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Mindenidők csapdája
Minden hit öncsalás (!) -  akiben szellem 
ficánkol, fölméri-e a maga 
kárára ? -  Kísértésnek kitett jellem: 
a bűnök nem sebzik halálra, ha 
józanul körülnéz, és idejében 
rádöbben: „kik között élek, jaj, s éltem!”
(Lám, még oly lángelme is, mint Vidor Hugo, 
álnok fényekkel megcsalt, zavaros 
ifjúságától borsódzik -: még hogy a jó, 
szegény kis XVII. Lajos 
sorsán szánakozott, ha-ha-ha!) Van, akit 
ha behálózott egyszer a gálád múlt, 
megszökni képtelen -  hát felnagyít, 
drámává növeszt mindent, és megzápult 
agyával észre sem veszi, midőn 
a kor kész lakájjá, prostituált 
kiszolgálóvá tenni!...

Az időn
elégtételt senki sem vehet sajnos. -  
Vereség, hányattatás után, ha igaz, 
a szétrobbantott birodalmak baljós 
kísértetei láttán még kijárnak az 
elfogult, sanda sóhajok a képzelt 
nagyság tüzének, s a naiv vigasz, 
hogy még „egy Falstaff is jó útra térhet”.

2008. március 1.

Evolúció
Egy ló vonaglik; haldoklik talán(?)
Vak, lecsupaszítottbokor-talány 

se kökény, se som, se madárkenyér
--------- csak porréteg, már vastagon az ér
falát is megüli a mész, a rozsda.
A táj szemén kifolyt színek. Kifosztva 
a város is, a Híd utca, a Főtér.
A Pénzverőház sem hitelezőt kér, 
csak több kékséget és szabad teret.
Gyűl a beton; részvétlen népség. Átok. -  
A természet nagy és nemes lehet, 
csak a színeket be ne falazzátok!

(1990-es évek)

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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POMOGÁTS BÉLA

Bánffy Miklós (1874-1950)
Bánffy Miklós gróf valójában „rend

hagyó” jelenségnek számított a ma
gyar arisztokrácia képviseló'i között: 
ó'si történelmi család leszármazottja
ként, Erdély egyik leggazdagabb fő
uraként, sikeres magyarországi állam
férfiként választotta az írói és művészi 
hivatást, ilyen módon annak a „pol- 
gárosult arisztokráciának” a jellegze
tes képviselője volt, amelynek inkább 
a nyugat-európai országokban: angol 
és francia földön voltak reprezentán
sai, mintsem a közép-európai régióban. 
Kolozsváron 1873. december 30-án szü
letett, szülővárosában és Budapesten 
végezte tanulmányait, doktori címet 
szerzett, ifjúkora óta részt vett a poli
tikai életben, több cikluson át ország- 
gyűlési képviselő, 1906 és 1910 között 
Kolozs vármegye főispánja, 1912-től 
1918-ig a budapesti Nemzeti Színház és 
az Állami Operaház intendánsa, ebben 
a hivatalában Bartók Béla támogató
ja, 1921-1922-ben Budapesten Bethlen 
István kormányának külügyminisztere, 
később a Képzőművészeti Tanács elnö
ke. 1926-ban visszaköltözött Erdélybe, 
részben kolozsvári palotájában, részben 
hírneves bonchidai kastélyában élt, et
től kezdve vezető szerepet töltött be az 
erdélyi magyar kulturális élet mozgal
maiban. Mint író a Kisbán Miklós írói 
nevet használta.

Politikai pályafutásával párhuzamo
san bontakozott ki irodalmi m unkássá
ga, 1906-ban megjelent első színműve, a 
Naplegenda jelképes történet, az új esz
mék és az életrevaló fiatalok elkerülhe
tetlen győzelmét példázza. Ady Endre is 
elismeréssel szólt róla: „nemes legenda. 
Szimbolikus költemény (...) Nagy gondo
lat. Buja, költői, szép nyelv. Elegancia a 
fölfogásban. Mitikus és illatos homály 
(...) modern írás. Szeretettel dicsérjük 
Kisbán Miklós könyvét.” Ezt követte 
1913-ban az Attila hun király végze
tes történetét színpadra állító Nagyúr, 
majd néhány elbeszélés, ezek A haldok
ló oroszlán címmel 1914-ben jelentek 
meg. Közöttük olvasható a drámai mó
don szerkesztett Farkasok, amely azt 
beszéli el, hogy az 1784-es Horea-féle 
felkelés menekülő vezérét miként adják 
hóhérkézre korábbi bajtársai. A törté
net másik, jelképes értelmű szála pedig 
arról szól, hogy egy éhes farkascsorda 
hogyan falja fel sebesült vezérét. A tör
ténet szűkszavú tömörségének, az egy
mással szervesen összefüggő, egymást 
magyarázó kettős kompozíciónak balla- 
dás ereje van. Kovács László a későb
bi, sötét tónusú erdélyi történelmi no
vellisztika előfutárának nevezte Bánffy 
írását.

írói munkássága hazatelepülése 
után bontakozott ki igazán. Kiteljese
dett drámaíró tevékenysége, 1926-ban 
m utatták be Maskara című vígjátékát, 
a darab műfaji megjelölése szerint: 
„bolondságok három felvonásban”, ez 
a darabja valójában a Pirandello ne
véhez fűződő komédia erdélyi változa
ta, azt m utatja be, hogy miként hulla
nak le sorra a szereplők maszkjai. Az 
1929-ben bem utatott Martinovics cí
mű, klasszikus hagyományokat köve
tő történelm i drám a biztos lélektani 
érzékkel mutatja be azt, hogy a csá
szár ügynökéből miként lesz öntuda
tos, az életét is feláldozó forradalmár. 
A színdarabok mellett Bánffy Miklós 
regényeivel alkotott igazán m aradan
dót. Reggeltől estig (1927) című regénye 
mesteri eszközökkel mutatja be hősé
nek egyetlen napját, a modern irodalom 
emlékezéstechnikájával és időkezelé
sével tesz sikeres kísérletet. Fortéjos 
Deák Boldizsár memoriáléja (1931) cí
mű elbeszélésfüzére apokrif emlékirat 
formájában idézi fel II. Rákóczi György 
és I. Apafi Mihály Erdélyének életét. 
Emlékeimből (1932) című memoárja 
az 1916-os budai királykoronázás és a 
szerző 1919-es átmeneti bécsi emigrá
ciójának eseményeit m utatja be. A szü
lőföldre történő visszatérés u tán írta  
Haláltánc, Ellenségek, Mózsiás Ábris 
című elbeszéléseit, ezek más novellái
val együtt Farkasok (1942) című kötet
ében kaptak helyet.

Az írói kibontakozás folyamatát te 
tőzte be Bánffy Miklós háromrészes re
génye, az öt kötetben közreadott Erdélyi 
történet, az erdélyi magyar irodalom 
első korszakának legnagyobb szabá
sú elbeszélő vállalkozása. Elkészülése, 
megjelenése maga is közel egy évtize
det fog át: a Megszámláltattál... 1934- 
ben, az És híjával találtattál 1937-ben, 
végül a Darabokra szaggattatol 1940- 
ben került az olvasók elé. Hatalm as 
vállalkozás, nemcsak kivételes terje
delme, hanem epikai anyagának gaz
dagsága következtében is, irodalom- 
történeti helyét Nemeskürty István 
Babits Halálfiai és Kassák Egy ember 
élete című nagyregényei mellett jelöl
te ki. Bánffy Miklós a Ferenc József-i 
Magyarország arisztokráciájának élet
rajzát írta  meg, számot adva a tá rsa 
dalmi piramis csúcsán elhelyezkedő 
réteg életmódjáról, politikai m agatar
tásáról, kultúrájáról, ízléséről, szoká
sairól, egyszersmind az összeomlás fe
lé sodródó történelmi Magyarország 
utolsó éveiről. A regénytörténet egy 
évtizedet ível át: 1904 és 1914 között, 
történelmi értelemben mindenképpen

válságos évtizedet, amely során olyan, 
a regényben is megörökített események 
jelezték a hanyatlás menetét, m int a 
kiegyezés óta folyamatosan kormány
zó Szabadelvű P árt széthullása, az el
lenzéki koalíció választási sikere, majd 
kormányzati csődje, az 1908-as anne
xiós válság, a balkáni háborúk, majd a 
baljós korszak zárójeleneteként a sza
rajevói merénylet és a kirobbanó első 
világháború.

A Monarchia és a történelmi Ma
gyarország ebben az évtizedben indult 
el a végső bukás, a felbomlás felé, a 
hagyományos politikai vezető réteg, az 
arisztokrácia ekkor ju to tt a történelmi 
szerepvesztés végső állomásához. Az 
epikus visszatekintésnek ezért min
denképpen számvetésnek kellett len
nie: nemcsak a regény jóslatokkal te r
hes bibliai címe és mottója árulkodik 
erről, hanem epikai anyaga, illetve az 
elbeszélő és a tárgy viszonya is, amely 
szemléletesen mutatja meg az író és 
a főrangú osztály konfliktusát. Ez a 
konfliktus a regény tanulsága szerint 
végiggondol, érzelmileg mindazonál
ta l ellentmondások színezik. Bánffy 
nem kevés nosztalgiával emlékezik az 
arisztokrácia korábbi társadalm i sze
repére, ugyanakkor metsző iróniával 
szemléli dologtalan és fényűző élet
módját, hamis eszményeit; sajnálkozik 
szerepvesztésén, azt azonban jól tud
ja, hogy a történelem m ár kimondta a 
végső ítéletet a régi magyar társada
lom felett.

A regénytrilógia epikus anyaga há
rom nagyobb körben helyezkedik el, 
ezeknek a köröknek az ábrázolása vi
lágítja meg közelebbről az író kritikai 
szemléletét. Az első kör részben egy sze
relem, részben egy barátság története. 
Abády Bálint, a regény önarcképszerű- 
en megfestett központi hőse, az ifjúság 
érzelmi kalandozásai után ismét bele
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Bánffy Miklós -  Nagy Imre rajza (1938)
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szeret gyermekkori ideáljába, Milóth 
Adrienne-be, aki közben a tébolyodott 
Uzdy Pál felesége lett. A szerelem betel
jesülésének igen nagyok az akadályai, 
ezek azonban csak növelik, erősítik a 
kölcsönös érzelmeket, s a regény hő
se kétségtelenül ennek a jellemet végső 
próbák elé állító emberi kapcsolatnak a 
következtében lesz érett, felnőtt szemé
lyiség, aki mostoha körülmények köze
pette is képes k itartani a maga válasz
totta eszmények mellett. Az ő jellembeli 
szuverenitásának ellenképét Gyerőffy 
László szomorú sorsa mutatja, a tehet
séges zenész Abády unokatestvére és jó 
barátja, kettejük kapcsolatának törté
netéből is a regényhős jellemének fejlő
désrajza bontakozik ki.

A regény eme kettős lelki történeté
nek elbeszélését a századforduló iro
dalm ának egy-egy jellegzetes epikus 
hagyománya alapozza meg: a szerel
mi történet a késő romantikus re
gény, Gyerőffy elzüllésének realista 
színezetű rajza az „oroszos” elbeszé
lő irodalom ábrázolásmódját követi, a 
két írói megoldás közül kétségtelenül 
az „oroszos” realizmus hagyományai
nak átvétele jelentheti az esztétikai
lag értékesebb változatot. Ezt a kettős 
érzelmi történetet ellensúlyozza m int
egy a Bánffy művét m induntalan á t
szövő politikum: az erdélyi regionális 
politikai élet, a magyar országos po
litika, illetve az európai nagypoliti
ka eseményeinek és konfliktushelyze
teinek bemutatása, illetve azoknak az 
intézményeknek, a megyegyűlésnek, 
a Nemzeti Kaszinónak, a szabadelvű 
pártkörnek, a budapesti országgyűlés
nek a rajza, amelyeknek zárt köreiben 
lezajlanak a politikai csatározások, vi
ták  és intrikák. Az Erdélyi történet 
m int politikai dokumentumregény is 
érdeklődésre ta rth a t számot, a cselek
ménynek ez a szála azonban nem min
dig szövődik tökéletesen a regénytör
ténetbe: nemegyszer ismeretterjesztő, 
illetve publicisztikai betéteknek érez
zük a személyes történetet tagoló köz
életi jeleneteket, politikai eszmefutta
tásokat.

Annál szervesebben illeszkedik a 
nagyregény művészi építményéhez az 
epikus anyag harm adik köre: az arisz
tokrácia életmódját felidéző állóképek 
sora, a kaszinói összejövetelek, tánc- 
mulatságok, nagy családi ebédek, pes
ti lóversenyek, felvidéki és erdélyi va
dászatok hiteles, élményszerű rajza, 
amely egy hagyományok és szokások 
által teljes mértékben szabályozott 
egykori életforma benső rendjét, embe
ri levegőjét idézi fel az olvasó előtt. Már 
Illés Endre a regénytrilógia „pótolha
ta tlan  betéteiről”, „egy új, megsokszo
rozott, huszadik századi, az eredetinél 
színesebb és dúsabb Apor Péter-freskó- 
ról” beszélt, s valóban, az Erdélyi törté
netbe szőtt gazdag életképek az erdélyi

emlékírók: Apor Péter, Bethlen Miklós, 
Cserei Mihály memoárjainak epikai 
hagyományát keltik életre, a magyar 
elbeszélő irodalom m últjának egy igen 
érdekes, értékes fejezetéhez kapcsol
va vissza a századforduló bizony ma 
m ár fakóbbnak tetsző elbeszélő törek
véseit. Ezek az epikus freskóvá össze
álló életképek mutatják Bánffy Miklós 
nagyszabású művének legjobb értéke
it, egyszersmind az író tehetségének 
igazi karakterét: a festőiséget, a deko- 
rativitást.

Az életképszerű jelenetek minősí
tik legjobban az író és a tárgy viszo
nyát, azt a kettős m agatartást, amelyet 
Bánffy Miklós tanúsít az általa felidé
zett és ábrázolt társadalm i réteggel 
szemben. Ez a kettősség az azonosu
lásban és a szembefordulásban érhető 
tetten, következményei az írói világ
képben, illetve az ábrázolásmódban 
egyaránt megtalálhatók: a világkép 
szintjén az arisztokrácia hagyományos 
eszményeinek elfogadásában, ugyan
akkor életmódjának kritikai elutasí
tásában, az ábrázolás szintjén pedig 
abban az egymást kiegészítő nosztalgi
ában és iróniában, amellyel Bánffy sa
já t társadalm i osztályáról nyilatkozik. 
Gaál Gábor annak idején tévesen ítél
te meg a regényt, amikor számon kér
te rajta az arisztokrácia világának egy
értelmű elutasítását, azt a határozott 
kritikát, amely erkölcsileg és politikai
lag a legradikálisabb módon leszámol a 
főrendű osztály eszményeivel, m agatar
tásával, életvitelével. Ez az ítélet nem
csak azért volt értelmetlen, mert a re
gényben megnyilatkozó írói szemlélet 
helyett egy egészen más szemléletet, te 
hát egy másik regényt követelt, hanem 
azért is, mert az Erdélyi történet irodal
mi karakterét és értékét éppen a szem
lélet, a világkép és az ábrázolásmód 
imént jelzett kettőssége szabja meg. Ez 
a kettősség művészi értelemben sokkal 
gyümölcsözőbb lehetett, mint a kívánt 
egyértelmű állásfoglalás, a radikálisan 
elutasító bírálat, minthogy az író ilyen 
módon egyszerre lehetett az általa fel
idézett epikai világ bensőséges ismerő
je és kívülálló kritikusa, akinek szemé
lyes köze volt a tárgyhoz, amelyet leírt, 
világnézetileg, érzelmileg azonban már 
eltávolodott tőle, emlékeinek, tapaszta
latainak a nosztalgia és az irónia ket
tős fénytörése által adhatott érzelmi 
erőt, egyszersmind kritikai távlatot.

A kisebbségi m agyarság közösségi 
érdekei regényírói sikereinek teljében 
szólították ismét Bánffy Miklóst a po
litikai cselekvés küzdőterére. 1938- 
ban a bukaresti politikai válság kibon
takozását követve II. Károly „királyi 
d ik ta tú rá t” vezetett be, a m iniszterel
nökség m ellett kisebbségi főkormány- 
biztosságot állított fel, majd kisebb
ségi statútum ot adott ki. Betiltotta 
a politikai pártok működését, egye

dül engedélyezett szervezetként létre
hozták a Nemzeti Újjászületés Front
já t, ennek keretében alakult meg 
a Magyar Népközösség, amelynek 
Bánffy Miklós lett az elnöke. A nem 
sokkal ez u tán  bekövetkezett te rü le 
ti revízió után, amely Eszak-Erdélyt 
és a Székelyföl-det v isszajuttatta 
M agyarországnak, Bánffy visszavo
nult a politikai életből, és csak 1943- 
ban lépett fel ismét, midőn Kállay 
Miklós miniszterelnök megbízásá
ból Bukarestben tárgyalásokat foly
ta to tt Iuliu Maniu román ellenzéki 
pártvezérrel annak érdekében, hogy 
M agyarország és Románia együtte
sen váljon ki a háborúból, és a közös 
érdekek alapján állapodjék meg egy
mással a területi kérdések méltányos 
rendezéséről -  küldetését nem kísér
te siker.

Az író mindazonáltal továbbra is 
szót emelt a békés megoldások mellett, 
az 1944. augusztusi román „kiugrás” 
u tán  személyesen já r t  közbe Horthy 
Miklós kormányzónál, majd Dálnoki 
Veress Lajosnál, az erdélyi hadsereg 
parancsnokánál, hogy latba vesse be
folyását a mielőbbi fegyverszünet ér
dekében. Ebben a törekvésében az 
1944 őszén létrehozott Erdélyi Tanács 
tevékenységét tám ogatta. Mint há
borúellenes politikus és term észete
sen m int kiváló író ta lá lta  meg helyét 
a háború u tán  újjászerveződő erdélyi 
m agyar szellemi életben. M unkatársa 
lett az Utunknak, amelynek hasáb
ja in  Gaál Gáborral, Kós Károllyal és 
Szentimrei Jenővel együtt képviselte 
a nemzetiségi irodalom megújulását, 
a kolozsvári Józsa Béla Athenaeum  
kiadásában jelent meg Bűvös éjsza
ka (1946) című regénye, amely a ju 
goszláviai partizánharcok keretébe il
lesztve adja elő meseszerűen kalandos 
történetét, Az ostoba Li című háború
ellenes szatíráját is bem utatta a ko
lozsvári Állami M agyar Színház. Két 
nagyobb m unkán dolgozott még ekko
riban: 25 év címmel em lékiratait k í
vánta folytatni, s ennek során bőséges 
politika- és diplomáciatörténeti fejte
getéssel szolgált az újkori m agyar tör
ténelmet illetően, ez a műve 1993-ban 
láto tt napvilágot. A ham arosan meg
változó nemzetiségpolitikai kurzus 
azonban nem kedvezett annak, hogy 
a több mint hetvenesztendős Bánffy 
Miklós komolyabban bekapcsolódjék 
a változó Erdély m agyar közéletébe, 
néhány esztendő m últán áttelepült 
M agyarországra, nagy nyomorban 
Budapesten halt meg 1950. június 5- 
én. H alálával jelentékeny közéleti sze
mélyiség és hasonlóképpen jelenté
keny író távozott el, olyan konzervatív 
reformpolitikus és korszerűen realista  
írásművész, akinek szellemi hagyaté
ka nem nélkülözi az utókor elismeré
sére jogosult értékeket.
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SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER

Krisztus teste
-  Jöjjön gyorsan, plébános úr -  ron

tott be lelkendezve a plébánia konyhájá
ra Tódor, a kancsal sekrestyés. -  Jézus a 
karzat korlátjáról lóbálja a lábát!

-  Jézust a hollandok tavaly restau
rálták -  nézett az idős emberre rosszal
lóan a reggeliző' pap. -  Lehetetlen, hogy 
ilyen hamar kiestek volna belőle a sze
gek. Okleveles szakemberek végezték raj
ta a beavatkozást...

-  A kurva életbe az okleveles szakem
berekkel, atyám! -  szakította félbe felin- 
dultan a sekrestyés.

-  Tódor! -  tette le megütközve csorba 
bögréjét a plébános. — Isten szolgájához 
nem illenek a trágár szavak.

-  Hát még mindig nem érti, atyám?!
-  hadarta izgatottan a sekrestyés. -  Az 
igazi Jézusról van szó, Krisztus urunk
ról, akiről olyan áhítatosan szokott be
szélni a hívek előtt!

-  Már megint felöntöttél a garatra — 
ingatta a fejét szomorúan a plébános.
-  Menj szépen haza, s aludd ki magad, 
mielőtt a tizenkét apostolt is megpillan
tanád in persona a patakban horgászni.

-  Ma csak egy korty pálinkát ittam, 
atyám -  esküdözött a sekrestyés. -  Rég 
nem voltam már ilyen józan.

-  Jézus a szívünkben él -  próbálta jobb 
belátásra bírni a plébános.

-  Márpedig Jézus az előbb még a kar
zat korlátján ült -  makacsolta meg ma
gát a sekrestyés.— Jó lenne, ha igyekezne, 
atyám, Isten fiát mégsem illik megvára
koztatni egy rozoga falusi templomban.

-  Hát jó -  tett pontot az értelmetlen 
vita végére a plébános. -  Gyere, nézzük 
meg ezt a te „Megváltódat”.

Átvágtak a plébánia előtti poros siká
toron. A friss áprilisi szél szétzilálta a 
plébános vékonyszálú, szalmasárga ha
ját. Kétoldalt némán lapultak az agyagos 
földbe süppedt, megrokkant paraszthá
zak, a világháborús emlékmű turulma
dara időtlenségbe dermedve gubbasztott 
a kimarjult gránittalapzaton, s fent, a 
ferde templomtorony tetején rozsdásan 
meredezett a bádogkereszt a bolyongó ta
vaszi fényben. Minden a megszokott he
lyén volt, a plébánost mégis nyugtalan
ság fogta el. A stressz, a múltkor is ezzel 
volt bajom, futott át rajta, mielőtt a nyo
mában botladozó sekrestyéssel belépett 
volna a templom mészkőből faragott, ala
csony, boltíves bejáratán. A dohos félho
mályban egy férfi körvonalai rajzolódtak 
ki előtte. Ott állt az utolsó sor szélén, a 
karzatra vezető csigalépcső mellett, hát
tal a bejáratnak.

-  Békesség nektek! -  fordult feléjük 
lassan. -  Meguntam fent várakozni...

-  Jó napot -  szólt rá szárazon a plébá
nos.

Valamit akart még mondani. Olyasmit, 
hogy nem szép dolog becsapni a jóhisze
mű embereket, főleg manapság, amikor 
egyre kevesebben tudnak különbséget

tenni az áldozati ostya és a chips között. 
Hogy a maroknyi hívő meggyőződéséből 
nem szabad gúnyt űzni, és a Szentírás 
amúgy is teljességgel alkalmatlan a ko- 
médiázásra, csak néhány elvetemült író 
képes eljátszadozni vele. Közben azon
ban a sekrestyés felgyújtotta a villanyt, 
s a feddő szavak a torkán akadtak. A vele 
szemben álló férfi mintha az ikertestvére 
lett volna a templom kőrisfából faragott, 
nikkel szegekkel keresztre rögzített, em
ber nagyságú Jézus-szobrának, amelyet 
tavaly augusztusban a fiatal rotterdami 
restaurátorok oly szakszerűen helyreállí
tottak a középkori festett kazettás meny- 
nyezettel együtt. Egy végtelennek tűnő 
pillanatig úgy érezte, mintha ugyanaz az 
átható szempár meredt volna rá szemből 
és felülről is, a feszület irányából. Csak 
az öltözetük különbözött: míg a szobron a 
hagyományos ágyékkendő fehérlett, ad
dig az előtte álló férfi szakadozott far
mert és kifakult kék pólót viselt.

-  Lehetetlen -  nyögte ki nagy sokára. 
-  Ez egyszerűen képtelenség...

-  És ezt pont te mondod nekem? -  mo- 
solyodott el a másik. -  Te, aki belőlem 
élsz idestova huszonhét esztendeje?

-  Na látja, plébános úr, hogy nem az 
italtól van -  suttogta a háta mögött meg- 
illetődötten a sekrestyés, és lassan, öre
gesen térdre ereszkedett.

-  Állj fel -  szólt rá zavartan a fiatal 
férfi. -  Már annyi képmutató ember ve
tette térdre magát előttem, hogy ideje 
volna valami más jelt kitalálni azon ke
vesek számára, akik még valóban hisz
nek bennem.

Tódor föltápászkodott az egyenetlen 
kőlapokról, s érthetetlen szavakat mor
molva, tapintatosan a bejárathoz hátrált.

-  Manapság már szinte mindenkinek 
van hasonmása -  magyarázta fakó han
gon a plébános. -  Nehéz megkülönböztet
ni az eredetit a hamisítványtól...

Még soha nem volt ilyen kínos hely
zetben. Hívei és feljebbvalói egyaránt jó 
papnak tartották. Mindig pontosan és 
szakszerűen kiszolgálta a rábízott szent
ségeket. Vigasztalt, dicsért, dorgált, 
amint éppen kellett, egész pályafutása 
során felebarátai lelki gyarapodásán fá
radozott. Találkozott ugyan eszelős vagy 
tompa tekintetű asszonyokkal és férfi
akkal, néha gyerekekkel is, akik égi lá
tomásokról, csodás jelenések megtapasz
talásáról számoltak be neki, valahogy 
azonban sohasem tudta komolyan venni 
őket. Pál apostolra gondolt ilyenkor, vá
lasztott szentjére, aki egyszer sem látta 
Krisztust, mégis az 0  tanításai szerint 
élt és cselekedett.

-  Pedig én vagyok az -  nevetett rá biz
tatóan a másik, és pólóját felhúzva meg
mutatta az oldalán fehérlő heget. -  Higgy 
csak bátran a szemednek, az értelem 
ilyenkor elhomályosítja a látást. -  Ha 
akarod, meg is tapinthatod.

A plébános tiltakozása jeléül egy lépést 
hátrált.

-  Miért éppen ide? -  kérdezte később, 
kínosan ügyelve arra, hogy a mondatból, 
amennyire csak lehet, kiszűrje a szemé
lyes jelleget.

A dolgozószobájában ültek, és koffein
mentes kávét ittak szaharinnal.

-  Hogy néznék én ki a Vatikánban? 
Vagy valamelyik hittudományi egyetem 
katedráján? -  kérdezett vissza szelíden a 
vendég, akit ő még gondolatban is ódzko
dott másként megnevezni. -  Gondolj csak 
bele, csupán néhány sort írtam le életem
ben, azt is a porba, s a mesterségek közül 
is csak az ácsmunkához konyítok vala
micskét. Az ilyen helyeken érzem jól ma
gam -  mutatott körbe a rozoga bútorok
kal berendezett kopott helyiségben.

Miközben a férfi lepihent a vendégszo
bában, a plébános azon töprengett, hogy 
mitévő legyen. Adott két lehetőség, pró
bált nyugodtan érvelni, ahogyan azt va
lamikor régen a teológián tanították 
neki. Vagy egy Krisztus-utánzó szélhá
mosról van szó, vagy a valódi Krisztusról. 
Ha az előbbi állítás igaz, akkor mihama
rabb meg kell szabadulnom tőle, mielőtt 
a falubeliek fejét is teletömné a hazugsá
gaival, vagy a média hiénái kiszimatol
nák a jelenlétét. Már látta is maga előtt 
az újságok szalagcímeit: Égi látogató egy 
vidéki plébánián vagy Újabb misztikus 
átverés: a Megváltóról kiderült, hogy kö
rözött személy. Ha viszont az ellenkezője 
igaz, akkor... Bármennyire is igyekezett 
azonban, hogy lelkileg ráhangolódjék er
re a lehetőségre, sehogy sem sikerült ne
ki. Miközben ott tépelődött a könyvekkel 
megrakott, alacsony mennyezetű, s az idő 
láthatatlan füstjétől barnára pácolódott 
szobában, ahol huszonhét esztendeje íro
gatta rendületlenül a prédikációit, rádöb
bent, hogy mi is a baja, pontosabban: vég
re ki merte mondani az igazságot, amit 
hosszú éveken át önmaga előtt is elhall
gatott. Egész eddigi papi szolgálatom 
alatt úgy hirdettem Krisztus igéjét, hogy 
valójában nem hittem isteni létezésében. 
Nem a szokványos keresztény képmuta
tásról volt szó, a közösség előtti buzgó bo
hóckodásról, amelynek fő célja elhitetni a 
többiekkel, hogy művelője mindenki más
nál jobb keresztény. O valóban meg volt 
győződve a keresztény értékrend helyes
ségéről, a felebaráti szeretet, az egymás
ra figyelés, a megbocsátás emberformá
ló erejéről, és másokat is igyekezett erre 
az útra terelni. Csak éppen nem hitt a 
mindezt beborító misztikus mázban, a 
tömjénfüstillatú túlvilági történetben. Ez 
az alak azonban a szobor életre kelt má
saként még az ő sziklaszilárdnak gondolt 
hitetlenségét is megingatta.

Most azonban, hogy túl volt mindezen, 
és újból megerősödött hitetlenségében, 
mintha vasabroncsok szorításából szaba
dult volna, jólesően föllélegzett. Már csak 
egyetlen megoldásra váró probléma ma
radt: miképpen tudná rávenni a hamis 
messiást arra, hogy feltűnés nélkül le
lépjen? Tódor nem számít, mondhat majd 
bármit, róla úgyis tudja mindenki, hogy 
be szokott rúgni, s olyankor hetet-havat

4



HELIKON

összehord. Az lesz a leghelyesebb, ha be
lemegyek ebbe a transzcendens játék
ba, akkor lehet, hogy még ma továbbáll a 
meséjével másokat bolondítani, gondolta, 
s kora délután, amikor a férfi felébredt, 
úgy tett, mint akinek szemernyi kételye 
sincs már látogatója isteni származását 
illetően.

Beszélgetés közben az evangéliumokra 
terelődött a szó.

-  Furcsa -  jegyezte meg a vendég a 
Bibliában lapozgatva. -  Nem minden úgy 
volt, ahogyan itt leírták. Főleg, ami a tör
ténet végét illeti...

-  Baj van a Bibliával? -  kérdezte ér
deklődést mímelve a plébános.

-  Talán bennem van a hiba -  mondta 
elgondolkodva a férfi. -  Meglehetó'sen na
iv voltam, amikor úgy gondoltam, az em
beriség hagyni fogja, hogy megváltsák.

-  Azért vagyunk mi, az Úr szolgái, 
hogy segítsünk ebben -  válaszolta szem
rebbenés nélkül.

-  Amikor a legnagyobb szükségem 
lett volna megértésre, cserbenhagytak
— mondta mintegy magának a másik. -  
Én, az álmodozó égi fattyú, az Atya lé- 
leknemesítésre szánt vadhajtása, aki a 
történelem első mesterséges megtermé
kenyítésének köszönhetően jöttem a vi
lágra, bizony, csúnyán melléfogtam ezzel 
a kétezer éves kísérlettel. Azóta pedig, 
hogy világvallást csináltak belőlem, ne
vemhez kapásból keresztet társítanak 
az emberek, szegekkel átütött, megtöre
tett testet... Te viszont mintha máskép
pen gondolkodnál -  folytatta rövid szü
net után.

A plébános elkapta tekintetét a rásze- 
geződő szempárról.

-  Bocsáss meg, ha valamivel megsér
tettelek. Nem állt szándékomban meg
bántani téged -  mentegetőzött a vendég.
— Engedd meg, hogy ezt az éjszakát még 
itt tölthessem. Holnap hajnalban, nap
keltekor tovább indulok...

-  Természetesen -  bólintott megköny- 
nyebbülten a plébános. -  És különben 
sem kell elnézést kérned tőlem. A házam 
kapuja mindig nyitva áll előtted.

Lassan besötétedett. A plébános a tor
nác lépcsőjére telepedve egy ideig a kocs
mából áradó zavaros énekszót hallgatta -  
a sekrestyés vitte a prímet - , majd ő is 
nyugovóra tért.

Éjszaka addig még soha nem látott fé
nyességre riadt föl, vendége ott állt a szo
ba közepén, belőle áradt az a másvilági 
ragyogás.

-  Miért nem hiszel bennem? -  kérdezte 
tőle szelíden. — Ahelyett, hogy örvendenél 
a látogatásomnak, titokban megvetsz, 
csalónak tartasz. Bizonyosságot akar
tam neked hozni, hitet a hivatásodhoz, 
te mégis alig várod, hogy hitetlenséged
del magadra hagyjalak. Hát nem érted? 
Nélküled én sem lehetek teljes. Oldani 
vágyom és oldódni vágyom. Üdvözíteni 
vágyom és üdvözülni vágyom. Nemzeni 
vágyom és megfoganni vágyom. Dalolni 
vágyom és dallá válni vágyom. Ékesíteni 
vágyom és ékeskedni vágyom. Lámpád va
gyok, ha látsz engem. Ajtód vagyok, ha 
zörgetsz rajtam...*

A plébános tátott szájjal, elhűlve bá
multa.

-  Igen -  folytatta a fénybe öltözött alak 
- , az élet örömét hirdető Krisztus vagyok 
én. Szavaimat azonban kiforgatták, taní
tásomat átírták. Elegem van a szenvedés 
kultuszából. A világvallássá vált képmu
tatásból! Hogy két évezrede a szeretetet 
és megbocsátást szajkózva kínozzák és 
ölik halomra egymást az emberek!

A plébános fölugrott az ágyból.
-  Ke... -  szakadt ki a torkán. -  Kegye... 

-  kezdte újra, minden erejét összeszedve.
-  Kegyeleeem! -  törte át végre kiáltása 

az álom iszapos üvegfalát.
Ott feküdt az éjszaka sötétjében a ma

gas, keskeny ágyon, a verejtéktől át
itatott lepedők fojtogató szorításában. 
Remegő kézzel kapcsolta föl az olvasó
lámpát. Egyedül volt a szobában, a csend
ben, valahol a feje fölött egy szú percegett 
kitartóan a gerendában.

Horst Ante: Három figura létrával

S ha tényleg van Ő?l -  sajdult belé, s 
amint ott ült az ágya szélén, az éjszaka 
hamuszínűvé fakuló homályában, már 
tudta, hogy csak egyetlen mód van rá, 
hogy meggyőződhessék erről.

Mintha nem emlékezett volna rá, hogy 
hol van, a férfi zavaros tekintettel bámult 
rá, amikor fölébresztette.

-  Gyere, segíts rajtam! -  ráncigálta ki 
a vendégszobából az udvarra. -  Én tény
leg nem hiszek benned, de most esélyt 
kapsz, hogy bebizonyítsd, valóban létezel, 
és képes vagy arra, amit rólad írtak.

-  Nem! — kiáltotta a férfi. -  Másként 
is bebizonyíthatom, hogy én vagyok a 
Krisztus.

-  Minden más lehet trükk is! -  rázta 
meg a fejét a plébános. -  Már régóta az

illúziók idejét éljük. Ez az egyetlen, amit 
nem lehet szemfényvesztéssel megoldani.

A férfi kiszabadította a karját a plébá
nos szorításából, és elindult a kapu felé. 
A telihold sztaniolos fénye megcsillant a 
haján.

-  Szóval mégsem vagy te Jézus! — ki
áltott utána megkönnyebbülten a plébá
nos. -  Tudtam. Mégis csak nekem volt 
igazam. Istennek fia egy szép történet 
csupán. Misztikus esti mese, újtesta- 
mentumi szappanopera ájtatos happy 
enddel.

-  Hát jó, te akartad -  torpant meg a 
férfi a kapuban, és lassan, felemelt kéz
zel, mint aki megadta magát, visszament 
a plébánoshoz.

A plébános az udvar végi romos ká
polnába vezette, amit már évtizedek óta 
fészernek használtak. Megvárta, amíg 
a férfi levetette a farmerét és a pólóját, 
majd éterrel elkábította, és rongyot tö
mött a szájába, hogy ha majd magához 
tér, ne kiálthasson. A kalapács fejét is 
rongyba csavarta, hogy tompítsa a kopá- 
csolás zaját. Kereszt híján egy régi ajtóra 
feszítette föl. A hosszú, fényes acélszegek 
meglepő könnyedséggel hatoltak át az élő 
testen. Miután elkészült, a kútnál lemos
ta magáról a vért, majd visszatért a ká
polnába. Egy percig sem akarta szem elől 
téveszteni a másikat, később azonban, 
amikor a férfi magához tért, nem mert a 
szemébe nézni, s a nyöszörgését sem bír
ta sokáig hallgatni. így aztán bezárta a 
kápolna ajtaját, és visszament a házba. 
Órákon át lézengett a régi, rozoga búto
rok között. Még soha nem látta ilyen vi
gasztalannak hivatali lakását. Néha úgy 
tűnt, mintha szólítgatnák, segítségért kö
nyörögnének, amint azonban fülelni kez
dett, mindannyiszor kiderült, hogy hal- 
lucinált csupán. Szerencsére Tódor nem 
ment arrafelé, így az ő kényelmetlen kér
déseitől egyelőre megszabadult. Délfelé 
aztán már nem bírta tovább, és vissza
tért a kápolnába. A férfi teste fehéren vi
lágított a félhomályban. Még meleg volt, 
nemrég halhatott meg. A plébános bezár
ta maga mögött az ajtót, majd leült mel
léje a fatuskóra, és fejét a tenyerébe tá
masztva várakozott.

Harmadnap reggel a rendőr kísére
tében érkező sekrestyésnek kellett rátör
nie az ajtót.

-  Már mindenütt kerestük, plébá
nos úr! — lelkendezett. -  Azt hittük, ba
ja esett.

-  Én öltem meg -  nézett rájuk üres te 
kintettel a plébános, és kezét engedel
mesen előrenyújtotta, hogy megbilin
cseljék.

-  De hiszen ez csak egy szobor! — né
zett a deszkára szegezett fehér testre a 
sekrestyés. -  Az igazi Krisztus nem fá
ból van.

-  Olyan, mint a templombeli -  állapí
totta meg bajuszát rágcsálva, flegmán a 
rendőr.

-  A kurva életbe! -  üvöltötte a plébá
nos. -  Hát nem értik?! Megöltem Krisztus 
Urunkat!

^Részlet egy apokrif János-evangélium- 
ból, Weöres Sándor fordítása.
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Beszélgetés a negyvenéves Sántha Attilával
/

E le te s  i r o d a lo m ,  s z é k e ly ü l
Hogy érzed magad negyvenévesen? 

Alkotó emberként sok vagy kevés ez a negy
ven esztendő'?

Nem nagyon szeretek erről gondol
kodni, egyszerűen eljött ez az életkor is. 
Azt viszont határozottan érzem, hogy 15- 
20 évvel ezelőtt úgymond sokkal „tehet
ségesebb” voltam. Akkor olyan gondo
latok foglalkoztattak, amelyek ma már 
nem létkérdések számomra. Az, hogy ho
gyan csináljunk irodalmat, mit nevezünk 
jó irodalomnak, milyen az az irodalom, 
amely igazán ízlésünk szerint való -  nos, 
ezek a lehető' legfontosabb kérdések vol
tak. Mára már nem nyugtalanítanak 
annyira ezek a dolgok, hagyom, hogy 
történjen, aminek történnie kell.

És minek kell történnie?
Az utóbbi években nagy változás volt 

az életemben: hazaköltöztem Kézdivá- 
sárhelyre. Addig úgy voltam székely köl
tő', hogy úgymond, „emigrációban” éltem 
Kolozsváron. Azóta családot alapítot
tam, van egy gyermekem, házat építet
tünk. Ha kimegyek a kertembe, ott a 
hagyma, amit mi ültettünk, ott a salá
ta, van egy kutyám, egy macskám -  eze
ket mind gondozni kell. Egyre inkább 
úgy érzem, hogy ezek a valóban fontos 
dolgok az életben. Irodalmi szempontból 
nehezen tudnám megmondani, hogy mi 
fog történni. Az utóbbi idó'ben nagyon 
keveset írtam, ezt akár úgy is lehet ér
telmezni, mint egyfajta alkotói válságot. 
Remélem azonban, hogy egyszer túllé
pek ezen is.

A negyvenedik születésnapod története
sen egybeesik a transzközép „megalapítá
sának” tizenötödik évfordulójával. Az első' 
nagy E lőre to lt Helyőrség-nemzedék tag
jai közül többen -  például Orbán János 
Dénes -  utólag azt nyilatkozták, hogy a 
transzközép tulajdonképpen egyfajta iro
dalmi blöff volt. Mennyire gondoltátok 
mégis komolyan -  vagy mennyire lehet ko
molyan venni a blöffölést?

Az a kérdés, hogy mit tekintünk blöff- 
nek. Azt is lehet blöffölni ugyanis, hogy 
blöffölünk -  az az érzésem, hogy in
kább erró'l van most szó. Olyan érte
lemben nyilván lódítottunk, hogy tud
tuk: nem lehet már irodalmi irányzatot

teremteni, mert a világ már túlhaladt 
ezen a fázison; de amit mondtunk, azt 
nagyon komolyan gondoltuk. Tehát fog
tuk magunkat, és leírtuk, hogy milyen a 
jó irodalom, illetve, hogy szerintünk mi
lyennek kellene lennie. Hogy ezeket az 
elképzeléseinket el lehessen valahogy 
adni, be kellett csomagolni szépen, te t
szetősen, és mi éppen ezt tettük. A múlt 
század végén még éltek a század első fe
lének a nosztalgiái, amikor a moder
nizmus tetőfokán mindenki művészeti 
irányzatokat alapított. Részben ezt a faj
ta nosztalgiát lovagoltuk meg, és úgy ad
tuk el a transzközepet, mintha lett vol
na megoldásunk az élet nagy kérdéseire, 
mintha a transzközép jelentette volna 
ezt a megoldást. Minden irodalmi irány
zat arról szól ugyanis, hogy neki van vá
lasza az világ nagy problémáira. Ugyan 
közben kiderült -  erre volt jó a moder
nizmus vége és a posztmodern - , hogy az 
élet nagy kérdéseire nincsenek válaszok, 
és valószínűleg nem is lehetnek, mégis 
úgy adtuk el az általunk alapított irány
zatot, mintha lennének. Úgy tettünk, 
mintha hinnénk abban, amit csinálunk, 
és olvasóink úgy tettek, mintha hinné
nek nekünk — ez valószínűleg azért mű
ködött, mert tényleg hittük, hogy abban 
a pillanatban ez a lehető legtöbb és leg
hatékonyabb, amit költő megtehet.

A kilencvenes évek első felében nemcsak 
költőként debütáltál, de talán nem téve
dünk, ha azt mondjunk, hogy te voltál an
nak a nemzedéknek a legfőbb teoretiku
sa is. Ebbéli minőségedben hogyan látod a 
transzközép irányzat hatását, jelentőségét?

Meglepően, sőt remények fölöttien 
nagy volt a hatása, mivel úgy érzem, si
került azt kimondani, ami a levegőben 
volt. Kiderült, hogy sokan gondolkoztak 
ugyanúgy az irodalomról, mint mi (és az 
is kiderült, persze, hogy sokan nem -  de 
érdekes módon azoknak, akik nem értet
tek egyet velünk, volt a legfontosabb sze
repük a transzközép népszerűsítésében, 
hisz senki sem figyel fel ránk, ha ők nem 
kezdenek támadni minket). A 90-es évek 
elején Erdélyben a programatikus transz- 
szilvanizmus tobzódásának lehettünk ta
núi, nagyon erősen jelen volt a „templom

és iskola” jegyében fogant irodalom- és 
életszemlélet. Magyarországon pedig ép
pen ellenkezőleg: tombolt a programati
kus posztmodernizmus, az irodalom ol
vashatatlanná, szövegcentrikussá vált...

Nem vers volt, hanem szöveg...
Pontosan. Az egyik szöveg a másik

ra reflektált, és ennek a fajta irodalom
értelmezésnek nem sok köze volt az én 
életemhez, vagy más olvasó életéhez. 
Mostanában került a kezembe a Magyar 
Lettre egyik 1997-es száma, amelyben 
interjút közölnek Esterházy Péterrel. 
O ott azt mondja, hogy nem igazán ér
ti a fiatal magyar irodalom lázadását a 
posztmodern ellen, mert a magyar iro
dalomban nem volt efféle szövegiroda
lom, ezért tulajdonképpen értelmetlen 
„életes” irodalomról beszélni, mint ahogy 
azt a fiatalok teszik, hiszen a magyar 
irodalom mindig is életes irodalom volt. 
Szerintem meg abban a pillanatban — a 
’90-es évek elején -  éppenhogy nem volt 
életes irodalom, és ezt a szövegirodalom 
ellen fellépő (vagy arról tudomást nem 
vevő) írók nagy sikere mutatja. Ezért 
volt szükség a transzközépre is, hogy fel
robbantsa az éppen önmagában tobzódó 
irodalomelméleti diskurzust. Ez az atti
tűd volt az, amely a mi fellépésünk után 
nagyon gyorsan teret hódított. És nem
csak Erdélyben, mert itt a hagyományok 
újraértékelése kicsit lassabban ment, 
hanem Magyarországon is, ahol gyor
sabban lezajlott a szöveges posztmodern
nel való szakítás. Akkoriban jelentek 
meg a porondon Téreyék, Szálingerék, 
majd Varró Daniék, és ebben a transz
középnek is nagy szerepe volt. Olyan iro
dalmat igyekeztünk művelni, amely ol
vasóbarát, amely tudatosan közeledett 
az olvasóhoz, és -  ha hiszed, ha nem -  
ez abban a pillanatban elég szubverzív 
tettnek számított.

Hogyan fogadták ezt a fiatalos lendüle
tet az idősebb írógenerációk? Az E lőre to lt 
H elyőrség folyóirat mellett ugyanis kon
zervatívabb fórumokon is otthonra talál
tatok: például a H elikon  -  Fekete Vince 
által szerkesztett -  Serény M úm ia című 
„fióklapja” révén...

Erdélyben, mint már jeleztem, más 
volt a helyzet, mint Magyarországon.

Sántha A ttila
1968. március 5-én született Kézdivásárhelyen. Középiskoláit a kézdivásár- 

helyi Nagy Mózes Gimnázium matematika—fizika szakán végezte 1986-ban. A 
Babe§-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán 1995-ben magyar-angol szakon, 
1996-ban szocio-etno-lingvisztikából szerzett diplomát. 1996 és 1999 között a sze
gedi JATE irodalomelmélet szakos PhD-hallgatója, szakterülete a populáris iro
dalom elmélete. 1992 és 1994 között a kolozsvári Echinox diáklap magyar olda
lainak szerkesztője. 1994-től az Előretolt Helyőrség irodalmi folyóirat alapítója és 
felelős szerkesztője, az Előretolt Helyőrség Könyvek sorozatszerkesztője. 2002-től 
az Erdélyi Magyar írók Ligájának (É-MIL) ügyvezetője, 2004 és 2005 között elnö
ke, azóta szabadúszó. Kötetei: Münchhausen báró csodálatos versei (Erdélyi Híradó 
Kiadó, Előretolt Helyőrség Könyvek, Kolozsvár, 1995); Az ír úr (Erdélyi Híradó 
Kiadó, Kolozsvár, 1999); Kemál és Árnál (Ulpius-Ház, Budapest, 2004); Székely szó
tár (Havas Kiadó, Kézdivásárhely, 2004). Díjak: Sziveri János-díj (1996), Kolozsvári 
írók Szövetségének Díja (1997). Verseit román, angol, albán nyelvre fordították.

6



HELIKON
Paradoxonként hangozhat, de annak el
lenére, hogy itt nehezebben sikerült meg
változtatni az uralkodó szemléletet, a írói 
közeg mégis sokkal nyitottabb volt, mint 
Magyarországon, ahol azonnali hatása 
volt a mi fellépésünknek. Ezt talán két 
dologgal lehet magyarázni. Egyrészt élt 
„a mi fiunk” szindróma: a ’80-as évek vé
gén nem nagyon volt irodalmi utánpótlás, 
úgy tűnt, Erdélyben megszűnik a magyar 
irodalom, ezért amikor megjelentünk, ör
vendtek, hogy egyáltalán vagyunk. Még 
ha kicsit sárgák, kicsit kisebbek, kicsit 
savanyúbbak voltunk is az idősebb írótár
sak szemében az elején, de űrt töltöttünk 
be, ezért azt mondták, hogy „a miénk!” 
Másrészt ebben az idősebb generációban 
élt annak az emléke, hogy a hatvanas 
évek végén ők is ilyen lendülettel indul
tak, hasonló csatákat kellett megvívniuk 
-  bár teljesen más körülmények között -, 
ezért ha nem is értettek velünk egyet, de 
rokonszenveztek velünk.

Annak az újszerű szemléletnek, amelyet 
a nemzedéked képviselt, volt egy kifejezet
ten hozzád, a te írásművészetedhez kötő
dő vonatkozása: a székely elem. A magyar 
irodalom, amely többnyire ragaszkodott a 
normatív nyelvhasználathoz, addig mint
ha hanyagolta volna a regionális nyelvi ele
mek beemelését a „magas literatúrába"...

A magyar nyelv védelmében nagyon 
sok bűnt követtek el az idó'k folyamán. 
Mi, magyarok, előszeretettel ítéljük el 
a románokat azért, mert az alkotmány
ban az ország „egységes és oszthatatlan 
nemzetállam”-ként szerepel -  csak arról 
feledkezünk meg, hogy a magyar nyelv 
védelmében hasonló szemléletet érvé
nyesítünk mi is. A magyar nyelv egysé
ges, ez ellen nincs apelláta, ebből kilógni 
nem szabad. Ez szerintem óriási tévedés: 
a különböző nyelvjárások, a székelytől a 
palócig, nagyon sok értéket hordoznak, 
bűn nem visszaadni ezeket az értékeket. 
Ráadásul ha az eltérő nyelvhasználat egy 
sajátos, másfajta gondolkodással is tá r
sul, mint például a székely esetében, ak
kor ebből nagyon érdekes dolgok szület
hetnek. Én sosem gondoltam azt, hogy az 
Akadémia által elfogadott norma alapján 
vagy maximum pesti szlengben kéne ír
ni. Azért írtam így, „székelyül”, mert így 
éreztem jól magam, így tudtam kifejezni 
a legjobban a gondolataimat.

Sosem érezted azt, hogy más vidékeken, 
ahol nem ismerik a székely nyelvjárást, 
ez hátrány is lehet -  az olvasottság szem
pontjából?

Nem hiszem, hogy ez hátrány lenne. 
Nagyon sokszor olvastam fel Magyaror
szágon is a székely verseimből, és teljes 
meglepetésemre a hallgatóság élvezte. 
Annyira azért érthetőek ezek a versek, 
hogy a szövegkörnyezetből ki lehessen 
következtetni a tartalmukat. Ez ráa
dásul egyfajta játék az olvasó számára: 
hogyan lehet egy magyarul hangzó, de 
mégsem teljesen érthető szöveg értelmét 
kibogozni. Sok esetben ez a fajta játék 
sokkal érdekesebb az olvasónak, mintha 
egy „szabályos” magyar szavakból össze
álló szöveget olvasna, amelynek semmi 
értelme nincsen (gondolok itt a szövegiro
dalom egyes alkotásaira...).

Nemcsak költőként, de kultúraszervező
ként is foglalkozol a székely nyelvi értékek 
terjesztésével. Könyvkiadót működtetsz -  
Havas néven indult, ma Zelegor amely
nek első kiadványa a Székely  s zó tá r  volt, 
ezt követte több, „székely nyelven” íródott 
könyv...

Láttam, hogy számos érték elvész, a 
székely nyelvjárás, mentalitás értékei el
tűnnek. A mostani székely nyelvállapot 
sokkal rosszabb, mint 20 vagy akár 10 
évvel ezelőtt volt. Globalizálódó világban 
élünk, a tévé és a rádió egységesítően hat 
a nyelvre, ugyanazokat a magyar tévé- 
csatornákat nézik Székelyföldön, mint 
Budapesten. Megpróbáltam újra kiadni, 
újra közkinccsé tenni azokat az írásokat, 
amelyek ma is hatnak, s amelyekről na
gyon megfeledkeztünk, mi, székelyek is. 
Ilyen például Laji bá Küsdeg nyüszkölé- 
sei, vagy Hosszú Zoltán Dani bája. Ezek 
a könyvek a székely nyelvállapotot és ész
járást őrzik meg -  ebből a szempontból az 
észjárás talán még fontosabb is, mint a 
nyelv.

A Székely szótárnak tudomásom sze
rint szép sikere van...

Igen, és ez abból fakad, hogy az embe
rek próbálnak visszanyúlni a gyökereik
hez, mindenki próbálja felfedezni a saját 
csoportját, s onnan meríteni valamiféle 
értéket a ma számára. A Székely szótár 
épp ezt az igényt elégítette ki. Egyébként 
nagyon sok nem székely vásárlója is van, 
őket valószínűleg az egzotikum varázsa 
vonzza.

Visszatérve a transzközépre: látsz- 
e a mai erdélyi vagy összmagyar iroda
lomban olyanszerű generációs megmoz
dulást, csoportosulást, mint a ti egykori 
nemzedéketek volt? Ha nincs, kellene-e 
lennie?

Nem látok most ilyent. És ez nem is 
baj, mert azt jelenti, hogy valamennyi
re normálisan kezd működni az irodal
mi rendszer. A mi esetünkben azért volt 
szükség egy ilyen erős nemzedéki fellé
pésre, egy generáció kreálására, mert 
véleményünk szerint az irodalom tévú
ton já rt -  Erdélyben egy adott irányban, 
Magyarországon egy másik irányban, de 
nekünk egyik irány sem tetszett. Ennek 
a megváltoztatására egy önálló irodalmi 
irányzat megalapítása hatékony eszköz
nek tűnt. Ma már nincs ilyen helyzet, és 
ez azt mutatja, hogy a viszonyok az iro
dalmi életben is normalizálódtak. Ma 
egyszerűen szerzők vannak, akik között 
vannak tehetségesek és kevésbé tehet
ségesek, és ezek a szerzők többé-kevésbé 
érdemeik alapján foglalják el helyüket a 
kortárs irodalomban.

Említetted, hogy íróként mostanában 
egy kicsit megtorpantál. Mégis, mire szá
míthatunk tőled legközelebb?

Most éppen egy gyerekregényen dol
gozom, az lesz a címe, hogy A napsütöt
te ház meséi -  úgy látszik, megihletett az 
apaság. Lesznek benne kutyák, macskák, 
szarkák, és csirketolvajok kézrekerítésé- 
ről szól. Egy igazi, „rendes” verseskötet 
azonban még várat magára.

PAPP ATTILA ZSOLT

SÁNTHA ATTILA

Nagy, fekete v irág  
a  télben
Reinhold Alfréd* utolsó verse

Ma este csendesen elalszom 
s az aggaszt csupán:

a fákkal mi lesz? 
Lesz-e majd nagy fekete virág 
mely lehajtja fejét a télben?

„A világ titkokkal teli”, mondtátok, 
„de a nagy titok mi?
A nagy fekete virág milyen?”
„Csak, virág" -  szóltam, 
nagy és fekete, de milyen?
Hát nézzetek magatokba 
szél verdesi csapzott erdőitek 
a környező bokrok legázolva

az énekesmadarak rég elmenekültek 
s csak a kereplő kattog szüntelen. 
Távol, erdőitektől távol 
egy asszony mond mesét 
de már messze, egyre messzebb.

Kérdem hát: a virágommal mi lesz? 
Ki csókolja meg szirmát a télben? 
Asszonyok jönnek felém

mindenhonnan 
közelebb, egyre közelebb.

S nem tudom mi a nagy titok: 
benne éltem.
Nagy, fekete virág a télben.

*Legnagyobb magyar költőink egyike, 
Reinhold Alfréd a magyar közvélemény 
számára úgyszólván ismeretlenül halt 
meg 1993 novemberében, Londonban, 
82 éves korában. Szülőhazájában nem 
jutott ki neki az ünneplés, csupán egy 
távoli provinciában, a kultúrák találko
zásának helyén fogadta Ót szívébe azon 
asztaltársaság, mely később a Múmiák 
köre néven vált ismertté.

M áris m á r
cin kakorában  zelegor
Berdózik két ricskó, 
buftiskodik Máriskó.
Aj, az azsagonjáró, a fuzsitus tepelák, 
a nyüslető zelegor, 
a hurutó, csupa luszt!
Máris a hiúba felmász,
a sok zakotán zakotál,
bőg, vinnyog, az arrán furulyáz!
O, szipog szegény, de a 
hiúból lelepcsen, 
a két ricskó vele berreg,
Máris forcsokán egy gusa kecmereg, 
s még mámi es hutyuruzza erőssen,

de Máris végül megnyuvasztja őket.
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LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ 

Hej, te híres görög cinka!
írta.:
Székely Árti vendégmunkás balladája

Mottó:
„Oh, Romejó, métt vagy te Romejó?”

(W. Shakespeare)

Hej, te híres görög cinka,
A szivem úgy kénoz:

Métt es vagy te Aphrodité,
S  főleg métt vagy Vénusz?

Kinevet a Lajcsi sógor,
S  akkó meg kell öljem!

Mi lesz velem, Székely Árti,
Benn, a jeges priccsen?

Hátha ott egy badibílder 
Engem seggbe-szájba...

Nem viszlek hát, görög cinka,
Szép Székelyországba.

Honnan születik 
az intellektual...izés Vers?
írta:
Sánta-Szótár Attila hajikuja

Hódolat Madách Imre Józsefnek

megbonyul* az Esz 
egy szikrát felsohajtva 
s kész es van a Vers

^megellik

Falusi bál
írta:
Sarjadék Ambrus népies gyűjtő gyűjtése

Sánta-limerikkbe átadógozta:
Sánta-Nyelvész Attila érzelmes szerkesztő

Hódolat Kovács András Ferencnek

Ecce’ vót egy cinka nálunk, úgy hítták, hogy Pál Ruth.
Szegén feje örökkétig petrezselymet árult.

Kérdeztem a bálba tölle: „Szabad-e!”

Reám nezett, s ászt monta, hogy „Basszad, he!”
S kárinkodott esszevissza csúful: „Carum caput...”**

**Kedvesem (latin)
(A szerkesztő' megjegyzése:
Mindenki láthassa, milyen feszülcség sül ki, 
mikó két szerelmes között nem talál a szőj

Búcsú a pajkos Amáltól
írta:
Az öreg Kemál dísz tikonnya

Kedves Árnál, kár volt rejaűlni a církulalapra! 
Három Amált basszak? Nincs nekem annyi Erőm...

KARÁCSONYI ZSOLT 
Sánta variációk

í.
Sánták, bénák, messzire néző lírai hadtest, 
Eljárt már az idő, laktok a seggem alatt.

2 .

Kígyók, békák, messzire néző lírai hadtest! 
Sírva zokogjatok itt! Sántha Attila kinyúlt.

3.
Kígyót, békát mond rád minden lírai hadtest: 

Lírai gólyamadár már csak Sántha lehet!

4.

Fénylik a pénz, ám tűnik a vers és tűnik a költő. 
Lírai végzeted épp vágtat Kézdi felé!

5.
Az Úr ostoraként pattogtál a Nagy Vizeken túl, 

Jöttél vissza akár megpatkolt lovagok. 
Sántán, misztikusan, sőt: vesztési szent lobogóval. 

Híres sámán voltál, rejt ma az ősi falu.
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SZŐCS GÉZA
Egy éjszakai telefonhívás története,
avagy egy székely költő viszontagságai a más-más nyelvi hazákban
-  Jó napot kívánok, Sántha Attila va

gyok, a Dunántúli Napló munkatársa. A 
Mongolian Airlines Ulán Bátor-i járatá
ra szól a jegyem, egyenest a Dzsingisz 
kán repülőtérre. (Hű, de dögös! ilyen 
nagymellű granicsárkák szolgálnak a 
határőrségen mostanában? azannyát, 
vajon sor kerül testi motozásra is?) Igen, 
igen... hogy hogy hívnak? azt hiszem, 
Sántha Attilának, az ember sokszor azt 
se tudja, fiú-e vagy lány bizonyos he
he... helyzetekben... (egek, mekkora du
dák...) én vagyok a domnu zsurnaliszt 
(és milyen áthatóan néz) a honnan is... 
a Dunántú... a Pinántúli Naplótól... 
hogy hova lesz a túra? ott van né, írja 
ajegyen... szóval, izé, akarom mondani 
Pulám Bátor... vagy hova is.

-  Na ne, kérném nem viccelni ve
lem, én doktor Sántha Attila... nem 
Otilo, hanem Attila... doktor szegedien- 
sis, úgy bizony, bizony, épp most jön ki 
egy könyvem a Letolt Gatya... az Előre 
Letolt Gatya... az Előre Letolt Helyőrség 
nevű kiadónál, igaz korábban már kijött 
hat vagy hét példányban a Mentornál 
is, hogy mi a címe? Hát kérem szépen, 
A Transzközép avagy A Hamis Pénisz. 
ír ta  Freud Zsigmond, Die Transmitte 
oder der falsche Penis.

-  Igen, Sántha, egyesek szerint egy 
szent volt a család őse, lásd pl. Santa 
Maria.

-  Hogy hímnemben a szent Santo vol
na, mint Santo Stefano? hogy mér nem

hívnak Santo Attilának? hát kérem szé
pen... tessék? hogyhogy hatóság félreve
zetése meg hamis azonosságidentitás? 
Van nekem buletin de identitás, itt írja 
né, Sántha!

— Tréfálkozni tetszik velem? hogy 
szexvizsgálat? itt ezen a hogyishívjá
kon? De ha mondom, hogy férfi vagyok! 
férfi voltam! férfi leszek! Csak tessék le
tenni azt a harapófogót meg azt a fran
ciakulcsot... inkább megmutatom, tes
sék, rá van írva, hogy open here, vagyis 
nyitott égbolt. Igen, oda van tetoválva.

-  Költő! foglalkozása: költő, poetus 
laureatus, be lehet írni oda a procsesz 
verbálba, fosztmodern költő.

— Hogy mivel bizonyítom... nagyon 
egyszerű, tessék mondani egy szót, s 
rögtön kitalálok rá egy utánozhatatlan, 
tökéletes rímet.

-  Nem jól hallom, hogy tetszik mon
dani? kuglóf! na erre most éppen nem 
jut eszembe semmi, de ha felhívhatnám 
egy barátomat, az is költő, ha nem is ak
kora, mint én, biztosan lenne ötlete... 
halló? szia Géza, hogyhogy hány óra, 
reggel négy... figyu, mondjál egy kugló- 
fos rímet, kérlek... nem, nem bolondul
tam meg. Szóval hogy? megvan? igen, 
írom. Megvan, kérem! KUGLÓFOS -  
UGRÓFOS! Na tetszik látni? A fos, ami 
ugrik. Fosnetul care sare. Akkor szépen 
be lehet írni oda a formulárba: fosztmo
dern költő, vocea secuiului.

-  Utazása célja? hogy mér is utazom? 
me jókedvem van, hehehe, me ott akarom 
megünnepelni a happy birthsdayemet és 
a születésnapomat ugyanishogy ma töl
töm a happy hányat is? nem mindegy? él
jenek a happy székely költők ott a Góbé 
sivatagban, én is oda utazom la targul de 
pizde din Mongolia... la-la-la-la, la mul
ti ani... Ott vár engem egy mongoloaica, 
egy mongol ajkú kislány, jujujú...

-  Lesz nagy kununia és nunta, színes 
fotográfia: Mireasa si Mirosul... de csak 
a legjobb háromszáz barátomat hívom 
meg a lagzira... a többinek nem szólok.

-  Már ma, ahogy megérkeztem oda, 
rögtön leszopom magam. Le a sárga föl
dig... nem úgy értettem ezt a leszopom 
magamat, azt hiszem, rosszra tetszett 
gondolni, hanem sok-sok kumiszpálin
kával, azt lótejből erjesztik vagy a pú
postevéből... Utána pedig moziba fogok 
menni, itt van a műsor is, tessék, Jurta  
filmszínház. Az idióta. Mongol film. Azt 
nézem meg.

-  De ha ennyit tökölünk, le fogom 
késni a gépet, hát az nagy alávalóság 
volna... Hogy? ki oláhozott itt? nem olá- 
valóság, kérem, nálunk azt különben is 
olájnak mondják.

-  Ártatlan vagyok. Már hogy inszti- 
gálnék? Félreértés, ez félreértés... ve
gyük például azt a szót, hogy véraláfu- 
tás... ez sem azt jelenti, hogy fut a sok 
véres oláh, hehe, az ilyesmit én egyálta
lán nem is nagyon tartanám  politikai
lag korrektnek.

-  Mért kéne felhívnom az ügyvéde
met? Nem, eszem ágában sincs, az mé
lyen alszik ilyenkor.

MUSZKA SÁNDOR 
S á n t h a  b á c s i
S elvittek sorozni katonáékhoz em

ber, bémegyünk, mondom a tisztnek, 
aztán velem tessék vigyázni, met mió
ta  a csitkó megrúgott, azóta lobbané
kony vagyok. Az aszongya, hát magát 
nem kérdezte senki, há mondom, nem
nem, csak én figyelmeztettem magikat, 
hogy tudják.

Na, aztán haza es transzferáltak en
gem egykettőre. Akkor azután elmen
tem dolgozni, hát mondjuk, nekem kön
nyű dolgom volt, mert én ezermester 
vagyok, azt kérdezték, mi a foglalko
zásom, mondom, hát ezermester, azt 
kérdezték, az asztalossághoz értesz- 
e, mondom, én nem, a kőművességhez, 
nem, hát akkor mihez értesz, há mon
dom, ha valahova hívnak, kéznél va
gyok, oda tudok adni minden szerszá
mot mindenkinek.

Na, aztán felvettek a gáterhez 
mint korpakihordó, elvitt a főnök 
Szentgyörgyre, hogy valamiket vásárol

junk, na, meg es vásároltuk, s azt mond
ja, neki valami dolga van, s el kell ren
dezze, s várjam meg itt s itt. Mondom, 
jó, hát vártam egy órát, nem jött, vár
tam még egyet, s há nem jött, eszem
be jut, hogy én délután munkába kell 
menjek korpakihordani, hát gyalog el
indultam bé Kézdire. Hát Maksán uto
lért a főnök, aszongya, összekeresem a 
várost, hol jártál, mondom neki, én vár
talak, de eszembe jutott, hogy délután 
kell menjek korpakihordani, há szinte 
agyonvert engemet.

Aztán lebetegedtem, s elvittek a kór
házba, de ott sokat nem ültem, haza
küldtek, de az volt a baj, hogy úgy ki
kapcsolódtam, hogy nem emlékeztem 
semmire vissza. Egyszer azt mondja a 
szomszédasszony, Ibolyának hívták, 
hallod-e, tudok egy jó agyturkászt, el
viszlek hezza, háthogyba aszongya, 
helyre tud hozni, mondom, el van intéz
ve, s el es vitt. Hát csodák csodája, egy 
hét múlva komplett helyrejöttem, visz- 
szaemlékeztem óvodás koromtól egész 
ideáig mindenre. Egyszer jő Ibolya né
ni, hogy kell menni felülvizsgálatra, azt 
mondta a doktor, hogy kéne jelentkez

zünk, hogy lám, menyire javultál, mon
dom, jó, felülünk a buszra, meglát egy 
kollégám, aszongya nekem, szervusz, 
hej Laci ismersz-e, mondom, hogyne is
mernélek, aszongya, hogy-hogy, a múlt 
héten még nem ismertél meg, há, tu- 
dod-e, elvittek egy agyturkászhoz, s 
mióta elvittek oda, s kezelt, azóta még 
az óvodás koromra es visszaemlékszem. 
Aszongya, nem tudnád nekem es java
solni azt az agyturkászt, gondolkozom 
egy kicsit, s mondom te, hogy es híják 
azt a virágot, amelyik tavasszal nyí
lik, kék s olyan jószagú. Aszongya, ibo
lya, na, hátraszóltam Ibolya néninek, 
hallja-e, hogy híják azt az agyturkászt, 
amelyik kezelt. Hát, aztán így egy ki
csit helyrejöttem, azóta megint feledé
keny lettem, most mán eljött az idő, kell 
menjek nyugdíjba, s hogyha megkapom 
a nyugdíjat, akkor boldog leszek. Mert 
telileszek érrel, a lábamba víz ér, a fe
jemben agy ér, a tököm a földig ér, a fa
szom már semmit sem ér, hát esetleg a 
nyugdíjam, ha még valamit ér. Aztán 
ha még el találnak vinni az agytur
kászhoz, s még valamire visszaemlék
szem, ejszen még mondok többet is.
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JANCSÓ NOÉMI
A Hold-ének folytatása
„Első ránézésre száraz volt a rózsabo

kor töve, szirom-múmiák nőttek a virág- 
kelyheken.

Második ránézésre a Hold fémes fényt 
küldött magából, s a rózsabokor sok virá
ga életre kapott.

Harmadik ránézésre kinyílt a rózsák 
lelke.

Negyedik, ötödik és hatodik ránézésre 
láthatóvá vált a rózsák pulzusa is, a ró
zsák légzése, a rózsák álmai.

Hetedszerre behunytam a szemem. így 
meghallottam azt a dallamot, amely ad
dig a rózsakelyheken ült és hallgatott.

A rózsabokron ültek a kelyhek, a kely- 
heken a fehér szirmok, a fehér szirmokon 
ült a Hold egyik sugara. A Holdsugáron 
szunnyadt a dallam.

Az öregasszony, akitó'l ezt a szegényes 
kis szobát bérelem, horkolt, tehát aludt. A 
szobám homályos volt, mert takarékosko
dom az árammal. Az ablakomat viszont 
sohasem függönyözöm el. Holdfénynél 
szoktam elkészíteni az óravázlatokat 
másnapra. Éjfél körül ezüst színben ra
gyognak a félévi dolgozatok, holdfényük 
van a könyveknek. Csodálatosak az éj
szakák ebben a megvilágításban.

Az ablakom eló'tt rózsabokor növesz
ti fehér virágait. Ha ránézek, gyakran 
gondolok arra, hogy olyan vagyok, mint 
egy virágtalan, öregedő' rózsafa. Nem pa
naszkodom, csak elismerem: elszorul a 
szívem, valahányszor eszembe jut a köze
ledő' vég, és az, hogy senkit sem hagyok 
m agam  után.

Mások gyermekeit tanítom  irodalomra.
Erről a rózsabokorról minden haj

nalban rózsát lop egy fiú a szerelmesé
nek. Nem szólok róla az öregasszonynak, 
pedig megkért rá: lessem ki, hogy mi
ért tűnik el naponta egy virág a bokor
ról. Hallgatok a fiúról, és nem a fiúért 
teszem, hanem a rózsabokorért. A rózsa
bokor léte így igazolva van. Gyermekei a 
szerelemnek tündökölnek. Egy ismeret
len lány minden reggel vázába tesz egy 
szál fehér rózsát, és gyönyörködik a sze
relemben.

Én meddő rózsabokor vagyok, meg 
nem született gyermekeimnek elhagya
tott anyja. Ilyenkor, dolgozatjavítás köz
ben úgy tűnik, senki és semmi nincs szá
momra, csak ez az ezüstös fény, a Hold 
sugara, ami minden éjjel boldoggá tesz 
puszta jelenlétével.

Azon az éjjelen, amikor először hallot
tam meg azt a furcsa, mindennél szebb 
dallamot, elindított bennem valamit, ég 
tudja, miféle kémiai reakciók léptek mű
ködésbe bennem, de azt hiszem: a szere
lem érzése hullámzott végig az ereimen, 
az agyamon.

Azon az éjjelen egy Maupassant- kötet 
feküdt az íróasztalomon. Néhány percre el

kellett mennem, hogy kávét főzzek a régi 
gázrezsón. Felálltam az íróasztal mellől. 
Sok kijavítatlan dolgozat várt még rám.

Mialatt a kávét főztem, az ablak 
mellett, az íróasztalon csoda történt. 
Olyasféle esemény, amit abban a pilla
natban képtelen voltam más szóval illet
ni. Megmagyarázhatatlan esemény volt, 
tehát csoda. Én azonban háttal álltam 
a csodának, így nem láthattam, hogyan 
történt.

A friss kávé illata szétáradt a szobács
kábán. Visszamentem az ablak mellé, ke
zemben fehér porceláncsészével. A ká
vémban tisztán tükröződött a telihold. 
Tekintetem az íróasztalra tévedt, és el
ső pillantásra elfogott a tanácstalan ret
tegés. Második pillantásra kérdések tola
kodtak bennem.

Harmadik pillantásra hihetetlenül 
tisztának éreztem az agyamat; úgy mű
ködtek agyamban az idegek, ahogy csak 
ritka képességekkel megáldott vagy meg
átkozott emberek agyában, szerencsés 
pillanatokban szoktak.

Negyedik pillantásra felnagyítódtak 
előttem az apró fekete betűk. Ötödik pil
lantásra a betűk egy ismeretlen, mégis 
ismerős férfi alakját vették fel.

Hatodik pillantásra elolvastam a ver
set, ahová a Maupassant-kötet megma
gyarázhatatlan módon kinyílt.

Hetedszerre behunytam a szemem, és 
megértettem: egy holdsugár; Holdsugár 
üzent nekem. A Maupassant-vers an
nak az égi melódiának része, amit elő
ször a rózsabokor virágaiból hallottam. 
Idemásolom a verset.

»Maupassant: A holdsugár dala

Tudod, mi a nevem. -  A Holdsugár. 
Tudod, honnan jövök? -  Az égre nézz fel, 
Anyám ragyog, az éj hűs árnyú már, 
Fákon, vizen futok lágy szökkenéssel; 
Tanyám a hűs fű, a meleg fövény; 
Kúszom sötét falon, nyírfák tövén.
Mint kincsre szomjú martalóc a házon, 
Nincs melegem sosem és sose fázom.

Pici vagyok, mindenhol ott van 
Fényem ragyogva, csendesen 
Ülök a néma ablakokban,
A titkokat mind ellesem.
Most itt vagyok, perc múlva ottan;

1Q

A vad, a puszta réteken,
A tétovázó szerelem 
Követi fényemet nyugodtan.
Aztán, mikor tüzem kilobban,
Lágy bú sajog a szívekben.

Poszáta és csalogány 
A szilfa s fenyves ágbogán 
Dallal köszönti jöttöm.
Aztán kezem a lyukba nyúl,
Hol reszketőn lapul a nyúl;
Mind felkel erre rögtön;
Merész ívekben ugrál 
És oly picinyke, pöttöm,
Nyúlt árnyak lesznek az útnál.
A szirten, a haraszton 
A dámvadat riasztom 
S a hegy tüzes ünóít,
Mind felvigyáz, tűnődik,
Rejt-e veszélyt az alkony,
Nincs-e vadász, ravasz nyom;
S lesi, hogy a hatalmas 
Tüzes szerelmű szarvas -  
Nem hívja-e panaszlón.

Ha kél anyám,
<S a hab dagad,
És hallgatag 
Bús-halavány 
Tüzet vetek 
A partfalon.
A nedveket 
Elaltatom;
S ha sugaram 
Mélységeken inog,
Az úttalan
Fél s azt hiszi, gyilok.
De fényiben 
Sok elpihen,
S  kit marnak a kínok,
Tüzén enyhülni fog.

Tudod, mi a nevem? A Holdsugár.
Ugye tudod, miért sugárzóm itten?
Ha lenn az éjjel hűvösárnyú már,
Örökre elveszhetsz a sanda vízben,
Éjjel veszélyes az erdő s fövény, 
Megbotlasz a sötét nyírfák tövén,
Én az ösvényt ragyogva mutatom,
Ezért bolyongok künn az utakon.«

Megrendítő volt ez a bemutatkozás. 
Semmit sem értettem ebből az emberfe
letti képességeket igénylő jelenségből, de 
éreztem, hogy szertefoszlott körülöttem 
az aggodalom, eltűnt a magány. A sű
rű, szürke ködöt darabokra szelte, aztán 
megsemmisítette a Hold sugara.

Attól az éjszakától kezdve gyakran 
megtörtént, hogy a szobámban nappal is 
Holdsugár világított. Amikor ezt elmond
tam az öregasszonynak, megrágalmazott 
a hátam mögött, azt pletykálta: megbo
londultam. Azóta inkább hallgatok ezek
ről a tapasztalatokról. Nem szeretném, 
ha az emberek meggyűlölnének vélt kü
löncködésem miatt. Nagyon is megértem 
őket; háttal állnak a csodáknak.”

-  Holdanyám. Egy földi lány magá
hoz rántott földszínű hajával, földszínű 
szemével, földszínű bőrével, földszínű aj
kaival, földszínű ruháival, földszínű ká
véjával, magához ragadott földszagú
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könyveivel, magához könyörgött földből 
vett magányával, magához esdekelt bar
na, szelíd, ki nem mondott szavakkal, 
maga mellé rendelt földi sóvárgással, ma
gához láncolt földillatú dallal, magának 
akart földi akarattal. Holdanyám, édes
anyám, engedj földlakóvá válnom. Adj 
földszínű testet, adj földillatot, adj föld- 
életet.

-  Fiam, Holdsugaram. Tudod-e, mit 
veszítesz?

Eldobod a végtelen eget egy sáros, bar
na vidékért? Elfelejted a csillaghölgyeket, 
a napleányokat, a teltkarcsú felhőszüze- 
ket? Az ember földből van, megszületik 
és meghal. Égi másodpercek alatt. Ha itt 
maradsz, fiam, meglátod: egy pillanat te
lik el csupán, és a földi lány öregasszony 
lesz. Még egy pillanat, s a földi lány egy- 
gyé válik a földdel.

-  Holdanyám, édesanyám. Többre be
csülök néhány földi évet, két égi pillana
tot az örökkévalóságnál.

-  Holdsugár, vigyázz, mit mondasz, vi
gyázz, mit gondolsz.

-  Holdanyám, édesanyám.
Első pillantásra barna szeme egyesült 

az én fényemmel -  és elfeledtem a Nap le
ányait.

Második pillantásra megégetett a sze
lídsége -  és kitörlődött emlékezetemből a 
felhőszüzek mosolya.

Harmadik pillantásra emberivé lettek 
a gondolataim — és azóta másképpen gon
dolok a csillagokra.

Negyedik pillantásra felszántottam a 
kertem, meggyomláltam az ágyúsokat és 
fényt vetettem a földi lány kertjébe -  és 
már nem érdekelnek az ég szántóföldjei.

Ötödik pillantásra beköltöztem a ró
zsabokor virágaiba, énekeltem neki. És, 
beismerem előtted, anyám, amikor a földi 
lány földi dallammal válaszolt énekemre, 
számomra megsemmisült az univerzum 
zenéje.

Hatodik pillantásra kinyitottam a 
könyvet, ami az íróasztalán hevert, és 
emberszavakkal mutatkoztam be neki -  
ekkor éreztem meg az idő felsőbbségét az 
örökkévalósággal szemben.

Hetedszerre magamba zárkóztam, vé
giggondoltam a hat pillantásnyi tettet, és 
döntöttem. Elcserélem égi világomat az 
övével -  ekkor mondtam le halhatatlan
ságomról.

-  Holdsugár, tudod-e, mi történik, ha 
ráunsz a földi lányra? Ha elhagyod őt?

Tudod-e, mi történik, ha ő un meg té
ged? Az ember szeszélyes, pillanatról pil
lanatra változik. Ha elhagy téged az a 
lány egy tagbaszakadt földi fiú kedvéért, 
te többé nem térhetsz vissza az égiek kö
zé, hogy ott folytasd nagyszerű Hold- éle
tedet, ahol abbahagytad. Hanem kővé 
dermedsz bánatodban, Holdsugár.

Ha pedig te unsz rá a lányra -  vagy 
nem unsz rá, de ráébredsz arra, hogy un
dorodsz az ő rettenetes földi szokásaitól, 
attól, hogy naponta háromszor eszik, at
tól, hogy innia és lélegeznie kell az élet
ben maradáshoz, attól, hogy emészt és

beszél és bűzlik és illatozik. Attól, hogy 
öregszik. Attól, hogy ennyi az ő szánal
mas élete —, akkor a lány folyóvá válik, 
egyre sűrűbben hulló könnyei folyójává. 
Egész teste könnyé változik.

-  Holdanyám, add áldásodat a frigyre, 
amely a látóhatárban köttetik. Ég a föld
del megérintik egymást a látóhatárban... 
úgy szeretném én is megérinteni a földi 
lányt.

„A fény megszilárdult a szobámban. 
Egy férfi állt előttem, olyan volt, mint én: 
ember. Ennek a férfinak a körvonalait 
láttam már, a Maupassant-könyv lapjain. 
Zavartan kérdeztem: ki vagy te? Nem is 
értem, miért tettem fel ilyen ostoba kér
dést. Holdsugár a könyvespolchoz lépett, 
elővette a Maupassant-kötetet és rámu
tatott A holdsugár dalára. Örömömben 
nekiugrottam, öleltem, csókolgattam az 
én Holdsugaramat, míg egyszer csak ész
revettem, hogy bántja őt valami. Amikor 
megkérdeztem, mi okoz szomorúságot ne
ki, színlelni kezdett. Vidámnak mutat
kozott, de egy nő lelke átlát az égi lakók 
színlelésén is, és megérzi a mosoly mögöt
ti bánatot. Ahhoz azonban percek kellett 
elteljenek, hogy megértsem a bánat okát, 
míg végül, azt hiszem, rájöttem, mi bánt

ja: Holdsugár nem beszél emberi nyelve
ket. Ismeri az emberek érzéseit, hiszen 
ott világított annak idején Maupassant 
íróasztalánál is, és nem onnan ismerte a 
vers jelentését, hogy tudott olvasni. Nem, 
Holdsugár nem tudott sem írni, sem ol
vasni. Mégis világos volt számára a ver
sek jelentése, sokkal világosabb, mint 
akár éppen Maupassant számára, mivel 
Holdsugár belelátott az emberek leikébe. 
Érzések olvasója volt Holdsugár, nem sza
vak ismerője.

Elém tett egy kötetet, kinyitva. Elszo
rult a szívem, amikor megértettem, hogy 
földi fogalmakban mérve néma társam 
van; ugyanakkor ujjongva láttam, hogy 
az egész világirodalmat betéve tudja, hét, 
intenzív olvasással töltött életidő sem vol
na elég ahhoz, hogy valaki közülünk leg
alább feleannyira megismerje a könyvek 
világát. Holdsugár pedig, mondanom sem 
kell, mindent éppen olyan jól ismert, mint 
a könyveket.

Nem tudtam, mire véljem ezt a máso
dik verset. Most sem értem, miért éppen

ezt mutatta meg nekem. Talán egyszer 
majd sikerül felismernem a verssorokban 
Holdsugár mondanivalóját.

»Lope de  Vega: F elkap a  h a b ta ra j

Ha-aj! Felkap a habtaraj.
Ha-aj! Elvisz a tengerár.
Ha-aj! Sose bánom, vigyen,
Rábízom árva szívem,
Messzi az égbolt igen,
Nem jutok én oda már.
Ha-aj! Felkap a habtaraj.
Ha-aj! Elvisz a tengerár.«

Első ránézésre a vers értelmetlen volt.
Második ránézésre eszembe jutot

tak társadalmunk szép hagyományai, és 
megkértem Holdsugarat, hogy vegyen fe
leségül, tartsunk egy hétig tartó lakodal
mat, állami és egyházi szertartással, sok 
vendéggel, itallal, étellel. Holdsugár meg
borzongott, arcára kiült az undor, de csak 
egy egészen rövid időre. Azután uralkod
ni próbált az érzésein, és egy fejbólintás- 
sal beleegyezését adta, bár nem értette, 
miért van szükség minderre.

Negyedik ránézésre már figyelmeseb
ben olvastam a verset, és kezdtem megér
teni Holdsugarat.

Ötödik ránézésre kicsordultak a köny- 
nyeim, eláztatták az arcomat. Láttam, 
amint Holdsugár boldogtalan léptek
kel kisétál a szobából és felnéz a Holdra. 
Hallottam az öregasszony rikácsolá
sát, hogy: »ki ez a férfi az én házamban? 
Megmondtam magának, hogy ide sen
kit se hozzon!«, és hallottam azt az éne
ket, ami legelőször a virágok kelyhéből 
szólt, ezüst hangon. A vőlegényem éne
kelt a Hold alatt, és fájdalmas volt az 
éneke. Ember vagyok, így viszonylag ér
zéketlen. De akkor, ott valamit megér
tettem Holdsugár égi énekéből, és na
gyon megsajnáltam az égi lakót, aki 
miattam mondott le a halhatatlanság
ról. Megéreztem a hangjában a honvá
gyat, és sejtettem, hogy az édesanyjával 
beszél. Szívettépő volt az ének, én pedig 
nem tudtam abbahagyni a könnyezést. 
Hogy ne halljam Holdsugár énekét, én is 
énekelni kezdtem, nagyon emberi, testi 
adottságoktól függő dallamokat. Közben 
pedig megállás nélkül folytak arcomról 
a forró könnycseppek, csermellyé, pa
takká duzzadtak, ablakomon keresztül 
kiemeltek engem a szobából, Holdsugár 
egy pillanatra eltűnt, de aztán észrevet
tem őt darabokra esve, fénnyé változva a 
hullámok taraján, és tudtam, hogy meg
fulladok saját könynyeimben, meghalok, 
ember módra...”

(A bársonykötésű naplófüzet utolsó be
tűit víz mosta össze. A patakban talál
tunk rá, egy kövön, amely kiemelkedett a 
hullámok közül. Ritka kő lehetett, mint
ha nappal is holdfény ezüstözte volna 
be. Egy kicsit talán irigyeltük azt az is
meretlen nőt, aki még haldoklás közben 
is jegyezte a gondolatait. És aki valaha 
együtt énekelt a Hold sugarával.)
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DIMENY LORAND
E s t i  s z e l e k
mint utolsó 
alkalommal
Sötét, kocsonyás lépcsöház. Fekete 

korlát, diszkréten díszes, jófajta ková
csoltvas. A lépcső alatt macskaléptek. 
Ablak a belső udvarra, rajta keresztül 
kovászos uborka szaga.

Férfi. Rajta öltöny, lábán hegyes orrú 
cipő. Noir és aggresszív. És lakk. Közben 
kopog felfelé a lépcsőkön. Sietve. Megáll 
egy ajtó előtt. Tölgy. Bentről nem jön ki 
egyéb, csak csend. Kopog. Semmi. Gáz 
sziszeg a csövekben és körül. Kopog. 
Nyöszörgés, foszlányokban. Szemöldök 
ráncba ugrik. Nem látszik most a sö
tét miatt. Kilincsel. Hideg az aranyozott 
kilincs, de biztató. Az ajtó nyílik, majd 
megakad. Nyomja, de nem megy. Széles 
vállával nyomja, tágul a rés. Egy láb a 
földön. Mezítelen. Körmei áttetszőek, 
festék hiánya látszik. Bepréseli magát a 
nyíláson.

Egy lány a földön, barna hajjal a fe
jén. Gesztenye, csapzott. Arca szelíd. 
Nem halott, sőt vörös. Vérnarancs, mint 
a szemei. Könnyekben úsznak. Nyári ru
ha a lányon, szinte égszínkék, de csak 
szerény, csak kék. Szezonális szoknyá
ja foszlányokban lóg. Csak a térdéig ér. 
Szenved a lány, hánykolódik, ruhája a 
térdéig csúszik fel.

Három lépésre északkeleti irányba 
egy bőrönd. Disznó. Csukva van, kis la
kat biztosít. Jelentőség nélkül hever a 
padlón. A férfi tesz egy lépést feléje, de 
visszafordul a lányhoz, és lehajol érte. A 
lány lehelete hűvös, epés. Ilyen hangon 
nyögi, hogy nem akar felülni. Aztán vé
gül megadja magát. Mögötte egy kis, fa
ragott faasztal, apró tüdőszínű, hervadt 
virágokkal. Mellette ágy. Francia. Kínai 
takaróval. Mögötte ablakok. Jónéhány, 
egy nyitva. Csapkodja a szél a függönyt.

Arcsimogatás a lányon. Kissé kábult, 
de azért mosolyog. Jó a megközelítés. 
Mintha álmából kelt volna fel. Rábámul 
a pasira. Férfi, mint nővel. Aztán rábo
rul a mellére, mint utolsó alkalommal.

kalap száll az ágyra, 
mint galamb
Bérház. Utca felől egy oszlop. 

Sercegnek a lepkék az égőn. Pattannak, 
majd újra, végül sere. Első emelet. Vagy 
második. Ablakok bámulnak az utcára. 
Hámlik a keret.

Éjjeli szekrény. Franciaágy. Falióra. 
Ajtó. Csukva. Erős kontúrok. A színek 
élesek. Tüdő, máj és albínó. Egyik ablak 
nyitva. Csapkodja a szél a függönyt. Egy 
férfi a szobában. Karjaiban egy fiatal nő. 
Barna a haja, ruhája régies, fehér, ap
ró virágokkal. Apró lábain nincs papucs.

Visszafogottan mosolyog. A férfi penge. 
Vonalak tömege. Kereszteződések. Nézi 
a falat. Kisasztal. Kisváza. Kisvirágok. 
Pirosán.

Kalap a férfi fején. Egy doboz a szé
ken. Ajándék, fémes masnival. A lány el
veszi. Boldogabb. Rózsaszínű nyárikalap. 
Műanyagos. A tükörben is jól mutat. A 
férfi arca csont, arcán sötét az arcéi. 
Nyakába ugrik a lány. Közöny. Értetlen, 
elengedi, a kalap az ágyra száll, mint a 
galamb. Fanyar mosoly. Számított rá.

Leül az ágyra. Kezeit combjai szorít
ják. A férfi szól, magyaráz. Gesztikulálás 
és szuszogások. Csend. A szobában fé
nyek. ívek. Vállak megvonása. Vita.

A férfi. Nincs tovább. Kimegy. 
Csukódik az ajtó. Mosoly. Számított rá. 
Suhogás a párkányon. Galambok. Fogja 
a kalapot. Az ablak felé. Lépések. A szél 
szembefújja. Felröppennek a galambok. 
Az esti szelek az arcán. Fejére teszi a 
kalapot. Sikk. Tudja. Leveszi. Kontyba, 
hölgyike. Újra felteszi. A tükörben is. 
Lecsukja a bőröndöt. Suppan és kat
tan. Zsírozott. Függönyt be, ablakot is. 
Vége. Lábára egy fehér cipőt. Madártej. 
Villany, ajtó, ki.

puha talpa mögött 
párás a márvány
Utca. Lány. A kapu. Feje fényben. 

Megáll, mintha nem tudná. Fújják 
az esti szelek. Lekapja fejéről a kala
pot. Utánakap, majd legyint. Elszállt. 
Elmosoly, az esti fényben. Nektár, húsos 
az este. Elindul. Lépeget. Halad.

Néhány kormos vezeték. Lampionok. 
Fények. Utca. Távolodik a lány. Kezében 
a bőrönd. Első sarok. Hirtelen jobbra. 
Este.

Cseppekben a sötét. Fények a ház fa
lán. Reggel. Utcabűz, láz. Égy lány. Jön, 
égszínkék ruhás. Friss hab. Tejszín. 
Kezében bőrönd. Barna színű. Boldog 
talán. Egy mosoly, és haját fújja a szél. 
A házak falai, az ablakok. Rég já rt er
re. A kapu. Megáll előtte. Nedves folyo
só. Jófajta kovácsoltvas korlát. Fekete. 
A lépcsőkön kopog a talp, fehér, lakk. 
Megáll egy ajtó előtt. Sötét. Kutat a kul
csok után. Kovászos uborka szaga.

Kapcsoló. Villany fel. Belép. Lerúgja a 
cipőjét, és puha talpa mögött párás ma
rad a márvány. A bőröndöt ledobja. Az 
ablakhoz lép, kinyitja. Kihajol derékig. 
Az esti szelek a hajába kapnak. Kinéz. 
Vár valakit. A galambok burrognak. 
Szemügyre veszi az ágyat, a falióra nyel
vét megtolja. Kicsi hervadt virágok a vá
zában.

A bőröndhöz lép. Felnyitja. Manók, 
hűvös testek, fehérneműk stb. Este van. 
Esti szelek. Pakolja ruhákat az ágyra. 
Felkapja fejét, mosoly, rohan az ajtóhoz. 
Úszik. Kilincs.

VARGA MELINDA 
K ö l tő i  h i s z e k e g y
Hiszek a nagy jambikus énben 
Az antik költők közösségében 
Kiből ihletődik az amatőr toll 
És a vén poéta eposza 
Az ital és tivornya okozta 
Bűnök bocsánatában 
A szerelem szent gyűrűjének 
Változtatható kötelékében 
A test ihlette transzokban 
A múzsák lenge mámorában 
A mindennapok túlélésében 
A létfölötti tejfölben 
Megvetem a plágiumot 
A dilettáns nyál könnyűségét 
Tisztelem a költőtársat 
Irigység nem fogan agyamban 
Lírája magja iránt 
Hiszek önmagam magasságaiban 
És mindazok közösségében 
Kiknek soraimmal 
Új létanyagot adok

V á lto z á s
valahol konyakot csúsztatsz 
száraz garatodra 
megzavart hangyabolyként 
keringnek agyrémeid 
táncolnak zöld Sámsonok 
képlékeny igazságodon

valahol szerelem vár 
s meghalnak érted a percperecek 
nődnek ki vágyott mindig 
új hímszag után 
útját nem állta korán se biblia 
se rossz nyelvek zsarnoki szitka 
idomait csodálták 
félték jelenéseit 
húsába tört ezer hímagyar 
ő huncutul hazudott hű leányt 
most önmaga tükrében mossa arcod 
keresi lelked puha gödreit 
bomlasz buján borpárák bókjaiban 
suttog lényeged egy lapos üveg alatt 
s nőd ajkavirága kiszárad öntözetlen

A lk o h o l id á k
Arcod dombját pöttyösre szőtték 
Az estek, mit nem paplan üdvözített 
Mosolyod vonala kopott rózsacsík 
Homlokodon táncolnak a redőkokottok 
Kezed reszketése gyorsabb egyre 
Vágyat várod
Mámor kerget ámor helyett

Ajkaidról lenyalom a szeszcseppeket 
Iszunk sárga gyümölcslét koktélpohárban 
Csak kicsit félünk, ha a másnap int 
Csak félig töltenénk poharaink
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN
JEGYZET

Görögpótló
Mottó:
Vissza-uissza, visszatérni nem lehet (?)

(népdal)

Kosztolányi pár soros karcolata a két 
háború közti időszak felezője tájáról: A 
könyvesbolt kirakata előtt áll egy sze
gény vénasszony és mondogatja: Jaj, 
Goethe, jaj, Schiller, jaj, Goethe, jaj, Schiller. 
Az akkori olvasó nem is várt több le
írást és magyarázatot, anélkül is meg
jelent neki a színehagyott, horpadt ka
lap, a keshedt, kiritkult rókaprém, 
ráncos kéz, reszkető fej, és tudja, hogy 
valaha, a háború előtt, a menekülés 
előtt, a vagonlakások előtt, a hivatalok
ban kuncsorgás előtt, a bejárónősködés 
előtt, a csak a gyerekeket elrendezzük 
valahogy előtt, a szép fiatal úriasz- 
szonynál az ebédlőben, a nagy tölgy
fa szekrényben, a vastag üvegajtók 
mögött klasszikusok díszkiadásai so
rakoztak, és a korabeli közírók fáklya
csóvákkal szaladgálva leplezgették le a 
Nagy Üres Látszatokat: „a könyv ezek
nél csak berendezési tárgy, bútorkellék, 
kultúréletpótlék, és főleg: státusszim
bólum”.

Pedig nem is státusszimbólum volt, 
hanem felzárkózás és lépéstartás, vállalás és 
kiállás: ha nem is olvassuk Goethét, de 
vállaljuk mindazt, ami hozzátartozik.

Éppúgy jelzés volt az, mint ma, ha alá
ereszkedik egy fiatalember Lisznyópata- 
káról vagy Varságról, Tusnádról vagy 
Tasnádról, és rövidesen már mondo
gatja és írigálja, hogy Gadamér, hogy 
Derrida, hogy mind a többi, bár üveg
ajtós könyvszekrénye nincs és nem is 
lesz soha. Ugyanígy volt ezzel az én 
nemzedékem is, amikor a háború után 
feljöttünk a Bolyai Egyetemre, nem
csak a tanteremben, de a diákszállá
son is, a földre rakott szalmazsákokon 
is, a bölcsészkar folyosóin is, a Zokogó 
Majomban és a Bagolyvárban is, mind
egyre mondogattuk, sziszegtük, mor
moltuk, hogy Thomas Mann és Marcel 
Proust, Huxley, és persze Freud: „tu
dat alatt egy kis házban, ül az ösztön 
talpig gyászban” (in: B. A.) -  ám a leg
hosszabb kizengésű áhítatot felkeltő 
név Oswald Spengleré volt, leloptuk pro
fesszoraink és tanársegédeink szájá
ról, és rossz német tudásunkkal is ne
ki m ertünk vágni az Untergang des 
Abendlandesnak, A Nyugat alkonyának... 
Ám mire a végére értünk, és a táblá
zatokat kezdtük másolni belőle, meg
jött a Reform is, a tanügyi, megala
kult a marxista katedra, az Ideológiai 
Tanszék, és jött az üzenet: „Jó lesz vi
gyázni azzal a Spenglerrel, mert a re
akciós idealizmus egyik fő-fő...” stb. 
Aztán emlegetni többet nem emleget
tük, időnként jutott csak eszünkbe. 
Nekem például akkor, amikor terjen

gett egy nyúlós sláger: Megálló zidőőő 
-  s eszembe jutott Spengler elemzése, 
hogy milyen hatalm as különbség volt 
a görög ókor és a nyugati késő közép
kor időhöz való viszonyulásában. Hogy 
a görögöket nem nagyon foglalkoztatta 
az idő, fennmaradt például egy oszlop, 
két görög város szerződésének emléké
re emelték, s ráírták , hogy érvényes száz 
esztendőre, de nem írták  rá, hogy melyik 
évben kötötték, ugyanakkor az európai 
városok fölött, a középkoron át, állan
dóan konganak a toronyórák, nappal és 
éjjel, és jelzik az idő félelmes múlását.

És most, hatvan év múlva, váratla
nul a kezembe kerül egy tekintélyes, de 
vonzó küllemű könyv* a görög drámáról, 
és a névmutatójában (mert ilyen korban 
az ember a tudományos munkáknak 
csak az „apparátusát” olvasgatja) azon
nal megakad a szemem Spengler nevén. 
Idézetek tőle éppen arról, ami valaha a 
leginkább megragadott belőle: hogy az 
egyes kultúrák az idő átélésének módja 
szerint különböznek egymástól.

„Ha a nyugati drám át jellemdrámá
nak nevezzük, akkor az antik drámát 
a helyzetdráma névvel kellene illetnünk. 
Ezzel azt hangsúlyozzuk, hogy mit is 
érez élete alapformájának az az ember, 
aki e két kultúrában él, s hogy ennél
fogva mit is tesz kérdésessé a tragédia 
és a sors. Ha azt mondjuk, hogy az élet 
iránya visszafordíthatatlan, s ha elmélye
dünk a »túl késő« szó félelmet ébresztő 
értelmében, mely azt jelzi, hogy a jelen 
egy tovaszálló darabja áldozatul esik 
az örök múltnak, nos, akkor a legvégső 
alapját érezzük meg minden tragikus 
fordulatnak. Voltaképpen az idő a tragi
kus, s az egyes kultúrák az idő átérzett 
értelme alapján különböznek egymás
tól. A nagy formátumú tragédia ép
pen azért csak abban a kettőben fejlő
dött ki, amelyik a legszenvedélyesebben 
igenelte, illetve tagadta az időt. így áll 
előttünk a pillanatot megragadó antik, s 
az egész életpálya fejlődését átfogó nyu
gati tragédia: ilyennek érezte önmagát 
egy történelmietlen s egy szélsőségesen 
történelmi lélek.”

„Az antik, a historikus, euklidészi lé
lek nem fejlődik, a nyugati viszont ebben 
merül ki, vagyis nem más, mint egy le
zárás felé irányuló függvény. Az egyik 
van, a másik leend. Ennélfogva valameny- 
nyi antik tragédia előfeltételezi a szemé
lyiség állandóságát, az összes nyugati 
tragédia pedig annak változékonyságát. 
A mi értelmezésünkben csak az számít 
jellemnek, vagyis a lét meghatározott for
májának, ami szakadatlan mozgásban 
van, és a kapcsolatok végtelen gazdasá
gából tevődik össze.”

„A fausti tragédia biografikus, az apol- 
lóni pedig anekdotikus, azaz az előbbi egy 
egész élet iránnyal rendelkező létét fog
ja át, az utóbbi pedig csak az önmagában 
fennálló pillanatot. Hiszen miféle viszony 
fűzi Oidipusz vagy Oresztész benső múlt
jának egészét ahhoz a megsemmisítő ese
ményhez, ami hirtelen kerül az útjukba? 
Az antik stílusú anekdotával ellentétben

ismerjük a karakterisztikus, személyes, an- 
timitikus anekdota típusát is -  ez a novel
la, melynek Cervantes, Kleist, Hoffmann 
és Storm a mesterei —, s ez annál jelentő
sebb, minél inkább érezzük, hogy motívu
ma csak egyszer csakis most és csakis ezzel 
az emberrel történhetett meg. A mitikus 
anekdota, a fabula rangját viszont a tisz
tán ellentétes tulajdonságok határozzák 
meg. Itt tehát olyan sorssal van dolgunk, 
amely villámcsapásként hat, s mindegy, 
hogy kit ér, amott pedig egy másikkal, 
amely láthatatlan fonálként húzódik át 
egy életen s ezt az összes többitől meg
különbözteti.” (Közbeszúrom, az anekdo
tának e típusai Alex Tolsztojt és kritiku
sait is nagyon foglalkoztatták, hiszen a 
forradalom, a polgárháború számtalan
szor zúdít olyan eseményeket az ember
re, amelyek nem benső fejlődésükből fa
kadnak!)

Spengler „a tragikus életérzés” fi
lozófusa. Ezért volt olyan rokonszen
ves nekünk, nem a kultúraelemzései 
mélységéért. Mert hát a kor fogalmai 
szerint, három-négy évvel a második 
világháború után, a szocializmus távla
tainak rémületes feltárulkozása előtt, 
lelkünk mélyén mind „reakciósak” vol
tunk, de persze kétszínűsködtünk: fő
leg, mert zavarban voltunk. H ittünk 
is Spengleréknek s „a hozzá hasonlók
nak”, de féltünk vállalni pózaikat.

Mert Németh Lászlóék is olvastak 
Spenglerről: „Az ember életérzése el
árulhatja magát abban, ahogy egy vi
rágra néz, s abban, ahogy köpenyét hő
si mozdulattal a mellén összecsapja. 
Épp a tragikus életérzésnél nem na
gyon szeretem a köpenyösszecsapását. 
Van a tragikus életérzés és van a tragi
kus életérzés gőze.”

Horváth Andor világnézetileg roppant 
tapintatos. Nyilván nem teheti meg, hogy 
a tragikum tárgyalásánál, legalább va
lahol a végén, le ne írja Spengler nevét. 
Ám, mivel az elhatárolódás is indokolt, 
ezt fura módon ejti meg: „Spengler, a nagy 
összeolvasó. Mindennek nevet adni, mindent 
összeboronálni”. Jellegzetes akadémikusi 
kifogás ez: a „diszciplína”, vagyis a tudo
mányos fegyelem számonkérése: „az em
ber ne akarjon mindent tudni”, csak azt, 
ami a feladata.

Ám ha a mindent összeboronálok a 
tudományt nem is mindig viszik előre, 
a közgondolkodást igen.

Horváth Andor könyvét összecsukva 
az ember felsóhajt, mint a költő a rákosi 
szántón: Hej, amikor még Kolozsváron 
is járhattunk  magyar színházba, akadt 
olykor egy-egy Antigoné meg Elektra 
magyarul! S megannyi felolvasóest, gö
rög drámákból... Akkor még lett volna 
mihez hozzáolvasni ezt a kötetet.

*Horváth Andor: A szent liget. Tanulmá
nyok a görög tragédiáról, Polisz, Kolozsvár, 
2005. Fedó'lap Unipán Helga.

**Oswald Spengler (1880-1936): A Nyugat 
alkonya 1918-22-ben jelent meg. A Jahre der 
Entscheindung, amiró'l Németh László kriti
kát írt, 1933-ban.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A kintrekedtek
Jobb, mint otthon

(folytatás előző számunkból)

Dobogó szívvel riadok fel. A nő nincs 
mellettem. Hajnalodik, az ólmos fényben 
árnyékok kóvályognak a szobában, a hát
tal forduló férfi elutasítóbb, mint valaha. 
Feltápászkodom, kivánszorgok a konyhá
ba. Anna a teát készíti oda éppen, rajta 
a trikója is, de csak a hasáig ér, figyel
meztetően villan meg borotvált ágyéka. 
„Pálinkás jó reggelt -  néz rám kíváncsi
an. -  Felbontottad a leveled?” „Fel -  mo
tyogom kedvetlenül, s visszahátrálva a 
szobába sokáig, káromkodva keresgélek 
az üvegek között, végül csodák csodájára 
találok egy üveg bontatlan Tuborg sört, 
egy csorba késsel nyitom ki, töltök a lány
nak is, egy csészébe, s én csak úgy, pa
rasztosan, az üvegből iszom. „Nem vagy 
túl beszédes. Nyugtalanul is aludtál -  si
mul hozzá Anna. -  Mi van veled? Rossz 
passzban vagy?” A kávéfőző (talált kávét 
is, s már oda is tette! -  csodálkozom) sis
teregni kezd, letérdelek, megadóan szorít
va köldökéhez a szemem, de nem válaszo
lok. Anna kedvesen tol el, kitölti a kávét 
két, gondosan kimosott csészébe, sokáig 
keresi a cukrot, aztán legyint, s kihívó
an áll meg velem szemben. -  „Egy hódo
lód írt?” Vigyorogva bólintok, és kibont
va mellét a trikóból, alázatosan csókolom 
meg. Észreveszem, hogy bal melle alatt 
nincs olyan lencse nagyságú anyajegy, 
mint a rá olyan fantasztikusan hasonlító 
bukaresti színésznő szeretőm melle alatt. 
Végre valamiben nem hasonlítanak, vi- 
gyorodok el, s leroskadva egy hokedlire, 
kortyolni kezdem a méregerős, forró ká
vét. — „Cukor, az nincs. Különben is hiz
lal...” „Mi van veled? Hullámvölgyben 
vagy?”, „Látod -  mutatok ki a szobába, 
teátrálisan. -  Látod, hogy mi van itt, 
nem? Egy éjjeli menedékhely! Az ízlés ne
vében válaszolj: hová süllyedtem?! A bé
ka segge alá... Maholnap fülemen érzé
kelem a talajmenti fagyot...” „És a levél?” 
— kérdezi türelmetlenül a nő, s bennem 
akkor kezd éledezni a tétova gyanú, ta
lálkozásunk talán mégsem lehet teljesen 
véletlen, talán mégis titkos megbízóim 
állították rám Annát?! Lehet, hogy nem 
is így hívják... „A szokásos. Hogy szeret, 
hogy rajong értem, hogy találkozni akar 
velem, hogy érezni akar, meg minden...” 
„Ismered?” „Meg lehet egy nőt ismer
ni?” „Hol a levél? — néz szét kíváncsian 
Anna. — Szívesen elolvasnám, elképzel
ni sem tudom, milyenek lehetnek a hódo
lók levelei...” „Aki kíváncsi, hamar meg
öregszik -  szögezem le komorabban a 
kelleténél, és felállók. -  Egyébként el
égettem. Nem őrzöm meg a szerelmesle
veleket. Láthatod -  mutatok tétován kör
be -, hogy nem őrzök meg úgyszólván 
semmit, igényeim egyébként is folyama
tosan csökkennek, idén múltam negyve
nesztendős... S  negyven felé a költő meg
pihen...” Anna nevetni kezd. -  „Ez valami

szerep?” „Nem” — legyintek és visszahát
rálva a szobában hanyatt vetődök a mat
racon. A felkelő nap fényében fenyegetően 
csillannak meg az üres és félig telt, teli 
üvegek. Anna is visszajön, ledől mellém. 
-  „Most miért vagy morcos? Vagy mindég 
ilyen vagy reggel?! És tényleg elégetted a 
levelet?” „Miért érdekel ennyire -  mere
dek rá. -  Féltékeny vagy?” Anna kétér
telműen nevet, de arcán felhő suhan át. 
„Milyen szakos vagy?” „Biológia -  sóhajt 
a vendég és bátorítóan teszi hozzá -, de 
tanulok németül és olaszul. Angolul már 
tudok, arra gondoltam, megkapjuk a ket
tős állampolgárságot, kimegyek Pestre 
vagy valahova magyarba, idegenvezető

nek. Vagy tolmácsnak? Vagy mit tudom 
én?...” „Es megkapjuk?” „Remélem. És te? 
Miben láthatunk legközelebb?” „Abban a 
kopott bőrdzsekimben -  vigyorgok komo
ran. -  Leléptem, otthagytam a színházat. 
Ennyi volt. Vége. Köszönöm. A függöny le
gördült. Nem a darab bukott meg, hanem 
az élet. Tuturora salut.” „Hogyhogy? -  
néz rám döbbenten Anna. -  S most mihez 
fogsz kezdeni?” „Inni fogok!” -  legyintek, 
s felállva keresgélek az üvegek között, ta
lálok is egy fél üveg szánkós vodkát és 
egy bontatlan Hargita sört. A fogammal 
nyitom ki, mohón iszom, elnyomtatom 
egy korty vodkával, majd tétován kíná
lom feléje is az üvegeket. „De hát miért? 
-  iszik Anna mindkét üvegből, és hozzám 
simul. -  Egy ilyen istenáldotta tehetség.” 
„Úgyis kirúgtak volna!” „Téged?! Nem ér
tem!.„De hát miért?” „Hát nem látod? -  
mutatok körbe fintorogva. -  A rum tette 
ezt s az átkozott likőr.” Felugróm, idege
sen kezdek sétálni a szobában, s átélés
sel, de kissé ironizálva is a szöveget, kez
dem el:

„De szerintem -  ámbár én honos vagyok
S belé születtem -  oly szokás, melyet

Megtörni tisztesb, mint megtartani.
E kába lagzi, mint kelet -  s nyugatra,
Más nemzeteknél csúnya hírbe hoz:
Iszákos a nevünk s utána disznó.”

„Ahogyan Shakespeare Hamletiében 
is áll!” -  Elhallgatok, a kép alatt szobroz- 
va, mereven nézem Annát. -  „És megun
dorodtam az állandó szerepjátszástól is. 
Húszegynéhány színpadon töltött év, a fő
iskolát is beszámítva, eléggé meg is viselt. 
Az örökös alakoskodások. Az átlényegü- 
lés képtelensége. A kaméleon-lét. Az örö
kös kulisszák, a mimika és a maszkok. A 
végén már félőrülten léptem színpadra, 
tudtam, ha nem váltok, végképp elveszí
tem magam. Már nem tudtam, ki is va
gyok én valójában? Talán ezért kezdet
tem el ilyen hülyén és vadul italozni is!... 
Azt hittem, a mámor majd fölszabadít, 
de csak pörögtem magam körül, s körü
löttem szinte észrevétlenül változott meg 
minden, kiépült a tülekvés és a mohóság 
szép új világa!... Emlékszem, néhány esz
tendeje, Kolozsvárott, fiatalok előtt lép
hettem fel, a Másvilág klubban, József 
Attila-versekből összeállított műsorom
mal. Már az elején éreztem, baj van, ami
kor elkezdtem, hogy „Elefánt voltam, 
jámbor és szegény...”, röhögni kezdtek, és 
dobogtatni, mintha nem ismerték volna 
ezt a verset, a Medáliákból. Lehet egyéb
ként, hogy ott, akkor hallották először?!? 
Amikor egy másik versre átváltva azt je
lentettem ki kissé patetikusan, hogy „az 
ember végül homokos”, meg sem várták a 
második sort: „kietlen vizes síkra ér”, rög
tön közbekiabáltak, fütyülni—tapsolni— 
dobogtatni kezdtek... Megfordultam és 
kimentem a teremből. A vers szellemé
hez híven, egyébként. Én is megpróbál
tam csalás nélkül szétnézni könnyedén, 
és ebben a környezetben nem folytattam 
a verseket. Óriási botrány lett. A szerve
zők könyörögtek, majd sunyin fenyege
tőzni kezdettek, mire én a pofájukba vág
tam, hogy néktek nem kell se színész, se 
költő, alakoskodjatok, verseljetek ti ma
gatok... A hülyeség adottság itt, amint lá
tom, az új nemzedék műveletlensége és 
süketsége pedig tény!... Kimentem az öl
tözőből és bevágtam az ajtót magam 
után... Akkor éreztem meg először, hogy 
vége, én ezt nem csinálom tovább, és ezt 
nem tudom folytatni!... Akkor már száj
peremig fuldokoltam az undorban, rán
gatózott az arcom is, állandóan az volt az 
érzésem, hogy áll valaki a hátam mögött 
és szemberöhög a tükörből, amikor beret- 
válkozok. A másik, aki én vagyok. Vagy 
voltam?!? Igen, becsavarodtam kissé, tá r
sulatról társulatra vándoroltam, balhék 
jöttek, botrányok, örökösen vitáztam a 
rendezőkkel, állandóan hisztiztem, ri- 
csajoztam, valahogy rossz hírem kelt a 
szakmában, előadások maradtak el mi
attam, egyre többször léptem részegen a 
színpadra, és én, aki híres voltam a szín
házaknál példátlan memóriámról, el-el- 
felejtettem a szövegeket, blöfföltem, de 
bizonyos rendezők még így is állandóan 
kiállottak mellettem, nem akartak elen
gedni, ahogyan mondották: „a semmi
be”, „nekünk, Attilám, nem pedáns hi
vatalnokokra, középszerű kispolgárokra 
van szükségünk!” -  próbáltak a lelkem-

14



HELIKON
re beszélni, mire én büszkén azzal vág
tam vissza, hogy elsők, mint köztudomá
sú: az idióták, és elrohantam... Forgatott 
a mókuskerék. Én voltam persze az, aki 
forgatta, és én voltam az is, aki pör
gött... „Nézd -  mondottam egy feljövő
ben levő, tényleg tehetséges rendezőnek -  
, nézd, Lacikám, én már képtelen vagyok
III. Richárd vagy Tartuffe bőrébe bújni. 
Elegem van, undorodom az egésztől, sem
mi értelme nincsen, stúdiótermekben, 
ötven-hatvan ember előtt, a white fülű 
rajongók előtt, tettem hozzá szarkaszti
kusán, meghalni a színpadon, hiszen te is 
tudod” -  emeltem fel a vodkáspoharam: 
kocsmában voltunk, az Eddig, és ne to
vább! elnevezésű késdobálóba, mert ide 
is elkísért, velem ivott, őt nem tudtam 
olyan könnyedén lerázni, mint a többie
ket -  a színész, ha tényleg vérbeli komé
diás (de a könnyedségnek, kihangsúlyo
zom, ára van!) minden szerepével elveszít 
valamit a saját személyiségéből, s én már 
azt sem tudom, lassan negyvenévesen, 
hogy ki is vagyok valójában, hogy van-e 
egyáltalán személyiségem?! Légüres tér
be kerültem, ha jobban tetszik, sivatag
ba. Az undor sivatagába. „Nem iszol, édes 
Atám, de tényleg komolyan, egy kicsit túl 
sokat?” -  kérdezte ő komoran, mire elrö
högtem magam, és felállva, a kocsmában 
lévő üres asztalok között járkálva, alig lé
zengtek benn egy páran, azok se engem 
figyeltek, kezdettem el a Hamlet-monoló- 
got:

Mert ki viselné a kór gúnycsapásit, 
Zsarnok bosszúját, gőgös ember dölyfét, 
Utált szerelme kínját, pör-halasztást,
A hivatalnak packázásait,
S mint a rúgást, mellyel méltatlanok 
bántalmazzák a tűrő érdemet: 
a nyugalomba küldhetné magát 
egy puszta tőrrel?...

Megölelt, kiitta vodkáját, mélyen a sze
membe nézett és azt mondotta: „rá min
dig is számíthatok, mert nem igaz, hogy 
nincsen visszatérés!...” Megfordult és el
ment. Másnap közöltem a dirivel, hogy 
vége. „Zsarolsz?! -  kérdezte. -  Több 
zsozsó kell? Lesz!” „Nem erről van szó, 
az út végére értem, vége, le kell lépnem...” 
O is azt kezdette el, amit a szépremé
nyű ifjú titán: „ha mégis meggondolnám 
magam, vagy ha egyszer újra kedvem 
támadna a világot jelentő deszkákra lép
ni...” Felröhögtem. „Miféle világot jelente
nek ezek a deszkák, barátja az erénynek? 
Miféle világot?”, s Pilinszkyt kezdettem 
el mondani, hogy:

„E világ nem az én világom, 
csupán a testem kényszere, 
hogy egyre beljebb, mint a féreg 
furakodom beleibe...”

Ő is felállott, megölelt, éreztem a 
Denim arcszesz összetéveszthetetlen illa
tát. „Akkor legyen versműsor, egy önál
ló est, vevő vagyok rá, ehhez sincsen mo
mentán semmi kedved?!” Szinte elsírtam 
magam a tehetetlenségtől, de hát ezek 
ennyire sem értenek semmit az egészből, 
azt hiszik, nincsen, csak játék, póz? Az 
arcába akartam vágni, hogy elegem van,

undorodom, vége, ehelyett felmerült előt
tem mesterem, gróf Rettegi bohócarca, s 
könnyet törülve ki a szememből, elcsuk- 
ló hangon vallottam meg: „erről az egy
ről azért még lehetne szó, de még nem va
gyok készen vele, még készülődnöm kell, 
időre van szükségem, nyugalomra, ma
gányra. Tulajdonképpen Rilkének volt 
igaza, egy toronyszobában kellene élni...” 
„És pénzre?” -  tette fel a kérdést előzé
kenyen, bár kissé kétértelműen, hiszen 
pontosan ide szerettem volna én is kilyu
kadni. „Természetesen arra is -  vallot
tam be -, én is a piacról élek, mint min
denki más, hiába próbálok úgy lebegni a 
mai világban, a létvalóságban mint egy 
szálló porszem, amelyik nem hibbant 
még el...” „Mennyi kell?” -  kérdezte, s én 
megneveztem egy pofátlanul nagy össze
get. „Felét!” -  legyintett, s rezzenéste
len arccal vette elő tárcáját, és eurókban 
rakta elém a pénzt. „Egy feltétellel, per-

Mattis-Teusch János: Kompozíció

sze” -  nézett rám, és egy előre elkészített 
szerződést nyújtott felém, hogy aláírjam. 
Odafirkantottam a nevem, rezzenéstelen 
arccal néztem én is rá, s megkérdeztem: 
„Ezen kívül?” „Nálunk csinálod meg!” 
„Mit?” -  kérdeztem ismét, játszva a be
csavarodott idiótát... „A versműsorodat” 
-  mondotta ő azonnal, véve a lapot. „Az 
lehetne a címe, hogy A költő színlelő mű
vész, Pessoa után szabadon.” „Pihend ki 
magad, édes öregem, s igyekezz mérték
letesebben inni” -  búcsúzott, és előttem 
újra megképződött Mesterem gumiarca. 
Csak így tovább! -  intett hiúzszemével.” 

„És azóta?” -  kérdezi a nő, s felülve nyúl 
a sörösüveg után. „Azóta iszom -  fordulok 
feléje szomorúan. — De egyszer vége lesz 
ennek is. Csak egyelőre még nem látom 
az alagút végét.” „És a műsor?” „Azóta ké
szül, mióta élek, s egyszer tényleg...” „Te 
szegény, szegény” -  suttogja Anna és si
mogatni kezdi a fejem... Már tombol a nap, 
még látom összefonódó ikerárnyékunkat a

háttal forduló férfi mellett a falon, aztán 
már nem figyelek semmire.

Tizenkettő felé ébredünk, már haran
goznak. Együtt állunk a hidegzuhany 
alá, döbbenten tapasztalom, hogy Anna 
jelenléte kimondottan jó hatással van 
rám, nem is iszom annyit, mintha egye
dül lennék, hiszen söreim, vodkám, borom 
is testvériesen megosztom vendégemmel. 
Miközben egymást szappanozzuk, korog
ni kezd a gyomrom, szokatlan éhségérzet 
tör rám, ami nem is csoda, magyarázom 
a nevető lánynak, hiszen tegnap alig et
tem valamit. Ha rám állították, gondolom 
megadóan, annál jobb. Legalább állandó
an szem előtt leszek, ellenőrizhetnek... 
Megtörülközöm, s magára hagyva a nőt, 
aki épp a táskájából előszedett sampont 
csorgatja hosszú, vörös sörényére, vissza
megyek a szobába.

Legalább tíz percem van, gondolom, 
és gumikesztyűt húzva (csak nem hagy
ni ujjlenyomatot!) borítom ki Anna feke
te válltáskáját a matracra. Egy kék színű 
mobiltelefon, egy fekete szemfesték, rúzs, 
dezodor, kis manikűrkészlet, öngyújtó, 
egy bőrtárcában pénz, lej is, euró is, dol
lár is, meg is hökkent kissé, de ez nem ér
dekel, nem is számolom meg, tovább kuta
tok. Tollak, egy kabala sámánfej, valami 
meghatározatlan anyagból, kerek, vörös 
szemei gúnyosan merednek rám. Notesz 
telefonszámokkal, papírzsebkendő, óvsze
rek, krémes tubusok, egy másik notesz, 
sűrű angol és német feljegyzésekkel, cí
mekkel -  ki ez a nő? -, gésagolyócskák, 
nocsak, döbbenek meg ismét, egy kulcs
csomó, s ami a legjobban elképeszt, egy 
slusszkulcs. Megnézem a lány személyi
jét is. Fábián Anna -  olvasom, vizsgálom 
az útlevelét is, a pecséteket, hogy ez meny
nyit utazik, gondolom irigyen, és gondo
san visszarakva mindent a táskába, le
húzom, és a saját táskámba, egy zacskóba 
rejtem a gumikesztyűt. Csak így dolgoz
hatok ezentúl, vigyorgok, ha kémregény, 
akkor legyen kémregény, a fontos nem 
hagyni ujjlenyomatot! Persze minden 
használat után ki kell mosnom s sürgő
sen be kell szerezni egy-két tartalék párt
is... Felugróm, kivágtázom a konyhába, 
kimosom az újra előszedett kesztyűket, s 
törlőruhával fogva meg, óvatosan teszem 
a drótra száradni. „Mibe keveredtem” -  
gondolom még, a helyzeten túlmutató iró
niával, amikor a fürdőszoba ajtajában 
megjelenik Anna, törölközőből turbánt 
formálva a fejére. — „Hajszárítód van?” — 
kérdezi halkan. „Nincs -  nevetek, végig
simítva rövid hajamon. -  Haladok a kor
ral. Pedig nem is olyan régen még akkora 
sörényem volt, mint II. Rákóczi -  Temesi 
Ferencnek. De ha lenne, se működne. 
Nincs áram, ha nem vetted volna ész
re. ..” „Nem baj -  legyint Anna. -  A napon 
szárítom majd. Van mára valami progra
mod?” „Nekem?” -  a kérdés annyira kép
telenül hangzik, hogy önkéntelenül is ne
vetni kezdek. „Kimehetnénk a tóra.” „Ha 
lenne kocsim, de nincs. Stoppolni meg 
nem akarok, mert állandóan felismernek. 
A nagyság átka. S nem elég, hogy azono
sítanak, jönnek a kíváncsi kérdések, már 
unom...” „Nekem van -  mosolyog Anna 
s kinyitja a kisszoba ajtaját. -  Itten mit

» > »  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
rejtegetsz?” „A könyveimet -  legyintek, s 
meglepetten érzem, hogy megint fenyege
tően kordul meg a gyomrom. — Ami any- 
nyi hányódás, költözködés után megma
radt, verseskötetek, drámák, regények... 
sok dedikált példány is, rengeteg kortárs 
írót ismerek. -  Mivel egyre éhesebbnek 
érzem magam, nadrágom után nyúlok. — 
Lemegyek vásárolni. Ennünk is kellene 
már valamit.” „Majd a tóparton, a kocs
mában -  fordul felém a szép vendég, és 
a napsütésben szinte felragyog arányos 
alakja. -  Kávéd még van? Mert ami volt, 
megfó'ztem.” „Nincs, de nesz még van.” 
„Kavarj egyet, kérlek, de csináld jó eró's- 
re, végre fel szeretnék ébredni.” Bólintok, 
kimegyek a konyhába, vizet teszek fel a 
gázra, de nem találom a gyufát, végül ön
gyújtóval gyújtva meg a lángot, meg is 
égetem az ujjam, sziszegve nyalogatom, 
aztán kiöblítve a reggeli kávéscsészéket, 
belerakok egy-egy púpozott kanál nesz
kávét, s amikor forrni kezd a víz, beletöl- 
töm, felváltva kavargatom, majd tálcára 
téve a poharakat (a tálcát valamelyik lü
ké haver lopta a kocsmából és ittfelejtet
te) visszahátrálok a szobába. Anna mez
telenül, jógaülésben ül a matracon, hunyt 
szemmel, haja vérvörös zuhatag a huzat
ban. Leteszem a tálcát a matrac mellé, s 
vizsgálni kezdem az üvegeket, döbbenten 
fedezve fel, hogy mind üresek, ez is jelzi, 
komolyodok el, hogy valami átmenetileg 
véget ért... Sóhajtok, s lábujjhegyen sur
ranok ki a balkonra, nem akarom meg
zavarni meditáló vendégemet. Mélyeket 
lélegzem a szikrázó napsütésben, majd 
lepillantok az utcára. A házzal szem
ben nyitott fehér kocsi áll, nem ül benne 
senki. Két kamasz közelíti meg az autót, 
amikor a bátrabb kiemeli az ülésen csillo
gó napszemüveget, váratlanul szólal meg 
a riasztó. Kihajolva röhögök, s csak ak
kor veszem észre, hogy meztelen vagyok, 
amikor az utca másik oldalán levő tömb
ház hatodik emeleti erkélyéről két lány 
szintén észreveszi. Nevetnek, s ujjal mu
togatnak rám. Dühösen hátrálok vissza a 
szobába, elhúzva a függönyt. Anna szét
vetett karokkal, lábakkal, hanyatt fekve 
lazít. Áhítattal nézem. Tényleg hasonlít 
ahhoz a színésznő szeretőmhöz, az is le
het, hogy ő lenne, s csak játszik itt velem? 
A riasztó egyre kitartóbban, egyre ma- 
kacsabbul szól. Anna megrezzen, felül és 
kérdően néz rám. -  „A kávé?” Fejemmel 
mutatom, hogy ott van mellette, és el
tűnök a fürdőszobában, mire visszame
gyek, meglepetten észlelem, hogy vendé
gem már felöltözött. „Te még nem vagy 
készen?!” -  hallom, s gyorsan kapkodni 
kezdem magamra a ruháimat, senkit nem 
szeretek várakoztatni... A lépcsőházban 
a szokásos büdösség, az örökös és undorí
tó macskavizelet-szaggal vegyülő rothadt 
savanyúkáposzta-szag. Egymás nyomába 
lépve, a törleszkedő macskákat kerülget
ve indulunk lefelé, szerencsére nem talál
kozunk senkivel, fél szemmel ellenőrzőm 
a postaládát, üres, s magam elé engedve 
a nőt, kilépünk az utcára. A kopasz galeri 
tagjai ott ülnek a járdán, cigarettáznak, 
és elismerően füttyentve bámulnak a rin
gatózó Anna után. A kocsi, nyitott fehér 
Opel -  a szomszéd utcában. Én is elisme

rően füttyentek és beülök. -  „Kiraboltál 
valakit? — kérdem. -  Honnan van neked 
ilyen kocsid?” „Idegenvezető vagyok — le
gyint Anna. -  Adni kell a csomagolásra!” 
-  s elnézést kér, de két percre, magya
rázza, fel kell ugrania a lakásába, meg
nézni a bácsikáját, azonkívül nincs nála 
fürdőruha sem, s fehérneműt is szeret
ne váltani... Két perc — szól vissza a vál
la fölött, és szinte futva tűnik el egy le
robbant, hámló vakolatú toronyházban, 
az ajtó nyitva maradva nyikorog a huzat
ban. Hátradőlök, lehunyom szemem. Kik 
lehetnek a megbízói, töprengek, ha egyál
talán azok ügynöke? S honnan van ilyen 
kocsija?! Ki ez a nő? Döbbenten fedezem 
fel, hogy kezdem élvezni is a helyzetet, 
egyáltalán nem félek, pedig sejteni, hogy 
mi lehet a diplomatatáskában, s ha menet 
kapnak el, akár évekre is bevarrhatnak, 
de ennyi kockázat kell is, titokzatos és ve
szélyes megbízatásom izgalommal vegyes 
kíváncsisággal tölt el. Végre történik ve
lem valami, már az utóbbi hetekben, ré
szegen, józanon is attól rettegtem, hogy 
belefulladok az unalomba, szűkölni tud
tam volna a tehetetlenségtől. Csak nem 
hagyni ujjlenyomatot, s figyelni, állandó
an figyelni: követnek-e, s ha igen, kik?!? 
Nincs idő tovább variálni a lehetősége
it s tervezni a feladatot, mert megjelenik 
Anna, kék pettyes miniruhában, kezé
ben egy jól megtömött reklámszatyorral. 
Rámmosolyog, a hátsó ülésre dobja a ta- 
sakot, beül, napszemüveget biggyeszt 
az orrára és indít. -  „Meggyújtasz egy 
cigit?” -  kérdi s kikanyarodva a főútra, 
gyorsít. A műszerfalon heverő Kentes do
bozból húzok ki egy szálat, gyufát is talá
lok, rágyújtok, mélyeket szívok a cigaret
tából, s óvatosan a nő nyitott ajkai közé 
helyezve dőlök hátra, lehunyva szemem... 
Amire magamhoz térek — el is bóbiskol
hattam néhány életfogytiglani percre? -  
, már az országúton suhanunk. Anna 
rámenősen vezet, sokat előz, ilyenkor di
adalmas mosoly suhan át az arcán, most 
nem az a szende vidéki lány, amilyennek 
az éjszaka tűnt, miután kiderült, hogy 
mégsem strichelő kurva...

Beérünk a faluba.
Anna lassít s együttérzően pillant rám. -  

„Fáradt vagy, hercegem? Úgy aludtál, mint 
egy gyermek.” Bólintok. -  „Csodálkozol? -  
mosolyodom el, s közvetlenül kérdezem: -  
Van rágcsid? Rossz ízű a szám!” Anna ta- 
gadóan rázza a fejét, fékez egy cukrászda 
előtt, kiszáll s eltűnik a nyitott ajtó mögött, 
a félhomályban. Nézegetem az út szélén 
parkoló, ütött-kopott gépkocsikat, a mel
lékutcában az árok szélén libák tollászkod
nak, az árnyékban egy fehér kutya szimatol 
nyughatatlanul, egyik lábát húzva. Anna 
közeledik, ismét megcsodálhatom arányos 
alakját, önfeledten gyönyörködhetek moso
lyában, amint felém nyújt egy csomag sö
tétkék Orbitot, aztán beül, combján felcsú
szik a ruha, indít. Néhány perc és máris 
beáll a tóparti parkolóba. Alig néhány ko
csit látni, a fák között sátrak, körülöttük 
fürdőruhás nők, az egyik sátor mellett már 
ég a tűz, gomolyogva szállong a füst, kér
dőjeleket formáz. A kocsiban öltözünk át, 
sietősen, nem is nézve egymásra, de meg
lepetésemre Anna meghitten fogja meg a

SIMONFY JÓZSEF
lyuk a zó ta  sem
mint a amikor mint
fehér összement tej 

savanyú rossz
abroszra
hullott

szájízű a kedvem

lehalkítom
cigaretta a rádiót
parázs a vízcsapot 

megeresztem
lyukat
hagyott hallom zuhog 

az eső kint
a hold hólyagos
az éjzszakán nagy cseppekben

m ielő tt
s te bőrig 
ázva hozzám
bújsz ahogy

mielőtt 
elhagyom 
a várost

azóta sem

benézek levelenként
minden nyári
kapú alá székemet 

a kertet
nem vagyok-e 
valamelyik dér szaggatja
sarokban levelenként 

hullik szét
mint a 
káposzta tőled
kék eres látszólag

elmegyek
levele
magamra mint
borulva temető mellett 

a gyászmenet

kezem, a vendéglő fele menet. A teraszon 
presszókávét, ásványvizet, sonkás omlettet 
rendelünk. „Sört?” „Nem kérek.” Várakozás 
közben, egy szomszéd asztalon felejtett tás
karádióból értesülhetünk az őszét túszdrá
ma újabb fejleményeiről. Még mindig nem 
lehet tudni a halottak számát, tény, bogy a 
kommandósok akcióba léptek. Putyin nyil
vánvalóan nem a tárgyalások és nem is a 
kompromisszumok embere... És amikor két 
őrület áll egymással szemben, a következ
mények kiszámíthatatlanok. -  „Ezeknek -  
legyint megvetően Anna -, semmi se szá
mít. Nem is számított soha.” Megjön a rádió 
tulajdonosa, kövér, napszemüveges alak, s 
kikapcsolva hurcolja magával a készüléket. 
Megérkezik a fiatal, csábítóan mosolygó, fe
kete pincérlány is, egy hatalmas tálcával a 
karján. Mohón eszünk, nem is pillantva fel. 
Mintha már tízéves házasok lennénk, gon
dolom, akik, mivel egymás gondolatát is is
merik, nem is kíváncsiak egymásra. Ekkor 
gondolok futólag arra, hogy akár a felesé
gem is lehetne ez a nő! Máris milyen meg
hitten tudunk hallgatni...

„Tényleg -  szól közbe váratlanul, elvö
rösödve Anna. -  Mert én is akkor gondol
tam először arra, hogy akár a férjem is 
lehetnél.”

Nevetünk.

(folytatjuk)
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Skandináv belülnézet 2.
Dán tükrözés
ZSIGMOND ANDREA

Vesztésre áll szememben a dán antoló
gia1 a norvéghez2 képest. Rokon vonásaik 
dacára. Egy-két hajszállal kevésbé meg
győző. Hogy miért?

Abszolút semmi köze a szexhez. De, 
igen, a szexhez van köze. A kötet címében 
levőhöz. A berzenkedésnek. Már itt kez
dődik ugyanis. Nehéz megmagyaráz
ni, mitől rokonszenvesebb, ha mondjuk 
a halállal adnak el valamit (lásd kettes 
lábjegyzet), mint ha szexszel. Mert a ha
lál eredetibb? Nem folyik a csapból is, va
lahogy kevésbé piacképes. Talán ezért 
hiszünk benne. Ha meg van persze spé- 
kelve egy-két poénnal.

Lehet, hogy csak a prűdség az oka. 
A sugallatnyi ellenszenvnek, ami felüti 
bennem a fejét. Hogy van-e az ellenér
zésre alap, a folytatás dönti el. A folyta
tás, ami ilyen novellacímekben sűrűsödik 
össze: Fajtalankodás birkákkal... Jó, nem 
volt sportszerű, hogy ilyennel jövök, ve
gyünk egy kellemeset: Ahogy az angyalok 
szállnak. Ez megint nem volt sportszerű, 
bocsánat, igazság szerint a kötetben ez a 
szöveg a legsúlyosabb, nehézsúlyú, szex
témában, ugyanakkor fajsúlyos is, be kell 
vallani, ez az, amire legtovább emléke
zem. Lidérces álmaimban, és tovább.

Van benne ugyanis egy lány, egy an
gyal, akit végül jól összeszurkálnak. 
Késekkel, ezzel-azzal. 0  közben már re
pül, a drogból benne megfelelő mennyiség 
dolgozik, mit bánja, hogy élő kelléke lett 
egy magára sokat adó pornófilmnek.

Nem azért szeretem a novellát, mert 
jujj, de borzalmas, milyen jó, hogy ná- 
lunkfele bezzeg nincs ilyesmi, csak una
lom. Nem attól jó egy kispróza, hogyha 
bombasztikus. Sőt az benne az idegesítő. 
A fülszöveg jól felsorolja, mi furcsaságra 
lehet számítani a kötetben: „A kisváros 
templomának harangtornyából leugráló, 
de mindig életben maradó fiú, az emberi 
lélek minden rezdülésére érzékenyen rea
gáló tükör, a tárggyá változó szobrásznő, 
a tragédiába fulladó legénybúcsú, vala
mint a szexuális perverzióknak az egész 
könyvön végighúzódó motívuma...” (az 
utóbbi túlzás azért).

Ezek mind nem érdekesek. Mert túlon
túl érdekesek. Groteszk, abszurd, az van, 
csak éppen a só hiányzik az ételből. Az 
emberi vonás. Abból van túl kevés.

Nem igaz, abból is kapunk jócskán, 
csak a norvég antológiához képest tű
nik ez az egész túl harsánynak. A nem 
mindennapi elemek elvonják benne a fi
gyelmet a mindennapiról. Pedig az lenne 
igazán érdekes. Nem az nyűgöz le olvasó
ként, hogy mi mindent bír kitalálni ez a 
szerző, hanem hogy mi mindent bír feltá
lalni ez az élet. Nekünk, nekem.

Naja Marie Aidt. Ő írta a két nővér
ről szóló novellát, amiről szó volt már, az 
Ahogy az angyalok szállnak címűt. Egy 
másik szöveg is van tőle a kötetben -  ez a 
gyűjteményben szinte végig így van, két- 
két esély megillet mindenkit -: Ha kicsi a

világ. „Az a helyzet, hogy a világ kicsi, ha 
az embernek kisgyerekei vannak.” Igen, 
ennyiről szól az elbeszélés, a semmisé
gekről, amik egy anya életét eltömítik. 
Mellette van a férje is, aki ha ránevet, 
„olyan a szája, akár egy vigyorgó szaka
dék”. Nem dramatizál a szöveg ennyire, a 
férj csinosnak mondja feleségét, satöbbi, 
de mégis. Valahogy... „Nem. Szeretném, 
ha rövidre vágnád. Tényleg egészen rö
vidre, azt hiszem...” Ennyi telik a nőtől, 
ezt tudja lépni egyszercsak: levágatja a 
haját. Pedig a férje esténként „szórako
zottan pödörgeti a tincsek végét olvasás 
közben”. Tán ezért.

Nem trendi a tartalomról írni, jól tu
dom. De talán mégis érdekes, hogy mi
lyen témák bukkannak elő, hogy „miről 
szól” — bocsánat — alapjáraton egy szö
veg. Meglepő mennyiségben van jelen a 
kötetekben például (a norvégekben is) a 
női hang. Hihetetlen: a könyv majdhogy
nem felét kiteszi! Példátlan ügy, honi tá
jaink felől szemlélve mindenképp. A női 
hanghoz női kérdés kapcsolódik. Akkor

Tellmann József fametszete

is, ha férfi szerző, például Peter Rónnov- 
Jessen szólaltatja meg a szereplőt, mint 
a Fajtalankodás birkákkalban, amelyben 
egy korosabb hölgy gyapjúból kötöget, 
és közben folyton az élettársáról mesél. 
A férfiról, aki állandóan gyötri, és imád 
szerepelni a lapokban, ha a hirdetés ro
vatban is. A szöveg végén derül ki, hogy 
ágyastársa voltaképpen a fivére.

Nem érint meg igazán. A másik szöveg 
sem, melyben a férfi főszereplő folyton 
a párja után leskelődik, akkor is, mikor 
már rég nem élnek együtt. A kukkolás az 
élete. (Mads Brenoe: Abszolút semmi köze 
a szexhez.) Hiába, hogy a hangnem visz-

szafogott, mint a kötetben csaknem min
denütt.

Ennél sokkalta izgibb, ha házibulin a 
főszereplőt kihívja sétálni egy nős pasas, 
s miután megtörtént a megtörténendő, azt 
taglalja a novella, milyen szerencsétlen 
manőverekbe kezd a férfi, hogy a nőt távo
zásra bírja (a partin ott van ugyanis a fe
lesége). Helle Helle másik szövege egy fe
leségre fókuszál, akit a férje azzal csörget 
fel éjszaka, lecsúszott a kocsija az útról, de 
nem történt baja, csak épp fogalma sincs, 
hogy merre van. A nő nem tudja, mit te
gyen, szerencsétlenkedik, mígnem a só
gornője párszor jól letolja. A két szöveg, a 
Menetrend és a Mobil attól aranyos, hogy 
nincs bennük semmi rendkívüli, csak azt 
követjük, a főszereplő hogyan totojázik.

Mindkettőben belülnézet van, vagyis 
az egyik szereplő mesél, a kötetben ez ál
talános. Mégis érezhető bennük egy alap
vető idegenség. A Menetrendben a női sze
replő a narrátor, kitér minden apróságra, 
csak azt nem mondja, ő mit érez. A férfi
ról, akit most lát először, minden lehetőt 
megtudunk, de róla semmit. Vagy alig. 
Blazírt, ez azért látható. De nem feltű
nően. A Mobilban a feleség minden apró 
gondolatát kimondja, az egész mégis oly 
kevés. Ettől lesz minden szomorú. Mert 
kisszerű. A kötet mindenhol pepecsel, dúl 
a mikrorealizmus, mindig tudjuk, ki ho
vá néz, hány cukrot tesz a kávéba. Mégse 
lesz lapos a szöveg, a kisszerű valahogy 
nagyszerű is. Mert életes.

Az idegenség erre rásegít. Nem fekhe- 
tünk bele a mondatokba: „Kimegy a kony
hába, feltesz vizet a kávénak”. Valami azt 
súgja, nem magyaros. „Hosszú időbe telt, 
hogy kiheverjem”. Nem tud elvékonyod
ni a szöveg meg a figyelem. A fordítás té
nye ordítóan jelentkezik Simon Fruelund 
Láthatatlan ütközet című novellájánál. 
Vagy Bújócska a címe? Na, ez a bökkenő, 
a tartalomjegyzéknél az egyik cím szere
pel, a 104. oldalon, kezdéskor a másik. De 
szórakoztat a malőr, jól áll az esetlenség 
a kötetnek. így emberibb.

A Bújócskában az ifjú titán megmutat
ná a verseit egykori tanárának. Az visz- 
szavonult, de jó, meghívja pingpongozni 
a fiút. Miután tönkreverte, azt indítvá
nyozza az ifjúnak, nézegesse a halakat, 
jót fog az tenni. Kábé ennyi történik, ki
csit didaktikus, annál mindenképp didak
tikusabb, ami párja lehetne a norvég an
tológiából. Az 0rstavik-szöveg legalább 
direktben volt okoskodó, nem kendőzte el, 
hogy az irodalom funkciója érdekli, más 
nem nagyon. Többet is gondolt róla ennél.

A két könyv között sok a párhuzam. 
Megvan a norvég Jostein Gaarder párja is, 
Peter Hoeg; az Egy kiegyensúlyozott fiatal
ember tükörképe majdnem annyira idege
sítő, mint Amikor a szerző' látogatóba jött. 
Elnézést attól, aki szereti Borgest, meg a 
filozófus hallgatók is bizonnyal szívesen ol
vassák majd, de a tükör, ami az egész vilá
got tükrözni tudja, és mindig azt, ami igaz, 
meg amit az előtte álló valóban érez, gon
dol, nos, ez... Érdekesek viszont a főszerep
lő érzeményei, viszonya a hasító igazság
hoz, a mindenhez, a semmihez.

Harmadik kedvencem a kötetben, Naja 
Marie Aidt és Helle Helle mellett, Pia

» » >  folytatás a 18. oldalon
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SZÁNTAI JÁNOS

A Klozettolvasó naplójából
folytatás a 17. oldalról

Juul. Megint csak nők. A. Nagyszerű halál
ban (ismerős szerkezet) egy asszony mono- 
logizál, ismét a mikrotörténések mikro- 
logikája szerint haladunk, afelé, hogy ha 
nem beszélhet folyton, a benne ragadt ti
toktól rákos lesz, s aztán sírhat utána a 
férje meg annak titkos szerelme. Az alap- 
probléma annyi „csupán”, hogy férjhez 
menéskor elkoptak mellőle a barátnők, ez 
természetes is, de mára világosan látszik, 
hogy ha mindent a férjének mond el, ami 
foglalkoztatja, minden érdekességét elve
szíti a férfi szemében.

Pia Juul másik szövege, Az elviselhetet
len dán dal annyiban különbözik a kötet 
többi írásától, hogy nem csupán egy külö
nös elemet tartalmazó párkapcsolat rajzát 
látjuk benne, persze szintén az egyik sze
replő szemszögéből, vagyis nem csak any- 
nyi különös ezúttal, hogy a két embernek 
soha nem volt szexuális élete egymással, 
és mégis sorra születnek a gyerekek. A 
lány, akit a pályaudvaron talált Jonassen, 
nem tudni, kicsoda és honnan érkezett, 
az kiderült azonban az idők során, hogy 
az ágya alatt tartott üres bőröndjében la
kik az a férfi, aki létezik is, nem is, min
denesetre tőle vannak a gyerekek. A lány 
„dánul beszélt, választékos, tiszta és szép 
dán nyelven, semmi sem utalt arra, hogy 
idegen lenne. De túl jól beszélte a nyelvet, 
hogy az anyanyelve lehessen”. Jonassen a 
lány halála után mesél róla „közös” gye
rekeiknek: „Ti voltatok a büszkesége, 
utánatok még saját dánságával foglal
kozott... hogy szárnyalt a hangja, mikor 
a kertben énekelte: A dán dal ifjú, szőke 
lány... -  és folyamatosan ismételte a stró
fát, mígcsak rá nem jöttünk, hogy ha va
laki megtestesítheti a dán dalt, akkor az 
ő. Ifjú és szőke, a dán dal... De most már 
vége. Meghalt.” „Tudom én jól, hogy elvi
selhetetlen volt. De azt is, hogy nem sza
bad megfeledkeznetek az emlékéről.”

A szöveg értékét nem csak a nemze
ti identitás kérdésének könnyed felvetése 
adja, és ebben abszolút nem baj, hogy nem 
jutunk messzire. A férfi hozzáállása leg
alább ennyire érdekes. Ez az egész kötetre 
áll, a forma mindenütt ilyen. Legtöbbször 
ósdi módon belső szemszöggel találko
zunk, vagy legalább részletezik nekünk a 
semmi kis belső vagy külső történéseket. 
Azaz vájkálhatunk a szereplők életében, 
és ettől összeszorul a szívünk. Attól, hogy 
milyen szűkös a világ. Mit látnak, miből 
mennyi kell nekik, és mennyi van.

Az ember többnyire nem élvezetből ol
vas. Élvezetért. Ma már. De van még pél
da rá, ilyen volt ez is. Ennyi volt: szeret 
vagy nem szeret az olvasó? Egy könyvet, 
ezt. Csak úgy, magáért. Semmi több. 1 2

1Abszolút semmi köze a szexhez. Kortárs 
dán szerzők novellái. A novellákat válogatta 
és szerkesztette Bogdán Ágnes, Scolar Kiadó, 
2003. Fordította: Bogdán Ágnes, Krajcsi Judit, 
Miszoglád Gábor, Soós Anita, Szappanos 
Gábor.

2Norvéghez vagy norvéghoz? Látszik, hogy 
ritkán vesszük a szánkra. Pedig kellene. A 
megggyó'zési kísérletet lásd az eló'ző lapszám
ban. A Johannes szívderítő temetése című an
tológiáról lelkendeztem akkor, kortárs norvég 
szerzők kisprózái vannak benne.

6.

Hozzászoktam ahhoz, hogy miként 
Isten sem egy (még ha léteznek is halan
dók, akik vitába szállnak e tótum fak
tummal, osztják-szorozzák Szegényt, 
megvonják gyökeit, hogy végül a mate
matika útvesztőjében valahogy unikum
ra váltsák), az Idő sem oszthatatlan, 
sőt, többnyire többes, kisbetűs, ha tet
szik, amolyan nemecsek valamely kol
lektív személyre szabott noteszben. Az 
mi időnk nem a tiétek, teszünk rátok. A 
sok isten percei megint más noteszekbe 
kerülnek, ők egyébként magasról tesz
nek ránk, néha lóra, néha klotyóra, per
sze mi is buzgón rakunk rájuk mindent, 
amink csak van, de ez egy másik törté
net. Abba viszont nehezebben nyugod
tam bele, hogy az egyénként is közismert 
Homo szintén több-idős. Az elmében egy
féle óra ketyeg, a lélek más rugóra jár, a 
test megint más kronológiai mérőeszkö
zök függvénye. Az elme és különösképpen 
a lélek vekkere megbízhatatlan, csapon
gó, képes egyszerre több időt mérni, me
lyeknek eredő vektormánusa gyakran a 
nullán állapodik meg, vagyis nem halad 
semerre, nem mér, hibás. Erósz holdórája 
pontosabb, ágaskodó árnyéka időről időre 
muszáj-herkulesként, vagy pontosabban 
-priaposzként bemutat még akkor is, ha 
az elme és a lélek mutatói éppen fordítva 
forognak. Ám az erotománusokban sem 
lehet megbízni. Időnként előreszaladnak, 
máskor késnek, előbb-utóbb pedig leáll
nak, és az eredmény ugyanaz. Az emész
tőrendszer a legpontosabb. Homokóra, a 
legelemibb, alpáribb, alvégibb Idő zsarno
ki mérője. Igaz, folyamatosan tölteni kell 
belé az anyagot a felvégen.

Enderby úr gigantikus alfele szinte le
folyt a vécéülőkéről. Döbbenten álltam, 
egyik kezemben csésze gőzölgő kávé, a 
másikban meggyújtatlan cigaretta, a hó
nom alatt könyv. Úgy éreztem magam, 
mint annak idején Robinson, amikor 
megpillantotta az emberi lábnyomokat 
imádott tengerpartjának homokjában. 
Megerőszakolták szerelmemet, szigete
met, eleusziszi misztériumomat. Miért, 
kérdezte Enderby úr, az enyémet talán 
nem? Értse meg, Önnek én vagyok a kül
világ. Ön most egy fejlődésregény főszen
vedője, írta például Anthony Burgess. 
Alany, világos? Felemelt karral jeleztem, 
hogy nem. A könyv nagyot csattant a pad
lócsempén, agyonütve néhány tavaszváró 
hangyát. A, szóval engem olvas, jegyez
te meg Enderby úr nyájasan. Bocsásson 
meg, de Ön egy hülye. Minek törődik má
sok bel- és külvilágával? És ha már en
gem olvas, láthatja, én sem törődtem sen
kivel. És tudja, látom, hogy tudja, nekem 
sem sikerült elbarikádoznom magam a 
klotyóbán. Pedig nem vagyok egy vátesz, 
nem én. Modoros vagyok, avítt, szenvel
gő. Vagyis voltam. Látja, épp erről beszél
tem. Az idők szaván még a budiig sem le

het elmenni. Cigarettámmal kérdőjelet 
rajzoltam a levegőbe. Hallgatom, intett 
Enderby úr kegyesen, és nagyot fingott. 
Úgy éreztem, benne vagyok a könyvben. 
A helyzet által megkívánt türelmi hang
színnel élve az iránt érdeklődtem, hogy 
mit keres a szigetemen. Na, Hülye úr, lá
tom, nem figyel. Jeleztem már, hogy most 
rajtam a sor. Én vagyok a lábnyom a ten
gerparton, én török be az Ön kis lelki, 
szellemi és testi világába. Ön most ép
pen fejlődik, érti? Egy pöpec londoni la
kásban heverész, oldalán egy Vesta ne
vű nővel. Aki a felesége. Megjegyeztem, 
hogy kösz szépen, nekem már van felesé
gem. Azt csak hiszi, Hülye Úr, nevetett. 
Enderby úr egész testével nevetett, mint 
a tenger. Vagy, folytatta zavartalanul, 
egy hotel bárjában áll, mint egy lefosott 
kilométerkő, kezében füstölgő pisztoly, a 
lába előtt pedig ott hever Mick Jagger, go
lyóval a farzsebében. Hogy honnan tu
dom, hogy Mick Jagger? Na, ezt a másik 
Hülye úrtól kérdezze meg. Ó rejtjelez
te be a regényembe. Anthony, hát persze, 
ki más. Szóval, az is elképzelhető, hogy 
Marrakechben van éppen, menekül egy 
holdasszony elől, vagy önmaga elől, és a 
Múzsa valamivel korábban kilépett az aj
tón. Miután jól homlokon tolcsókolta, hogy 
úgy mondjam. Jeleztem, a Gépnarancsot 
hagyjuk, az nem Enderby regénye. Aha, 
megint mellépisált, Hülye Úr. Minden az 
én regényem, érti már? Ahogy minden 
az Ön regénye is. Kétségbeesetten pis
logtam. Gyújtson rá, az megnyugtatja. 
Mondom, az időkre nem lehet hagyatkoz
ni. Azt hiszi, ugye, hogy az idő megy elő
re, mint az a folyó annak a másik Hülye 
úrnak a belőtt szövegtöredékében, mi? 
Hogy kétszer nem léphetünk ugyanabba 
a szarba. Enderby úr nevetése átcsapott 
döbbenetem hullámtörőjén. Dehogynem, 
Hülye Úr, dehogynem. De nem hibázta
tom. Én is elkezdtem hinni az idők szent- 
és-oszthatatlan fehérfolyásában. Meg is 
szenvedtem érte. Fejlődnöm kellett. Pedig 
tudtam, hogy pont ott vagyok jól, ahol. Itt 
azaz. Érti már, Hülye Úr? Bólintottam. 
Akkor mondja. Le szeretnék ülni, suttog
tam. Nagyon kell. Bravó, Hülye Úr! Végre, 
egy értelmes mondat. A gasztrointeszti- 
nális időre hallgasson. Az egyetlen abszo- 
lútum. Fent tegye be, lent meg engedje el
távozni. Körbe forogjon, érti? Bólintottam 
gyorsan, mert már tényleg nagyon kel
lett. Ily módon elkerülheti... Intett, hogy 
hajoljak közelebb. Megtettem, bár záróiz
maim majdnem felmondták a szolgálatot. 
Ily módon elkerülheti az evolúciót, érti? 
Hát persze, kiáltottam kétségbeesetten. 
Na, ez már beszéd. Hátranyúlt megnyom
ta a gombot, pörögni kezdett, és eltűnt a 
mélyben. Rávetettem magam az ülőké
re. Forró volt, mint a tengerpart homokja. 
Végre rágyújtottam. A nevetés hullámai 
lágyan nyaldosták a talpam, és elmosták 
a lábnyomokat.
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Az O ttlik-vita durvább, jószerin t rek lám ér

tékű  része, a lkalm asin t s rem élhetően, lezaj
lott. Nagy kérdés, hogy valóban az Iskola a ha
táron lehet-e a (holtverseny nélküli) legnagyobb 
m agyar regénynek m inősíthető kezdemény az 
utolsó harm inc (ma m ár szűkösen ötven) év
ből. T a rth a ta tlan  állítás lenne részem ről az a 
többször m egkockáztatott sejtés (ah, Cantor és 
Gödel... igazi m atem atikusok is... csak „sejté
sekkel” dolgoztak, eredm ényüket tekintve; kon- 
tinuum  és társaik), hogy az utóbbi évtizedek 
m agyar prózairodalm ának M ándy volt a leg- 
kiforrottabban prózaírói, Mészöly a leginkább 
nemes világfilozófiára vágyó, Szentkuthy a vi
lágfilozófiát idején el is érő, O ttlik  a legszelle
mibben összetett alakja, a legfinomabb. Ebbe 
a finom ságba „bukott bele” teljességigényével. 
M árm int végül.

A teljességig hatolni vágyó igény visszaha- 
nyatlásával. A méltányosság-vággyal. Meggyő
ződésem, hogy a Buda  nem O ttlik  képességei
nek hiányai á lta l (okán) le tt csonka, kavarcos 
m unka. Műfajelmélet: kitaláció-e a regény; tu 
dásm egírás, dokumentáció tehát? O ttlik  a Buda  
lapjain nem nézhetett semmi újabb életrészle
tére  ugyanazzal a kím életlenül szerető szem
mel, amellyel (ahogyan) az Iskola-regény m até
riáját, szereplőit, o tt szerencsétlenül festővé te tt 
önm agát nézte. De: meg kellett volna írn ia  fe
leségét? (akinek neve nem M árta); irodalm i né
zeteit? (melyek nem festői hablatyolások); baráti 
körét? ahol Rónay Györgyöt például így hívták , 
„a Jó isten”, m ert hogy m indent tud; jó, Rónay 
kiváló irodalm ár volt. Meg kellett volna írn ia, 
m it gondolt fiatalabb barátairó l azon tú l, hogy 
jó volt hozzájuk (hozzánk), tapintatosabb volt 
velük (velünk), m int az életben máskülönben? 
Meg kellett volna írn ia , m iért nem ír t  tovább 
úgy istenigazából a nagyregény után. Nem lett 
volna szabad olyan hibába esnie, m aga vétkén, 
m int amibe (akaratlan , de csak nézzük meg, 
kik hiányoznak a kiváló Szabadkikötő  lapjai
ról, kényszerűen, figyelembe nem vett örökna- 
gyok!) Kosztolányi; vallan ia  kellett volna arról, 
hogy -  legalább! -  egyenértékű neki a m atem a
tik a i gondolkodás és az irodalmi... megjegyzem, 
aktív  bridzsjátékosnak O ttlik  nem volt „nagy 
sportoló”, ő az elméleti bridzs m eghaladhatat- 
lanja volt „csak” stb. Rengeteg dolgot -  titko t -  
a sírba vitt, gondolom, ezért az én e. p. barátom  
igénye, hogy egy ilyen nagyságról m indent tu d 
nunk kell, am it csak lehet(ne), alighanem  tel- 
jesületlen m arad. (Hogy különben is jogos-e...?) 
Fűzfa Balázs, későbben jöttsége okán, a legtöbb 
szempontot nem is ism erheti. M unkája így é rté 
kelhető még többre. De nem adhat teljes Ottlik- 
képet. S így van „kim ondhatatlan jól... am i van” 
(Pilinszky).

T A N D O R I D E ZSŐ : M ég e g y s z e r  O t t l ik r ó l .  
-  V ig í l ia , 20 0 8 /2 .

-

ZENE -  A CSENDEN TÚL

ZENE zöld bim bókban?
Nap mint nap bajlódom a ze

nével -  ez a foglalkozásom. 
Alkotom, elemzem, tanítom, fo
gyasztom a zenét. Aszerint, 
hogy éppen melyik irányú zenei 
foglalatosságom kerül előtérbe, 
élem meg a ZENÉT. Néha két 
minőség is találkozhat, például 
egyszerre válók zeném alkotójá
vá és fogyasztójává. így történt, 
hogy bosszankodni kezdtem egy 
éppen készülő művem kompo
nálása közben: vajon mennyire 
nyílik ki a zeném a hallgatóság 
számára, és főleg, milyen gyor
san nyílik meg a lelki, szelle
mi befogadás számára? Vannak 
zenék, amelyek egyből nyit
nak -  döbben belém a definíció 
szintjén is a felismerés. Tehát 
legalább két kategóriát bizto
san elhatárolhatunk egymástól 
a zenében.

A régi zene arra törekedett, 
hogy azonnal megnyíljék hall
gatósága számára. Az újabb 
korok valahogyan bezárkózni 
igyekeztek: a zene-virág inkább 
becsukódott, semminthogy ki
tárta  volna szirmait a napfény 
felé.

Apropó, VIRÁG! Irtózom bim
bókat vásárolni — tudom, hogy 
ezek szinte sohasem nyílnak 
ki az otthoni vázában. Pedig 
milyen szépek ezek a szekfű- 
bimbók -  állapítom meg ma
gamban. Szinte látom, hogyan 
nyílnak ki, hogyan bomolnak ki 
egymás után. És milyen keser
ves csalódás, amikor a vázába 
tett bimbók nyílását várva nem 
történik semmi: bimbóként hal
nak el a virágok. A lehetőség, 
az élet bennük volt és nem tu
dott belőlük kibomlani. Modern 
zenei hangversenyen sokszor 
volt az az érzésem, hogy bimbó- 
dzó virágcsokrot kaptam széles
re nyílt virágú szekfűcsokor he
lyett. ZENE ez, zöld bimbókban 
villant belém a felismerés —, hi
ába viszem haza, nem nyílnak 
ki. Azóta is bennem vibrál ez 
a „hangkép:” NEM NYÍLNAK 
KI! Ilyenkor szorongva gondo
lok saját régebbi és leendő mű
veimre.

Mitől is nyílik ki egy zene? Mi 
a feltétele annak, hogy a hall
gatóság számára azonnal meg
mutatja magát a mű? Kérdések, 
amelyek pályám elején, az ötve
nes évek nagy modern avant- 
gárdjának sodrásában fel sem 
merültek számomra. Akkoriban 
szinte kizárta a modern zene a 
hallgatóság jelenlétét, mint el
engedhetetlen feltételt. Sőt láb- 
rakaptak olyan tendenciák, 
amelyek legszívesebben teljesen

megtiltották volna a hallgató
közönség jelenlétét a hangver
senyteremben. Afféle főpróbá
vá szerették volna átalakítani 
a hangversenyt, a csendben fi
gyelő emberek tömege nélkül. 
Még a hangversenyt is vissza
zárták volna a kifeslő bimbók
ba, nemcsak a zenét. Ez a „gon
dolat” a mai zenei kísérletekben 
is valahol ott lappang.

A nyitás kényszere már a 20. 
század nyolcvanas éveiben el
lenállhatatlanul betört az ak
kori kortárs zenébe. Voltak, 
akik megelégelték a belterjes 
zenélést, amely néha elérte azt 
az abszurd fokot is, hogy zenét 
írtak zenészeknek és közülük 
is majd kizárólag csak a kivá
lasztott elitnek. Zenék szület
tek, amelyek alig lépték túl a 
zeneszerző és előadója mikro- 
körét. A vissza a hallgatósághoz 
kívánsága valósággal betört a 
modern alkotók tudatába. Vele 
együtt elkezdődött az önma
gát megmutatni képes új ze
nék komponálása is. Mégpedig 
olyan zenék születtek, amelyek 
nem(!) a kezdő ütemek utáni 
hosszú vajúdás után lassan, fo
kozatosan nyíltak meg a hall
gatóság számára, hanem már 
első hangjaikkal kinyitották 
kifejezésviláguk virágszirmait. 
Ezek az új zenék nem azt ígér
ték hallgatóságuknak, hogy a 
bennük felhalmozódott hangok 
sokaságából egyszer majd ze
ne lesz, hanem egyértelműen 
az első pillanattól sugallták, 
hogy ez a zene VAN. Azonnal él 
és hat, nem várakoztatja meg 
előadóit, hallgatóit. Nehogy 
azt higgyük, hogy az utóbbi 
három évtizedben csupa ilyen 
KINYÍLÓ ZENE született a 
modern zeneszerzők műhelyé
ben. Az újra való ráhangoló
dás az alkotók világában sem 
megy könnyen. Belénk rögzült 
a bezárkózás reflexe -  mert egy 
évszázad alatt a zárt zene be- 
iktatódott szellemünkbe, nem 
egykönnyen lehet onnan kiir
tani. Nagy dolog, hogy elkezdő
dött a folyamat!

A félig kimondott vagy fé
lig elhallgatott zenei szavak 
ideje, divatja elhalványulóban 
van. Világos megfogalmazása 
a gondolatnak, az egyenes ze
nei beszéd kora kezdődött el a 
posztmodernekkel. A mondani
való hiányát már nem lehet el
takarni kigondolt effektusok
kal: a zenének, még ha modern 
is, meg kell mutatnia igazi ön
magát.

TERENYI EDE
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HELIKON

Júniusi évfordulók
1 -7 0  éve halt meg Ödön von Horváth osztrák író 

130 éve született John Masefield angol költó'
2 — 20 éve halt meg George Iva§cu román kritikus

135 éve született Larin-Kyösti finn író
3 — 60 éve halt meg Kan Kikucsi japán író
4 -  210 éve halt meg Giovanni Giacomo Casanova olasz író

120 éve halt meg Deák Farkas történész
5 — 285 éve született Adam Smith skót közgazdász

110 éve született Federico García Lorca spanyol költó'
6 — 160 éve született António Duarte Gomes Leal portugál költó'
7 -  160 éve halt meg Visszarian Grigorjevics Belinszkij

orosz kritikus
85 éve halt meg Alfred Croiset francia irodalomtörténész 
70 éve halt meg Dsida Jenó'
150 éve halt meg Szontágh Gusztáv kritikus 

8 -7 0  éve halt meg Ovid Densu§ianu román tudós 
120 éve született Gudmundur Kamban izlandi író 
240 éve halt meg Johann Joachim Winckelmann

német történész
9 — 110 éve született Curzio Malaparte olasz író
10 -  100 éve halt meg Gaston Boissier francia filológus

90 éve halt meg Arrigo Boito olasz költő 
85 éve halt meg Pierre Lotti francia író 
30 éve halt meg Szitnyai Zoltán író 

12 -  120 éve született Angelo Barile olasz költő
110 éve született Mihail Jafimovics Kolcov orosz író

13 -  740 éve halt meg Abú Sáma arab történész
35 éve halt meg Jonas Aistis litván költő
500 éve született Alessandro Piccolomini olasz filológus

14 -  150 éve született Manuel Jósé Othón mexikói költő
40 éve halt meg Salvatore Quasimodo olasz író

15 -  60 éve halt meg Rosny Jeune francia író
16 -  120 éve született Otto Fritz Jickeli romániai német író

70 éve született Joyce Carol Oates amerikai írónő
1 7 -  210 éve halt meg Konsztantinosz Rigasz görög író
1 8 -  70 éve született Czegő Zoltán költő

220 éve halt meg Alfonso Marano olasz költő
19 -  35 éve halt meg Dimény István író

385 éve született Blaise Pascal francia filozófus
20 -  150 éve született Charles Waddell Chesnutt amerikai író
21 -  80 éve halt meg Ballagi Aladár történész
22 -  90 éve halt meg Petre P. Carp román kritikus

110 éve született Erich Maria Remarque német író
23 -  190 éve született Hans Vilhelm Kaalund dán költő

340 éve született Giambattista Vico olasz filozófus
24 -  130 éve született Horváth János irodalomtörténész
25 -  150 éve született Georges Courteline francia író
26 -  90 éve halt meg Peter Rosegger osztrák író
27 -  170 éve született Bankimcsandra Csatterdzsi indiai író

80 éve halt meg Sas Ede író
29 -  210 éve született Willibald Alexis német író

135 éve született Leo Frobenius német tudós
30 -  70 éve halt meg Milan Rakic szerb költő

N y u g a lo m
VÍZSZINTES
1. Thomas Mann gondolatának el

ső része. 14. Ruina. 15. Idegen sza
vak előtagjaként változás, módosulás 
a jelentése. 16. A zsiráffal rokon ál
lat. 17. Csónakgerinc. 18. Falat emelő. 
20. Motívum. 21. Innen máshová. 22. 
... Klára, a Hová álljanak a belgák? 
című regény szerzője. 23. Fába be
tűt, jelet vés. 24. Francia területmér
ték. 25. Otthonába igyekvő. 28. Cseh 
traktormárka. 30. Szemétláda. 31. 
Levente beceneve. 33. ... in Romania. 
35. Töltött sütemény. 37. Errefelé! 39. 
Részben arid! 40. íbiszfej! 42. Rock and 
..., zene és tánc. 43. Salamon becene
ve. 45. A házból az udvarra. 46. A ne
on és a vanádium vegyjele. 48. Kínai 
hosszmérték. 49. Erőszakoskodó, bi
zalmas szóval. 51. Londoni villamos! 
53. Ellenvetés kezdődhet e szavakkal. 
55. Londonban biztos! 57. Ruhát tisz
títóba ad. 59. Idegeket korbácsoló. 62. 
Ibolya beceneve. 63. A rénium vegyje
le. 65. Latin istenség. 66. Jószívű igé
je. 67. Nemzeti Bajnokság, röviden. 
68. Levelet kinyitó. 70. Fénypont. 71. 
... Hill, Forma-l-es versenyző. 73.

Ritka férfinév, több pápa is viselte. 
74. Előtagként új a jelentése.

FÜGGŐLEGES
2. Előkelő otthon. 3. Szurkoló öröme 

vagy bánata. 4. Annyi mint, röviden. 
5. Város az USA-ban. 6. Komollyá, ki
fejletté tesz. 7. Versenyindító pisztoly.
8. Spanyol, osztrák és svéd autójelzés.
9. Tapogatva átkutat. 10. Ildikó be
ceneve. 11. Éjfélig. 12. Rossz szagává 
válva elromlik. 13. Jó eredménnyel zá
rul. 17. Lóbetegség. 18. Metilalkohol. 
19. Jegyzetel. 22. Aszkéta. 24. ...-Gull 
(Sue). 26. Három zulu! 27. Féltve őriz. 
29. Emelet rövidítése. 32. Lendület. 
34. Thomas Mann gondolatának má
sodik, befejező része. 36. Cseh város. 
38. Szétporciózó. 41. Erős hang ha
tására kitörik az ablaküveg. 43. Kis 
tartódoboz. 44. Román sörváros. 47. 
Magyar megyéből való. 49. Tekintetet 
erre a helyre csábít. 50. Időegység. 52. 
E napon. 54. Két pofon! 56. Hiteles 
mérték. 58. A két ... (Jókai). 60. ... 
rabjai, Gárdonyi Géza regénye. 61. 
Mókuslakás. 64. Tova. 68. Londoni 
ellenség! 69. Kétszer, latinul. 70. 
Káposztafajta. 72. Mister, röviden. 74. 
Holland autójelzés.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 9. szá
m ában közölt Magány 
című rejtvény megfej
tése: A  legkevésbé ak
kor, amikor magam  
vagyok.

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Communitas Alapítvány

Fóswtesztór SZSLÁÓYÍ ISTVÁN Fimumk.K.-ks: KIRÁLY LÁSZLÓ. Szerkesztőség:
V ÍV,*. v-~ < ZSUZSA: kritika

MÓZES ATTILA: próza

■■■■ PAPP ATTILA ZSOLT: larsmavcszeu-.k 
. NAÚY RtÁJtlAi 0lva.só&z«rfees2tó' 

RÁKOSSY TIBOR-.műszaki szerkesztő

kvart JicJíkőri^gmáiL^jni 
helikon. í-o
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