
Ajaccio:
0, istentelen! 0, tükre megannyi vadásznak, hajóskapitánynak!
Megelőzöd a leglírikusabb pillanatot. Hogy miért vagy, és miért
nem vagy szabad, keresel egy mallarmé-i maradványt, am it még te sem foghatsz,
halálszagú Korzika, hogy megismerd önmagad.
C h a g g á j:
Már csupán ez az egyféle riasztó, egy fény mi csaknem hullámtalan, 
egy váz mi súlytalan, reggelek futása, szomjazásod,
m int egy lágy szürkeség, spriccel szét, könnyű a mozdulat, korcsolyázni kéne, 
akár a sírban, tökegyedül.

B u h e:
Fél kezem fél kezed, vízirózsám a vízirózsád, s lábam a kezed, szemem a szemed, 
hogyan is kezdjem el, hogy felvegyem zoknidat, hogy felöltselek genetikailag, 
mintha csupán D N S öntet, fekete ecset, fülem  helyére virágzó szemed, szomszédaink 
kalmárszíve, szemetes szatyorbetétek, filmszereplők volnánk. Im itál a befejezetlenség 
akár a hallgatás. Mulmul.
C la ir  d e  lu n e:
Glifák, szívem szivárványráncokban, nyelvem nehéz hulla, nyelved kínai sír, 
miért követsz a momentumlámpák között, totemzaj, csajrohaj, monumentális 
hagyma az éjjel, csak a neved suttogom, mi szebb volt a hajadnál, lecsorgó orrod.

Etcetera:
Én, a bestiális, teljesen változó vagyok, 
fáradok m int a játék, pihenek m int az idő.
Szomjazó ibolyák által fogantam, 
valamennyire fontos is vagyok.
A  paktum: sok arcot viselek, nem sok arcot.
Tudok am it tudok, és így tovább...

Zuhog a  z ö ld
Fölbukkan a nap, és bevilágít a cellulóz buszkabinba. 
Mögöttem-előttem néma-fényes űr.
Amikor léghajózom, úgy érzem magam mint egy olasz. 
Amikor képzelődöm, stewardess hozza a röpke hajnalokat. 
Van egy gonosztettem, ami felnőtt képekhez fűz.
Érzem a halált bennem zihálni mint a vadnyúl. 
lm, ez a mozdulatom kirívóbb lett a többinél...
Ma este mindenki odafigyeljen Dosztojevszkijre!

K edves S v e ta
Arra gondoltam, túl fiatal vagy hozzám, jó  szerelmedet odaadtam, 
cseréljék ki legalább 23 évesre.
Arra gondoltam, vokalizátor, szintetizáló hangszer vagyok, belépőt fizetsz, 
hogy mást csodálj játszani rajtam.
Arra gondoltam, tornatermi felszerelés vagy, tovább megyek, 
nem kedvelem a hiábavaló erőfeszítést.

Arra gondoltam, néha nagyon ideges vagyok rád, barlangokat kutatok nélküled, 
barátja vagyok sok barátodnak.
Arra gondoltam, te vagy a rossz közérzetem.
Arra gondoltam, én vagyok az ex-ed, szemtanú néhány kapcsolatod tönkremenésénél.

Arra gondoltam, vártál m ár két hetet, ideje volna lefeküdnöd velem.

Arra gondoltam, visszakérem minden könyvemet, nehogy úgy járjak veled, m int másokkal, 
akiknek könyvet kölcsönöztem.
Arra gondoltam, te vagy maga a gravitáció, a városi forgalom, amibe beleragadtam, 
m int péntek délután a munkások, amikor munkából vezetnek hazafele.
Arra gondoltam, ha már szabadságon vagyok, időm volna megnézni pár dokumentumfilmet.
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SZABÓ ROLAND

A z  a n a t é m a
Apám három napja már, hogy nem 

szól hozzám, anyám kinn zokog a kert
ben és szüreteli a málnát szipogva. Én 
szégyellem magam. Nővérem azért még 
szóba áll velem, de nem tudunk már 
úgy beszélgetni, mint azeló'tt.

Él kellett mondanom nekik.
Azóta képtelen vagyok együtt en

ni velük, főleg, mióta apám kivonul a 
konyhából, akárhányszor bemegyek.

Be kellett vallanom nekik: bodza
szörpöt ittam.

A családom ó'sgenerációk óta málna
szörpöt iszik, és soha, még a bodza gon
dolata sem fordult meg a fejükben soha. 
Bevallom, nekem sem. Világéletemben 
szerettem a málnaszörpöt. Amióta az 
eszemet tudom, finomabbnál finomabb 
málnaszörpöt ittam, amerre csak já r
tam. A málnázás szinte rituális ese
mény volt, nem csak itthon, de baráta
im körében is.

Soha senkit nem ismertem, aki a bo
dzabokrok közélébe merészkedett volna. 
Vagy akár aki az illatát el tudta volna 
viselni. Semmit nem utáltunk jobban, 
mint azt a nyomorult bodzát. Annak el
lenére te ttük  ezt, hogy soha még csak 
meg sem kóstoltuk. De ki akarta  volna 
megkóstolni?!

Néha azt hiszem, elment az eszem, 
hogy ilyet tettem, máskor viszont úgy 
érzem, nevetséges ez a felháborodás.

Tisztán emlékszem, mekkora balhé 
volt belőle. Úgy éreztem, megfulladok. Az 
egész család itthon volt, sőt a barátnőm is 
jelen volt a balhén. Ő azóta is fontolgatja, 
hogy velem maradjon-e ezek után.

-  így neveltelek?! -  kérdezte apám, 
összeszorított fogakkal, miután egy 
bőrhuzallal fenyegetőzött, de hiába volt 
rákvörös a feje, nem mert túl nagyokat 
ütni anyám miatt. Viszont ha anyám 
nincs ott, apám képes és megöl düh
ében.

-  Nem... -  válaszoltam -  nem így ne
veltél.

-  Világ életedben szeretted a málna
szörpöt -  szipogott anyám.

-  így van, most is szeretem -  mondtam.
-  Akkor minek neked... -  alig vette 

rá  magát, hogy kiejtse a száján az utált 
szót -  ...bodza?!

Én alig vettem rá magam, hogy erre 
válaszoljak.

-  Mert szeretem -  mondtam, és szé
gyelltem magam érte.

-  Te... -  barátnőm tudományos döb
benettel fordult felém, és az undor el

Szabó Roland: 1979-ben született 
Nagyváradon, a Partium Keresztény 
Egyetemen végzett angol nyelv és iro
dalom szakon. Angoltanár, Nagyvá
radon él.

torzította az arcát -  te... szereted a... 
bodzaszörpöt???

-  Igen, így van -  emeltem fel a fejem, 
és most először néztem a szemükbe.

Éreztem magamon egy pillanat
ra a bodzaszagot, és addig a pillanatig 
szinte én is visszataszítónak találtam. 
Láttam, ahogy elképzelik, ahogy az a 
sárgás „szenny” az arcomhoz ér és meg
iszom. Undorodtak tőlem. Én hüllőktől, 
bogaraktól undorodom így.

-  Ki volt az, aki ezt az aberációt a 
fejedbe verte? -  kérdezte mélyen meg
sértve anyám.

-  Én magam gondoltam úgy, hogy 
megkóstolom.

-  Hogy megkóstolod??? -  mondta un
dorral apám, és köpött egyet.

-  Igen. És ha tudni akarod -  hábo
rodtam fel végre - , nagyon jó íze van, 
ugyanolyan jó íze van, mint a málna
szörpnek, és nem is értem, mi ez a szín
játék itt. Már van két hete is, hogy bo
dzaszörpöt ittam, érdekes, hogy addig, 
amíg nem tudtátok, embernek tekintet
tetek, észre sem vettétek, pedig mindig 
ott volt a bodzaíz a számban.

Apám felpofozott és a padlóra estem.
-  Ezt a fortéimét ne halljam mégegy- 

szer! -  mondta.
-  Kit láttál te még bodzát inni, 

mondd? -  kérdezte nővérem is.
-  Úgy viselkedtek, m intha a világ 

dőlt volna össze.
-  Hát, tudd meg, hogy bennünk ösz- 

szedőlt a világ -  zokogta anyám -  
egyetlen gyermekem van, és az is bo
dzaszörpre vetemedett.

-  Miért, mi változott?? -  üvöltöttem -  
most már nem vagyok a fiad?? Nem mind
egy neked, mit iszom??? Egyszer málnát, 
egyszer bodzát iszom. Olyan nagy dolog 
ez?? Éreztél bármiféle különbséget raj
tam az elmúlt két hétben. Nem!!!

-  Ne kiabálj anyádra, mert véresre 
verem azt a mocskos, aberrált fejedet.

-  Én, aberrált? Nézz m ár magadra, 
mivé lettél!

Kaptam még egy pofont.
-  Szégyent hozol a fejemre, te átok!! 

-  ordította apám. -  Dolgozok egy éle
ten át, csakhogy legyen egy fiam, aki 
aztán egy nap fogja magát és bodza

szörpöt iszik??? Nézzem tétlenül, ahogy 
ennyi év törődés után egy utolsó, szá
nalomra sem méltó, betegelméjű bodza
ivóvá vállj???

-  Nézz már rám, apa! Kérlek!... 
Nézzetek már rám!!! Bodzaszörpöt it
tam!!! Nem öltem meg senkit, nem ver
tem át senkit, nem loptam el semmit, 
az égvilágon semmilyen rosszat nem 
csináltam ezzel senkinek! Egy édesízű 
szörpöt ittam, ami, bocsássatok meg 
nekem, de ízlett... Mit tegyek most??? 
Mekkora ez a bűn??? Mi olyan különle
ges ebben? Szeretem és kész! Te szere
ted a tökfőzeléket! Mégsem utál téged 
ezért senki.

-  A tökfőzeléket sok ember szere
ti. Nézz te körül! -  mondta nővérem -  
Mindenki málnaszörpöt iszik. Egy nor
mális ember nem iszik bodzaszörpöt.

-  Egy normális embernek nem jut 
eszébe bodzaszörpről álmodni sem -  
mondta anyám.

-  Akkor szerintetek nem vagyok nor
mális??

-  Becsaptál minket, fiam. Méghogy 
nem vertél át senkit!!! Elhitetted min
denkivel, hogy egy normális, jóra- 
való gyermek vagy! -  sírt anyám -  
Hazudoztál nekünk évekig, hogy te az
tán soha nem innád meg azt a szennyet.

-  Ha jobban belegondolsz, soha nem 
mondtam ilyet... de ha mondtam is, volt 
más választásom??? Volt???

-  Igen! -  mondta büszkén apám -  
Megmondani az igazat. Vállalni, hogy 
bodzát iszol, nem titokban, a hátunk 
mögött, miközben végig tetteted ma
gad, és félrevezetsz minket!

-  Félrevezetlek titeket??? Miben ve
zettelek félre??

-  Abban, hogy nem tudtuk, hogy aber
rált vagy!!! -  köpött az arcomba apám.

-  Szóval aberrált vagyok...
-  Én nem egy torz-elméjű gyermeket 

neveltem belőled! Mitől torzultál így el, 
mondd, mitől?

-  Eltorzított az utálatotok! Torz va
gyok, mert annak akartok látni!

-  Bodzát iszol, te idióta! Ne játszd itt 
a mártírt! -  csapott le megint apám.

-  Ugyanígy reagáltál akkor is, ami
kor megtudtad, hogy egy sánta barát
nőm van.

A barátnőm döbbenettel nézett fel 
apámra, szívébe hasított fájdalommal.

-  Akkor is torz elméjű és aberrált vol
tam -  éreztem végre, hogy visszavágha
tok. -  De addig tartott csak, ameddig 
megtudtad, hogy sok a pénze, és neked 
is hasznod lehet ebből.

Apám falfehér lett, anyám tenyérbe- 
borult arccal szaladt egy pohár málna
szörpért.

-  Ha eladnék egy tonna bodzát és le
tenném az árát az asztalra, akkor nem 
lennék már aberrált???

Apámban meghűlt a vér.
-  Nem vagy többé a gyermekem.
-  Remek -  mondtam -, szappanope

rába illő családom van. Te aztán tudod,
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hogyan kell gyermeket nevelni! Te az
tán  megtanítottál tisztelni másokat! 
M egtanítottál szeretni! M egtanítottál 
elfogadni másokat!

-  Én arra  tanítottalak, hogy ember 
legyél!

-  Nem -  mondtam, de már meg
nyugodva, csendben -  az egyetlen dol
got, amit tőled tanultam, az a gyűlö
let volt és a kizsákmányolás. Azt, hogy 
szeretni valamit bűn legyen, az csakis 
egy olyan világban lehetséges, amelyik 
olyan egyedekből áll, mint te.

-  De hát bodzát iszol!!!
-  Hajtogasd csak! Meg se próbáld 

észrevenni, milyen szánalmas vagy.
Akkor beszaladtam a szobámba, és 

két napig nem jöttem ki onnan. Most 
ugye harm adik napja, hogy mindenki 
szenved itthon.

De be kell vallják még valamit: soha 
életemben nem ittam bodzaszörpöt. Én 
világéletemben a málnaszörpöt szeret
tem, és valószínűleg soha nem is fogok 
mást inni. Anyámék ezt nem tudják. És 
nem is fogom nekik még egy ideig el
mondani. Majd csak akkor, mikor rájöt
tek, hogy nincs más választásuk, mint 
elfogadni engem, ha ittam bodzaször
pöt, ha nem.

A  b i z a l o m  j e l e
Kérdem S.-t a múltkor egy kávé mel

lett olyan éjjel egy óra körül, hogy mikor 
sírt utoljára. Azt mondta, nem tudja.

-  Hogy-hogy nem tudod?
- Nem emlékszem.
-  Valamire csak emlékszel... csak 

megjegyzed, ha sírtál valamiért!
-  Miért, te mikor sírtál utoljára?
-  Tegnap este.
Gyanakodva nézett rám.
-  Ide akartál kilyukadni, mi? -  kér

dezte S. cinikusan -  El akartad mon
dani, csak azt szeretted volna, hogy én 
kérdezzem meg, ugye?

-  Ez igaz -  ismertem be - , de kíváncsi 
vagyok, hogy te mikor sírtál utoljára.

-  Miért lényeges az, hogy mikor, nem 
az érdekes, hogy miért?

-  Arra emlékszel?
-  Hát, vannak dolgok, amiket meg- 

sírat az ember.
-  Például? -  kérdeztem -  De nem te

metésre gondolok vagy filmre, vagy 
ilyesmi, hanem úgy, a hétköznapokban.

-  Például, emlékszem, hogy egyszer 
sírtam, amikor a rra  gondoltam, hogy 
vége a sulinak.

-  Miért sírtál ezen?
-  Hát, csak úgy, tudod... Eszembe ju

tott, hogy hiányozni fog.
-  Konkrétan mi jutott eszedbe?
-  Barátok, akik szétszélednek, a sok 

hülyeség, amit fel kéne váltson a fele
lősség.

-  Értem -  mondtam de teljesen 
nem szűnhet meg, csak átalakul.

-  Én is átalakulok.
Belegondoltunk.
-  Te miért sírtál tegnap este? -  kér

dezte S.
-  Ja, igen. El akartam  mondani.
-  Komoly dolog?
-  Különben nem sírtam  volna.
-  Szóval?
-  Meg fogsz lepődni.
-  Mondd már!
Vettem egy nagy levegőt.
-  Nem, nem... -  haboztam -, várj 

csak, ne így.
-  Most el akarod mondani vagy nem?
Türelmetlen volt.
-  Szerinted miért sírtam?
-  Honnan tudjam én?
-  Tudnod kell!
Furán nézett rám. Ettől egy kicsit 

megijedtem. Nem bízik bennem?
-  Nem bízol bennem?
-  Dehogynem, ember! -  mondta -  

Csak miért nem mondod már?
-  Miért sírnak az emberek? -  kérdez

tem, tovább húzva a dolgot.
Fújt egyet.
-  Mert bánatosak -  kezdte sorolni - , 

mert elvesztettek valakit, mert hiány
zik nekik valaki, vagy valami, vagy 
mert nagyon örülnek valaminek...

- Pontosan! -  mondtam.
-  Most melyik? Örülsz valaminek?
-  így van.
-  Nem bánatodban sírtál?
-  Nem.
-  Akkor? Akkor meg elmondhatod, 

nem?
-  Ki is találhatod?
-  Én nem játszom ezt -  mondta S. - , 

ha jó hír, miért nem mondod el?
-  Mert szeretném, ha te jönnél rá  -  

mondtam komolyan.
S. valóban elgondolkodott.
-  Összejöttél valakivel? Szép lány? 

Vagy nyertél a lottón?
-  Nem, nem, ezekért nem sírnék, 

ezeknek csak egyszerűen örülnék. Nem 
gondolkodsz igazán.

-  Hogyne gondolkodnék!
-  Ismersz engem. Tudnod kell, hogy 

miért sírtam  tegnap este.
-  Várjunk csak, mi volt tegnap este?
-  Semmi különös, nem a tegnap a lé

nyeg, lehetett volna bármelyik nap.
-  Te most szívatsz engem.
-  Te is tudod, hogy nem.
-  Fontos volt neked ez a sírás?
-  Nem a sírás, hanem ami kiváltotta.
-  Igen-igen, úgy értem... de mégis, 

hogyan találjam ki? Adj tippet.
-  Mi az, amiért érdemes sírni?
-  Hát, ha valami sikerül.
-  Nem csak.
-  Ha rég látott baráttal találkozol.
-  Tovább!
Elkezdett méregetni. Próbált belelát

ni az agyamba.
-  Fogadjunk, hogy te is sírni fogsz!
-  Én? -  hitetlenkedett.
-  Fogadjunk!
-  Jól van! Mostmár azért sem fogok sírni.

-  Az nem úgy megy -  mosolyogtam.
-  Egyáltalán miért sírjak, ha valami 

jó? Én nem szoktam csak úgy sírni.
-  Dehogynem.
-  Te jobban tudod?
-  Meglátod.
-  Úristen, de titokzatos vagy! Áruld 

m ár el, miről van szó! Utálom, ha kí
váncsivá tesznek, és nem mondják el.

-  Ki fogod találni -  mondtam neki 
nyugodtan - , csak ne légy türelmetlen. 
Szeretném, ha kitalálnád. Ismerned 
kell engem annyira, hogy kitaláld. Vedd 
úgy, hogy ez egy teszt.

-  Te most tesztelsz engem?
-  így is fel lehet fogni, de nem ez a lé

nyeg. Miért sírtam  tegnap este?
-  Azért, mert örültél valaminek.
-  Minek?
-  Azt akkor sincs honnan tudjam.
-  Csak úgy ni nem sírnak az embe

rek, te mondtad!
-  De nem tudom, hogy te miért szok

tál sírni.
-  Ne azt találd ki, hogy miért szoktam, 

azt találd ki, hogy tegnap miért sírtam.
-  Azt mondtad, a nap nem lényeges.
-  Az nem.
-  A lényeg az, hogy valami történt.
-  De mi? -  kérdeztem tőle, várva, 

hogy gondolkodjon.
-  Rájöttél valamire.
-  De mire?
-  Sajnálom, nem ju t eszembe semmi.
-  S., ismersz engem, ugye?
Habozott.
-  A francba is, ismersz engem, ugye?
-  Persze... az hiszem...
-  Azt hiszed?... Azt hiszed???...
-  Ismerlek, na!
Kiabált.
-  De akkor sem tudom, miért sírtál!
-  De tudod, csak nem akarod a sze

membe mondani.
-  Miért ne akarnám , ha egyszer jó 

dolog? Biztos nem pénz?
-  Szerinted pénz? Szerinted nő? Mi 

van még...? Híres se lettem, új állásom 
se lesz. Tudod, hogy ennél fontosabb.

Tudta, pedig. Láttam rajta, hogy tudja.
-  Miért sírnék én? Hm? Mondjad!
-  Nem...
-  Na! Miért vagyunk itt most?
-  Megiszunk egy kávét.
-  Hagyd a kávét! Tudod!
-  Nem...
-  Nagyon jól tudod! Miért sírtam?
Csak nézett.
-  Mondd ki! -  üvöltöttem.
-  Mert... -  habozott.
-N a!
-  Mert...
-  Miért?
-  Mert...
Láttam a szemén, ahogy rájön.
-  Azért! -  mondtam megkönnyebbül

ve halkan. -  Azért hát!
Beleittam a kávémba, és mire oda

néztem, m ár zokogott. Valóban meg
nyugodhattam, mert ez a bizalom jele 
volt.
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K. KOVÁCS ISTVÁN
A  g ö r ö g  t á b o r
(Homérosz: Iliász, 
illetve Shakespeare: 
Troilus és Cressida 
című alkotásában)
Sok éve összezárt, állandó stressz

helyzetben éló' férfiak közössége az 
Iliászban ábrázolt görög tábor, amely
nek vezérei szinte egytől egyig véres 
kezűek és álnokok. A „barbár föld” 
szelleme őket is barbárrá  változtatta. 
A művelt görögökre egyébként nem 
jellemző durva tréfák  és trág á r meg
nyilvánulások m indennaposakká vál
tak  köreikben.

Világképük és életmódjuk, az eltel 
évek során torzulásokat szenvedett az 
otthoni ku ltú ra  és életvitel normáihoz 
viszonyítva. I tt fegyver az életük és 
fegyver á ltal pusztulnak el.

Nemcsak a világszemléletük, de az 
erkölcsi értékrendjük is megváltozott: 
semmibe veszik az addig oly értékes
nek számító eszméket, m int a baráti 
hűséget és az istenek irán ti tisztele
tet.

H arci m oráljukat a folytonos egy
m ás közti m arakodás és irigykedés 
ásta  alá.

Ám mindezek ellenére elválasztha
ta tlanu l egym ásra vannak utalva: a 
közös eskü és a sokéves ostromba be
fektetett idő és anyagi javak összebi
lincselik az amúgy szétzüllésre hajla
mos sereget.

A tú lélésért és a hierarchia lépcsőfo
kain való feljebb kapaszkodásért dúló 
állandó harc, valam int a külső ellen
ségtől való rettegés egy primitív, szin
te törzsi életformát eredményezett.

Szokásaik és a hétköznapi élet m in
dennapos tevékenységei is gyökere
sen megváltoztak: egymás uszítása, 
a m értéktelen zabálások és a féktelen 
tivornyák jelentik szám ukra a szóra
kozást.

M int tudjuk, Homérosz az Iliászban 
több egyéb forrás mellett felhasz
nálta  a babiloni Gilgames című hős
költemény m agvát is, amelyet az 
A khilleus-G ilgam es, Patrok lus-E n
kidu párhuzam  is bizonyít. Ám a ho
méroszi mű, a babiloni eposzhoz m ér
ten, m ár profán alkotásnak számít: a 
szereplők itt á ltalában nem viselked
nek héroszokhoz méltóan, az istenek 
sebezhetőek, sőt néha kissé nevetsé
gesek is.

Shakespeare a Troilus és Cressida 
című színművében melyet a homéroszi 
Iliász ih le te tt meg, még tovább fokoz
za a profanizációt: a hősöket teljesen

leszállítja a piedesztálról, az isteneket 
pedig száműzi a történetből.

Az erkölcsi és emberi értékek de
valválódása még nyilvánvalóbbá vá
lik, hogyha a színmű szereplőit külön- 
külön tesszük vizsgálat tárgyává.

Menelaus -  ha a mítoszból indulunk 
ki - , semmiképpen sem lehetett hétköz
napi férfi, ha Heléna, számtalan legen
dás hírű  kérője közül őt választotta fér
jéül, sőt, még Tündareusznak, Heléna 
apjának sem volt kifogása ellene.

Tündareusz halála  és a Dioszküro- 
szok megistenülése u tán  M enelaust 
S párta  királyává koronázták.

A mítosz értelm ében Heléna h ű t
lensége nem az ő férfiúi tehetetlen
ségének vagy pipogyaságának a kö
vetkezménye, hanem  az Aphrodité 
á tk án ak  köszönhető. Ugyanis az is
tennő m egesküdött, hogy Tündareusz 
m indhárom  leányát a házasság töré
sükről és a hűtlenségükről fogja h ír 
hedté tenni.

Viszont Shakespeare demisztifi- 
kál és egyszerűsít: elég egy pillantást 
vetni Menelaus alakjára és m ár nem 
is tovább kell ku tatnunk Heléna hű t
lenségének az okait. Ugyanis a darab 
szerint Spárta  királya esetlen és tehe
tetlen alak, aki teljes egészében test
vérére és szövetségeseire bízza a rajta 
esett szégyen lemosását. Jelentéktelen, 
csupán néhány szavas szerep az övé. A 
szerző málészájú öregembert állít el
énk, aki csupán akkor élénkül fel kis
sé, mikor a közös zsákmány (Cressida) 
elosztására kerül sor.

Az élesnyelvű Thersites így jellem
zi Menelaust:

„Ősszobra és konyult emlékműve 
minden felszarvazottnak, szánalmas 
csizmahúzó, aki odaláncolva csüng 
bátyja lábán... Egymaga szamár és 
ökör. Ha kutya volnék, öszvér, macs
ka, görény, varangy, gyík, bagoly, ölyü, 
vagy ikrátlan hering, nem bánnám, de 
Menelaus lenni -  fellázadnék a végzet 
ellen! Ne kérdezzetek, mi szeretnék len
ni, ha nem volnék Thersites: mert in
kább lennék egy kiütéses teve, csak 
Menelaus ne legyek!”

(Shakespeare, Troilus és Cressida, 
V. felvonás, 1. szín)

Agamemnon az Iliászban a hellé
nek szárazföldi erőinek parancsnoka. 
A darabban szereti, ha generálisnak 
szólítják, bár döntése, hogy egy trójai 
vezért kiadjanak cserébe Cressidáért, 
nem egy vérbeli tábornokot jellemez, 
akinek csak a győzelem lehet a fon
tos.

Erősen függ Calchas véleményétől 
és tanácsaitól, hiszen Iphigéniát is az 
ő tanácsára  áldoztatta fel Auliszban.

Agamemnon itt a nagy szavak em
bereként jellemezhető, aki előszeretet
tel használja a nyakatekert demagóg 
frázisokat. A víg tivornyák alkalm á
val mindig jelen van.

Neki köszönhető, hogy Achilles 
nem hajlandó kivonulni a harcm e
zőre, ugyanis Agamemnon elvet
te tőle egyik rabnőjét, Briszeiszt, ho
lott előzőleg, osztozkodásnál a leányt 
Achillesnek adta.

Agamemnon a felmorzsoló háború 
híve: szám ára nem az a fontos, hogy 
visszakapják Helénát, hanem  inkább 
az, hogy a görögök ismét behatolhas
sanak  Helleszpontoszba, és ezáltal 
u ra lhassák  az egész kis-ázsiai keres
kedelmet.

A tábora biztonságában, a követség
be érkező Aeneast vállveregető, leke
zelő módon fogadta, ám amikor harc
ra  kerül a sor, ijedten kiabálja, hogy:

„Népünk sápad... Erősítést, vagy 
mind elpusztulunk!” (Ibidem, V. felvo
nás, 5. szín)

Diomedes Argoszból érkezett, és 
végzetesen szerelmes volt Helénába, 
ezért azt a tényt, hogy Paris elcsábí
to tta  Helénát, személyes sérelemnek 
érezte.

Talán azért szeret bele Cressidába 
is, mivel az Heléna egyfajta hasonm á
sa. Ám Cressida megszerzésével ő m a
ga bizonyos vonatkozásban Parisszal 
azonosul. Ezért, amikor Parisnak  a 
szemébe vágja, hogy:

„Neked, kéjencnek, örököseidet rin- 
gyóágyékból ízlik nemzened”, akkor 
tulajdonképpen önmaga fölött is ítéle
te t mond.

Nestor, Pülosz királya, aki több 
m int három emberöltőn á t uralko
dott, de előrehaladott kora ellenére 
még m indig bátor harcosnak számít.

Agamemnon fő tanácsadója és 
Ulysses cinkosa a cselszövésben. O és 
Ulysses mindig ugyanazokat a megol
dásokat és módszereket javasolják.

Nestor, „a jó öreg legenda”, fölöttébb 
büszke a korához képest kitűnő testi 
kondíciójára. Azzal kérkedik, hogy ha 
csöppet is fiatalabb lenne, akkor szí
vesen összecsapna Hektorral, akinek 
m ár a dédapjával is csatázott.

Aggastyán léte ellenére együtt iszik 
és tivornyázik a harcostársaival.

Szellemi frissességét bizonyítja az 
a tény, hogy részt vesz az Achilles és 
Ajax elleni mesterkedésben.

Ám ezek a kis gonoszságok úgy tű 
nik, bocsánatos vétkek csupán a Sors 
és az istenek szemében, mivel a mí
tosz szerint ő az egyetlen a görög ve
zérek közül, aki épen, egészségesen 
és bonyodalmak nélkül hazaér a harc 
után.

A •»«** KilometriK
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Ajax Szalamiszról szárm azik, és 
Homérosz szerint bátorságban és erő
ben csak Achilles m últa fölül. K itűnt 
a m agasságával is: valóságos óriás 
lehetett, hiszen a fáma szerint több 
m int egy fejjel nagyobb volt a legma
gasabb akhájnál is.

Héraklész Aiax egész testé t sebez- 
hetetlenné tette, kivéve a hónalja kö
rüli részt.

Hetyke kérkedéseivel nemcsak a 
bajtársait, de az isteneket is m aga el
len haragítja, mivel egy alkalommal, 
am ikor Athéné mellé állt a harcban, 
hogy segítse, Aiax pimaszul elkerget
te maga mellől az istennőt.

Később, bosszúból, az istennő őrü
lettel sújtja: Aiax azzal az ezüsttel k i
vert karddal vet véget tulajdon éle
tének, amelyet Hectortól kapott a 
párviadaluk után.

B ár Aiaxot m inden tá rsa  utálja 
pökhendisége és öntömjénezése m i
a tt, de Thersites gyűlöletét — akinek 
volt a lkalm a m egism erni Aiax ökle
it is -  senki és semmi nem m úlhat
ja  fölül.

Aiax legnagyobb becsvágya mindig 
is az volt, túltegyen Achillesen. Ezt a 
becsvágyát felhasználva a csalafin
ta  Ulysses és a bölcs Nestor egy kis 
hízelgéssel könnyedén az ujjuk köré 
csavarják a nehézfejű óriást.

Ulyssest, Ithaka királyát nehezen 
sikerült rábeszélni, hogy részt vegyen 
ebben a háborúban, mivel korábban 
megjósolták neki: ha elmegy Trójába, 
csak húsz év elteltével térhet majd 
haza.

Tisztánlátásával és agyafúrtsága; 
val m indenkinek tú ljár az eszén. O 
az, aki rádöbbenti a görög vezérkart, 
hogy nem annyira a trójaiak vitézsé
ge, m int am ennyire a görögök közötti 
viszálykodás és széthúzás akadályoz
za meg őket a győzelemben.

De nemcsak kritizál, hanem  tanács
csal is szolgál: egymás ellen kell her
gelni a két „nagyhatalm at”, Achillest 
és Ajaxot.

O az, aki elvezeti Troilust Diomedes 
és Cressida találkájára. Azzal, hogy 
folyton visszatartja  és türelem re inti 
a trójai herceget, valójában csak feltü
zelni próbálja.

Folyton és mindenkivel kettős já 
tékot folytat, méghozzá nagym este
ri szinten. Minden bajtársán  átlát, jól 
tudja, hogy kiben mi lakozik.

Achilles és Patroclus a mítosz sze
rin t unokatestvérek és elválaszthatat
lan barátok. Valószínűleg szerelme
sek is egymásba. A férfias, kakaskodó 
Achilles önmagából kiszakított női 
énrészének is tek in thető  a fiatalabb, 
puhább Patroclus.

A görög kultú rában  teljesen elfoga
dott volt a hasonló neműek vonzalma, 
ám ebben a sajátos társadalm i rend
ben és a shakespeare-i darab tü k ré 
ben elítélendőnek minősül.

Achilles anyja, Thetisz, tudta, 
hogy ha fia csatlakozik a hadba vo
nulókhoz, soha nem fog visszatérni 
Trójából, mivel az volt a sors rendelé
se, hogy vagy minden időkre szóló di
csőséget szerez a harcban, de fiatalon 
elpusztul, vagy otthon m arad és soká
ig, de dicstelenül fog élni.

Thetisz istennő a fiát m ár kisko
rában a sarkánál fogva a Sztüx vizé
be m ártotta . így te tte  sebezhetetlen- 
né Achilleust, akinek csupán a sarka, 
amelyet nem ért a folyó vize, m aradt 
sebezhető.

Ezután az istennő a kis Achilleust 
és játszótársát, Patroclust elvitte 
Szküroszba, Lükomedesz királyhoz. 
Itt leányruhába öltöztette a két kisfi
út, ak ik  elvegyültek Lükomedesz lá
nyai között. Ferde hajlam uk azzal is 
m agyarázható, hogy kénytelenek vol
ta k  évekig női ru h ák a t viselni.

A harcias Achilleusnak, aki a fé
lelmetes mürmidonok és a gályák pa
rancsnoka, ellenpontozása a nőies, 
tréfakedvelő, derűs Patroclus.

M indketten kulcsfigurái mind a 
mítosznak, mind a színm űnek is, m i
vel az Iliász énekei egy Achilles ha
ragjának nevezett hőskölteményből 
a laku ltak  ki. A darabban is Patroclus 
halála  az a pillanat, am ikor Achilleus 
ismét fegyvert ragad és Hector megö
lésével eldönti a sokéves csata kim e
netelét.

Achilles nem elégszik meg Patroclus 
szerelmével: Priamosz leányát is ked
veli, majd Troilusba lesz szerelmes.

Thersites, Diomedes unokatestvé
re, Shakespeare művében egyfajta

rezonőr szerepét tölti be: szinte m in
den szereplőt az ő prizm áján keresz
tü l és az ő jellemzéséből ism erünk 
meg. 0  az, aki deheroizálja a m í
toszt, aki leráncigálja a héroszokat a 
piedesztálról.

Epekeserű, gonoszkodó véleménye 
a társairó l azzal m agyarázható, hogy 
Thersitest testi fogyatékossága meg- 
bélyegzi és kizárja a harcos tá rsad a 
lomból.

A tábor életének a két mozgatója a 
harc és a szerelem, és ő m int nyomo
rék egyikből sem tudja kivenni a ré 
szét, ezért ő m indkettőt megveti és el
ítéli.

Az ugyancsak nyomorék III. Ri- 
chárdhoz hasonlóan ő is úgy dönt, 
hogy gazember lesz.

Kérdés, hogy m it keres a táborban 
ez az emberselejt, aki semmilyen vo
natkozásban nem felel meg a görög 
„ép testben ép lélek” ideának, am it a 
hellének komolyan is vettek, hiszen 
Philokteteszt a lábán esett seb m iatt 
Lemnosz szigetére száműzték.

Kétségtelen, hogy ő az udvari bo
lond alakja, Próbakő és Feste rokona, 
vagyis egy olyan figura, aki a tá rsa 
dalmi-erkölcsi normákon kívül és fe
lül áll.

Bár ő is sodródik az eseményekkel, 
de azért mindig megőriz egy külső, 
szemlélődő álláspontot.

Néha úgy tűnik , m intha egyenesen 
ő irányítaná a dolgok menetét.

Bár élesnyelvű, fröcskölődő k riti
kus, az önkritikát is gyakorolja, mi
kor úgy m utatkozik be Hectornak, 
mint:

„...rossznyelvű, tetves gazember, 
igazi piszkos bitang” (V. felvonás, 4. 
szín).

Calchas, a mítosz szerint Apollon 
papja, aki elpártolt népétől, mivel 
előre lá tta  Trója pusztulását, és mi
vel a delphoi P ü th ia  m egparancsol
ta  szám ára, hogy álljon á t a görögök
höz, és ne engedje, hogy abbahagyják 
az ostromot addig, am íg csak nem 
győznek.

Befolyása nagyon erős a hellénekre: 
Agamemnon vakon hisz a jóslataiban, 
Achilles k itünteti a barátságával, 
am it Calchas úgy hálál meg később, 
hogy elrendeli Polüxenia feláldozását 
az Achilles sírján.

Nemcsak hazaáruló, hanem  kerí
tő  is, akárcsak P andarus (úgy tűnik , 
ez náluk közös családi vonás), hiszen 
nemcsak a jóstudományát, de a leá
nyát is a görögök rendelkezésére bo
csátja.

Nem sokkal Trója bukása u tán  a 
szégyen öli meg, am ikor Mopszosz, 
Theiresziász unokája, felülmúlja a 
jóslás tudományában.
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POMOGÁTS BÉLA

Reményik Sándor költészete
Reményik Sándornak (Kolozsvár, 

1890. augusztus 30. -  Kolozsvár, 1941. 
október 24.), az erdélyi magyar iroda
lom valamikor talán legnépszerűbb 
költőjének, 1944 után, midőn költői 
életművének két vaskos kötete nap
világot látott, csak 2006-ban jelen
hettek meg (Dávid Gyula gondozásá
ban, Kolozsvárott) összegyűjtött versei. 
M unkásságát a gyanakvás és a félre
értés évtizedeken keresztül száműzte 
az irodalmi nyilvánosság máskülönben 
mindinkább táguló határain túlra. Az 
ellenséges indulatok és tiltások ellenére 
költészete, a szellemi és lelki élet rejtet
tebb csatornáin keresztül, különösen az 
erdélyi és a magyarországi evangélikus 
egyház lelkészeinek jóvoltából azonban 
továbbra is kifejtette hatását. A tiltás 
árnyékában Reményik életműve csend
ben várta  azt a pillanatot, midőn a ma
gyar irodalomtörténet-írás érdemben 
foglalkozik vele, rávilágít értékeire is, 
és a könyvkiadás sem zárkózik el teljes 
mértékben kétségtelen eszmei és költői 
értékei elől.

Ez a pillanat természetesen m ár év
tizedekkel korábban elérkezett, előbb 
Czine Mihály budapesti és Imre László 
(különben a költő rokonsági köréhez 
tartozó) debreceni irodalomtörténész 
tanulmányai, majd (az ugyancsak ro
kon) Imre Mária szerkesztésében meg
jelent Jelt ad az Isten című verseskönyv 
(1981-ben) adott h írt a költői életmű 
iránt tapasztalt folyamatos érdeklődés
ről — ezt a kis kötetet az evangélikus 
egyház sajtóosztálya jelentette meg. Ezt 
követte 1983-ban Kolozsvárott Kántor 
Lajos szerkesztésében válogatott verse
inek Az építész fia című kötete, az Imre 
László, Imre Mária és Sövényházyné 
Sándor Judit munkája nyomán 1990- 
ben közreadott Erdélyi március -  
Álmodsz-e róla című válogatás és több 
kisebb, főként vallásos verseit bemuta
tó kötet, 2005-ben a kolozsvári Dávid 
Gyula gondos szerkesztő munkája nyo
mán összegyűjtött verseinek két terje
delmes kötete, végül 2007-ben ugyan
csak Dávid Gyula munkájával Lehet, 
mert kell címmel a budapesti Nap kiadó 
Emlékezet címet viselő sorozatában egy, 
a költő pályáját bemutató dokumentum
kötet. Ugyancsak Reményik Sándor 
munkásságának bemutatását és nép
szerűsítését szolgálják azok a tudomá
nyos konferenciák, amelyek minden 
esztendőben, változó helyszíneken (pél
dául Kolozsváron, Marosvásárhelyen, 
Nagyváradon, Debrecenben, Szegeden) 
teszik teljesebbé a költő kultuszát.

A kolozsvári költőnek annak idején 
tizenkét verseskönyve jelent meg, be
mutatkozásként 1918-ban (még Erdély 
román megszállása előtt) Fagyöngyök 
című kötete, majd 1920-ban Csak így, 
1921-ben Vadvizek zúgása, 1924-ben 
A műhelyből, 1925-ben Egy eszme in

dul és Atlantisz harangoz, 1927-ben 
Két fény között, 1932-ben Szemben az 
örökméccsel és Kenyér helyett, 1935-ben 
Romon virág, 1940-ben Magasfeszültség 
című kötetei, végül 1942-ben hátra
hagyott verseinek Egészen című kö
tete. Ehhez járu ltak  az úgynevezett 
Végvári-versek füzetes kiadásai, 1918- 
ban a Mindhalálig (amely 1921-ben 
Budapesten is megjelent), 1919-ben pe
dig a Segítsetek -  mellettük kéziratos 
formában is terjedtek a Végvári-ver
sek. Valójában ez a két versesfüzet ala
pozta meg Remenyik Sándor hírnevét 
a két világháború között, és ezek okoz
ták  a munkásságát sújtó gyanakvást 
és tiltást a második világháború után. 
Most sem beszélhetünk úgy Remenyik 
Sándor költészetéről, hogy a tisztázás 
igényével ne ejtsünk szót a Végvári-ver
sek történelmi szerepéről és szemléle
téről.

V égvári-versek
A Fagyöngyök költője jellegzetesen 

„századvégi” versekkel kezdte pályá
ját, Vajda János és Reviczky Gyula dal
lamát folytatta, m intha a Nyugat lí
rai forradalma nem ért volna el abba a 
kolozsvári villába, ahol zárt magány
ban élt. A századvégi „világfájdalom” 
hangja u tán váratlannak tetszettek a 
Végvári-versek keserű indulattal fű
tött, mozgósító szenvedéllyel hangzó so
rai. E versek m agyarázata a történel
mi időben rejlik: Remenyik Sándor a 
Románia fennhatósága alá került erdé
lyi magyarság döntő többségével együtt 
képtelen volt elfogadni a bekövetkezett 
politikai fordulatot, azt, hogy közel két
millió magyar egyszeriben a kiszolgál
tato tt nemzeti kisebbség helyzetébe 
került, amellyel szemben az új állam- 
hatalom könyörtelenül érvényesítet
te a maga elnyomó, asszimilációs tö
rekvéseit. A költő kétségbeesve látta 
százezrek fejvesztett menekülését, ott
honmaradásra, helytállásra szerette 
volna buzdítani az erdélyi magyarokat. 
Kétségtelen, hogy a Végvári-verseket 
általában az elkeseredés és nem egy
szer az ellenséges érzület fűtötte, ez is 
azt jelzi, hogy a Trianon után kialakult 
helyzetben alig lehetett békülékeny ál
láspontra helyezkedni, m ár csak annak 
következtében sem, hogy a berendezke
dő új hatalom is többnyire az elnyomás 
és a megalázás politikáját választotta.

Pedig a Végvári-versek indulatossága 
ham ar kihunyt. A húszas évek második 
felében Reményik Sándor m ár annak a 
transzszilvanista irodalomnak az élvo
nalában foglalt helyet, amely az erdélyi 
együttélés nemes tradíciója alapján és 
az emberi egyetemesség kulturális ke
retei között kívánta szolgálni az erdélyi 
népek -  magyarok, románok és néme

14

tek -  kölcsönös megértésének ügyét. Ha 
mások -  Aprily Lajos és Tompa László 
-  inkább az erdélyi hagyománynak ad
tak  nagyobb hangsúlyt, ő, aki mindin
kább Rilkében és Babitsban találta 
meg költészetének példaképeit, az em
beri egyetemesség erkölcsi eszményeit 
hangsúlyozta. Az emberi egyetemesség 
gondolatát erősítette korán kibontakozó 
vallásos tudata is, amely elsősorban az 
Evangélium moráljának követésében je
lölte meg a keresztény ember feladatát. 
„Mért hallgatott el Végvári?” című vers
ében mintegy visszavonta korai költé
szetének harcos nacionalizmusát, bé
két immár vallásos hitében keresett, és 
az erkölcsi megigazulás hirdetésében 
fedezte fel a kisebbségi költő elsőren
dű feladatát: „Nem a mi dolgunk iga
zságot tenni, / A mi dolgunk csak: iga
zabbá lenni. / Elhallgatott, -  mert vad 
tusák közül / Immáron Istenéhez mene
kül. / Vele köt este-reggel új kötést. / És 
rábízza az igazságtevést.”

Az E vangélium  
és az A pokalipszis
Reményik Sándor életét nehéz szo

rongások és súlyos betegségek kísér
ték, lelkének egyensúlyát szinte soha
sem találta meg, a kisebbségi létben és 
az elvadult korban nehezen lelte meg 
helyét. „Kettős összeütközés tragikum a 
táplálja szakadatlan ezt a lírát -  mond
ja Aprily Lajos -: a kényes idegek nehéz 
tusakodása az életért és az eszményiség 
állandó ütközése az örömtelen korral.” 
Emberi létének és költői helyzetének 
kínzó ellentmondásait az Evangélium 
szellemében tudta feloldani: istenes 
verseiben. Ahogy Aprily Lajos találó
an mondja: „A szociális és individuá
lis költő hosszú, vérveszteséges har
ca Reményiknél az istenes énekekben 
ju t nyugvópontra.” Nyugvópontra, ha
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nem is véglegesen, minthogy Reményik 
Sándor zaklatott lelkülete, kiújuló bel
ső küzdelmei mint titkos vérzés, min
dig átütnek az istenes versek látszó
lagos békéjén: a nehezen megszerzett 
evangéliumi derűn.

A vallásos versek keresztény hi
te nagyjából olyan ívet já r  be, amely
nek az Evangélium és az Apokalipszis 
jelöli ki a vonalát. A korai versek te r
mészetes vallásossága után  az 1918- 
1919-es történelmi korforduló ad belső 
drámaiságot a kolozsvári költő iste
nes verseinek: „Teljesüljön a Te aka
ratod: / Be fölösleges minden más be
széd... / Az én kezem, e vézna, gyönge 
kéz / Hogy ta rta n á  fel az Isten kezét” -  
hangzik az 1920. július 1-én (közvetle
nül a trianoni szerződés aláírása után) 
keltezett A Te akaratod... című költe
mény. A megbékélésnek ezt a vallomá
sát Reményik Sándor „evangéliumi” 
versei követik, amelyekben őszinte és 
termékeny vallásos hitét: Isten irán 
ti bizalmát fejezi ki. Maga a költészet 
is evangéliumi küldetést kap, az isten
hit vallomásos kinyilvánításának esz
közévé válik. Ahogy A test Igévé lön cí
mű költemény mondja: „így képzelem 
én a költészetet: / Új evangéliumnak, / 
Melynek alfája és ómegája / Ez a tétel: 
/ A test Igévé le tt”. Az Evangélium von
zásában önmagára találó költő a te r
mészetben és a köznapi életben is az 
isteni gondviselés működésének igazo
lását találja meg. Ettől az evangéliumi 
szellemtől kapja gondolkodásának ko
rai ökumenizmusát is, amely a külön
ben evangélikus vallású -  a kolozsvári 
evangélikus gyülekezet életében veze
tő szerepet játszó -  költő olyan versei
ben nyilatkozik meg, mint a Prohászka 
O ttokár emlékének szentelt Szószéken, 
a kolozsvári ferenceseket köszöntő A 
hangfogó falak és a nagyváradi pre
montrei rendház csendjében keletke
zett Tudom, vendég vagyok.

Az „evangéliumi” költemények után 
következnek az „apokalipszis” versei, 
ahogy az evangéliumi könyveket is -  
a történelmi időknek megfelelően -  
János apostol Jelenései követték a köl
tő kezében. A harmincas évek mind 
nyomasztóbb közéleti levegőjében las
san szertefoszlott a hit természetes örö
me, felerősödött a kétely, és megjelen
tek azok a költemények, amelyekben 
Reményik Sándor Istennel perlekedik, 
és persze e perlekedések révén is Istent 
keresi. Igaz beszéd hitem dolgában, Ezt 
akartam, Elkéstetek című verseire gon
dolok, amelyekben m ár nem az evangé
liumok hitbéli bizonyossága, hanem az 
ószövetségi próféták istenkereső szen
vedélye vagy az Apokalipszis rettegé
se uralkodik. Az a drámai erő, amely 
Balassi Bálint és Ady Endre Istennel 
viaskodó verseiből ismerős. „Hull szét 
és omlik össze bennem / Az én világom 
s az én életem: / A lelki Transsylvania 
(...) S én egyre sötétebben kérdezem:
/ Uram, a te megigért nagy irgalmas
ságod / Ugyan miben áll és hol is ma

rad??!” -  hangzik az Ésaiással keserű 
vallomása. János Jelenései abban segí
tenek, hogy a költő szembe tudjon nézni 
mindazzal, ami még jönni fog, a rázú
duló történelmi tragédiák sötét világá
ban is megtalálja védelmező Istenét, és 
általa szerezze meg a „katharzis” meg
nyugtató élményét.

A szembenézés valóban ismét békét 
hoz Reményik Sándor zaklatott költői 
világába: kései verseit a „keresztény 
sztoicizmus” filozófiája világítja be, az 
a bölcsesség, amely Pál apostol levele
iből ismerős. „Álmodhatsz, szerethetsz 
és barátkozhatsz / És végül mégis egye
dül maradsz; / Halálod egyedül kell el
viselned” -  olvassuk például a Meghalni 
mégis egyedül kell című költeményt. 
Ezek Reményik Sándor utolsó versei: 
ekkor már kórházi szobáról kórházi 
szobára vándorolva töltötte erőtlen éle
tét, s a végső nyomorúságból emelte fel 
tekintetét valami távoli fényhez. Költői 
hangjának zengése azonban ekkor sem 
csökkent, ez a nemesen zengő hang ha
tolt el költőtársaihoz. „A versed édes és 
kegyetlen -  írta  Reményik Sándornak 
végső üzenetként Babits Mihály -  Úgy 
hangzik mint a trombita / a nyomo
rék vitéz fülében / vagy a halott álmai 
közt, / aki már feltámadni nem tud, / de 
a hangot, mely költené, / beszövi az ál
mok közé / s a költegető hang, a hang 
/ kínok és álmok közt örökre /  zeng to
vább édesen s kegyetlen.” Babits üze
nete az erdélyi költő tiszta embersége 
mellett tanúskodott: e tanúvallomást 
érdemes meghallgatnunk negyven esz
tendő távlatából is.

A tem plom  
és az iskola
A húszas évek Reményik Sándor köl

tészetében fordulatot hoztak, ennek a 
fordulatnak több lírai (tematikai, illet
ve szemléleti) következménye volt, így 
ekkor erősödött fel az erdélyi természet 
iránti érdeklődése, az Istennel folyta
tott költői párbeszéd (általában a val
lásos ihlet), a magányos emberi és köl
tői sors értelmezésének vágya, és ekkor 
erősödött fel az a közösségi tanúságté
tel is, amely most m ár nem pusztán a 
csalódásokat és a gyötrelmeket kívánta 
„kibeszélni”, hanem inkább közös esz- 
mélkedésre szólított, közös eszménye
ket keresett. Reményik Sándor költé
szete ebben a közös eszmélkedésben és 
eszménykeresésben csatlakozott az er
délyi magyar líra más klasszikus képvi
selőihez, mindenekelőtt Áprily Lajoshoz 
és Tompa Lászlóhoz (akikkel együtt az 
úgynevezett „erdélyi költői triászt” al
kotta). Ez a közös eszmélkedés és esz
ménykeresés a húszas évek olyan köl
tői műveiben nyilvánult meg, mint a 
Mindennapi kenyér, az Egy eszme indul, 
a Míg állt a vár, a Petőfihez, Az ige, az 
Atlantisz harangoz és még több ekkor 
lejegyzett költemény.

Közéjük tartozik a költő egyik leg
többet idézett verse: a Templom és is
kola is, ez 1925-ben született, kötetben 
azonban csak az 1935-ös Romon virág 
című válogatásban volt olvasható. A ki
lencvenes években (a romániai dikta
túra bukása után) Reményiknek ez a 
verse egyike lett azoknak a költemé
nyeknek, amelyek a legtöbbször kerül
tek az antológiák lapjaira, illetve hang
zottak el pódiumokon a közönség előtt.

A vers címében az erdélyi magyarság 
megmaradásának és önazonosságá
nak két alapvető fogalma áll: a „temp
lom” és az „iskola”. A „templom” ebben 
az értelemben természetesen nemcsak 
az istentiszteletek, az imádság és a val
lásos élet megszentelt helye, hanem az 
erdélyi magyarság szakrális intézmé
nye is. A templomnak és az egyháznak 
Erdélyben hagyományosan nemzeti sze
repe van: az ott élő magyarok mindig is 
a nagy nyugati keresztény egyházak 
(római katolikus, református, evangéli
kus, unitárius), a németek ugyancsak a 
nyugati keresztény (a szászok az evan
gélikus, a bánsági és szatmári svábok 
a római katolikus) felekezet hívei, a ro
mánok ezzel szemben nagyrészben gö
rögkeletiek (orthodoxok), kisebb részben 
görög katolikusok (unitusok) voltak. Az 
egyházi hovatartozás ilyen módon meg
határozta a nemzeti hovatartozást, és 
az egyházak a maguk hitéleti és litu r
giái szolgálata mellett igen nagy sze
repet vállaltak az erdélyi nemzetek 
identitásának és kultúrájának fenntar
tásában, gondozásában is. Éppen ez a 
szerepvállalás alapozta meg azt, hogy 
a „templom” fogalmának, ahogyan ezt 
Reményik versében látjuk, a nemzeti 
élet tekintetében is szakrális jelentése 
és jelentősége van.

Ugyanilyen szakrális jelentést és je
lentőséget kapott az „iskola” fogalma, 
minthogy a magyar iskolák a nemzeti 
identitás és kultúra fennmaradásának, 
a felnövekvő fiatal nemzedékek anya
nyelvi nevelésének voltak az elsőren
dű műhelyei. Ráadásul a húszas évek 
közepén, midőn Reményik Sándor ver
se megszületett, a magyar iskolákat 
igen nagy veszély fenyegette: a buka
resti kormány ugyanis rendre „romá- 
nosította” a korábbi állami iskolákat, 
főként a középiskolákat, és így igen sok 
nagy múltú magyar iskolának kellett 
egyik napról a m ásikra feladnia erede
ti tanítási nyelvét, hogy az állam nyel
vén szervezze meg az oktatást. Mindez 
súlyos sérelmekkel járt, egyéni tragé
diákhoz vezetett mind a pedagógusok, 
mind a diákok, mind a szülők körében. 
Valójában csak az egyházi iskolák őriz
hették meg magyar tanítási nyelvüket, 
ugyanakkor ezek is ki voltak szolgál
tatva a román tanügyi hatóságok ál
landósult vegzatúrájának, különösen 
az érettségi vizsgák idején.

A „templom” és az „iskola” fogalma 
m ár csak az egyházi intézmények kö
vetkeztében is összefüggött egymással,

» > »  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
és mindkettő erősen szakrális jelentést 
kapott, mint a nemzeti fennmaradás, 
identitás és kultúra védelmének leg
fontosabb szellemi intézménye. Ezt a 
szakralitást fejezi ki Reményik Sándor 
verse, mint ahogy a „templom” és az 
„iskola” fogalma más erdélyi magyar 
költőknél is rendre szakrális értelmet 
kapott (utalhatok Áprily Lajos vagy 
Jékely Zoltán verseire). Ennek a két in
tézménynek a közösségi szerepe és kül
detése a jelenben is szorosan összefügg 
egymással: az egyházi közösségek és 
az iskolák ma is az erdélyi magyarság 
szervező intézményei és fennmaradásá
nak zálogai.

Táj és történelem
A huszadik századi magyar költé

szetben igen nagy szerepet kapott a 
m agyar tájaknak és e tájakhoz fűző
dő kulturális hagyományoknak az ih
lete. Babits Mihály tolnai és eszter
gomi, Illyés Gyula balatoni, Takáts 
Gyula somogyi, Gulyás Pál haj
dúsági versei vagy éppen Áprily 
Lajos nagyenyedi és paraj - 
di, Tompa László székelyföldi, 
Bartalis János Szamos menti,
Dsida Jenő Kolozsvár környé
ki, Szabédi László mezősé
gi és természetesen Reményik 
Sándornak a Kárpátok he
gyei között született költemé
nyei mindig a szülőföld vagy a 
választott táj ihlető erejéről, a 
költőnek a természetben és a 
tájban m egtalált otthonosságá
ról tanúskodnak.

Az erdélyi magyar költészet 
egyik gazdag és jellegzetes for
rásvidéke az erdélyi természet, 
az erdélyi táj, a magashegyek 
világa éppúgy, mint a szelí- 
debb dombvidék, a hegyek kö
zött megbúvó kicsiny falvak és 
a történelmi („kincses”) váro
sok. Ez a természeti ihlet, amely 
egyszersmind az erdélyi magyar 
költő otthonosságának és pat
riotizmusának is forrása, bon
takozott ki Reményik Sándor 
költészetében is. Nála az erdé
lyi tájnak nemcsak történelmi 
és kulturális tanúsága, hanem 
mindezen túl egyféle transzcen
dentális üzenete is van. A táj
élmény mindig összefonódik az 
erdélyi magyarság iránt érzett 
hűséggel és a vallásos élménnyel: mint
hogy a költő az erdélyi tájban, kivált a 
Kárpátok vonulatának hegyóriásai kö
zött, a teremtő Isten alkotó munkájával 
is találkozott.

Különös erővel jelenik meg ez az él
mény a költő 1921-es borbereki (a 
Radnai-havasokban található kicsiny 
üdülőhelyen írott) verseiben. Reményik 
Sándor önfeledt örömmel adta át ma
gát a havasok, a fenyők és a vadvizek

szetében. Reményik verseiben is rendre 
feltűnnek például a fejedelmi korszak 
emlékei, és természetesen megjelen
nek a történelmi közelmúlt (így a tr i
anoni végzet) tapasztalatai. Az erdélyi 
történelem idézése nyomán az „erdélyi 
sors” sötét eszméje jelent meg a két vi
lágháború közötti korszak lírájában, 
Reményik Sándor költészetében is. A 
kisebbségi magyar költészetet a kérlel
hetetlen történelmi végzet tudata szőtte 
át. Az egykor virágzó magyar kultúra 
és élet emléke -  a kisebbségi tapaszta
latok gyötrelmes nyomása a latt -  szinte 
„atlantiszi” mélybe merült. Reményik 
Sándor Atlantisz harangoz című verse, 
amely az ugyanilyen című 1925-ös ver
seskönyvnek a beköszöntője lett, Rákosi 
Viktor egykor igen népszerű erdélyi tá r
gyú (a magyar falvak lassú pusztulását 
megörökítő) regényének, az Elnémult 
harangoknak, a szorongásos közérzetét 
idézte fel (a kötet elé írott szavai sze
rint). Reményik Sándor verse a követ
kezőképpen hangzik: „Mint Atlantisz, a 
régelsüllyedt ország, / Halljátok? Erdély 
harangoz a mélyben./ Elmerült székely 

faluk hangja szól / Halkan, 
halkan a tengerfenéken. / 
Magyar hajósok, hallgatózza
tok, / Ha jártok ott fenn för- 
geteges éjben: / Erdély haran
goz, harangoz a mélyben.”

A történelmi visszatekin
tés természetesen nemcsak 
tragédiákkal terhes érzése
ket okozott, hanem erős nem
zeti elkötelezettséget is. A 
költő épphogy az erdélyi ma
gyarság nehéz tapasztalatait 
átélve ismerte fel küldetését 
abban, hogy nemzete mellett 
kell tanúságot tennie, min
denekelőtt cselekvésre ösztö
nözve azokat, akik a közösség 
érdekeinek közéleti-politi
kai képviseletét vállalják. A 
közösségi elkötelezettség és 
szolgálatvállalás etikáját 
Reményik Sándornak szám
talan költői műve fejezi ki, 
közülük egy korai, még 1921 
májusában keltezett versére, 
a Míg állt a vár címűre hivat
kozom. Ez a költemény a ma
gyarság történelmi sorsának 
végzetszerű megváltozására, 
vagyis arra  hivatkozva, hogy 
a többségi-hatalmi helyzetet 
a kisebbségi kiszolgáltatott
ság váltotta fel, te tt vallomást 
az erdélyi írástudó felelősség- 

tudatáról: „Most minden rom. / A föld
del egyenlővé tétetett. / Nincs funda- 
mentom és nincsen orom. / Csak fű a 
rom felett... / ... Állok a fű közt, a romok 
felett, / A nefelejcsek kicsi, kék fejét / 
Simogatja kezem. / Míg álltái: értetle
nül néztelek, / Most rád ismerve nézlek, 
réveteg / S imádlak romjaidban, -  nem
zetem!”

(Befejező rész a következő számban)

űzötte, / Fenyőszag tömjénezett körülöt
te (...) Ment az embertől egyre távolabb, 
/ Ment csúcsról-csúcsra, csillagtávolok
ba, / Kissé túl drága volt méltatlanok
nak: / Vitte ajándékul -  az angyalok
nak”.

Az erdélyi táj mellett Reményik 
Sándor költészetének másik nagy ih- 
letője az erdélyi történelem. E két ih
letforrás általános volt a húszas és 
harmincas évek erdélyi magyar költé

ősi világának, ahogy Bevezető éneké
hen olvasható: „Most elsüllyedt a nagy
világ / Csak e völgy van s e vadvizek. 
/ Tó'lük tanulok énekelni, / Rájuk né
zek, bennük hiszek. / Hadd zúgjanak a 
vadvizek.” A borbereki magányban töl
tött pihenést követve aztán az erdélyi 
táj megnyugtató, békítő' élménye rend
re mindig visszatér Reményik Sándor 
költészetében. 1933 augusztusában a 
Brassó környéki hegyekben töltött egy 
kis időt, és ott: a Nagykőhavas hegyor
mának közelében írta  Szemeimet a he
gyekre emelem című költői ciklusának 
tizenkét darabját.

A havasok emberen túli vagy em
berfeletti szikla- és hóvilága a transz
cendens létezés költői metaforájává vá
lik, a költőt mindenekelőtt az erdélyi 
havasok monumentalitása, mondhat
nám: „istenközelisége” nyűgözte le. A 
Találkoztam a szabadsággal című vers
ben (a ciklus tizenegyedik darabjában) 
a költő a brassói Fellegvár magasából 
tekinti át a tájat, és ennek révén ta 
lálkozik a nagybetűs „Szabadsággal”: 
„Ment nagy léptekkel: a világ szám-
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GAAL GYÖRGY

L ám pagyújtogatás R em ényik  körül
Reményik Sándor írói hagyatéka az 

utóbbi másfél évtizedben -  főleg a Polis 
Könyvkiadónak köszönhetően -  szinte 
teljes egészében megjelent, beleértve le
velezése fontosabb részét is. Magával az 
íróval és költészetével azonban még alig 
néztünk szembe. Bevezető tanulmányok, 
megemlékezések után már el lehetne ké
szíteni egy Reményik-monográfiát is. 
Ehhez elhivatott irodalomtörténész keres
tetik, aki életéből pár évet a Reményik- 
versek és -jelenség értelmezésére szánna. 
Nem lesz könnyű dolga, mert az aránylag 
egyenesvonalú, eseménytelen életpálya 
sokkal színesebb költészetet eredménye
zett, mint az a köztudatban él.

Addig is, amíg a „nagy” monográfia 
megszületik, jelentkezett Kolozsvárt egy 
lelkes földrajztanár nő -  aki már évek 
óta nem annyira földrajzi, hanem in
kább művelődéstörténeti munkákat ír 
s öszszeállította A lámpagyújtogató cím
mel a Reményik Sándor életét képekben 
és versben bemutató szép albumot. Az el
ső olyan átfogó munkát, amelyből ízelítőt 
kapunk a költő életpályájáról és költésze
tének vonzatairól. Hantz-Lám Irén tu
lajdonképpen édesapja, Lám Béla, a mér
nök-író, költők barátja, kirándulótársa 
hagyatékának rendezése során bukkan 
rá az irodalmi témákra, s ezeket körül
járva születnek újabb kötetei. A családi 
emlékek, a rendbe szedett gazdag levele
zés erővonalai mentén nyer betekintést 
az Aprily-Jékely-Olosz Lajos-Reményik 
Sándor költőbarátságba. S mindezek
hez járul a neveltetés öröksége: Erdély és 
Kolozsvár szeretete, múltjának, helyraj
zának ismerete, valamint a polgári csalá
dok életvitelének, illemrendszerének át
élése.

A közel 250 lapos kötet tizennyolc fe
jezetben ismertet meg Reményik életpá
lyájával és utóéletével. A lehetőségekhez 
képest mindenütt fényképekkel, versek
kel, levélrészietekkel, korabeli cikkekkel 
vagy kisebb tanulmányokkal -  természe
tesen nem csak Reményik-szövegekkel -  
közli a tudnivalókat, méltatja az alkotá
sokat. A szerkesztő igyekszik a háttérben 
maradni, rendszerint csak egy-két bekez
désnyi összekötő szövegben világít rá az 
előzményekre, az említett személyek sze
repére. Az irodalmár néha hiányolja a 
lapalji vagy kötet végi jegyzetet, hogy to
vább haladhasson a kijelölt úton a kuta
tásban.

A család mindkét ágon felvidéki erede
tű. A nagyapa, Reményik Lajos, vasnagy
kereskedőként telepedett le Kolozsvárt, 
fia, Károly pedig a város egyik legjelen
tősebb építkezési cégének lett a tulaj
donosa, a belváros számos, meghatáro
zó jellegű épületén rajta maradt a keze 
nyoma. Az édesanya, Bretz Mária hoz
ta magával az írói vénát. Minthogy már 
fiatalon teljesen megsüketült, egyetlen 
szórakozása az olvasás maradt. A költő
nek egyedüli testvére, négy évvel fiata
labb húga, a konzervatóriumot végzett 
Sárika volt. Az apa vélekedését jól tük
rözi Járosi Andor egyik írása, amelyben

így idézi őt: „csakugyan olyan nagy köl
tő az én fiam? Hát akkor talán nem is 
olyan nagy baj, hogy nem lett belőle ren
des ember”. A család után egy fejezetben 
megismerjük Reményik szülővárosát, 
Kolozsvárt, ahogyan az verseiben tükrö
ződik. Tulajdonképpeni szülőházához, a 
Tholdalagi-Korda-palotához -  mint ver
sében vallja -  semmi sem köti, bár rajta 
áll máig emléktáblája. Apja felépíti óvá
ri, Szentlélek utcai emeletes családi há
zukat, közel Mátyás király szülőházához, 
s itt nő fel, itt él haláláig a költő. Kivéve a 
nyári hónapokat, amikor a Donát úti tor
nyos villában, a gerincen álló Donát-szo- 
bor alatt élvezik a természet nyújtotta 
örömöket. Innen nincs messzi a Szamos 
gátja, mely több versben szimbólumként 
is visszatér.

A gyermekkor és ifjúság fejezetében 
találjuk meg az egész kötet címadó ver
sét: kiskorában a költő gyakran val
lotta, hogy „lámpagyújtogató” szeret
ne lenni. Az is lett, átvitt értelemben. 
Neveltetésére legnagyobb hatással a ko
lozsvári Református Kollégium és osz- 
tályfőnöke-magyartanára, Imre Sándor 
volt. Osztálytársai közül Makkai Sándor 
és Mannsberg Árvéd váltak közeli bará
taivá. A kolozsvári egyetem jogi kará
nak hallgatójaként került Böhm Károly 
és Somló Bódog filozófiai hatása alá, az 
utóbbi halálára verset is írt. Itt ismerke
dett meg Olosz Lajossal. Egyetemi tanul
mányait nem fejezte be, ekkoriban jelent
keztek betegsége első jelei.

Alkotó évek cím alatt a szerző 
Reményik költői indulását, s pályája első 
szakaszát illusztrálja vallomásos versek
kel és címlapok másolataival. Első prózai 
írása a Dobsina és Vidékéhen (1915), el
ső verse a Herczegh Ferenc szerkesztet
te Új Idők ben (1916) jelenik meg. Első kö
tete egy Rilke-fordítás (1919), 1918-1920 
közötti verseit Csak így... címmel teszi 
közzé 1920-ban. A „sírkő dátum”, 1920. 
június 4-e és „széttépett hazája” megpe
csételi egyéni sorsát, valamint költésze
te további alakulását is. Rokonai, leg
jobb barátai, nőideáljai sorra távoznak az 
országból. A következő év elejéről szár
mazik egyetlen fontosabb irodalomszer
vezési tette: a Pásztortűz című hetilap 
megindítása. A cím és magyarázata saját 
programját is körvonalazza: „a pásztor 
nem álmodozik. Virraszt. Őrködik. Őrzi a 
gondjaira adott nyájat. És ha idegen, ha 
orzó fenyegeti — felkel és elzavarja azt”.

A következőkben kilenc személyhez kö
tődő fejezet következik. Hantz-Lám Irén 
felkutatja azokat a hölgyeket, valamint 
barátokat és költőtársakat, akik beírták 
magukat Reményik életébe és költésze
tébe. A férfiak mind közismert személyi
ségek, de a nők sorsának felderítése nem 
kis munka lehetett. Reményik négy-öt if
jú hölgyhöz is érzelemmel telített verse
ket írt. A korábbiaknál még a szerelem, 
az utóbbiaknál inkább csak a vonzódás 
szó a megfelelő a viszony jellemzésére. 
Valószínűleg egyik esetben sem gondol
hatott házasságra, hiszen nem tekintet

ték őt partiképes fiatalembernek, még 
ráadásul betegséggel is küzdött. Imre 
Ilonkával, osztályfőnöke és sógora húgá
val még egyetemi évei alatt ismerkedett 
meg. A szép barna lányt egyik jó barát
ja veszi feleségül 1920-ban, s távoznak az 
országból. Pedig versciklust intéz hozzá 
a költő, s 1935-ben bekövetkezett halá
la után is elsiratja. Szőcs Jenóné Szilágyi 
Piroska festőművész már asszony, ami
kor megismerkednek, úgyhogy inkább a 
művészet köti őket össze. Hiába írja:

Kifele, Testvér, nincs számunkra út,
De befele még sok ösvény vezet.
A magyar lélek kincses labirint.
Művész-testvérem, fogd az ecsetet!

Keményen fogd meg, mintha dárdát fognál,
Én is úgy fogom toliamat: kardomat.
Kapcsolja össze sajgó sebeinket
Egy néma, szörnyű életakarat.

(Toll és ecset)

A háromgyermekes Szőcs család 1921- 
ben szintén kivándorol, s a művésznő 
tíz év múlva meghal. Kettejük kölcsönös 
vonzalmának a verseken kívül egy igen 
szemléletes emléke is maradt, az 1924-re 
festett-írt „Tliri-Tliri” Kalendáriom. Ezt 
hetekre elosztva 50 finom akvarell díszí
ti, kifejezetten a költő részére készült fü
zet, s a művésznő felkérésére a költő csa
ládtagjai és barátai is írtak megemlékező 
sorokat a végére. E kalendárium több szí
nes oldalának, illetve csak rajzának a 
közzététele e kötet nagy nyeresége.

Keveset tudunk meg a költőnél jóval 
fiatalabb szociális nővérről, Pasztuska 
Eszterről, aki az 1930-as években hozott 
egy kis derűt Reményik életébe. Néhány 
elismerő sor és vers tanúskodik arról, 
hogy megérintette a magányos férfi szí
vét. Még inkább szakmai vonatkozású 
az 1920-ban született Sándor Judit köl
tői útjának egyengetése. Bár az 1940-es 
évektől a család elvonta az ifjú hölgyet a 
költészettől, Reményiknek nagy tiszte
lője és népszerűsítője maradt. O írt elő
szót a költő kiadatlan szerelmes verseit is 
tartalmazó 1990-es kötetéhez (Álmodsz- 
e róla?), ebben leszögezi: „»Szerelmi élet
ről« Reményik Sándorral kapcsolatban 
nem lehet beszélni, mert ez -  a szó min
dennapi értelmében — nem volt. Végtelen 
intelligencián, lelki finomságon, hatal
mas felelősségérzeten átszűrt, átszubli
mált gazdag érzésvilág volt, amely ilyen 
formában egyéni hang. Valóban »keve
sebb is, több is a szerelemnél«”...

A „testvérlelkek”, szellemi és költő
társak közül is csak ketten tartanak ki 
mindvégig Kolozsváron. Olosz Lajossal az 
egyetemi évek, gondolkodásuk közös filo
zófiai megalapozottsága köti össze. Olosz 
a világháború végén Kisjenőn telepedik 
le, úgyhogy ezután leveleznek, s néhány
szor Reményik meglátogatja. Az 1960-as 
évek közepén ezt a találó jellemzést ad
ja egykori barátja költői egyéniségéről: 
„Böhm Károly bölcseleti rendszerének 
egyik alaptétele volt az én projekciója. 
Sándor életműve ugyanez volt. Ami ben
ne morális érzés, művészi ihlet, tiszta 
szépséget alkotó erő volt, az úgy kris-

» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
tályosodott ki törékeny, beteges fiziku
mának titkos laboratóriumában, mint 
a ritka kövek születése, és amíg ő befe
le töredezett, szenvedett és pusztult, ad
dig azt, ami benne eszmei volt, artiszti- 
kus, rádium, sugárzó anyag, felhozta és 
kisugározta. Megtörtént az énjének pro
jekciója”.

E kötetből derül ki, hogy Áprily 
Lajossal olyan szoros költőbarátság fűzte 
össze Reményiket, amely akár a Petőfi- 
Arany barátsághoz mérhető. 1920 kö
rül ismerkedtek meg, s különösen Áprily 
1926-os Kolozsvárra költözése és Donát 
úti kertjének megvásárlása után gyak
ran találkoztak. Reményik annyi veszte
séget követően nehezen tudta elfogadni, 
tudomásul venni, hogy 1929-ben a Jékely 
család is távozott Erdélyből. Elmégy című 
versével búcsúzott Áprily tói:

A hegyek óriási kardala 
Kísérjen a határig Tégedet,
És zúgjon, harsogjon ítéletet 
Országok, népek és idők felett,
És fellebbezze meg a végzetet!
És csikarjon a csillagoktól ki 
Egy „viszontlátásig”-ígéretet!
A hegyek óriási kardala 
Kísérjen a határig Tégedet.

Kapcsolatuk azonban ezután sem sza
kadt meg, kölcsönös látogatások, egy
másnak írt versek tanúskodnak a ba
ráti érdeklődésről. 1939 őszén írta 
levelében Áprily: „Csodálatos volt, bizo
nyosan magasabb rendelés, hogy amikor 
annyi minden pusztult, mi halálig ta r
tó, egymást építő barátságot kötöttünk. 
Istenem, bár együtt maradhattunk vol
na! Én vagyok a nagyobb vesztes, mert 
neked sok melegszívű embered van ott, 
én pedig ődöngök ebben a megszokha
tatlan nagyvárosban, utánam nyúló kéz 
nélkül, gyökértelenül”.

Még fájdalmasabb volt a másik barát 
és lelki társ, Makkai Sándor elvesztése. 
A Pásztortűz szerkesztése, a közös iro
dalmi nézetek, heti találkozások a New 
York kávéház törzsasztalánál fűzték őket 
össze. S akkor egyszer csak Makkai vá
ratlanul távozott, s megírta a Nem lehet 
című cikkét: „A kisebbségi sors nem poli
tikai lehetetlenség, vagy legalábbis nem
csak az, hanem erkölcsi lehetetlenség”. 
Erre Reményiknek is cikkben kellett vá
laszolnia, utóbb levelezésben sem tudtak 
kiegyezni. „Nem állíthatok fel tételt kibé
kítő ellentétel nélkül, sem diagnózist az 
orvoslás reménysége híján. »A kisebbsé
gi kérdés megoldhatatlan«, mondod Te. 
Revízió lehetetlen háború nélkül, mond
juk itt mindnyájan, s mondják bizonyára 
ott túl is. A háborúba pedig belepusztul
hat az egész magyarság, sőt bizonyára be
le is pusztul, a megmaradt csonka rész is, 
és -  »az utolsó akácfáig« elveszítheti »szu
verenitását«. (Szegény, szomorú szuvere
nitás így is!) Ezt annyi tapasztalat után, 
gondolom, minden mélyebbre néző ember 
látva látja. Komolyan senki sem akarja 
itt. Nincs tehát igazam, ha cikked után a 
mi helyzetünk reménytelenségét fokozot
tabban érzem? De még versben sem mer

ném Úgy leírni, ahogy Te leírtad” — érvel 
Reményik.

A kitartó két hű barát a kirándulótárs 
és a lelkipásztor. Lám Béla volt az, aki 
gyakori depressziós rohamaiból ki tudta 
ragadni a költőt, szinte hetente magával 
vitte városkörnyéki, néha havasi kirán
dulásokra, s ezen alkalmakból számos 
vers született. Reményik halála után ál
lapította meg Lám: „Életművéből lassan 
sötét tónusú ércalak nő ki, mely mind 
magasabbra emelkedik, s tragikus ma
gányosságban tornyosul egy romba dő
lő világ fölé. Az égre szegezi váteszi te
kintetét, s csontos ökleit összeszorítva 
végső igazságokért viaskodik. Hangja 
már-már héroszi hang, melyhez nem il
lik a lantpengetés... Megdöbbenve né
zek fel reá, eszembe jut, hogy még nem
rég mellettem állott, átölelte a vállam és 
rám támaszkodott. Kutatva szemlélem 
szoborrá dermedt arcvonásait. És íme, 
egy száj szögletben puha vonalat fedezek 
föl, rejtett mosolyt, szemeiben hamiskás 
fényt látok, pajkos, gyermeteg öröm csil
logását”.

Az 1920-tól Kolozsvárt szolgáló már
tír lutheránus lelkész, Járosi Andor lel
ki támaszt biztosított a költőnek, első ol
vasója, megértő bírálója volt verseinek. 
A Pásztortűz munkatársi körébe is beil
leszkedett. Gyakran idézett, Az én lelki- 
pásztorom című versében vall róla a köl
tő:

Általad lett a templom menedékem,
És vigasztalásom, és otthonom.
És Te tetted, hogy megértettem én,
Hogy mégis több az Evangelium,
Több, mint a leggyönyörűbb költemény.

Míg Lám Béla évtizedekkel élte túl 
Reményiket, s most sírjának közelé
ben nyugszik a Házsongárdi temetőben, 
Járosi Andort 1944-ben az oroszok elhur
colják, s Magnyitogorszkban tömegsírba 
temetik.

Két fejezet foglalkozik Reményik be
tegségével, kezeltetésével és halálával. 
„A depresszió volt az a betegség, amely
ben Reményik Sándor fiatal korától szen
vedett. Akkoriban ismeretlenek voltak 
azok a gyógyszerek, amelyekkel ma en
nek a lényegében gyógyíthatatlan beteg
ségnek a tüneteit enyhítik. Az akkori or
vostudomány mindössze fizioterápiával, 
homeopátiával tudta csak kezelni” -  ol
vashatjuk. A hirtelen lelkesedések, fel
lángolások, s mint hosszabb tétlenségre 
kárhoztató letargiás, depressziós idősza
kok jellemzőek a neuraszténia e beteges 
formájára. De épp az e kórral járó lélek- 
állapotok szükségesek ahhoz, hogy néha 
nagy versek szülessenek. Reményik sok
szor panaszkodott szenvedéseire, de nem 
a legjobb helyen kereste a gyógyulást 
vagy legalább enyhülést. A hírneves or
vosokkal teli Kolozsvárról Nagyváradra 
já rt Schilling Árpád sebészfőorvos
hoz, aki a sokat bírált homeopátiát űzte. 
Heteket töltött ott, rendszerint Némethy 
Gyula pápai prelátus vendégeként a ka
nonoksoron lakott. Csak ritkán utazott 
Budapestre, hogy ott tényleges szakor
vosok segítségét vehesse igénybe. így 
Nagyvárad is helyet kapott Reményik

költészetében, olyan versek születtek itt, 
mint a gyakran szavalt-idézett Ahogy le
het.

Reményik a testét okolta szenvedései
ért, pedig ezek főleg a lélek túlfűtöttségé
ből adódtak:

Néha hittem, hogy összebékülünk
Én meg a testem.
Nem barátom volt,
Nyomorgatóm volt,
Túl szűkre szabott csalánköntösöm,
Zsarnokom, kivel egy verembe estem.

CCsalánköntös)

A halál közvetlen oka nem derül ki 
a kötetből: a mind betegebb lélek végül 
magával rántja a testet, leggyakrabban 
öngyilkossággal. Reményik esetében 
erre nincs utalás, bizonyára valamelyik 
létfontosságú szerve mondta fel a szol
gálatot. Egy évvel a bécsi döntés öröm
mámora után Kolozsvár gyászba borult, 
költői pásztorát temette. Jékely Zoltán, 
a költőbarát fia írt riportot, beszámolót 
a temetés záró mozzanatáról, mely igen 
beszédesen érzékelteti, hogy kit is kí
sértek ki a kolozsváriak a megszentelt 
házsongárdi földbe azon az őszi délutá
non.

A záró fejezetek inkább utóhangként 
csatlakoznak a könyvhöz. Reményik 
Sándor négy képmását elemzi H antz- 
Lám Irén. Nagy István 1926-ban, Gy. 
Szabó Béla 1940-ben, Takács Zoltán 
1942-ben míg Gergely István 2000-ben 
örökítette meg arcvonásait. Közülük a 
Nagy Istváné és a Takács Zoltáné az is
mertebb. A költőt Gy. Szabóval lelki ba
rátság is összekötötte, verset írt hozzá. 
Gergely István plakettje egy sorozat ré
sze, az arcéit ragadja meg. Ide is kap
csolható lett volna Vágó Gábor 2000-ben 
Kolozsvárra került Reményik-szobra. 
Erről az utóéletet tárgyaló fejezetben 
kapunk híradást. Itt az elismerő és di
csérő, elítélő és megbélyegző cikkek vál
takoznak aszerint, hogy melyik kor
szakban születtek. Emlékünnepélyek 
műsorai, Reményik-kötetek adatai so
rakoznak. A könyvet kronológiával egé
szítette ki a szerkesztő, hogy a félszá
zados életpályát Erdély és Kolozsvár 
történetével is össze lehessen kapcsol
ni, a fejezetek mozaikképeit folyamatba 
lehessen állítani. A külön névmutató és 
verscímmutató, valamint a Reményik 
életének kolozsvári helyszíneit bejelölő 
térkép könnyen használhatóvá teszik a 
kötetet.

Hantz-Lám Irén munkája a szélesebb 
olvasóközönséghez szól, de a szakiro
dalom számára is fontos adatokat ta r
talmaz, a Reményik-kutatásban meg
kerülhetetlen lesz. Ezt a kettős jelleget 
nagyszerűen szolgálja a könyv kivitele
zése. A Stúdium Könyvkiadó szépen ta
golt oldalakat, kitűnő minőségű kép- és 
szöveg-reprodukciókat, elegáns kötést 
biztosított ennek a nálunk még ritkaság 
számba menő albumnak.

A lámpagyújtogató. Reményik Sándor 
élete képekben és versben. Összeállította 
H antz-L ám  Irén. Stúdium Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 2007.
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XfÓCDEX -
Kölcsey Ferenc em berképe
[...] Milyen is volt valójában az a Kölcsey, akit 

Kossuth így jellemzett: „Egy erős lélek, törékeny test 
láncai közötti Az alábbiakban ismertetésre kerülő' kö
tet szerzője, Rókusfalvy Pál megállapítása is ezt eme
li ki: „A lélek embere volt, akikre ma nagyobb szükség 
van, mint technokrata közgazdászokra, mérnökökre 
vagy informatikusokra.” Ezzel mintegy röviden meg
fogalmazza könyve tartalmának fő irányát is. Mert 
hiszen miféle más szempontok foglalkoztathatnák a 
pszichológusszerzőt, mint a lélek világa.

Kölcsey filozófiai-pszichológiai gondolkodásmódjá
nak fontos momentuma, hogy a világ megismerésének 
folyamatában a filozófiát eszköznek tekinti a lélek meg
ismerése felé vivő úton. Ezt ő maga így foglalta öszsze: 
„A filozófia tárgya az emberi lélek.” A világ megismerése 
önmagunk és a többi ember ismeretén át lehetséges. Az 
egymáshoz kapcsolódó, egymásból következő gondolat
láncolat további megállapításai: amilyen az emberek
ről alkotott képünk, olyan a magatartásunk, amely a 
megismerés és a cselekvés egységében gyökeredzik. Az 
egyén magatartásából következtetni lehet az emberké
pére. Az emberkép változásával formálódik a magatar
tás is. „Az ember sorsát, a közösségeknek, nemzeteknek, 
az egész emberiségnek a történelmét a cselekvés, a maga
tartás alakítja. Egyedül az emberi tett az igazi történe
lemformáló eró'.” -  vonja le a következtetést Rókusfalvy. 
Könyve megírásának célját ennek a gondolatfüzérnek 
alapján úgy határozza meg, hogy Kölcsey és korának 
ilyen irányultságú elemzése támpontokat adhat napja
ink problémáinak megoldásához.

A könyv tematikai tagolódása, felépítése a követke
ző: az első részből Kölcseynek „az ember lényegéről” al
kotott felfogását ismerhetjük meg. Kiindulópont az a 
„bölcseleti embertan”, amelyből egy „tapasztalati lélek
tan” körvonalai bontakoznak ki. Ebben a részben tér ki 
a szerző Kölcsey tudományról és vallásról alkotott né
zeteinek bemutatására.

A második témakör az ember fejlődése és fejlesz
tése, következésképp itt kerülnek taglalásra Kölcsey 
neveléssel kapcsolatos elgondolásai. Kölcsey szava
it idézve: „az ember tökéletesíthető teremtmény”, vagyis 
szelleme, jelleme alakítható, tökéletesíthető. A nevelés 
fontos területe a hazafiság, a haza és a nemzet fogal
mának helyes meghatározása, ápolása. E téma alapos 
feldolgozása nem lenne teljes az örök érvényű nevelési 
végrendelet, a Parainesis elemzése nélkül.

A harmadik tematikai egységben kíván a szerző 
választ kapni és adni arra, hogy milyen volt Kölcsey, 
az ember, mégpedig a pszichológia, az erkölcs és a fi
lozófia szempontjainak figyelembevételével. Az iroda
lom által is ihletetten, pszichológusi lényegre látással 
fogalmazta meg a szerző a Kölcsey emberi jellemzését 
záró fejezetet A fény embere címmel. A költő maga is 
visszatérő motívumként használta a fény fogalmát, az 
emberből a hazára, a nemzetre áramló értelmi-érzel
mi sugárzás kifejezésére. Rókusfalvy rámutat a fény 
mélylélektani szimbólumvoltára is, amely a lelki ener
gia jelképe, a hívő emberek számára pedig Istent, a 
Megváltót és az öröklétet is idézi, vagyis mindenkép
pen a lehető legpozitívabb jelentéstartalommal bír. 
„Ahogyan a napfény a nap belsejéből sugárzik, úgy az 
ember fénye is belülről, a lelke mélyéről sugárzik kifelé 
s árad szét a szeretet erejével és a tudás, a kultúra vi
lágosságával. A lélek fénye ez. Vannak tehát „fényes lel
kek”. Kölcsey Ferenc ilyen volt.” -  fogalmazza meg a 
szerző nagy költőnk emberi jellemének lényegét. [...]

KAPRONCZAY KATALIN: Kölcsey Ferenc em 
berképe. -  VALÓSÁG, 2007/12.

-  H M fD E X

ZENE -  A CSENDEN TÚL
A lk o t v a g y  a la k ít?

„A csengettyűcsinálástl 
felfedezni csak az tudta, laki 
kedvese kék szemét elfeledni 
sohasem tudta.”

(József Attila)

Kedvem volna folytatni József 
Attila verssorait: a zenecsiná- 
lást felfedezni csak az tudta, aki 
szellemi világát elfeledni soha
sem tudta. A zene tipikusan nem 
evilági jelenség: a 3. Valóság szü
lötte. Az a kényszergetés, amivel 
közel akarjuk hozni a természeti 
Valóságához, meddő kísérlet volt 
és marad. Szeretünk a természe
ti jelenségek, élőlények zenéjéről 
álmodozni, és néha azokat a ze
ne (a megkomponált zene!) nyel
vére lefordítani. Innen a sok ma
dárhang zenei analógiája, a szél, 
a hullámok, a fény (szinesztéziás) 
„átköltésének” ezernyi kísérlete. 
Ezek a valóságfogódzók szerepel
nek a leggyakrabban a zenei is
mertetésekben is. A zeneszerzők 
is igyekszenek programokat adni 
műveiknek, hátha sikerül kiköt
niük az értelmezhetőség (zene
megértés) óceánjának valame
lyik kis szigetén.

Akár a csengettyűt, a zenét is 
CSINÁLJÁK. Ez azt jelenti, hogy 
mint termék, a mesterséges vi
lághoz tartozik, a 2. Valósághoz; 
emberi termék, kézműves fogla
latosság eredménye. A 19. száza
dig a zeneszerzés gyakorlati ú t
mutatások révén történt: csináld 
ezt így, azt a zenei frázist meg 
úgy. Születtek elméleti írások is, 
de rendszerint szintén gyakorla
ti hangszertanításhoz fűződve. 
Főleg az orgonista tankönyvek 
(mára 15., 16. századból) nemcsak 
orgonálni, de rögtönözni és kom
ponálni is tanítanak. Igazából 
szerkesztési elveket próbálnak 
meg rendszerbe foglalni (kontra- 
punkt, összhangzattan, formatan 
stb.), és a tanulók számára érthe
tően megfogalmazva szerkeszté
si utasításokat adni. Rendszeres 
zeneszerzés-tanítás csak a 19. 
század elejétől kezdődik, ami
kor kibontakozott a tömegtaní
tás, amely természetszerűleg 
azokat is a zeneszerző pályára 
vonzotta, akikben alig volt elhi
vatottság, és sokszor még zenei 
tehetség sem. Kialakult az a köz
hiedelem, hogy ha nagyon igyek
szik valaki, akkor a zeneszerzés 
-  akárcsak a hangszerjáték -  
MEGTANULHATÓ. Ekkor kez
dődött el az a folyamat, ami nap
jainkra érett globális jelenséggé: 
MINDENKI KOMPONÁL. Van 
ebben valami jó is, de sok benne 
az a hiedelem, hogy a zeneszer
zés csak afféle „csináld meg ma

gad” folyamat. Olvasd el könyv
ből a megfelelő utasításokat 
-  legyen az vízszerelés vagy hang- 
szerelés — és máris te magad is 
meg tudod csinálni. Az új, a még 
újabb, a legújabb zene partitúrá
it gyakran tekintik ilyen „szere
lői” útmutatásnak -  szövegükkel, 
„ábráikkal” együtt. Elég, ha rá
teszed a kezed valamelyik újító 
partitúrájára, és máris a tiéd a 
szerelési folyamat minden csínja- 
bínja. Igazából szerkesztésről van 
szó, még csak alakítgatásról sem. 
Néha zene(ruha)költemények 
születnek, néha csak átalakítá
sok, megtartva az eredeti szöve
get. Itt minden a 2. Valóság sík
jára vetült, konfekciótermékek 
születnek. Minden zeneszerző 
háttérbe szorul, aki nem szolgál
ta t (mert SZOLGÁLTATÁSRÓL 
VAN SZÓ) elég új anyagot a meg- 
csinálásához, „tanításához”. A 
szerkesztő-zeneszerzők hosszasan 
magyarázzák, hogy mit is csi
náltak, hogyan illesztgették ösz
sze az újonnan „tanult” elemeket. 
Külön elméletben számolnak be 
zenei „nyelvezetükről”, „forma-al
kotó koncepcióikról”. Esetenként 
még arra is kitérnek, hogy mi
ben valósították meg felfedezése
iket. A 21. századra nyüzsögnek 
az elméleti írások a zeneszer
zés módszereiről, újdonságairól. 
Viszont még sohasem olvastam 
egyetlen sort sem zenéjüknek a 
szellemi valósághoz való kötődé
séről. Pedig Hans Sachs így ta
nítja Walter lovagot zeneszerzés
re a Mesterdalnokokban: gondolj 
valami szépre, például a hajnal
ra -  Walter Évát pillantja meg a 
Paradicsomban - , majd például el
lentétére, az alkonyaira -  Walter 
múzsáját látja a Parnasszuson 
hogy végül a két látomás egyesül
jön a ragyogó délben - , Éva és a 
költészet múzsája azonosul egy
mással: ,,Parnass und Paradies!" És 
végül elkészül Walter versenyda
la, amivel a János-napi ünnepség 
fénypontjában elnyeri szerelme
se, Éva kezét. Az I. felvonásban 
Beckmesser jegyzi rovószéken a 
szerkesztési hibákat. A II. felvo
násban Hans Sachs „üti” ki ci
pőtalpon Beckmesser hibáit. Ez 
persze nem zeneszerzés-tanítás, 
hanem csak amolyan tudást el
lenőrző hibakeresés. Egész ta 
nításunk — mindmáig — meg
őrizte HIBAKERESŐ jellegét. 
Borzasztó, ahogyan a modern 
zeneszerzés leszorult a mester
séges valóság világába. A ze
ne költőiségéről szinte sohasem 
esik szó.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Májusi évfordulók
1 -80 éve született Ion Iano§i román kritikus

85 éve született Joseph Heller amerikai író 
150 éve született Rudnyánszky Gyula költő 
80 éve született Károlyi Dénes romániai magyar történész

2 -  235 éve született Henrik Steffens dán filozófus 
3 - 3 5  éve halt meg Abádi Ervin izraeli magyar író

135 éve született Hevesi Sándor irodalomtörténész 
120 éve született Juhani Siljo finn költő 

4 — 80 éve született Leon Baconsky román kritikus 
80 éve született Hankiss Elemér filozófus, kritikus 

5 - 7 0  éve halt meg Nagy Endre író
60 éve halt meg Sextil Pu§cariu román nyelvész 

6 -  370 éve halt meg Cornelius Jansen holland gondolkodó 
7 - 7 0  éve halt meg Octavian Goga román költő
8 — 340 éve született Alain-René Lesage francia író
9 — 90 éve halt meg George Co§buc román költő

70 éve halt meg Lux Terka írónő
10 -150 éve született Dimitrie Teleor román költő
11 -  50 éve halt meg Ion Breazu román irodalomtörténész

160 éve született Wilhelm Windelband német filozófus
12 -  130 éve született Massimo Bontempelli olasz író

180 éve született Dante Gabriel Rossetti angol költő
13 -  60 éve halt meg Milan Begovic horvát író
14 -  190 éve halt meg Matthew Gregory Lewis angol író 
16 -  85 éve halt meg Révai Károly költő

17 -  135 éve született Henri Barbusse francia író
18 -  80 éve született Domokos Géza romániai magyar író

120 éve született Eugeniu Speranjia román filozófus 
19-110 éve halt meg William Evert Gladstone angol szónok 
20 -  190 éve született Jens Christian Hostrup dán költő 
2 1 -3 5  éve halt meg Carlo Emilio Gadda olasz író 

90 éve halt meg Maiju Lassila finn író 
320 éve született Alexander Pope angol költő

22 -  100 éve született Ion C. Chitimia román irodalomtörténész
35 éve halt meg Gergely Márta írónő
135 éve halt meg Alessandro Manzoni olasz író
80 éve született Márki Zoltán romániai magyar költő
200 éve született Gérard de Nerval francia író

23 -  510 éve halt meg Girolamo Savonarola olasz szónok
110 éve született Heinrich Zillich romániai német író

24 -  85 éve született Ion Caraion román költő
85 éve született Dénes György szlovákiai magyar költő

25 — 190 éve született Jakob Bruckhardt svájci történész
26 -  100 éve született Alekszej Nyikolajevics Arbuzov

orosz drámaíró
27 -  230 éve született Giovanni Gherardini olasz író
28 — 140 éve született Claude Anet francia író

90 éve született Werner Bossert romániai német költő
29 — 50 éve halt meg Juan Ramón Jiménez spanyol költő
30 -  230 éve halt meg Francois-Marie Arouet Voltaire

francia író
31 -  235 éve született Ludwig Tieck német író
? -  960 éve született Omár Khajjám iráni költő

Feladat
Az embernek az a nagy feladata ezen a 

földön, hogy igyekezzen túllépni önmagán. 
Alejo Carpentier gondolatának folytatását 
rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A gondolat folytatásának első része. 

13. A hegy leve. 14. Magával visz az ár. 
15. Csendes Lizuka! 16. A közelebbin. 
18. Fosztóképző. 19. Trónfosztó ország- 
gyűlés színhelye volt. 20. Kitinpáncélos 
rovar. 22. Billegni kezd! 23. Idegen női 
név. 24. Német folyó. 26. Testmozgást 
végző. 28. Borért, sörért fizetünk. 30. 
Csalira ráharapó (hal). 32. Szervezet 
összejövetele. 33. Pláné! 34. Londonban 
szintén! 35. Török gépkocsik jelzése. 
36. ... Angeles, város az USA-ban. 37. 
Egyhangú közút! 38. Itatja az egereket. 
39. Tenger, angolul. 40. Telekvég! 41. 
Páratlanul irizál! 42. Halotti lakoma. 
43. Igen bizony! 44. Gyűlölt, megve
tett. 46. Repeta. 48. Vendéglői jegyzék. 
50. Oroszlán, angolul. 52. Azon a má
sik helyen. 53. ... culpa: az én vétkem. 
55. Ruhakészítő mester. 57. Szánó. 58. 
Szárazelem márkája. 60. Egykor, vala
ha -  latinul. 61. Ennek a tulajdona. 62.

Iszik egy keveset. 64. Idegen szavak 
előtagjaként hegy a jelentése.

FÜGGŐLEGES
1. ... Bikila, etióp atléta. 2. A ... leve

le, Ady Endre verse. 3. Sárkányröptetés. 
4. Kicsinyítő képző. 5. Varrómozdulatot 
tesz. 6. Ruha tartozéka. 7. Hajnalkő. 8. 
Titkon erre a helyre tesz. 9. Húz. 10. 
Keskeny vízfolyás. 11. Toleráns. 12. 
Valamit mondó. 17. Tóparti terület. 19. 
Későbbi időpontra halasztó. 21. Relatív, 
röviden. 23. Bajor ..., írónk. 25. Virágra 
repül a méh. 27. Visszavonul. 28. Mihók 
társa a mesében. 29. Barnásvörös. 
31. Hacsaturján személyneve. 32. 
Hátsó fertály. 35. Csésze jelzője le
het. 37. Hangosat szól. 38. Gléda. 39. 
Sajnálkozás. 41. Vályú. 43. Közterhet 
fizető. 44. A János és az Ilona is ez. 
45. Orosz női név. 47. Osztrák, olasz 
és svéd gépkocsijel. 48. Arculat. 49. 
Ausztráliai város. 51. Düledékes. 52. A 
gondolat folytatásának második, befejező ré
sze. 54. Szülő. 56. ítélkező személy. 58. 
Vandánium, oxigén és ittrium vegyjele. 
59. Amott, páratlanul! 62. Kilogramm, 
röviden. 63. Éneklő szócska.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 7. szá
mában közölt Embert 
hibájáról című rejt
vény megfejtése: Az 
embert a hibái rokon
szenvessé teszik. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 1 7
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