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Oda az „Olyankor”-hoz
„Egyik zsandár mondja azt a má

siknak...” Egy gyimesi népdal kez
dődik így. Van valami elkeserítő, s 
van valami felemelő, van valami biz
tató abban, hogy bárhova nézünk, 
bárhova nyúlunk, ellenségeivel küzd 
az ember -  s az ember ellenségeivel 
küzd az ember -, s az ember ellensé
ge sajnos ember. De hát éppen ezért: 
a megoldás, a tisztázás, a kibeszé- 
lés lehetősége logikusan adott, még 
hogy ha a gyakorlatban ez még so
ha, semmilyen korban nem követke
zett be, nem kerekedett felül, hiszen 
az ember beszélő állat. Sajnos a leg
nagyobb határ, sorompó, gát, ember 
és ember közé emelkedő legnagyobb, 
legmagasabb akadály, az értetlenség 
kínai fala éppen ez, ugyanaz, ami a 
kőpattintgató állapotból informáci
ók szerzése és továbbítása révén fel
emelt, az, amihez kötődik, kapcsoló
dik, eléggé elválaszthatatlanul simul 
minden, ami aztán a széthúzás tár
gya legyen — a nyelv. Legnagyobb ta
lálmányunk és leleményünk: a nyelv, 
ami sorsszerűén azonos a létünkbe 
beépített legnagyobb időzített bom
bával, pokolgéppel: hogy a nyelvek 
különböznek, s minden zászlónál ke
servesebben és fenyegetőbben lobog 
az elrongyolódásig felettünk, és min
den határnál szögesdrótosabban tá
tong alattunk a nyelv szabadszelű 
mennyországa és senyvesztő lángú 
pokla. A nyelveké, melyek nem akar
nak önmagával összeegyeztethetővé 
engedni egy anyagi sejtjeiben, szel
lemi atomjaiban egységes csodát: a 
földlakó emberiséget. Ezért vannak 
gyimesekben és Szaharákban, diná
ri Alpokban és Kaukázusokban tol- 
vaj-zsandár játékos háborúsdik. Ezek 
az ópiumháborúk és szuezi válságok, 
eláradó-ostromok és muszadagolások 
végső soron valamennyien — nyelv
háborúk, miközben maga a nyelv 
immár többezer éve felmagaszto
sult, fáraói, szultáni, cári trónon tró
nol szépen csiszolódó szürkeállomá
nyunk felett. Régebben, mint a pénz, 
mint a vallás, mint a haza, mert ősi, 
eredeti embrióállapotában a haza, a 
hit és a vagyon is beszéd volt, szó volt,

nyilatkozó nyelv. Ezért, ennek nevé
ben feszülünk bele most, mint a ki
száradt medrű volgák, dunák, nílu- 
sok, misziszippik hajóvontatói -  mi 
a magunk medrében áterőszakolni 
nyelvünk jogait azon a földön, ahol 
most történetesen az van, ami van, s 
azelőtt történetesen az volt, ami volt. 
És ugyanennek a nevében feszülnek 
ellenünk mások, egymás ellen foly
ton és mindenütt valakik. Csak mert 
félünk a nyelvtől, ha másé, és iste
nítjük a nyelvet, ha a magunké. A 
nyelvet, melyet csak csupán szeretni 
volna szabad és szót fogadni általa, 
mert azt a nyelvet, amiért egyáltalán 
lett a beszéd, egyre kevesebben tud
ják, a kereső kommunikáció nyelvét 
egyre többen felejtik el, felejtik egyéb 
nyelvek alatt és lesznek magányosak 
és elnémulok az ordító kisebbségben 
s az őrlő többségben... Volt egyszer, 
hol nem volt, valamely közeli-távoli 
tájon, valamelyik régi, nem régi há
ború után, történt pedig, hogy egyik 
nyelv fiai győztek, a másik nyelv fi
ai fogságba estek. És miután min
den lecsendesült, felállították a ki- 
döntött lényegtelenségek határköveit 
és körülcsavarták őket szögesdróttal, 
az egyik nyelv fiai kényszerűségből 
a másik nyelv országában rekedtek. 
Ott éltek, ettek, aludtak, meghal
tak és hazakívánkoztak, csak temp
lomba nem járhattak, csak gyónni-ál- 
dozni nem, mert nem tudtak nyelvül. 
Akkor egy plébános felajánlotta, hogy 
ő majd közvetít, segít, megoldja a dol
got. Igen ám, mondták a hadifoglyok, 
de mi nem tudunk (oroszul, románul, 
magyarul, lengyelül, franciául), mi 
csupán (oroszul, magyarul, románul, 
franciául, lengyelül) tudunk. Nem 
számít, felelte a pap, a gyónás úgy
sem neki, hanem az Istennek szól. 
És az éktelen ordas, durva kíváncsi
ság, fülelés, lehallgatás, besúgás vi
lágában véghezvitte a közvetítést... 
„Egyik zsandár azt mondja a másik
nak...” Jól van, mondjon bármit, de 
legalább, mikor a zsandárok nincse
nek közelben, legalább akkor, olyan
kor. ..

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-szám a 3012. 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés Vida Gáborral
„Nem vagyok irodalmi író”
Nemrég készítettünk a Helikonban 

a szintén negyvenedik évét betöltő 
Sántha Attilával egy interjút. Tőle is 
megkérdeztük, hogy érzi magát negy
venévesen, illetve, hogy a negyven év 
alkotó ember számára (pályáját tekint
ve) sok vagy kevés?

Robert Merle azt mondta, hogy 
negyvenéves koráig az ember valójá
ban nem tud regényt írni, mert nincs 
neki miből -  profi mondja, lehet ben
ne valami. Regényhez nem elég a 
nyelv, életanyag is kell. Gyűlik a ta
pasztalat. De nem kell az életkornak 
különösebb jelentőséget tulajdonítani. 
Vannak öreg fiatalok és fiatal öregek. 
Én most pontosan negyven vagyok -  
ha jól, ha rosszul, nem az életkorom 
miatt érzem magam. Meg kell írnom 
lassan azokat a műveket, amelyekkel 
eddig hitegettem magamat, mert 15 
évvel ezelőtt azt mondtam, hogy még 
10 évre volna szükségem egy olyan 
helyen, ahol van könyvtár. Ez meg
adatott, nagyjából felnőttem.

Meg lehet tudni valamit ezekről a 
születendő szövegekről?

Nyilvánosság előtt erről nem szí
vesen beszélek, nehogy aztán valaki 
számonkérje. Valójában nem tudom, 
hogyan készülnek a történeteim. Van 
egy racionális szintje, azt követni tu
dom, de van egy másik, egy sokkal 
mélyebb réteg: sétálok egyet, elgon
dolom, hogy mit fogok leírni, amikor 
hazaérek, aztán írok valami egészen 
mást, és az a jó.

Magyar-francia szakot végez
tél Kolozsvárott -  a ti évfolyamotok
hoz kötődik az Éber nevű társaság, 
az A r n y é k h a tá r  című folyóirat, a 
Kokojza nevű focicsapat is...

Nekünk az egyetemen akkor alig 
tanítottak valamit, de legalább olvas
tunk. A fél egyetemet az Akadémiai 
Könyvtárban töltöttem, a combom alsó 
részén volt egy csík a nadrágon, amit 
a szék hagyott, az anyám vette észre, 
hogy ott el van vásva. Amikor elkez
dődött a dekon-nyomulás, én már eze
ket átlapozgattam franciául, nem volt

számomra érdekes. Nagy átverés volt, 
a magyar kultúrában mindenképpen, 
doktrínát csináltak abból, ami éppen a 
doktrínák ellen készült. Hatalmi ambí
ciók... Hamvas Bélát olvastunk akkor, 
Rilkét, Platónt, Eliadét, Hölderlint, én 
egy egész nyáron Tolsztojt.

Egyetemi kollégáid közül többen író, 
alkotó emberek maradtak. Gondolok 
Fekete Vincére, Vermesser Leventére 
vagy Jánk Károlyra. Szerencsés vélet
len vagy annál több?

Akkor a 90-es évek elejére felgyűlt 
egy olyan társaság, akik sokadik fel
vételin jutottak be, a 80-as években 
hét-nyolc hely volt a magyar szakon és 
tízszeres túljelentkezés. Viszont ha az 
ember négyszer felvételizik, négyszer 
annyit olvas, katonák voltunk közben 
és dolgoztunk, sokkal érettebbek vol
tunk első éven, mint a maiak, és nyil
ván az irodalom érdekelt. Azért men
tek akkor a fiúk magyar szakra, mert 
írni akartak. Azt hitték, a magyar 
tanszék erről szól. Nem erről szólt, vi
szont mindig akadt egy-két jó tanár, 
mint Szilágyi N. Sándor, Gyímesi 
Éva, Kiss Mihály meg Jánosi János, 
akiktől sokat kapott az ember.

Az akkori éberesekkel, illetve egyete
mi kollégáiddal tartod a kapcsolatot?

Nagyon jó barátok vagyunk tovább
ra is. Ha több időnk, több szabadsá
gunk volna, állandóan együtt lófrál
nánk ma is, a beszélgetéseink azóta is 
tartanak, mikor élőben, mikor elekt
ronikusan.

Jelenleg a L á tó  folyóiratnál próza
szerkesztőként dolgozol -  mit gondolsz 
arról, hogy a kortárs erdélyi irodalom
ban arányait tekintve kevesebb prózát 
írnak, mint verset?

Mindenki verset ír, mert azt hiszi, 
az a könnyebb. Ez így persze butaság. 
Nem szeretem én ezt az erdélyi irodal- 
mazást. Mi van most Erdélyben? Azok, 
akik egy-két nemzedékkel előbb novel
lát, karcolatot és kritikát írtak, PhD- 
lázban égnek, kollázstanulmányokat 
gyártanak a tanár néniknek, mérics

kélik az akadémiai pontszámaikat, 
és nem tudják, hogy Platón Lakomája 
nem a homoszexualitásról szól, mert 
csak azt a pár oldalt olvassák el, amit 
kiemelt valamelyik előttük haladó ta
nulmányíró... Az erdélyi magyar kul
túrából egy rendszeres alapműveltség 
hiányzik: előbb volt Hermész, utána 
voltak a hermetikusok, és csak azután 
a hermeneutika...

Milyennek látod a kortárs prózát?

A kortárs prózával nehéz dolgom 
van, mert sokkal többet látok egy szö
vegben, mint egy normális olvasó, 
unom az üresjáratokat és a fércelést. 
Aki nem tud komponálni és nem lát
ja át az egész szerkezetet, amit „meg 
kell csinálnia”, az fölöslegesen ír...

Előny vagy hátrány, hogy nem tudsz 
„normális olvasóként” olvasni?

Most már hátrány. Szeretnék oly
kor ártatlan, normális olvasó lenni. 
Olyankor Gogolt meg antik szerzőket 
szoktam olvasni, és nagy, kövér encik
lopédiákat lapozgatok.

Visszahúzódó alkotónak ismernek, 
aki ritkán folyamodik ahhoz, hogy 
akár publicisztikában is elmondja vé
leményét a közéleti kérdésekről. Épp 
ezért van súlya annak a néhány publi
cisztikának, amit eddig közöltél. Ez tu
datos alkotói attitűd függvénye, vagy 
egyszerűen csak alkati kérdés?

Nem terem a közéletben számomra 
babér. Újságot akkor írok csak, ha va
lami nagyon felbosszant vagy nagyon 
elkeserít. És ha megfizetik. Mivel ez 
utóbbi errefelé nincs, néha szösszenek, 
de ennyi. Undorodom attól, amit ma a 
magyar nyelvterületen közéleti írás
ként művelnek. De van véleményem.

V ida Gábor
1968-ban született Kisjenőn. A kolozsvári Babe§-Bolyai Tudományegye

tem bölcsészkarán végzett magyar-francia szakon. Azóta a marosvásárhe
lyi Látó szépirodalmi folyóirat prózarovatának szerkesztője. Kötetei: Búcsú 
a filmtől (Mentor, 1994), Rezervátum (Mentor, 1998), Fakusz három magá
nyossága (Magvető, 2005), Nem szabad és nem királyi (Magvető, 2007).
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Azt gondolom, hogy a publicisztikában 
mindig hatalmi ambíció lappang vala
hol, szerepvágy és legtöbbször fruszt
ráció. Ezeket fiatalon ledolgoztam, és 
szerencsémre nagyon lassan, hosszú 
rágódás után írok le bármit, és így a 
legtöbb közéleti dolog, mire beleszól
nék, aktualitását veszti. A kettó's nép
szavazás után íródott szövegem ugyan 
másfél évvel késó'bb jelent meg, de már 
korábban készen volt, sokat agyaltam 
rajta, legalább egy évig forgott ben
nem ez a szülőföldezés. Hogy ráír
ták a hülyék a népszavazást, arról én 
nem tehetek: hülye kérdésre hülye vá
lasz. Úgy éreztem akkor, hogy ez való
jában anyázás, úgy, mint most a Wass 
Albert-balhé: sosem arról beszél a ma
gyar közírás, ami a baja.

Szépirodalmi szövegeid tekintetében 
is megfigyelhető ez a fajta visszahú
zódás -  elég sok idő telt el az 1998-as 
R e z e r v á tu m  után a legutóbbi két köte
ted, a F a k u sz  h á ro m  m a g á n y o ssá g a  
és a N em  s z a b a d  és n em  k ir á ly i  meg
jelenéséig. Bár a legutolsó könyvedbe be
emeltél néhány szöveget a korábbi köte
teidből, tekinthető-e mégis ez az utolsó 
két könyv egy újabb pályaszakasznak?

Hogy újabb-e, azt nem tudom. Én 
látom a magam folyamatosságát, hogy 
más ezzel hogy van, az ő dolga. Kellett 
ez a néhány szöveg a kötet egészéhez. 
Különben a novellák meg elbeszélések

a Fakusz írása közben is születtek, te
hát amikor megjelent a Fakusz, már 
szinte kész volt ez a kötet is. Amivel 
most foglalkozom, azt a Fakusz előtt 
kezdtem el forgatni és tanulmányoz
ni, de vannak gyerekkori ötleteim is, 
amelyek még mindig csak lappanga- 
nak valahol a mélyben...

A N e m  s z a b a d  és  n e m  k i r á ly i  kö
teted történeteiben -  bár a fülszöveg is 
jelzi, hogy hangsúlyos bennük a törté
netszerűség -  valamiképpen az erdélyi 
történelemnek, kultúrának a dimenzi
ói, illetve a saját Erdély-történeted is 
kiolvasható.

Erdélyben élek, nem írhatok Tahiti
ról, mert ott sose jártam. Vannak sa
ját történeteim, van egy saját vilá
gom. Walter Benjamin mondja valahol, 
hogy olykor engedményt teszünk az 
igazság rovására a hagyományozha- 
tóság érdekében. Van erről egy anek
dotám. Sétál az egzegéta valamely 
kolostorban az Evangéliummal a ke
zében és sóhajtozik, hogy nem értem, 
Uram, nem értem! És akkor megszó
lal a szentlélek: Úgy diktáltam, fiam, 
én is, ahogy tudtam. Erdélyt megérte
ni akkora munka, hogy fel sem tudja 
fogni az ember, amíg bele nem fogott. 
Itt semmi nem magától értetődő.

Olvastam tőled valahol, hogy „Erdély 
az a hely, ahol nem kell groteszk és ab

szurd dolgaimat ma
gyarázni, mert azok itt 
magától értetődő dol
gok.”...

Ilyet írtam én?! 
Vannak felelőtlen pil
lanataim, és aztán az 
emberen számonkérik. 
Fogalmam nincs, mi
re gondoltam akkor. 
Nagyapán azon a na
pon is kihordta a tehe
nek alól a ganét, ami
kor aláírták a trianoni 
békeszerződést, és utá
na még 70 évig minden 
nap. Ez ugyanolyan re
ális történelem, mint 
bármely másik réte
ge, viszont nehezebb el
mesélni. Van egy reális 
Erdély, van egy reális 
létezés, amit olyan ol
csón és bután adunk fel 
lélekben. Na én azt ke
resem.

K aiser O ttó felvétele

M intha a novella 
szerkezetét, a csatta
nóra épített klasszikus 
történeteket kedvelnéd, 
művelnéd szívesebben. 
(A F a k u sz , bár regény

ként van számontartva, szerkezetileg 
rövidebb, különálló történetek füzére
ként is felfogható.) Mit gondolsz te er
ről?

Legyen a történetnek eleje, közepe 
és vége, mondta Mózes Attila, mikor 
az első szövegemet elolvasta. Lett ele
je, közepe, vége. Nem könnyebb a re
gény, ezzel csak bosszantják egymást 
az írók, hogy bezzeg... Személyre van 
ez szabva. A Fókuszban fontos volt ne
kem, hogy lineáris történet legyen, ma
ratoni futónak készültem hajdanán. A 
sok posztmodern sületlenség után li
neáris történetet írni nem könnyű, 
de sok erdőt összejártam, és egyik lé
pést a másik után lehet csak megtenni. 
Eldöntöttem húszévesen, hogy „hagyo
mányos” prózát fogok írni, kirágom ma
gamat a szövegirodalomból, elolvastam 
a Jókai-összesből mindent, amiről nem 
tesz említést az irodalomtörténet, azó
ta csak röhögök a prózafordulaton meg 
az egész narrációs hisztérián, amit le
nyomnak a bölcsészek torkán...

A legújabb kötetedben írod, hogy 
„nincs nagyobb irodalmi modorta- 
lanság, mint egy nő nélküli történet.” 
Miért gondolod így ?

Lehet só meg hús nélkül is főzni. 
Ez különben egy beszélgetésem volt 
Papp Sándor Zsigmonddal, hogy lehet- 
e olyan novellát írni, amelyben nincsen 
női szereplő. Persze, lehet. Jack London 
írt ilyeneket. Én is írtam. De ez a kité
tel inkább csak poén vagy modorosko
dás, különben annak a novellának a 
bevezetője egy Gorgiasz-parafrázis.

Tudni lehet rólad, hogy természet- 
járó ember vagy. Néhány veled készült 
interjúban olvastam, hogy te medvét 
először az erdőben láttál... Miért érzed 
fontosnak ezt hangsúlyozni?

Azért maradtam Erdélyben, mert 
Magyarországon nincs hegy, tenger 
és medve. Az erdő a legjobb pszichi
áter, mondta Széchenyi Zsigmond. 
Múlt hetekben 25 km-t bicikliztem, 
és két medvét láttam a nagyadorjáni 
erdőben. Nem irodalmi program, in
kább hétvégi, másoknak napi valóság, 
megeszi a kukoricát és leszedi az al
mát... Hogy én medvét látok az erdő
ben, azt mindig azért mondom, hogy 
hangsúlyozzam, nem a Derrida bácsi 
spekulációi határozzák meg, hogy mit 
gondolok a világról, alapélményeim 
vannak a valóságról. A medve szim
bólum, a ló is meg a hegy is, arche
típus, ha ez jobban tetszik -  Jung is 
nagy hatással volt rám -, de nem az 
irodalmi élményeim az elsődlegesek. 
Nem vagyok irodalmi író.

DEMETER ZSUZSA
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SZŐCS ISTVÁN
JEGYZET

Világpolgár: 
is-is vagy se-se?

(A 777. hitieres tévéfilm után)

Még mielőtt megszületett volna a 
kifejezés, világpolgárok már azelőtt 
is léteztek. Például magyar szerzete
sek, Dél-Amerikában szolgáltak spa
nyolul, indiánoknak, s rovásírással 
leveleztek otthoni kollegákkal; évszá
zadokkal ezeló'tt is. Csakhogy az egy
ház szigorú otthon-világ volt, éppen 
azt nem adta meg, ami a világpolgár 
legfőbb álma: a korlátozatlan mozgás- 
szabadságot, oda kellett menni, aho
vá rendelték az embert, Kisfülpösre 
vagy a Fülöp-szigetekre. Akkor már 
sokkal inkább világpolgárok voltak a 
kóbor lovagok.

Az igazi kozmopolitizmus a rene
szánsszal kezdődik, a barokkban tel
jesedik ki, a romantikában tetőzik, és 
ott hirtelen -  válságba kerül. Olasz 
művészekkel vannak teli francia, né
met és magyar udvarok, spanyol, val
lon és flamand tábornokok vezetnek 
magyar, német és cseh seregeket, né
met arisztokratákból hazafias orosz 
és román és más balkáni uralkodók 
lesznek; lelkészek és lakatossegédek 
külföldi vándorutakon szereznek tu
dást, vagyont, tekintélyt, miközben 
sok országban a földmíves a szomszéd 
járásba sem mehet el passzus nélkül.

Két kedvenc példaképem van a vi
lágpolgárra: „Jenő herceg” és Liszt 
Ferenc.

Savoyai Jenő Franciaországban 
születik és serdül fel, s egész ifjan 
megjelenik uralkodója, a Napkirály 
színe előtt. XIV. Lajosnak azonban 
nem kell: nyápic és pattanásos, nem 
mutatna jól fényes udvarában. Jenő 
azonnal Bécsbe megy, ott nagy a ká
derhiány, jön a török; s akkoriban a 
Habsburgoknak még nagyon jó érzé
kük van a káderpolitikához.

A vézna, húszéves fiatalembernek 
már komoly része van Bécs 1683-as 
védelmében -  ott törik ki először a tö
rök agyar -, s három év múlva már 
vezénylő tábornok Budavár visszavé
telénél is. (Van egy szobra a Várpalota 
bejárata előtt, de inkább csak a ló ug
rásra kész mozdulata s a herceg pa
rókája emlékezetes rajta, nem a lo
vas rendkívülisége.) Aztán még vagy 
három-négy évtizednyi tényleges ka
tonáskodás: a Délvidék felszabadítá
sára, s közben-közben még saját, őt 
kitagadó volt uralkodója francia se
regeit is megveri itt-ott: emiatt senki 
sem tartja honáruló Coriolanusnak,

természetesnek veszik, ha otthon 
„nem volt munkájára igény”, szaktu
dását a Német-Római Birodalomban 
„kamatoztatja”. (Különben az elég jól 
kamatozik Magyarországon, tiszte
letdíjként megkapja például az egész 
Csepel-szigetet, ő az első Új Földesúr; 
Ráckevén kastélyt épít, Hildebrandt 
tervei szerint, most is megvan.) 
Tudtommal a Rákóczi-féle szabadság- 
harc alatt kuruc csapatok nem kerül
tek vele szemtől szembe, de fennma
radt azért egy némileg keserű szájízét 
hátrahagyó anekdota róla. Evekkel a 
kuruc háborúk vége után a még tö
rök kézen levő Temesvár ostromá
ra készülődött. A Temesváron mene
kültstátust élvező kurucok levélben 
szabad elvonulást kértek tőle. 0  ezt 
válaszolta: „a csőcselék mehet, ahova 
akar”. (Mentek is, az Európa-szerte 
akkoriban alakuló huszárezredekbe, 
vitték magukkal a szablyát, a sujtást 
és a csákót.)

Dicsőségének utóélete is eléggé 
elgondolkoztató. A németek még a 
Harmadik Birodalom idején is elne
veztek egy elithadosztályt róla. Ez 
volt a Prinz Eugen. Annak idején leg
dicsőségesebb győzelme színterén, 
Zentán, egy emlékművet emeltek 
tiszteletére. A titoisták azt hitték, 
hogy az a náci hadosztályt dicső
íti, s felrobbantották! Nem tudom, 
Temesváron megvan-e még a Jenő 
herceg tér?

És Liszt Ferenc! Német anyanyelv 
és lélek; magyar patriotizmus; fran
cia szellem, olasz kedély és vérmér
séklet! És egyetemes zene, amely úgy 
tud német is lenni, hogy annyi más 
nemzet szívhangjai is kihallatszanak 
belőle, olaszoké és magyaroké is.

M attis-Teutsch János rajza

Tökéletes modellje a világpolgár
nak: ez is lenni és az is, és mindenük 
igazán!

Azonban már az ő életében elkez
dődött a másik minta kibontakozása: 
az ember csak saját maga legyen, sa
ját magáé és senkié és semmié! Ezért 
már a Czuczor-Fogarasi Nagyszótár 
is, már 1874-ben kénytelen megje
gyezni: A világpolgárság hazaszere
tet nélkül olyan, mint az emberszeretet 
családszeretet nélkül.

Ezzel tökéletesen egyetérthetünk, 
de azért pillantsunk bele más szó
tárakba is. A Történeti-Etimológiai 
pl. azt írja, hogy magyar szövegben 
először Kazinczy használja a koz
mopolita szót, 1789-ben, s később 
már indokoltnak tartja hozzáten
ni: „a patriotizmus nem ellenkezik a 
Cosmopolitizmussal”... A TESz a koz
mopolitát így határozza meg: világ
polgár, Weltbürger. Csakhogy-hoppá! 
mi lehet itt? -  „világpolgár” szócikk e 
szótárban nincs! Nincs, mert a nyel
vészet lassan fejlődő, szuszmogó tu 
domány, és 1970-ben még két évti
zed sem telt el Sztálin halála óta. És 
-  a sztálinista Idegen szavak szótá
rában (Szikra, 1952) a kozmopolitá
ról ez áll: „olyan ember, akiből hiány
zik a hazaszeretet érzése, elszakadt 
hazája érdekeitől, idegen saját né
pével szemben és lekicsinyli kultú
ráját”... A kozmopolitizmusröi egész 
hosszú litánia, többek közt: „Az ame
rikai soviniszta imperialisták a töb
bi népeknek ajánlják a K-t, mert az 
mint bódító méreg, aláássa a népi 
erőket...” stb. Majd máshol ezt köz
li: „az internacionalizmus kibékíthe
tetlen ellentétben áll a kozmopolitiz- 
mussal”.

Nos hát, mindezt meg is tapasz
taltuk! Volt egy tanárom, aki gyak
ran hajtogatta: Tudjátok, a szárma
zás csak a középszer vesszőparipája! 
Legfelül, nemcsak a gazdagoknál, ha
nem a szellemi felső tízezernél, nem 
számít. Legalól, a csőcselék krémjé
nél, az alsó tízezernél sem tarják nyil
ván.

Ennek ellenére, noha származá- 
silag mindhárom felsorolt réteghez 
odasorolhatónak érzem magam, val
lom „a származásomat” is, de leg
alább annyira imádom a szelle
mi világpolgárságot is, mintha csak 
„mérsékelt magyar nacionalistának 
tartanak”. Az előbbi vallomáshoz: 
a Hunyadiak eredetét piszkálóktól 
Bajcsy-Zsilinszkyvel kérdem: Mikor 
győzik már meg a franciákat arról, 
hogy Napoleon nem is volt francia? 
Az utóbbihoz: Beethoven inkább volt 
német, olasz, francia, angol, magyar 
és portugál, mint osztrák. Hitler vi
szont vérbeli osztrák volt, ha egyál
talán létezik ilyesmi...
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FERENCZES ISTVÁN
E steban  Z a zp i de  Vascos verseiből
FABULA RASAR* 
A láma és a juh
Egy balga birka 
folyton folyvást 
csak bégetett:
„Reggeltől estig 
robotolok, 
küzsdök értetek,

a leghasznosabb 
e nagy világon 
én vagyok, 
általam szerzik 
a csobányok 
a bő vagyont.

A tejem édes, 
gyapjam selymes, 
irhám csuda, 
ódát zengedez 
bőrömről majd 
a víg duda!"

így dicsekedett, 
ment a csacsi mögött 
bután,
kérődzőit rössel 
a vezér kolomp 
bűbúján.

„Mindez így igaz 
-  szólott a láma, 
ki unta
már a bégetést -  
téged visszhangoz 
a lunka,

méssz a csürhe közt, 
ha kell
a szakadékba is, 
terelnek köpök, 
szamár vezet, 
bunkó tanít,

így hasznos, 
azabálás 
legfőbb gondod, 
még köpni sem tudsz, 
bőrödből vágnak 
majd bocs kort...

Majd ha egyedül 
maradsz, 
ha bekerítenek, 
csak a kés előtt 
emeled föl 
a fejedet!"

*Rasar spanyolul azt jelenti, hogy 
súrol könnyedén

FABULA BATARIA*
Egyszer egy varangyos béka 
felmászott az árbocfára, 
hitte: ott lel a babérra 
s onnan a jövőt meglátja,

mert bűzlött lent s amint monda: 
a pocsétát elkúrtuk nagyon, 
hát széttekintek a rónán, 
van-e még valahol vagyon!

Nézett előre, meg hátra, 
jobb felé is, bal felé is, 
miközben a sok hitványa 
gyúródott utána égig,

a kétéltűség így jutott 
a polcra. Hanem láss csodát! 
A távlat tündértót gyújtott, 
nem pedig lenti pocsolyát!

Előre ! -  ott van Kánaán -, 
kiáltott fel a fő varangy, 
ott érik ananász, banán, 
nem tál lencse, mint alant.

És felindult a békahad, 
egymást tiporva mentenek, 
keresték azt a dús tavat, 
mit kikeletnek hitének.

Meneteltek hősiesen, 
tikkasztón égett fönt a Nap, 
fordultak volna szívesen 
vissza, hiszen a sivatag

már a lábuk alatt porzott, 
tó sem volt, víz sem... Itt rohadunk, 
nem adnak itt tündércsókot -  
mondták-, hát ássuk be magunk,

hátha a tündéri tavunk 
az alfelünk alatt vagyon 
s ha nincs se baj! Megmaradunk, 
bár nem lesz ebből nagy haszon.

Való: Tahitit látónak 
ők! Tanulságom sincs nagyon, 
tán csak annyi, hogy békáknak 
a szeme hátukon vagyon.

Bogotá, 1792
*Baratariának nevezték azt a 
helyet, amelynek Sancho Panza 
rövid ideig kormányzója volt. A 
farok nélküli kétéltűeket, mint 
amilyenek a békák is, tudomá
nyosan Batracian-oknak neve
zik. E két szóból alkottam meg 
Batariát fabulám kedvéért. 
Akinek füle van, érti, akinek pe
dig nincs, annak hiába magya
ráznám.

A béka meg a bagoly
Nappal van, fényes, 
fele sem tréfa, 
öreg fa alatt 
vartyog egy béka.

Azzal dicsekszik 
a bugyuta léha, 
olyan szöme van, 
fellát az égba:

„Ennél szöbbet 
senki sem kíván, 
elbűvöl mindent 
a perspektívám!"

Mit ér a szárnyad, 
két ökör szemed
-  szólt a bagolyhoz, 
brékelt, hencegett -,

ha csak lefele 
nézel, te tollas, 
ária helyett 
huhogást bomlassz,

nem látsz csillagot, 
tűnd éri kéket, 
virágot lepkét, 
megannyi szépet..."

„Várd ki az éjjelt
-  szólott az uhu -, 
bányasötétben, 
akkor karattyolj,

mikor rád lobbanok, 
akkor szólj vissza: 
milyen is az a 
hős perspektíva !

Rögtön kiköplek 
rusnya cafrangot: 
nem eszem jeget, 
pláne varangyot."

A lepke és a sólyom
„Röptöm is táncosabb, 
szebb vagyok, díszesebb nálad”
-  mondta volt egy lepke
a leszallott sólyommadárnak.

„Virágról virágra 
szállók, melléd az ágra, 
hisz testvérek vagyunk, 
esküszünk a szabadságra!"

A sólyom hallgatott.
Tudta: hernyóból lett a csacska 
s szar lesz belőle.
Villant, hirtelen bekapta.

A patkányok 
és a zongora
Csatornák mélyén, 
pincék szögletében, 
patkányok népe 
múlatott a mélyben.

Mocsokból, szennyből, 
pince gyümölcsből
-  bőven valónak -  
álló napig dőzsölt

a dicső banda, 
nagy hordók legalján 
seprő is maradt, 
részegült sok patkány,

csupán vezérük 
bírta, áskált tovább,

felfelé, padlón, 
gerendán, falon át...

így történt aztán 
sötétlő éjszakán: 
egy zongorában 
ébredt a főpatkány.

Meztelen farka 
meg alig mozdula: 
hirtelen pendült 
a zongora húrja!

Ugrott is legott, 
lön nagy riadalom, 
ősi patkánytól 
zengett a bimbalom.

Am meghallották 
a pengést odalent, 
felcsődült esőstől 
a patkánysereglet!

„O, mi gyönyörű 
patkány szimfónia ! -  nyalta 
a seggit
minden atyafia.

„Te vagy a zseni, 
a legnagyobb művész, 
concerto grossód 
lobog, mint a tűzvész!”

Ez kellett neki: 
dicshimnusz, glória, 
sikerült száz húrt is 
szétszaggatnia.

Észre sem vették 
a nagy vigalomba 
roskad a ház is, 
nemcsak a zongora.
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POMOGÁTS BÉLA

Kuncz Aladár (1886-1931)
Kuncz Aladár sorsa példázatosnak tet

szik. Élete és egyénisége jellegzetes em
beri dráma színtere, azt mutatja, miként 
alakul át egy értelmiségi humanista gon
dolkodása és világnézete a ránehezedő 
történelem nyomása alatt, miként vált
ja fel az élet élvezetét elkötelezett szol
gálatra, miként szegődik a szépség és 
az öröm mellől a közösségi felelősség és 
munka eszményeihez. Az ifjúság még 
az eszmélkedés néhány felhőtlen évti
zede volt. Kuncz Aladár Aradon szüle
tett 1885. december 31-én, Kolozsváron 
töltötte gyermekkorát, az ottani piaris
ta gimnáziumban tanult. Kora ifjúságá
tól fogva a francia irodalomban keresett 
eszményeket: a romantikusoktól leste el 
az egyéniség alakításának igényét, a szá
zadvég racionalistáitól a józanság igéze
tét. Édesapja, Kuncz Elek, a kolozsvá
ri tankerületi főigazgató, korán kezébe 
adta a klasszikusokat, gyermekkori ba
rátjával, Laczkó Gézával versengve ve
tette magát a könyvek után. Az olvasás 
életformává vált gyakorlata, az írás vá
gya vezette az Eötvös Kollégium diák
szobáiba. A Kollégium ezekben az évek
ben (1903-1907) vált azzá a pedagógiai 
műhellyé, amely évtizedeken át írók, tu
dósok nemzedékeit nevelte fel. A párizsi 
École Normale Supérieure példájára ala
kult, éppúgy a szellemi elit iskolájának 
készült, mint francia mintaképe.

Francia írók kedveltették meg vele az 
esszéirodalom látásmódját és módsze
rét. Ők és kedves tanára az egyetemen: 
Riedl Frigyes. A fiatal Kuncz az alkotók 
egyéniségének, a művek természetének 
vizsgálatát tanulta meg tőle: a lélektan 
és a műelemzés franciás igényeit, légió
ként pedig az elemzés szubjektivizmusát. 
Kiváló tanárának hatását árulta el el
ső nagyobb dolgozata: a Toldy Ferencről 
1907-ben közreadott doktori értekezés. 
A konzervatív tudomány leíró, adatközlő 
módszerével szemben Kuncz az irodalom- 
történeti esszé módszerével közelítette 
meg tárgyát. Következő nagyobb tanul
mánya: a Thököly a francia irodalomban 
(1914) már történelmünk és a francia iro
dalom kapcsolatainak egy különös sza
kaszát tárta  fel. Kunczot tanulmányíró 
igényessége, eszményeinek modernsége 
vezette a Nyugat írói közé. Bírálatai fő
ként a konzervatív irodalomtörténet-írást 
vették célba. A modernebb, érzékenyebb 
és analitikusabb francia irodalomtudo
mány eszményein mérte le kortársainak 
száraz vagy fellengzős munkáit. Elveit 
megejtő őszinteséggel, indulatosan, gyak
ran az irónia eleganciájával képviselte.

Otthonra talált a Nyugat táborá
ban, illetve a polgári radikálisok között. 
Ady Endre, Bölöni György, Laczkó Géza, 
Kaffka Margit és Szabó Dezső szellemi 
környezetéhez tartozott, kapcsolatba ke
rült Jászi Oszkárral, részt vett abban a 
küzdelemben, amely a polgári baloldal 
erőit egy radikális pártban kívánta össze
fogni. Égyik szervezője volt a budapesti 
tanárság mozgalmainak, vezető szerepet 
játszott a nagyobb kenyérért és több meg
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becsülésért indított, 1910-1911-es tanári 
küzdelemben. Kunczot racionalizmusa és 
morális érzékenysége kötötte a polgári ra
dikálisokhoz, e kettős hajlam lázította a 
közéletben tapasztalt visszásságok ellen.

Párizs lelkesült rajongói közé tarto
zott: a nyugatosokhoz hasonlóan ő is a 
felszabadulás örömét élte át a Szajna- 
parti város szellemi izgalmaktól vibráló 
levegőjében. Impresszionista hajlandósá
ga, inkább élmények, látványok felszívá
sára, mint alkotásra való ifjúi egyénisé
ge igazi otthont talált Párizs sűrűjében. 
Rengeteget olvasott, modern költők
kel ismerkedett, barátságokat kötött, a 
Bibliothéque Nationale olvasótermében 
üldögélt francia emlékírók előtt, több al
kalommal Normandiába és Bretagne- 
ba utazott. Miként a Nyugat írói, ő is el
ragadtatással vette birtokába a francia 
kultúrát, vonzódott a párizsiak szabad 
életformájához. Az életművész eleganciá
jával és önfeledt gyönyörűségével merült 
el a francia életben, illúziókat keresett és 
illúziókat talált: egy nemzetek felett ál
ló művelt és haladó európai közösség áb
rándját, a világpolgár és a világfi álmait.

Ezeket az illúziókat sodorta el min
denestől az első világháború; az útke
reső fiatalember élete addig nem ismert 
kegyetlen kezekbe került. Kunczot mint 
ellenséges állam polgárát a francia ha
tóságok internálótáborba küldték, embe
ri sorsa a későbbi borzalmak kísérteties 
előképe volt: marhavagonban szállítot
ták a fogságba, elsőnek egy garázs fa
lai közé, majd egy várkolostorba, végül 
egy kiürített tengeri erőd kazamatáiba. 
Perigueux, Noirmoutier és Ile d'Yeu ke
gyetlenségében igen tarka emberi soka
ság került össze, mindenféle nemzet és 
osztály fiai: írók, munkások, szökött lé
gionisták, fegyencek. Belőlük kellett egy
féle „fogolytársadalomnak” összeforrnia. 
A társadalomalakulás keserves útját já r
ták meg: barátságok szövődtek, megszer
veződött a foglyok élete, a szórakozás és a 
művelődés primitív formái is.

Kunczról most derült ki, hogy milyen 
erős egyéniség; a világfi ruhájában szí
vós és energikus férfi rejtezett. A fog
ságban is igen sokat olvasott, tanult, elő
adásokat tartott, színházat szervezett. A 
bebörtönöztetés természetesen szenve
déssel, csalódottsággal és megaláztatás
sal já rt együtt. Kunczot nem annyira a 
nélkülözés kínozta, nem a börtönök kény
szerű fegyelme, az őrség túlkapásai, nem 
is a mostoha körülmények — bár ezek sem 
múltak el nyomtalanul. A legfőbb gyötre
lem a magányosság és az ártatlanul el
szenvedett büntetés, e keserves élmények 
ifjúságának legfőbb illúzióját foszlatták 
szét. A Franciaország iránt érzett gya
nútlan és felhőtlen ragaszkodást. A fog
ság évei illúziókat téptek össze, Kuncz 
nemcsak a francia civilizációban csaló
dott, hanem ifjúságának nagy remény
ében: a humanista Európa ábrándjában 
is. Az élettől elzárva, levegőtlen börtöno
dúkba vetve fájdalmas vizsgálatot kellett 
tartania eszményei, vágyai felett.

A hazatérés után tanácstalanul nézett 
szét a megváltozott világban, zavartan 
kapkodott biztatás, reményt ígérő szavak 
után. „Az ötéves háború -  jegyezte fel -  oly 
mély szakadékot vert a háború előtti fejlő
dés és a háború utáni új élet közé, hogy a 
generáció, mely magát akkor joggal hihet
te a műveltség és a modern szellem leghi- 
vatottabb közvetítőjének a jövővel kapcso
latban, megrendülve és elkábultan áll ma 
eszmék és értékek borzasztó hullahegyén 
és hasztalan keresi cselekvési energiáját, 
amelynek lüktetését eszméi adták egy
kor.” Tájékozódására, szellemi átalakulá
sára elsősorban Henri Bergson és Romain 
Rolland hatottak. Bergson legfontosabb 
művei megelőzték a háborút, nálunk még
is csak a húszas években váltak általáno
san ismertekké. A háború és a fogság él
ményei aláásták Kuncz Aladár bizalmát 
korábbi racionalizmusa iránt, az élet ér
telmének igazolását már a „teremtő fejlő
dés” gondolatát hirdető francia gondolko
dótól várta. Tanulmányaiban -  Petőfiről, 
Madáchról, Adyról, Dosztojevszkijről -  
magáévá tette Bergson tanítását. Külön 
tanulmányt szentelt a bergsoni intuíciós 
tan alkotásértékű tanulságainak (Petőfi 
zsenije), máskor pedig egész karakteroló- 
giát épített az ösztön és az értelem bergso- 
nista módon megfogalmazott kategóriáira 
(A mi Madáchunk). „Alkotó miszticizmust” 
kívánt: valami nagy lendületet és tisztító 
katarzist várt az irracionalizmus francia 
filozófusától.

Második mesterének Romain Rolland-t vá- 
lasztotta: a cselekvő humanizmus aposto
lát. A háború utáni Franciaország nem
csak az irracionalizmus vigasztaló szavát 
kínálta a polgári értelmiség csalódottjai
nak, hanem a humanista elkötelezettsé
get is. E kettőnek nem kellett egymással 
megküzdenie. Kuncz sem érte be Bergson 
belső felszabadulást ígérő bölcseletével, 
ez ugyan megszabadította gyötrő kétsé
geitől, de nem adott számára hasznos cse
lekvési tervet. Ezért fordult nagyobb von
zalommal Romain Rolland eszméihez. A 
francia író kínálta számára az „erkölcsi- 
ség, a boldogság keresése, a szociális ne
hézségek megoldása” újfajta lehetőségét.
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Kuncz Aladárt a szolgálat igénye emelte 
ki az irracionális filozófia álomvilágából, 
ez irányította figyelmét a közélethez és a 
történelemhez. Az elvesztett régi világ és 
a semmivé foszlott eszmények helyett új 
küzdőteret és új üdvösséget talált: a mo
ralista biztonságával kívánt szembenéz
ni korával, a társadalom és a lélek válsá
gaival. Sorsát és eszményeit a humanista 
értelmiség háborút követő metamorfózisa 
alakította át. A fogság megpróbáltatásai, 
az emberiséggel közös tragikus élmények 
formálták benne a humanizmus korszerű 
igényét és morális magatartását. Új fel
adatra készült, új szolgálatra vágyott. Ez 
az igény -  a Romain Rolland példáján ki
alakított életterv -  vitte vissza 1923 tava
szán ifjúságának otthonába: Kolozsvárra. 
Hogy eszményeket mutasson fel, mértéket 
állítson, a szolgálat szellemében ajánlja fel 
képességeit és munkaerejét a születő erdé
lyi magyar irodalom számára.

A születő erdélyi magyar irodalom ekko
riban a szétszórtság rémével és az állandó 
intézmények fájdalmas hiányával küzdött. 
Kuncz tudta, hogy ez a küzdelem csak úgy 
lehet eredményes, ha a születő irodalom 
tartós szervezeti keretet kap, szövetségre 
lép a modern irodalom magyarországi tö
rekvéseivel, és magába fogadja a kortársi 
világirodalom ösztönzéseit. Ezért vett részt 
a marosvécsi Helikon megalakításában, az 
Ellenzék irodalmi rovatának és az Erdélyi 
Helikonnak, a szerkesztésében, ezért akart 
kapcsolatot létrehozni a születő erdélyi iro
dalom és a Nyugat között, ezért nevelte vi
lágirodalmi tájékozódásra az irodalmi éle
tet. Több ember helyett is dolgozott: lapokat 
szerkesztett, írókat fedezett fel, előadó kör
utakon szerepelt, fölényesen gyakorolta az 
irodalmi diplomácia kényes művészetét. 
Mindenekelőtt arra törekedett, hogy a lét
rejövő erdélyi magyar irodalom, más ki
sebbségi kultúrákhoz hasonlóan, ne süp
pedjen bele a provincializmus mocsarába, 
hanem valóban a nemzeti irodalom és az 
európai kultúra minőségi követelményei
nek tegyen eleget. Erdély az én hazám című 
vallomásos írásában olvassuk a következő
ket: „nem szabad mást, csak az irodalmi 
és művészi szempontokat tekintetbe ven
ni (...), amikor az elárult, háborútól és for
radalmaktól kisajátított szabad irodalmi 
szellem visszahódításáról van szó, alacsony 
szempont volna nézni irodalmi megítélé
seknél, hogy ki milyen politikát vagy val
lást követ, ki milyen világnézet szerint lát
ja megoldhatóknak a szociális bajokat.”

A nemzeti megértést a kisebbségi ma
gyarság történelmi küldetésének tudta, a 
nacionalizmusok tobzódása idején a tran- 
szszilvanista gondolat egyik meglapozó- 
jaként öntudatosan hirdette a kulturális 
együttműködés eszményét, és a kisebb
ségi irodalomnak ebben az együttmű
ködésben kezdeményező szerepet szánt. 
Általánosságban is igen fontosnak tekin
tette azt, hogy a regionális irodalmak be
épüljenek a nemzeti irodalom, mi több, az 
európai irodalom közösségébe és rendsze
rébe. Úgy gondolta, hogy a kisebbségi iro
dalmaknak és különösen az erdélyi ma
gyar irodalomnak a sokoldalú kulturális 
együttműködés kialakításában, új szelle
mi és erkölcsi világrend szolgálatában kell 
küldetést vállalnia.

Az erdélyi magyar irodalmat történel
mi műhelynek tekintette: műhelynek, 
amelynek a megértés és együttműkö
dés lehetőségein kell munkálkodnia. Ez 
a meggyőződés hatotta át Az erdélyi gon
dolat Erdély magyar irodalmában, Erdély 
az én hazám és Tíz év című tanulmányait, 
ez öltött alakot Felleg a város felett (1931) 
című regényében. írókat istápolva és az 
erdélyi irodalomért dolgozva ért meg ben
ne a végső elhatározás, hogy az alkotás 
szintjén vessen számot tragikus háborús 
élményeivel, és egy könyvben reprodukál
ja azt a drámát, amelyre Franciaország 
kegyelme és árulása, vonzereje és közö
nye kényszerítette.

Ez a könyv a fogság memoárja: a Fekete 
kolostor (1931). Kuncz benne végezte el 
az önvizsgálatot, a számvetést, helyezte 
mérlegre ifjúságának ábrándjait, benne 
vallott új eszméiről, benne értékelte újra 
mindazt a vonzalmat és csalódást, amely 
Franciaországhoz kötötte. Miként társai,

Soó Zöld Margit: Kalitka

ő is sokat szenvedett a francia politika 
áldozataként. Az internálás, a táborpa
rancsnokok durva és kicsinyes bánásmód
ja, a nélkülözések, a „jeu de représaille” 
kegyetlenségei szétfoszlatták azokat a 
gyanútlan ábrándokat, amelyeknek tük
rében korábban a francia társadalommal 
ismerkedett. Emlékirata mindezt gyöt- 
relmes őszinteséggel tárta fel. Keserű 
vádakat hangoztatott: a francia vezető
ket, a csalódások árán megismert francia 
militarizmust haraggal ítélte el, francia 
kultúrát és a francia népet mégsem gyű
lölte meg. A Fekete kolostor lapjain gyak
ran emlékezett vissza azokra az egyszerű 
franciákra, akik mintegy a hivatalos em
bertelenség ellensúlyaként részvéttel for
dultak a szenvedő foglyokhoz, elítélték a 
vérontást és az igazságtalan üldözést.

A franciabarát magyar értelmiség 
nagy drámáját bemutató könyv írója a 
francia mesterek tanítványának bizo
nyult. Mindenekelőtt abban, hogy fran
ciás arányérzékkel egyenlítette ki az

indulatok vagy az ábrázolásmódok egy
mást keresztező áramlásait. ítélkezését 
emelkedett, etikus magatartása, áb
rázolását mértéktartása fegyelmezte. 
Szenvedéseinek nem adott tragikus han- 
goltságot, mentes maradt a háborús regé
nyekben oly gyakori önvetkőztető szen
vedélytől. Elkerülte a riport, az áradozó 
líraiság, a pátosz és a könnyed cinizmus 
csapdáit. Nem hallgatott szenvedéseiről, 
őszintén tárta  fel a fogság kegyetlen és 
emberroncsoló körülményeit, de nem té
vedt a naturalizmus vagy a romantika 
pózaiba. Az emberek érdekelték, azokat 
a rejtett folyamatokat akarta felkutatni, 
amelyek a lélek mélyén, az emlékezetben 
vagy az ösztönökben zajlanak. A doku
mentumok megszerkesztett elrendezése, 
az ítéletalkotás humanizmusa, a lélektan 
józan elemzései -  a beszámoló valameny- 
nyi tulajdonsága arányosságról és egyen
súlyról árulkodik.

Vannak a francia irodalomnak tárgyi- 
asabb hatásai is. A Fekete kolostor emlék
irat, azt a magyar és közelebbről erdélyi 
emlékíró-hagyományt képviseli, aminek 
Bethlen Miklós, Kemény János, Árva 
Bethlen Kata a klasszikusai. Ugyanakkor 
a francia memoárirodalom hatására is 
ráismerhetünk. A magyar emlékiratok 
anekdotikusak, prózánk egyik legfőbb 
hagyománya ez, az emlékezésekben is 
hat és működik. A francia memoár más
fajta epikai módszer szerint készül: port
réi analitikusabbak, több bennük a gon
dolati elem. Kuncz nagyszerűen ismerte e 
francia műfaj teljesítményeit. Olvasásuk 
iskolázta azt a megfigyelő és elemző haj
lamot, amellyel a Fekete kolostor annyi 
feledhetetlen arcképét rajzolta meg.

Más francia hatásokat is megemlíthe
tünk: Stendhalét, akitől az apró részle
tek célszerű epikai felhasználását tanul
ta el, Bergsonét, akitől a lélektani regény 
műfajának megújításához kapott indí
tásokat, és Romain Rollandét, aki a hu
mánus eszmények újrafogalmazásának 
szándékára ösztönözte. A Fekete kolos
torban még egyszer felmutatta azt az er
kölcsöt és azokat az igazságokat, amelye
ket ifjúkorában érvényeseknek ismert, és 
amelyek a történelmi megpróbáltatások 
tüzében kapták végső szilárdságukat. A 
megértés, a türelem, a részvét, a cselekvő 
emberség parancsait rögzítette. A fogság 
könyvét végsőkig meggyötört ember írta: 
a kiállott szenvedést nem törülhették el a 
múló évek, és a halál túlságosan is köze
ledett. A Fekete kolostor utolsó fejezetein 
dolgozva Kuncz Aladárt halálos betegség 
kínozta, szinte jelképes is lehet, amit fel
jegyeztek róla: ahogy leírta az utolsó szót, 
kórházba került, ahonnan már nem sza
badult: Budapesten hunyt el 1931. június 
23-án. Az erdélyi magyar irodalom egyik 
áldozatos mesterét és példaképét ismerte 
fel benne, aki mindig a közösségi felelős
ségtudat erkölcsét és a művészet felsza
badító erejét mutatta fel követendő pél
daként. Munkásságát és az irodalomban 
vállalt szerepét Áprily Lajos búcsúzta
tó szavai jellemezték igazán hitelesen: „a 
tudástól és megérzéstől, hogy az ő nyuga
ti csúcsokon élesedett szeme néz (...), eu
rópaibbá hangolódott a gondolat s olykor 
világhorizonttá tágult az erdélyiség”.
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ÁRMOS LÓRÁND 
C sak t e  én
A változás boruló, oszlódó 
sejtjeit, és már nem is félek, 
befecskendezi minden újabb nappal 
bőrünk alá a távolsági élet.

És annyira szép a fogsorod, 
mint a gépbe mosolygó négereké.

így befolyásolsz, én meg 
csapkodom néha az ajtót, 
lásd, ki a férfi.
Kiabálsz, én is,
indulatunktól nagyra dagadnak a házak.

Szerteszét csapott útjaink 
tövében egy furcsa szólam 
marad, amit közös ügyünkben 
bátorítónak daloltam:

„Fejünkön egyetlen eső' ver.
Szél van, a szíved tán kihagy. 
Tartom a hátad, tarts ki még.
Ma csak te én. Ma csak te vagy.”

E gy n a p ig
Csak egy napig élnéd azt, amit én, 
ragadnál mellém a földre;

fújna hátadra valami szél, 
forognál mellettem körbe...

Csak egy napig élnél egyszerűen, 
úgy, ahogy annyian élünk:

leszerelném a görcseidet, 
egybefolyhatna a vérünk.

Gyere hát velem, megmutatom, 
végül is mennyiből élek,

fogd a kezem, mert messze marad 
mögöttünk a rangod, a pénzed:

mankói nélkül izmosabban 
ragyog majd benned a lélek.

Kinyílik benned egy új világ:
Csak egy napig éld, amit élek.

N é p n e v e lő
Népnevelő program vagy: ott, ahol elmész, 
ölebecskék fúvódnak fel a boldogságtól, 
és lufiként, láncon emelkednek fel az égig; 
nőmosoly érik a gyermekek arcán,

jó, hogy látnak.

Hangos vagy, színes. Nekem
hallgatnom kell rád, 

mert annyira szőke vagy, Istenem!

F e h é r , ben n
-  kiállításra

Téliesíted a kertet.
Mi kevesebb volt, több most így.

Ami kell, fogja magába.
A többi lebomlik, tessék.

Csontra, izomra fokozva 
téliesíted a lírát.

Hántsd le a színes felszínt: 
Atsugaraz a valóság!

így síkúinak a dolgok 
Kezelhetővé, egybe.

A helyzet majd kisimítja 
Ami van, és mi lehetne.

R e g g e lim h e z
Aki ennem, élnem adsz, 
a legnagyobb vagy, Istenem.
A nyakamba font kötelet 
lábad elé leteszem.

Azért éri meg élnem, hogy 
elöntsön a meleged.
Az se bánt, hogy közben szét
olvasztod a szívemet.

Szagodba vackoltan könnyebb 
túlélni az éjszakát.
Te készíted mindennap 
reggelimhez a csodát.

Míg párádat szívhatom, 
semmi más nem érdekel:
Aki majd meghalni visz, 
mellőled az vigyen el.

A nyakamba font kötelet 
lábad elé leteszem: 
aki ennem, élnem adsz, 
a legnagyobb vagy, Istenem.

Álmomban I s t e n
Almomban Isten a fiait mutatta:

királyokat, színes hercegeket vártam, 
de helyettük
pásztorok jöttek szürkén, subásan.

Hogy nem szégyelli őket? Kérdeztem 
Istent csodálkozón:

Nem szégyelli, mondta,

mert nem azt akarta megmutatni, hogy 
mik a fiai, hanem a fiait akarta

megmutatni,
és ők valóban pásztorok.

Azóta nyugodtan várom az estét.
Azóta nem akarom más álmát, 
csak a magamét végigaludni.

H a jn a li
A hajnali villamos csengetett, rajta 
hajnali, görcsös férjét nyugtatgatta

egy asszony,
mint lázban forgó, izzadt gyerekét 
szokta az anyja, ha éj van, csend, 
és annak szörny bújt az ágya alá.

Te is így bánsz velem, 
hozzám érsz, nevükön 
szólítod görcseimet, és, 
mikor itt vagy, polcra kerülnek, 
címkét kapnak a frászok.
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MÓRITZ MÁTYÁS
A vörös kakas fészke
Bosszút esküdött, mely nem tud

ja, mikor és miért fogant meg benne. 
Nem volt türelme kivárni a kibékü
lés és a megbocsátás percét. Bár Szent 
Gregorius Nazianzenus szerint az írás 
Istent tűznek nevezi - , de ez a tűz nem 
az Isten volt, és minden megjelent ben
ne, de a Szentlélek még véletlenül sem 
tartozott ezek közé. De ő bizony tüzet 
jött bocsátani, ha nem is az egész föld
re, de legalábbis annak egy kis szegle
tére. Elszánt volt ugyan, de gyáva is. 
Szörnyé lett, hóhérrá. Maga lett a pusz
tulás és a pusztítás. A csontig-égető 
rém, hajában a sós széllel.

Hörgő kéjt érzett minden csontjá
ban és porcikájában, meg-megremegve 
a lábától a feje búbjáig. Átszellemülten, 
boldogan bámulta az ég alját, mit a 
lángvihar fog veresre festeni, és majd 
beborítja őt is. A szennyet, a piszkot 
tudta, hogy az életben le nem mossa 
magáról, hogy ki nem vakarja magát a 
koromból és az üszkös feketeségből, ha
bár egy riadt ember benyomását keltet
te, aki minden ízében reszket, de szív
dobogva nézte művét, ami maga volt a 
visszafordíthatatlan pusztulás.

Nem kiáltott segítségért megbánva 
tettét, nem akarta  másnak is a tudtá
ra adni hogy „Tűz van”, de amúgy sem 
sietett senki a segítségére, sodrott kö
téllel, szivattyúval, csáklyával, ahogy 
balta sem derengett a fáklyafényes zűr
zavarban. Hiszen egyedül volt.

Égő szemével a lángba hatolt, és szíve 
csak az utálattal dobbant össze, a resz
kető és kéjes borzalomban. Melyben egy 
pillanatra, m intha egy női alakot látott 
volna, ki tördeli csak egyre hófehér ke
zét, és rémülő kiáltásra nyitja száját, 
de nem képes m ár érthető szavakat for
málni. Aztán eltűnt, hogy a Tűzgyújtó 
újra magára maradjon.

Örült zsivajjal nem nyargalt a se
gítségére tűzkocsi a vágtató fogattal, 
ahogy dagadt nyakakkal sem fújtattak 
kimerültén a lovak, ahogy megfeszült 
inakkal sem mászott senki létrára, és 
kürthang sem já rta  be a tájat.

*

Eszébe ötlött egy régi olvasmányél
ménye egy buzgó fiatalemberről, akit az 
egyik európai ország hegyvidéki város
kájának tűzoltói fogadtak soraik közé, 
és aki csakhamar kivételes tehetségé
ről és a korát meghazudtoló ráterm ett
ségről te tt tanúságot. A sokat látott és 
tapasztalt elöljárói is csak csodálni tud
ták  szorgalmát, pontosságát, fáradha
tatlanságát a szolgálat ellátásában és 
teljesítésében. A fiatalember csaknem 
pihenés nélkül kívánt ügyeletben lenni, 
és minduntalan a türelmetlenség lett

rajta úrrá, örökösen azt lesve és várva, 
nem szólal-e meg a riasztó harang.

A fiatalember maga is csupa tűz volt, 
csupa lelkes lángolás, ha tettekre ke
rült a sor. Mindig az elsők között ro
hant a füstgomolyba, vezette a csövet, 
csákányozta a parázsló gerendákat, 
és mentette a fuldokló kárvallottakat. 
Képtelenség volt addig előparancsol
ni onnan, amíg az utolsó deszkák is el 
nem szenesedtek. Ilyenkor csak állt, és 
bámulta a tűz pusztítását; m intha szo
morúság vett volna rajta erőt. Társai 
arra  gyanakodtak, hogy a munkába 
fáradt bele, de a parancsnok sejtette, 
mi lehet a valódi ok: sajnálja, hogy vé
get ért a hősi küzdelem. Hiszen olyanok 
voltak ők mind, mint a színészek, akik 
ugyan kimerülnek az előadás alatt, de 
ha legördült a függöny, képtelenek mit 
kezdeni a hirtelen rájuk zuhant csönd
ben.

A környéken a tűzesetek nem men
tek ritkaságszámba, főleg a nyári idő
szakban, mikor hol egy boglya kapott 
lángra, hol az árokpart száraz füvére 
dobott cigarettacsikk okozott futótüzet, 
hol egy szikrát szóró villanyvezetéktől 
lett a földdel egyenlő egy tanya, vagy 
az unatkozó iskolás gyerekek játsza
doztak az otthonról elcsent gyufával, és 
óvatlanságukban lángra lobbantották 
az erdő szélét. De azért annyi mégsem 
volt, mint attól a naptól kezdve, mikor a 
fiatalember belépett a tűzoltóság szent 
kötelékébe, a hősök tisztes testületébe.

Hogy, hogy nem, a riasztások mind 
sűrűbbek lettek; amit a fiatalember tu 
lajdonképpen egy cseppet sem bánt, hi
szen az ember azért tűzoltó, hogy oltsa 
a tüzet, ahogy az orvos is azért orvos, 
hogy életeket mentsem meg. Nem törő
dött egy percig sem azzal a veszéllyel, 
hogy bizony csúnyán megpörkölődhet, 
inkább halált megvető bátorsággal ro
hant a tomboló vörös kakas fészke felé.

Azokban az időkben az erdőtüzek ha- 
rapóztak el leginkább. A hegyvidéken 
gyönyörűséges fenyvesek zöldelltek, az 
ember beleszédült ebbe a dús illatba, 
ha arra  járt. És ezekben a pompás er
dőkben mind gyakrabban ütötte fel fe
jét a tűzvész. Az addig csendes kisvá
roskában szinte heti rendszerességgel 
hallhatták az ottélők, a fenyvesek fe
lé száguldó piros kocsik fülsüketítő szi
rénázását; és a másnapi újságokban is
mét ezekről a megmagyarázhatatlanul 
gyakori szörnyűségekről olvashattak.

A városka főterén mind gyakrabban 
hangzott el a kérdés: Vajon nem egy pi- 
romániás gyújtogatóvaí állunk szem
ben? Az asszonyok a gyermekeiket 
mindegyre csak arra  figyelmeztették, 
hogy még véletlenül se tévedjenek az 
erdei ösvények közelébe, hogy még vé
letlenül se jusson az eszükbe, hogy is
kola után elcsavarogjanak, mert csú
nya vége is lehet a kíváncsiságuknak.

Szerencsére a szerencsétlenségek nem 
követeltek emberáldozatot, a város la
kói megsokallták ezeket a pusztításo
kat, amelyek tetemes k árt okoztak, és 
az országos tévéállomás autói is napi 
vendégek lettek náluk. Csakis gyújto- 
gatóról lehet szó, bizonygatták egymás
nak, hiszen nem is lehet más magya
rázat. Hogyan is eshetne meg ennyi 
véletlen?

De hiába állítottak őröket a hegyol
dalba, az erdei utakra és a magaslesek
re, senkit nem sikerült nyakon csípni 
és felelősségre vonni. Még a tűzoltó- 
parancsnok is csak törte a fejét, hogy 
amióta felesküdött (és az bizony nem 
tegnap volt), még ennyi esetet nem lá
tott. Ráadásul bosszantotta, hogy az 
örökös riadóztatás miatt, még a jól meg
érdemelt szabadságát sem veheti ki, pe
dig olyan rég látta a fiát, és az unokáit, 
akik majd megvesztek a rémtörténete
iért, de néha m ár attól is összerándult 
a gyomra, ha meghallotta azt a szót, 
hogy tűz. Nem vehetett ki a szabadsá
got, pedig a családja minduntalan rág
ta  a fülét, hogy itt lenne m ár az ideje, 
egy jó kis vakációnak.

Mikor a fiatalember fülébe jutott a 
felettese gondja és baja, elébe állt, és 
kérte, hogy adja át neki a laktanya fel
ügyeletét, persze csak akkor, ha megbí
zik benne, és nyugodt szívvel utazzon 
el a kedves családjával kikapcsolódni. 
Megígérte, hogy ő bizony éjjel és nappal 
szolgálatban lesz, s mindent elintéz he
lyette, mindenre gondja lesz.

A parancsnokot meghatották az ön
zetlenségről tanúskodó szavak; és mi
vel valóban megbízott a fiatalember
ben, aki buzgalmában rekordidő alatt 
letette a vizsgákat, beleértve a legfel
sőbbeket is.

Amikor aztán eljött a helyettesítés 
ideje, lett munkája dögivei. Már nem
csak hetente, de napi rendszerességgel 
jeleztek erdőtüzeket. Mindenki rémül
ten látta  a fenyves fogyatkozását, még 
szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 
fiatalember vezetésével a tűzoltók min
dig nagyon ham ar kivonultak a hely
színre, és sikeresen vették fel a harcot 
a lángokkal.

De a város gyanúja nem akart ki
hunyni. S mikor naponta m ár a két tűz 
sem volt meglepetés, elkezdtek minden
kit figyelni. Ekkor suttogta el a kis
város hobója, hogy ő bizony látott nem 
is egyszer egy fiatalembert az erdő fe
lé osonni, majd mire onnan visszatért, 
m ár lángoltak a fák.

A fiatalembert, akiről persze kide
rült, hogy az ideiglenes parancsnok 
volt az, sarokba szorították, és ő nem 
tehetett mást, mint töredelmesen be
vallotta, hogy ő az égre és földre kere
sett gyújtogató. Elmondta, hogy imádja 
a tüzet, és bár tudja, hogy káros, ezért 
is jelentkezett a testületbe, mert a fel
lobbanó tüzeket bizony meg kell fékez
ni, el kell oltani. Leginkább az erdő
tüzekről mesélt ódákat, amelyek mind 
közül a legjobban gyönyörködtették, hi-
» > »  folytatás a 10. oldalon

A»««» KlLOMETRlK Q



HELIKON

HAJÓS JÁNOS
H om oksivatag, a va g y  
a k a ra v á n  n a p ló já t  
la p o z z a  a s z é l

» » >  folytatás a 9. oldalról

szén az égig csapó lángnyelvek látvá
nyához semmi sem fogható és hason
lítható, másrészt az erdő oltása igényli 
a legnagyobb szakértelmet és hozzáér
tést. Gyújtogatni és oltani — mondta — 
kell ennél szebb?...

*

És ő meg tudta érteni a fiatalembert, 
azonosulni tudott vele, és mind több
ször jutott az eszébe vagy került a ke
zébe ez az olvasmány, egyre jobban sze
rette és sajnálta a fiút, akinek nem volt 
a világon senkije, csak a tűz.

Miközben újra és újra a fiatalember
re és az o szenvedélyére, bűnére, cso
dálatára gondolt, az utálat kezdte ráz
ni, m int a nyavalyatörés, de elszántnak 
mutatkozott a dögletes sötétben, mint 
akit nem érdekel sem a veszély, sem a 
kétség. Izzadt homlokán a ráncok ba
bérjaival, lelki szemei előtt látta, ahogy 
undorodva bámul ellensége koporsójába. 
Csak a bosszú ragyogta át, mint tavaszi 
röntgen a fák koronáját. Láthatatlan 
bombáktól kigyulladt a test. Kezében 
mintha a penészes múltat szorongatta 
volna, fájdalommal, mely nem tud mivé 
átlényegülni, mely csak önmaga. Nem 
szólt. Helyette a láng beszélt.

A füst és a korom fekete ajkai kitá
rultak, mint az ablakok. És o torkában 
érezte a szavak görcseit, testén a láng 
heves fogait. Nem állt ellen, nem mu
tato tt ellenállást, csak bukfencezett a 
szennyes áradat sodrában.

Semmi nem függött össze semmivel.

A pokolra kívánta a roskadt ágyat 
és a kopott faliszőnyegeket, miközben 
fuldoklott az iszonyatban, az emberte
len nyomorában. Esetlenül állt a dur
va bakancsában, mint akit nem változ
ta t meg, mint akit nem old meg semmi. 
Fekete volt belül, mint a megégett gyü
mölcs. És a lángnyelvek csak tekereg
tek, mint a kígyók.

Nyirkos rémület lett rajta úrrá. 
Szavai csikorogtak ajkain. Ó volt, aki 
tüzet ültetett, mely kivirágzott. Kiben 
gyógyíthatatlanná terebélyesedett a 
gyűlölet fája.

*

Évek teltek el, de nap mint nap ful
dokolva riadt rémes álmaiból, roskadt 
ágyán, a kopott faliszőnyegek társasá
gában. Hűlt ágyában a tűzről és a li- 
dércről álmodott, és nap mint nap az 
üres kezeit nézte, üres szemekkel. És 
a fiatalemberre gondolt, akit a bíró
ság persze elítélt. Amikor azonban le
töltötte a büntetését, csakham ar poli
tikai pályán találták. És egy újságíró 
kérdésére, hogy mi késztette erre a hi
vatásra, azt mondta: — Gyújtogatni és 
oltani.

Ha lenne rá szavam, 
tudnám, mit tegyek.
Napjaim kövérek, teltek.
Én viszont csak teldegélek...
Döntöttek felettem 
a fellelhető kifejezések.
*

Napjainkat, e zsíros kártyalapokat, 
vesztésre álló játékos keveri.
Érzéki kezében a Tökfilkó 
minduntalan megremeg.
*

Az idő húrján 
görbe nyílvessző remeg.
Közelít a cél.
*

Nemkívánt vendég.
Hajamba törli kezét 
a tejesasszony.
*

Nem értem a tevék bőgését.
Azt sem, hogy mért kellene 
értenem a tevék bőgését.
Elégedetlen vagyok a homokcsikorgással. 
Mélyebb jelentésbe vonni nem tudom. 
Misztikus párhuzamokkal bíbelődöm,

s találkozásukat reménytelenül unszolom. 
Látod mik történnek, ha nem vagy itt!
*

gondolataim
kék metszőollójában
rózsakísértet
*

Mi hull az égből, te jóságos Ég!
Angyal játszik zuhanó zongorán.
A selyemkendők mindig letaglóztak.
Ott lebeg ennek is a tomporán!
*

A nyelvünk: tapló.
És fogyatkoznak az 
aranyköpések.
*

Egy korty vörösbor.
Hazatértél hát végre, 
tékozló vérem!
*

Keserű madár.
Fészket rakott a neved 
a nyelvem szirtjein.
*

Ki vagyok ütve.
Már számolnak felettem: 
„Kettőezernyolc... ”
*

Homoksivatag.
A karaván naplóját 
lapozza a szél.

B o rg e s i  s i v a t a g
A szomjuság:a szem és a száj
padlás biztospontja,
mely által a világ, ha nem is kimozdíthatónak, 
de sokkal valóságosabbnak tűnik.
A dolgok, melyek tevepúpra hasonlítanak.
És ismét a szomjúság,
mit oly könnyű összetéveszteni a szerelemmel.
A homok, mely becsvágyainkat betemető 
jelképek hatalmát követeli magának.
A homok-ketrec, avagy Abe Kohó ’’asszonya”. 
Életem asszonya, aki helyett inkább 
az életemet választottam.
Az oázis, mely szinte bármivel összetéveszthető. 

Legalább ennyi közöm van a sivataghoz.
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MERÉNYI KRISZTIÁN

S z in d b á d  
a  h u s z o n e g y e d ik  
s z á z a d b a n
Életre éhesen gömbölyűdnek a felhők 

a rózsaillatú tér felett. Kába párafoltok 
készülődnek visszatérni az égbe. Lomha 
mozgásúak a buszok.

Szindbád villamoscsikorgásra ébred. 
Még bolyong elméjében a tegnapi virá
gízű mulatság. Egy lassan kanyarodó 
jármű lámpája világítja be szobáját.

Öltözködés közben régi kedvesére gon
dol.

Legyalogol a harmadik emeletről. 
Ahogy kilép a kapun, egy kenyérszállí- 
tó kocsi benzinszaga csapja meg az orrát. 
Égett cipó illata -  gondolja. Nagy léptek
kel indul tovább.

Végét járja az ősz. Fagyosak a hajna
lok. Ködben úsznak a szemközti házak. 
Szindbád zenét hallgat mp3-as lejátszó
ján. -  Ó, igen... Akkor még volt romanti
ka. A technozene sajnos lassan kihal.

Feltekint a vöröslő égre, villamosra 
száll. Könnyes szemmel ismét a régmúlt
ra gondol. -  Tisztaság -  tűnődik. -  Nem 
komplikáltak túl semmit. Szép és egy
szerű szavakat használtak, mint: király, 
ütó's, gáz, vaze, vágod... Beleborzong. 
Tudja, hogy ezek az élet-ízű szavacskák 
már kihaltak. A piros sisakos jegyellenőr 
hölgy hangja téríti magához.

-  Az utazási okmányát, avagy a pótdí
jat kérem!

-  Kis gerlicém, tessék parancsolni! 
Amúgy munka után dugunk egyet?

-  Jaj, nagyon figyelmes, köszönöm a 
törődését, de nem tehetem.

-  Ha nem tüzeltem fel, kérem, vonszol
ja arrébb magát, le kell szállnom.

Szindbád sálát hátracsapva lép le a 
járdára. Munkahelye még ötpercnyi já
rás. A biztonsági ember, mint egy óriásfe
nyő, lomhán Szindbádhoz fordul:

-  Tisztelt uram, meg ne sértsem... 
igaz, hogy itt már az összes nőszemélyt 
meghágta?

-  Majdnem. Azt a néhányat, a vezér kö
rül, még nem mertem megkörnyékezni.

Szindbád bánatosan lép a liftbe. A bá
gyadt fényű lámpa régi nyarát idézi elő. A 
Balaton-parton ücsörgött, semmire sem 
gondolt, csak a sima víztükröt csodálta 
naplementekor. Festőpalettával, ecsetek
kel közelített felé egy lengyel kurtizán, 
minden áron le akarta festeni meztele
nül. Szindbád földre dobta ruháit, hogy 
lefessék. Ez a kárhozófélben lévő művész
iélek volt életében az egyetlen, akit nem 
kapott meg.

Alighogy belép az irodába, Túrneú, a 
titkárnő kávéval fogadja. Szindbád nem 
főnök, csupán nagyon tud szeretni, és 
Túrneú egy roppant hálás vidéki lány.

Délután van. Az irodatársak lemennek 
ebédelni. Csak ő és Túrneú marad. Az 
alagsori étteremben éhes embertömeg.

Az irodákban csupán néhány otthonról 
kosztoló, antinikotinista, túlbuzgó. És 
bent náluk, a fotelban Szindbád csücsül 
mezítelen alsóval, ölében Túrneú lejt vad 
csípőtáncot.

Hazafelé alig tapasztal életet a termé
szetben, csak mélysóhajú fények keltege- 
tik egyre elő a telet. Néha két kopár fa 
között hirtelen elröppen egy-egy kistestű 
madár. Szindbád a nyugalomtól átszelle
mülve lép be a fényképészhez.

-  Tiszteletem! Készen vannak a ké
pek?

-  Uram, igazság szerint csak holnap 
kellene jönnie.

-  Megfejellek, hogy beszakad a tarkód! 
Holnap itt lesz, vagy együtt ássuk a sír
gödrödet!

Nagyon szerette volna azokat a képe
ket, ahol régi barátját búcsúztatják sze
retteikkel, hisz újra visszatért hosszú 
évekre Amerikába. Van még a tekercsen 
néhány pikáns kép is, amit róla készített 
barátja. A legénybúcsúztató alkalmá
ból Szindbád az összes kirendelt kéjnővel 
szeretkezett mohón.

Hősünk még betér a lombos tölgyfa 
alatt húzódó Shop Citybe. Otthon a masz- 
turbálás okozza számára a legnagyobb 
örömöt. Még akkor is, ha aznap özvegyet, 
lányt, titkárnőt megkapott. Önkielégít 
böjtkor, májusban, ha álmos, vagy épp 
a fürdőkádban. Néha a lépcsőházban 
is, amikor eltipeg mellette a felette la
kó, büszke, szépséges dáma -  Szindbád 
olyankor nem bírja konzerválni a friss él
ményt.

Óra nélkül él. A csökkenő vagy sűrű
södő forgalomból, az átszűrődő szomszé
dos hangokból tudja az időt. Ébred, ami
kor a közeli remízből kinyikorog az első 
villamos.

Egyik éjszaka nem tud aludni. Egy ko
rábbi elmélete izgatja, miszerint jómaga 
is épp olyan, mint a többi halandó. A ter
mészetből jöttünk. Városok, irodák, repü
lőterek, spermabankok mind mesterséges 
alkotások. Vissza kell térni az anyaföld 
közelébe.

Hajnali kettőkor útnak ered. A vá
ros tele van éjszakai járatokkal. Másfél 
óra buszozás, és jó harminc perc gyalog
lás után ott ül, ahol már annyiszor, kép
zeletben: az idilli, elhagyatott tóparton. 
Szörnyen fázik. Még legalább két óra, 
amíg kiviláglik. Ebben a késő őszben 
aligha lesz tiszta az ég. Fekvőtámaszok, 
felülések, bőrének intenzív dörzsölése 
segíti elviselni a hideget. Már látja a né
hány méterre elterülő víztükröt, hama
rosan a vízen úszó vékonyka jéglemeze
ket is. Beljebb csónakalakzatot formál 
a köd. Valahol mögötte a Napvadászok 
Dombja. Ha ez volna a tenger, délre 
szökhetne.

Munkába kellene menni. Sokat fog 
késni. Képtelen felállni. Kihaltabb a táj, 
mint éjszaka. A távolban se látni sen
kit. Még egyszer megpróbál szabadulni, 
de mozdulni sem bír. Elnehezednek a 
végtagjai, mindene forró. Némi meren
gés után rájön, hogy beleolvadt a festői 
szépségű tájba.

R a z z i a
Ma talán több vevő lesz. Vasárnap min

dig jobb. A zsernyákok igencsak rámoz
dultak a hamisítókra. Mondják a szerve
zők, hogy a házilag gyártott dévédéket 
a földre szórják, megtapossák, és kemé
nyen büntetnek.

Előszedem malacperselyemet, néhány 
foltos zoknimat, és hármat a még megma
radt, gyűrött verseskötetemből. Azután 
következnek az elektromos bigyók a pin
céből. Körülbelül sem tudom, hogy micso
dák, hiába is jönnek a kopott aktatáskás, 
szemüveges műszerészfélék, és kérdezik, 
hogy ez meg az, és az meg ez működik-e. 
Kukán nézek, és mondom, talán próbál
ja ki otthon.

Éled a piac, mellettem romák pakolgat- 
nak festményeket, aranyórákat és por
celánbabákat. Kicsit arrébb egy kopasz 
szedi elő bódéjából a hifi-cuccait. A ha
tásvadászat végett már hatkor felrecseg 
1000 wattos hangszóróiból a zoltánerika 
vagy a kadlotkarcsi.

Amúgy buli ez a hely, múltkor egy srác 
saját anyját árulta, persze hamvasztva 
egy urnában. Még a fotója is rajta volt. Itt 
mindent megvesznek, csak ki kell várni 
a vevőt.

Jól van! Megjelent az első nyüzüge, 
fordított baseballsapkás srác. Lesz itt dé- 
védé-árusítás! Akár a kapásra éhes hor
gászban, bennem is éledezni kezd a bal
hééhség.

Jön egy másik hasonszőrű gyerkőc, 
és már rakosgatják is szépen, sorban. 
Megyek hozzájuk haverkodni. Hosszú a 
nap, kellenek a szövetségesek, no és leg
alább megtudok egy s mást.

-  Csűrni, tényleg genyáznak a zser- 
kók?

-  Inkább a buzi hatőrség! De hoppá! 
Van itt lepedő, ráborítom, aztán óné.

A mellettem ruhákat halomra dobá
ló bögyös nőszeméllyel átbeszéljük a vár
ható időjárást. Arra kitűnő, hogy amikor 
pénzt váltok vagy kávéért megyek, őriz
ze a motyómat. Neki is hozok egy feketét. 
Cukor és tej nélkül issza, ebből is látszik, 
hogy rutinos piaci bennszülött.

Egy hiéna megvette múltkor ki- 
lencszázért a kínai porcelántálamat. 
Valamivel arrébb négyezerért árulta. 
Eladta, mert amikor kávéivás után a híg- 
fosási kényszer a vécére űzött, láttam, 
hogy már nem volt az asztalán.

Veszettül tűz a nap, még jó, hogy van 
felettünk ponyva. Csip-csup kis kölykök 
(nem látni, hogy kettő vagy három) pró
bálják lecsenni az első dévédé-sort, majd
nem sikerül nekik, de a gizda srác átug
rik az asztalon, és kiszedi a kezükből. 
Nem bántja őket, mert a sor végén egy 
egész pereputty várja a brigádot.

Zsernyákok jönnek be a főkapun. Van 
közöttük 3 csillagos, 2 csillagos. A hölgyön 
és a kamaszarcú srácon semmi, mégis ők 
feszítenek a legbüszkébben. Elindulnak, 
érdeklődve nézegetik a kacatokat. A két 
dévédé-árus nem figyel, szomszédjukkal

» > »  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról

ökörködnek. Szólhatnék nekik -  marha 
nagy dilemma -  de nem teszem.

Olyanok ezek a rendőrök, mint sétáló 
oroszlánok a szelíd vadak között. Előre 
hallom a kérdéseket, a lakkozott rendőr
cipők alatt darabokra törő dévédéket, és 
azt a lármát, amit a fejüket fogó romák 
okoznak műbalhéból, hogy a káoszban 
jobban hozzáférjenek mások portékáihoz.

A dévédés asztalhoz lépnek, türelme
sen várakoznak. A tohonya alkatú, 3 csil
lagos szól valamit, mire az árusok meg
fordulnak. A 2 csillagos, borostás megnéz 
egy dévédét, majd az egyik srác a rendőr
hölgy kezébe ad egy másikat.

Nincs asztalról lesöprés, csupán nyu
godt szóváltás. Francnak kell ennyit 
szórakozni! Vakok ezek? Messziről lát
szik, hogy hamisítottak. Az árusok a 
kezükben tartott filmet mutogatják el. 
Szájpufogtatva utánozzák az ütéseket, lö
véseket. Az alacsonyabbik épp agonizál, 
eszeveszetten rángatja magát, végül ki
akasztja a szemét. Odasóz egy pacsit a 
2 csillagos a gizda gyereknek. Mindenki 
hahotázik. Izgatottan adják kézről-kézre 
a bemutatott dévédét. Talán pályafutása 
során első ízben a csillagnélküli szembe
száll a 3 csillagossal; kitépi a kezéből a 
Halálos fegyver négyet. Amaz bölcs apai 
mosollyal enged, és kiemeli a Predátort.

A rendőrnő kiszolgáltatottan várja, 
hogy a kis gizda engedményt adjon. A 
többiek is könyörgő szemmel várnak. Az 
árusok pökhendi pofával számolgatják 
azt a kevéske összeget, amelynek leenge
dése után még bőségesen marad hasznuk. 
Hogy miben egyeznek meg, nem figyelem, 
mert viszketni kezd a tököm, és egy öreg, 
kalapos vevőm is jön. Persze nem a hat
ezer forintos szivarkészletet viszi el, ha
nem csak két pornólapot százért.

A rendőrök izgatottan nézik a borító
kat, ki-ki a maga filmjét dicséri. Lelkesen 
köszönnek el. Amazok rájuk se néznek, 
egymást kínálják cigivel. Bárgyú arc
cal gyújtanak rá, és zsebre dugott kézzel 
árulnak tovább.

V é g v e s z é l y
Kétszázan ülünk a levegőtlen nagyte

remben. Akár a lebutított szürkeállomá
nyú marhák, bambán hallgatjuk Láda 
Igort, főnökünket, aki egyben nyájunk 
juhásza; véd a külső-belső ellenségektől.

Az értekezleten a humánigazgató bújik 
meg közöttünk. Nem ismerjük; itt ezek a 
dirik gyorsabban cserélődnek, mint az 
asszony alsóneműi. Főnökünk viszont ki
tartó, húsz éve van a cégnél, azóta lelke
sít minket:

-  Gyerekek, miért vágnátok le az 
aranytojó tyúkot? Ne menjetek máshová 
dolgozni, hisz ennél becsületesebb kétke
zi munka nincs a földön. Az ivóvizet biz
tosítjátok! Munkátok vetekszik az orvosé
val! Ti is életeket mentetek, a felelősség 
ugyanakkora. Ha nem teszitek jól a he
lyére az aknafedőt, akár végzetes baleset 
is történhet. Amikor felvételt nyertetek, 
megfogtátok Isten lábát!

Néha egy-egy morgással lelkesedünk, 
ám épp oly méla az arcunk, mint értekez
let elején.

Elhivatott leolvasóhoz méltán, gyűlés 
után dolgozni indulok. Mit bánom ezt az 
egészet; jó munka vagy sem? A pénzem 
legyen meg. Azt se tudom, hogy ez a jobb 
vagy az orvosi hivatás, de nem is érdekel.

Első cím, csengetek. Kláris néni két 
bottal közeledik, egy perc múlva szinte 
még ugyanott tart. Elég nagy utat kell 
megtennie, jól bent van a háza. Végre 
csak elém ér.

-  Tessék, miteccik?
-  Vízórát olvasok le.
-  Tessék?
-  Vízóra!!!
-  Várjon, visszamegyek a kulcsért.
És hány ilyen van. Általában a nyug

díjasok, és azon belül a lassan közleke
dőknél. Fennforgás. Mindegy, ez is ben
ne van. Becsengetek a szemközti lakóhoz. 
Púver bácsi se egy százméteres síkfutó, 
de aztán szépen csak sikerül lerendezni. 
Megérti, hogy öt köbméter fogyott, szóval 
minden rendben. Amint Kláris néni ka
pujához fordulok, már a kapuban vár tü
relmetlenül, és megró:

-  Ilyet ne csináljon máskor, fiatalem
ber, mert kifut a csirkefarhát-levesem!

Következő cím. Ebbe a nagy csalá
di házba újak költöztek, nemrég még 
lakatlan volt. Résnyire nyitva a ka
pu. Szerintem nem szól a csengő. Kutya

nincs. Ilyenkor be szoktunk menni, de 
azért átszólok a szomszédnak, hogy tud
janak róla.

A mérőn átlagos fogyasztás, plomba se
hol. Ezt rögzítenem kell. Nyílik az ajtó, 
kilép a házból egy fürdőköpenyes, jó hat
vanas férfi.

-  Hogy jutott be?
-  Nyitva volt a kapu... szóltam a szom

szédnak.
-  Nem érdekel a szomszéd! Csengetett?
-  Persze, de semmi.
-  Érdekes, másnak működik, magá

nak pont nem, mi?
-  Ézek szerint.
-  Ne pimaszkodjon, mit képzel?
-  Én semmi különöset. Amilyen az ad- 

jonisten, olyan a fogadjisten.
-  Hogy beszél velem? Ez már sok! 

Mennyit olvasott le?
-  Negyvenöt köbmétert.

-  Ha meglátom, hogy legközelebb így 
jön be, egyből kirúgatom.

-  Uram, igyekeztem önnel normáli
san kommunikálni, semmi olyat nem tet
tem...

-  Fogja be a száját! Tudja, kivel beszél?
-  Az egyik kedves fogyasztóval.
-  Nem az egyik, kedves fogyasztóval, 

hanem dr. Gú Nagy Kálmánnal!
-  Rendben van, dr. Gú Nagy úr, akkor 

mennék is, sok mérő vár reám.
-  Ha eddig megvárták, nem szaladnak 

el. És amiért ilyen flegma, már holnap je
lentem a birtokháborítást!

-  Ugyan, messze volt ez attól. Na, és 
vannak tanúi?

-  Nem kell ide tanú, kis szemétláda!
-  Jól van uram, látom, hogy nem aludta 

ki magát, akkor viszlát két hónap múlva!
-  Mindjárt képen törlőm! Nem lesz itt 

viszlát, holnap úgy kikészítelek, hogy 
egyhamar sehol sem kapsz munkát.

-  Mosolyogjak vagy sírjak? Mert, ké
rem, ez a hiszti méltatlan önhöz.

-  Takarodjon innen!
-  Jó, jó, de előbb jegyzőkönyvet kell ír

nom, hogy nincs plomba a mérőjén. Vajon 
miért?

-  Mi a szar van? Lopom a vizet?
A többit már nem hallom. Azon töp

rengek, hogy ki a tököm az a Gú Nagy. 
Tizenkét év alatt még csak hasonló bal
hém sem volt. Kiborít rendesen. Egyik kol
légának bunyója is akadt egyszer. Áz más, 
ott kidühöngték magukat. Következménye 
se lett, mert a dulakodás előtt a haver fel
függesztette saját munkaviszonyát.

Másnap gyomorgörccsel megyek be 
munkát leadni. Szól az egyik kollega, 
hogy vár rám a főnök.

-  Nézze csak! Fentről küldték ezt a le
velet.

-  Főnök úr, készítettem a tegnapiról 
jegyzőkönyvet. Arról van szó?

-  Igen, de ehhez lehet, hogy én is és a 
jegyzőkönyv is kevés lesz. Az asztalon levél.

/Vízértékesítési Osztály részére/

Tisztelt divízióvezető, Láda Igor úr!

Tegnap csengetés nélkül hatolt be tel
kemre a vízóra-leolvasó úr.

Azzal vádolt, hogy illegálisan vétele
zem a vizet. Ezek után, mire megkér
deztem, hogy ezt mire alapozza, alpári 
hangnemben közölte, hogy nekem ahhoz 
semmi közöm, és ő ezt jegyzőkönyvezi...

-  Hagyja már azt a levelet, majd elol
vassa később! Menjen a tizenharmadik 
emeletre, jelenése van a Vezérigazgató 
úrnál!

-  Jesszusom, arra még sohasem já r
tam. Ott vagy nagyon jó, vagy na
gyon rossz hírek várnak az emberre. 
Esetemben nagyobb a valószínűsége az 
utóbbinak. A liftajtó kinyílik. Ez a szint 
egész pofás; lakájos, cseppet sincs iroda
ház jellege. Szőnyeg vezet a vezérirodá
ig. Kopogtatok, belépek, titkárnő fogad, 
mosolyog, majd egy benti ajtóra mutat. 
Kilincsen a kezem, a névtáblára nézek.

Dr. Gú Nagy Kálmán 
Vezérigazgató
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A k intrekedtek
(folytatás előző számunkból)
Odaintettem a pincérlányt, foly

tatja Szabó, és fizettem. -  „Ússzunk 
egyet, aztán keressünk egy jobb he
lyet!” -  indítványozza Anna, és be
megy a vízbe. Lemossa magát, s azon
nal úszni kezd. Gyorsan követem, 
egymás mellett tempózunk, ujjaink 
néha összeérnek, ilyenkor úgy érzem, 
mintha áram rázna meg, leállók, át
ölelem, s magamhoz szorítva megcsó
kolom nedvesen szétnyíló száját, de 
hiába tempózok elkeseredetten, kép
telen vagyok felszínen tartani ket
tőnket, megbízhatóan süllyedünk, 
de nem engedjük el egymást, nevet- 
ve-prüszkölve bukunk fel ismét, úgy 
süt a nap, mintha kárpótolni akar
na az elkövetkező' hideg napokért. „Te 
már úgyszólván mindent tudsz rólam
-  kezdem a pokrócon elnyúlva. Egy 
védettebb, néptelen szakaszon húzó
dunk be a bokrok közé, 
hogy Anna meztelenül 
napozhasson. — Én pedig 
csak annyit tudok rólad, 
hogy biológia szakos ta
nárnő vagy.” „Hazudtam
-  nevet hason fekve a nő.
Teste egyenletesen bar
na, tehát eddig is a nudiz
must részesítette előny
ben. -  Nem is vagyok 
biológiatanárnő.” „És né
metül se tanulsz?” ;,Nem, 
mert már tudok. És an
golul is. Most az olaszt 
gyakorlom. A helyzet az
-  pislant rám -, hogy tör
ténelem szakos tanárnő 
vagyok, csak nem szíve
sen beszélek erről, undo
rodom egykor kedves tá r
gyamtól, a sok hazugság 
miatt. Te tudod, mi van 
a legújabb tankönyvek
ben is? Mert arra biztosan emlék
szel még, hogy mi volt a régiekben?!” 
„Csupa hazugság -  legyintek undo
rodva. -  Csupa métely... De ha nem 
tanítasz, mégis miből élsz?” „Már 
mondottam, hogy idegenvezető va
gyok. És bedolgozok egy fordítói iro
dába is.” „És tényleg az utcán is dol
gozol, ahogyan az elején adtad be 
nekem?” „Mit kérdezel?” „Kijársz az 
utcára?” „Miért? Te nem?!” „Érted mi
re célzok? Pénzért árulod a testedet?!” 
„Nem -  mosolyog rám a lány, s a nap 
megcsillant vakítóan fehér, ragadozó
kéra emlékeztető fogsorán. -  És kur
va sem vagyok, legalábbis olyan ér
telemben nem, hogy pénzt kérnék a

szolgáltatásomért. Tapasztalhattad, 
vagy nem?!” „De hát te mondottad. -  
érzem, hogy villámgyorsan nevetsé
gessé válók, s zavartan teszem hozzá.
-  Azt is közölted, ötszázezer a tari
fád, amit egy ilyen bomba nőnél ne
vetségesen, arcpirítóan kevésnek ta r
tok.” „Elfogadtam?” „Nem.” „Na, látod
-  kacsint rám a drága nő. -  Viszont 
figyelmeztetlek, hogy szeretek hazud
ni, ne vegyél komolyan!” -  és nevetve 
utasít, hogy szatyrából vegyem ki a 
napozótejet és kenjem be, majd ő is vi
szonozza a szívességet, túl forrón süt 
a nap, fél, hogy leég. Kiveszem a fla
kont, Anna fölé térdelek és nagy adag 
fehér folyadékot spriccelve a hátára, 
masszírozni kezdem, először, gyönyö
rű sörényét elsimítva, a nyakát, majd 
a hátát, a combjait, s végül a fenekét. 
„Rutinosan csinálod, mint egy masz- 
szőr -  kuncog Anna, közölve, mint az 
éjjel is, hogy csiklandós. -  Sokat gya

koroltad?” „Ahhoz képest nem, de 
most megkérlek, hogy fordulj meg!” A 
lábfejénél kezdem, a lábszár, a combok 
következnek, a has, a nyak, a mellek, 
a borotvált ágyékot, a combhajlatot 
hagyom utoljára. „De hiszen -  nyitja 
ki szemét álmélkodva a nő -  te meg is 
kívántál engem?” „Nem vagyok buzi, 
s fából sem vagyok.” „De mi lesz, ha 
jön valaki?” „Majd elmegy” -  legyin
tek, és elveszünk egymásban megint. 
Egy idő után motoszkálásra leszek fi
gyelmes, idegesen feszülök meg, de 
aztán észreveszem, hogy csak egy kó
bor fekete kutya motoszkál a sűrűben: 
„Most már sejted, miért szólítottalak 
le -  kérdezi Anna, s beken napozó

krémmel. -  Te voltál az első férfi, akit 
leszólítottam, s azóta is egyfolytában 
hazudok, megjátszom magam, hogy 
felvágjak, vagy m agam  sem tudom 
m iért. Én különben egy szimpla vi
déki lány vagyok, de beléd szerettem, 
azt hiszem ...” Ez azért nyilvánvalóan 
túlzás, gondolom tétován, miközben a 
lány, könnyű kezével simogatja a te s
tem, elkenve a krémet. De nem mon
dom ki hangosan, azért ez tú l korai 
lenne, nem akarom  fölfedni k á rty á 
imat, ha  véletlenül csak bizarr gya
nakvás, egy életre m egbánthatom  az 
á rta tlan  nőt. „Már régóta figyellek -  
suttogja Anna - ,  olyan elveszettnek 
tűntél, olyan m agányosnak, olyan á r
vának.” „Ez csak a lá tszat” -  tápász- 
kodok fel és bemegyek a bokrok közé, 
de a fekete kutya m ár nincsen sehol. 
„Mit keresel?” „A kéjlesőt” -  jövök ne
vetve vissza. A nna félreérti, elpirul
va, ijedten kérdezi: -  „ Já rt itt valaki, 
meglestek m inket?” „Csak egy feke
te eb, amelynek meg volt a m ásik fe
le is, nem, m int a K arin thyénakL .” -  
ülök vissza melléje, aztán  elnyúlunk 
a napon. „Kéne úszni -  indítványoz
za A nna - ,  mielőtt megsülünk.” -  És 

meztelenül indul a tó felé. 
„Legalább a tangádat vedd 
fel -  kérem ásítva. -  Jöhet 
valaki.” „Legyen vasárnap
ja” — rohan be a nő a vízbe. 
Tétovázás nélkül követem. 
Ezúttal hosszan úszunk, 
mellen is, háton is, aztán  
egymás mellett ringatózva 
nézzük a kökénykék eget.
-  „Kivel élsz?” -  kérdezem, 
m ire A nna közli, hogy a bá- 
csikájával, aki hetvenhét 
esztendős, Parkinson-kóros 
és éjjel-nappal az a tk ák  el
len harcol, fáradhatatlanul, 
m int egy keresztes vitéz. 
„Hogy mik ellen?” -  fordu
lok feléje döbbenten. „A por
pamacsok ellen -  nevet a nő.
-  A tkáit természetesen élő
lényeknek hiszi, és a fiata- 
labbakkal -  közlése szerint 
csak-csak elbánik, tapasz

talatlanabbak, egyes sorban vonul
nak, aránylag könnyű vizes ronggyal 
megsemmisíteni őket, ám az öregeb
bek k itanu lták  m ár hadm ozdulatait, 
ravaszok és mindég elrejtőznek elő
le, de őt sem ejtették fejre, m agát nem 
kímélve kergeti őket, vegyszerek
kel is kísérletezik, állandóan takarít, 
porszívózik, törülget, de az atkák le- 
győzhetetlenek és elpusztíthatatlanok. 
Időnként csüggedten mered m aga elé, 
majd rám, és beismeri: hiába minden, 
Annácskám , tehetetlen vagyok -  és 
elfutja szemét a könny.

-  Az a tk ák  lesznek a győztesek, el
foglalják a földet, előbb-utóbb ellentá-
» > »  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
m adásba mennek át, befurakodnak 
az emberek nyelőcsövébe, tüdejébe, 
bélrendszerébe, és áldozataik ször
nyű kínok között pusztulnak el. Nincs 
menekvés...!” „Nagybátyád örült is?” 
„Azt azért nem mondanám” -  rázza 
a fejét Anna. — Időnként rám  néz á r
ta tlan , világoskék szemével, s derű
sen mondja: „Ez csak egy m ánia, k is
lányom, egy rögeszme, de beláthatod 
te is, hogy teljesen veszélytelen!... És 
am ikor én derűsen kérdezem, mit k í
ván ebédre (ha itthon vagyok, főzni is 
szoktam, különben el-elfelejt enni is 
háborúja közben!), hirtelen mereve
dik meg s a fényes parkettre  mutat: 
Látod -  kiált fel diadalmasan - , ott vo
nulnak  az átkozottak megint! És fel
ragadja a partv ist és kezdődik m in
den elölről. H át így élünk. A harc 
hevében. R áadásul állandóan búg a 
porszívó is. K ettő is van, ha az egyik 
kimelegedik, pihenteti, s kapcsolja 
be a m ásikat.” „Nem agresszív?” „A, 
nem. Csöndes, hallgatag öregúr. Nem 
ér rá  sokat foglalkozni velem, az a t
kák  lekötik minden energiáját.” „Én 
beleőrülnék” -  sóhajtok, és elképze
lem az a tkákat, am int római falanx
ba rendeződnek a tükörsim a parket
ten. Az öregúr, tudja még meg, m ár 
régen felszámolta term észetes bú
vóhelyeiket, a szőnyegeket, nem tű r  
meg szőnyeget a lakásban. „Mehetnék 
persze albérletbe is -  sóhajt A nna 
—, csakhogy az albérletek drágák. 
És vigyáznom is kell rá, amíg lehet. 
H át ezért nem hívhatta lak  fel az es
te, szűzies lányszobámba. Az öreg
ú r azért teljesen k iszám íthatatlan  a 
vendégekkel.” „Szüleid élnek?” „Csak 
a mam ám . Falun. Édesapám meg
halt.” „Elviszel majd egyszer anyád
hoz? Szeretném megismerni.” „Hét vé
gén am úgy is megyek haza. Eljössz?” 
-  csillan fel A nna szeme. „Attól függ, 
hogy a laku lnak  a dolgaim. H ajnalban 
kell mennem Bukarestbe, fontos meg
beszéléseim lesznek...” „És meddig 
maradsz?!” „Nem tudom” -  nézek az 
arcába, és ki tudja miért, de megint 
feltám ad bennem az ostoba gyanú, le
het, mégsem az a szerelem első lá tás
ra  elnevezésű, ritka, de tüneményes 
őrület m agyarázza találkozásunkat 
és A nna odaadását? Egy pillanat
ra  ú jra két lábra áll bennem a kisör
dög, s kacérkodom a gondolattal, hogy 
előzmények nélkül hirtelen  tálalok ki 
m indent s egyúttal persze tanácsát is 
kérem, hiszen rendkívül bizarr, s bi
zonyos szempontból veszélyes ügylet
be keveredtem, s ennél alkalm asabb 
helyet, m int itt a bokrok között a tó
parton, keresve sem ta lá lhatnánk . Itt 
még célmikrofonnal is nehezen hall
ga thatnák  le. M ár-m ár elkezdeném, 
de az utolsó pillanatban mégis visz- 
szarettenek. -  „Lehet, hogy m ár pén
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tek  éjszaka itthon leszek, de hajnalra 
mindenképpen...” „Aludhatok nálad?
-  kérdezi Anna, az indokoltnál kissé 
idegesebben, s ismét elpirul. Feláll, fel
veszi dresszét. -  Fáradt vagyok -  m a
gyarázza halkan  - ,  s szeretnék vég
re aludni, otthon nagybátyám  minden 
éjszaka többször is felébreszt, amikor 
nagy aktavadászatokat rendez. S mi
kor nem?” „Persze -  csókolom puhán 
szájon és én is felveszem úszónadrá
gomat. -  De biztosan nem ilyen kom
forthoz szoktál.” „Mindegy az -  mo- 
solyodik el A nna is. -  Van valakinek 
kulcsa a lakásodhoz?” „Lakásnak ne
vezni azért nemes túlzás. Inkább, 
am int mondtam, éjjeli menedékhely.” 
„Ha együtt m aradunk, veszünk majd 
egy vízágyat, és egész éjszaka ringa
tózhatunk majd. Addig be kell érned 
velem. Addig én ringatlak... De tény
leg, bejöhet éjszaka valaki?” „Ha fel
töri az ajtót, de azt nem lehet csend
ben csinálni... Egyébként Ju linak  volt 
kulcsa, de visszaadta, amikor tegnap
előtt végleg szakítottunk... Biztonsági 
zár is van, lánc, bárki kopog, vagy dö
römböl nem engeded be, előbb-utóbb 
megnyugodnak, hogy nem vagyok 
otthon és elmennek.” „Atkák van
nak? -  nevet rám  A nna - ,  de hagyjad, 
majd úgyis k itakarítok, amíg távol le
szel.” „Csak egyetlen szálló porszem 
van, de az is elhibban előbb-utóbb!...” 
„Kérdezhetek még valam it?” -  gyújt 
rá, zavarát leplezve Anna, és kez
di összecsomagolni cuccait. „Ez már- 
m ár kezd kihallgatásjelleget ölteni”
-  sziszegem, a kelleténél tán  megint 
érdesebben, m ert m ár komolyan kez
di zavarni az eddig semmi irán ti nem 
különösebben érdeklődő A nna k itartó  
kíváncsiskodása.

„Ki az a Juli?”
„Hát nem mindegy -  indulok előre, 

a reklám szatyrot felragadva. Egy csaj 
a térről. Volt. M ár nem fontos.”

A vendéglőig nem is beszélünk, egy 
árnyékban levő asztalhoz ülünk le 
egym ással szemben, erdélyi parasz t
csorbát rendelek, A nna tyúkhúsle
vest, m indketten bécsi szeletet püré- 
vel, paradicsomos salátával, kávét és 
ásványvizet.

„Minden párom m al így já rtam  -  só
hajtok békítőén. -  Igaz, nem ilyen ha
mar.” „Hogy já rtá l?” -  kérdezi meg
bántva Anna. „Kíváncsiak lettek. 
Ki ak a rtak  sajátítani m aguknak.” 
„De h á t ez term észetes, nem? -  me
red rám  Anna, s meglepetten észle
lem, hogy könnyes a szeme. -  Aki sze
re t valakit, m indent szeretne tudni 
róla. Egyébként mi volt az a hib
bant, az a..., az a szálló porszem,” „Ja? 
Egy idézet, egy József Attila-vers- 
ből.” „Elmondod?” „Ne mondjam el in
kább A walesi bárdokat, az Anyám 
tyúkját, az Elbocsátó szép üzenetet?” 
„Mondhatod. Csak először mégis az

el nem hibbant porszemet szeretném 
hallani. Valahogy nem emlékszem rá. 
Attilától A ttilát!” -  nevet.

„Kék, piros, sárga összekent 
képeket láttam álmaimban”

kezdem, feléje fordulva.

„és úgy éreztem ez a rend -  
egy szálló porszem el nem hibbant. 
Most homályként száll tagjaimban 
álmom s a vas világ a rend.
Nappal hold kél bennem, s ha kinn van 
az éj egy nap süt idebent.

Fél nyolckor válunk el, A nna fel
ugrik  ágynem űért, ru h ák é rt, a ne
szesszeréért, s ellenőrzi bácsikája 
háborújának  állását, a porpamacsok 
stratégiáját... Én elmegyek bevásá
rolni, megegyezünk, hogy 9-kor ta lá l
kozunk. A nő szórakozottan süllyesz
ti táskájába a lakáskulcsot, s megkér, 
vegyek gyertyát is... Bólintok, bero
hanok egy önkiszolgálóba, felvágot
ta t, sajtot, tojást, vajat, savanyú te 
jet, jau rto k a t rakok kosaram ba, majd 
alm át, narancsot, egy fél kiló Jakobs 
kávét, kenyeret, egy m ásik kosárba 
h a t üveg Stella A rtois-t, három  üveg 
vörös M urfatlart, két üveg Perfekt 
vodkát, négy üveg ásványvizet. Két- 
két csomag K entet és M arlborót is 
veszek, és gyufát is, majd visszatérek 
a gyertyákért és veszek két dobozzal. 
Mire a megpakolt tasakokkal elérek 
a lakásomig, feltám ad a szél is, a ko
pasz srácok m egint ott üldögélnek a 
lépcsőkön. -  „Kilenckor jön a nő, ak i
vel a délben voltam. K ísérjétek fel -  
kínálok körbe egy megbontott csomag 
cigit. -  Fél a sötétben.” „Vigyázunk 
rá  -  vigyorognak a srácok. -  Mától 
védelm ünk a la tt áll.” „Segítsetek fel
vinni — adom át a tasakokat - ,  s le 
kellene vinni az üres üvegeket is, ne 
legyen éppen akkora kupleráj. El is 
adhatjátok.” H árm an  is elkísérnek, 
m egosztoznak egy sörön, nejlonzacs
kókba rak ják  a boros-, sörös-, és vod- 
kásüvegeket, az ásványvizeseket be
teszik a kam rába. -  „Ezeket lehet 
cserélni.” Felbontom az egyik vod- 
kásüveget, töltögetek, koccintunk, 
iszunk. „Gyönyörű bula -  jegyzi meg 
elismerően az Öcsi nevű bandave
zér. -  M intha m ár lá ttam  volna vala
hol...!” -  De nem részletezi, in t a tá r 
sainak , felragadják az üvegekkel teli 
zacskókat, és m ielőtt én -  ak it meg
lep Öcsi v á ra tlan  közlése -  m egkér
hetném  őket, hogy forduljanak még 
egy kört, m ert a balkonon is vannak  
üvegek, elviharzanak. Bekapcsolom 
a táskarád ió t, de m indenütt zene 
van, nincsenek hírek, künn  sötéted
ni kezd, ülök a félhomályban, m int 
egy árva gyermek, s próbálom átgon
dolni közeledő fővárosi utam . A gu-
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m ikesztyűt s a felbontatlan vodkát, 
egy csomag c igarettát, fehér trikót, 
fürddnadrágot, törülközőt rakok az 
u tazótáskám ba, elhúzom a m atracot, 
kiemelek egy parkettkockát, kihúzok 
egy dobozt, kiveszek beló'le kétmillió 
lejt. Ennyi ta lá n  elég lesz, sőt ta lán  
nem is költők el ennyit. Elrendezem 
a kockát, visszahúzom a m atracot, 
üldögélek és hallgatom  a mélabús 
dzsesszzenét. Úgy érzem, m intha 
Friscóban ücsörögnék egy csehóban, 
s m ár semmi olyasmi nem tö rtén h e t
ne, am i különösebben meglephetne. 
Minden megvan... Hosszú idő óta ér
zem józannak magam , s most senki 
sem áll a há tam  mögött, s a tükörből 
is csak saját borostás arcom néz visz- 
sza rám . A m ásik ideiglenesen eltűnt, 
nem jelentkezik. Beszappanozom az 
arcom, gyertyát gyújtok, s a libegő 
fénynél borotválkozom. Közben h a l
lom, hogy elfordul a zárban  a kulcs, 
s nyílik  az ajtó. „Van it t  valak i?” — 
ism erem  fel a Ju li hang ját, és meg
dermedek. -  H át mégis van k u l
csa? -  töprengek.
Lemosom, meg
torlóm az arcom,
H atric arcszesz
szel dörzsölöm be, 
és kedvetlenül lé
pek ki a fürdő
ből. „Mi van ve
led?” -  kérdezi a 
szőke nő és ag
gódva néz rám .
„Mióta érdekel ez 
téged?” -  kérde
zek flegm án visz- 
sza. Fogalmam 
sincs, hány óra 
lehet, s ez egyre 
jobban idegesít.
B árm ikor befut
h a t A nna s most 
semmi kedvem 
a nagyjelenetek
hez. „Már nem 
szeretsz?” -  kér
dezi sírós h an 
gon Juli. „Nem 
is szerettelek so
ha.” „Csak k i
használtál, m ert a pénzem...” „És te? 
Te nem használtá l ki engem, te bu
ta  sznob? Im ponált neked a nagy szí
nész! S különben is... Szakíto ttunk, 
nem emlékszel? L apátra  tettél...” „És 
te komolyan gondoltad, hogy elhagy
lak, am ikor tényleg bajban vagy! Te 
abszolút nem ismersz engem.” „De 
igen, sajnos -  lépek ki a konyhába és 
iszom egy korty vodkát a m ár meg
bontott üvegből. — És most menj el
-  fordulok vissza - ,  m ert várok va
lak it.” „Kidobsz? Te, engem!? -  eme
li fel a hang ját Ju li és elvörösödik.
-  Te strici, te  há lá tlan  tróger, te  pár- 
nahajder...” „Na ne, ezt ne, m indig is

egy tehetségtelen ripacs voltál, ked
ves, de ez az idő most erre nem k i
fejezetten alkalm as...” „így beszélsz 
velem, te, te, te  utolsó szem étláda” -  
lép felém, hogy pofon üssön, de lefo
gom a kezét.

Nyílik az ajtó, s m integy végszóra, 
belép Anna. A helyzet beáll.

„O az? -  néz rá  ám ultán Juli, s le
vágva a kulcsát a földre, a meglepett 
A nna felé fordul. -  így végzed majd te 
is, drágám  -  vigyorodik el. — Ki itt be
lép, hagyjon fel minden reménnyel...” 
M ár szinte teljesen sötét van, nem lá t
ni az arcukat, és ez is zavar. „Húzzál 
m ár el -  rázom meg Ju lit, ta lán  dur
vábban a kelleténél. -  Fölösleges vagy, 
há t nem érted?!” „Legyetek boldogok 
-  sírja el m agát a szőke, és félretolva 
a döbbenten hallgató Annát, kivihar- 
zik az ajtón, bevágva m aga után . „Ez 
mi volt?” „Békülni ak art.” „S te kidob
tad!” „Felmelegítve csak a paszulyle- 
vest szeretem és a töltött káposztát.” 
A nna nem felel, gyertyát vesz elő a 
táskájából, meggyújtja és rendezni

kezd. Táskájából előkerül az ágyne
mű, lepedőt te rít a m atracra, huzatot 
húz a hálózsákra. -  „Sajnálom, hogy 
ham arabb értem  ide!” -  mentegető
zik. „Mindenképpen kidobtam volna 
-  legyintek. — M ár nagyon untam  az 
anyáskodását, az örökös féltékenysé- 
gi jeleneteit, a h isztérikus kitöréseit. 
Sört kérsz?” „Vodka nincs?” „Minden 
van -  legyintek. -  Idő is van elég, le
het énekelni.” Kimegyünk a konyhá
ba, iszunk egy kis vodkát, csak úgy, 
családiasán az üvegből, leülünk egy
m ással szembe a két rozoga hoked
lire, rágyújtunk, s csak cigarettánk 
parazsa világít. A sört m ár a m atra
con fekve kortyolgatjuk, közben le

vetkőzünk s felhúzom az ébresztő
órát. „Hánykor megy a vonatod?” 
„Négykor.” „Akkor elég, ha negyed 
négyre állítod. Itt a mobilom, rende
lek egy tax it háromnegyed négyre.” 
„Fél négyre! Nem szeretném lekés
ni a vonatot. Fontos elintéznivaló
im vannak...” A nna hívja a tax iá l
lomást, megrendeli a taxit, aztán  
fekszünk egymás mellett mozdulat
lanul a gyertya libegő fényében, m int 
feldöntött tekebábuk. -  „Szeretted te 
ezt a nőt egyáltalán?” „Nem.” „És ak
kor?...” „Kellett valaki, hogy ne őrüljek 
meg. Valaki olyan, akihez érzelmileg 
nem kötődöm. Ennek pont megfelelt. 
Azonkívül virtuózán fújta a bíborfu
rulyát...” „Valahol m ár láttam , de nem 
jövök rá, hogy hol?” „Ez kisváros, itt 
m indenki lá to tt m ár valahol m inden
kit. Különben fodrásznő.” „Jaj, igen, 
persze” -  A nna nevet, és megkér, hoz
zam be a rádiót, h á th a  valahol, vala
melyik adón lesz zene. „És te -  érke
zem vissza a rádióval, bekapcsolom, 
de most m indenütt híreket monda

nak, az egyik adón 
mégis találok zenét, le
halkítom, és a m atrac 
mellé teszem a rádiót, 
a sörösüvegek közé. -  
Te hogy állsz a fiúkkal? 
Van állandó p artn e 
red?” „Volt egy barátom, 
de ezt most hagyjuk, jó, 
majd egyszer ta lán  el
mesélem, de nem olyan 
fontos...” „Már nincs?” 
„Kiment Amerikába... 
A nagybátyám  megfer
tőzte az atkam ániájá
val, sokat hallgatta  a 
porpamacsok elleni ke
resztes háború elkerül
hetetlenségeiről szóló 
fejtegetéseit, és künn 
porszívóügynök lett.” 
Ezen m ár lehet nevetni. 
„Mindég bíztam  ben
ne, mondta bácsikám, 
am ikor elmeséltem ne
ki, mivel is foglalkozik 
Isti az államokban. O 
felmérte, hogy milyen 

döntő jelentősége van az a tk ák  elle
ni harcnak  a huszonegyedik század
ban.” „És azóta?” „Mi van, most te 
kíváncsiskodsz... Most itt vagy, vég
re összejöttünk, m ár régóta figyelte
lek, azt hiszem, szerelmes is vagyok 
beléd, s ez nekem m om entán elég, sőt 
több is annál, m int am iről álmod
tam . Én egy vidéki lány vagyok” -  
fújja el a gyertyát és hozzám simul. 
Most nem látjuk  sem a h á tta l forduló 
férfi elutasító tarkóját, sem összega
balyodó árnyékunkat a fehér falon, 
de m ár ez sem zavar.

(folytatjuk)
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MIKE ÁGNES

Kövekben az idő
Egy regény szereplőit élettel megtöl

teni, mindegyiket külön megformálni és 
egy „történetet”, életérzést, egy egysze
rű fogalmat a nevéhez kapcsolni -  úgy 
gondolom, nem kis feladat. Különösen 
Szabó Magda regényei hívták fel erre a 
figyelmem. Az ő figurái megelevened
nek a könyvlapokon, kíváncsivá tesznek, 
mert olyan emberek, akik a maguk sor
sát ki akarják beszélni, élményeiket meg 
akarják osztani, föl akarnak a sorok
ban oldódni. A megélt és átélt helyzete
ket csakis úgy tudják földolgozni, a za
varos érzéseiket rendezni, ha kilépnek a 
fiktív térbó'l, s egy kicsit belénk bújnak, 
az olvasókba. Talán épp attól olyan mély 
hatású a Pilátus, az Abigél, a Freskó, Az 
ajtó... ezek az élettapasztalatok rólunk 
szólnak, a mi örömeink, a mi félelme
ink, a mi képünk. Ahogyan a Katalin ut
ca (1969) is. Ebben az évben újrakiadást 
ért meg a könyv, valószínűleg azért is, 
mert a tavaly megkapta a legjobb euró
pai regény jutalmazására alapított fran
cia Cévennes díjat.

Hogy mitó'l a legjobb? Azt hiszem, a vá
lasz ismét a regényhősök és életük meg
rajzolásán múlik, ami annyira életközeli, 
hogy a budai Katalin utca egyszerre való
ság és jelkép, „emlékeinkben életünknek 
-  helyszíneivel, rokonainkkal, barátaink
kal együtt -  rögzült szakasza, amelyet 
ha tehetnénk, ahogy a videofelvételen le
hetséges, annyiszor játszanánk, élnénk 
meg újra, ahányszor csak menekülni sze
retnénk a jelenből abba a boldogító irre
alitásba, ami rég szétfoszlott már, csak 
épp feledhetetlen. Mindenkinek megvan 
a maga Katalin utcája, olykor álmodik is 
vele, és ha felébred, csalódottan és nyug
talanul szomorú.” Igen, lehet, hogy szo
morú, de közben feloldást talál, mert a 
regény kiírja a sokszor csak bennünk lap
pangó kimondhatatlant, a visszahozha- 
tatlant, a részekre bomlott emlékeket.

Aki egyszerű szórakozásra, kikapcso
lódásra vágyik, ne kezdjen neki ennek 
a könyvnek. Szabó Magda már az elején 
jelzi, hogy a regény nem könnyű olvas
mány, s ez be is igazolódik, de úgy, hogy 
jólesően válik nehézzé. Váltakozhatnak 
az elbeszélői perspektívák, összemosód
hatnak az idősíkok, feléledhetnek a ha
lottak -  lehet, hogy néha belekavarodunk 
a szavakba, de mellékes marad a zűrza
var. A Katalin utca elvehetetlenül ad va
lami szellemi, lelki többletet. Mert ez egy 
olyan könyv.

A rövid bevezetőben a szerző azt tag
lalja, hogy az öregedés folyamata nem ad 
sem bölcsességet, sem derűt, sem józan
ságot, sem nyugalmat, viszont szembesít 
a bontott Egész tudatával. így az élet ré
szekre, a tér helyszínekre, az idő időpon
tokra, az események epizódokra tagolód
nak, s végső soron semmi nem marad, 
csak a szembesülés azzal, hogy az élet
ről megőrzött emlékeink, még a nagy pil
lanataink is csak töredékekben élnek, 
semmi más nem lényeges, csak néhány 
mozaikdarab. A Katalin utca erre a „pár 
helyszín”, „pár időpont” és „néhány epi-
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zód”-retorikára épül, fokozva a pszichi
kai feszültséget, az elmúlás és a veszítés 
fájdalmát. Az írónő a regény szerkeszté
sében is ezt a belső rendezőelvet érvénye
síti. Az első fejezet (Helyszínek) nagy ká
oszt hagy bennünk: események, szereplők, 
megfigyelések -  minden egybeolvad, nincs 
linearitás, nincs ok-okozat, fölborulnak a 
konvenciók, de talán épp ez hajt előre az 
olvasásban. Nem tudjuk könnyen követ
ni, nem mindig értjük az összefüggéseket, 
mégis nagyon akarjuk, hogy létrejöjjön a 
szöveg. Vágyunk arra, hogy megértsük a 
Katalin utca rejtélyét, az ott élők lelkivilá
gát. A következő fejezet (Időpontok és epi
zódok) a maga alrészeivel aztán erre ad le
hetőséget. Bevon az emlékezés menetébe, 
az 1934-68 közötti időszakba, melyben ta
núi lehetünk annak, hogyan alakulnak és 
törnek szét barátságok, szerelmek, elemi 
kapcsolatok.

A könyv akár egy hármas család- 
regénynek is tekinthető. Három budai 
szomszédház története áll a középpont
ban: egy iskolaigazgató, egy őrnagy és 
egy fogorvos családja körül épül fel a cse
lekmény. Elekesék, Heldék és Bíróék sze
retik egymást. Egymást és a Katalin u t
cát, ahol minden csupa napfény, csupa 
boldogság. Az utca kertjei a gyerekkor pa
radicsomi fészkét jelentik Irén, Blanka, 
Henriett és Bálint számára. Itt lehet bú- 
jócskázni, ünnepelni, Hungáriát játszani, 
elájulni, szerelembe esni -  és meghalni is. 
Henriettet a kertben lövi agyon egy né
met katona, zsidó szüleit pedig elhurcol
ják. A tökéletes hely így ugyanúgy meg
semmisül, mint minden a háború idején. 
Hiába világraszóló a barátság, hiába az 
együvé tartozás, hiába a közös fészek, hi
ába a közös emlék -  a világháború utáni 
környezetváltozások magát a helyszínt is 
megváltoztatják. Az életben maradottak 
számára nem marad más, csak a közöny, 
a vergődés, az öregedés, a megszokha
tatlan új lakások, fogság és száműzetés. 
Ilyen környezetben mérlegelik újra egy
kori énjüket, vágyaikat, s próbálják fel
építeni régi kapcsolataikat, mert akarják 
hinni, hogy a háború után új Katalin u t
ca létesülhet, amely voltaképpen azonos 
lesz azzal, ahol valaha gyermekként vi- 
háncoltak vagy könnyeiket törölgették. 
A keserű tapasztalat viszont azt mutat
ja, hogy „csak az találhatja meg vissza
kívánt Katalin utcáját, aki nem vétett el
lene.” Márpedig mindannyian vétettek, 
sokszor önmagukat csalták meg, hely
rehozhatatlan hibákat követtek el, nem 
mondták ki (elégszer) azt, hogy szeret
nek. így elmerül nemcsak az utca, a ház, 
a kert, hanem a szerelem is.

A regényhősök közül kiemelkedik 
Elekes Irén, a tanító lánya. Legtöbbször 
az ő memóriáján átszűrt valóság rekonst
rukciója érvényesül. Szabó Magda olyan 
hitelesen és összetetten rajzolja meg ezt 
a nőt, tollán keresztül a szereplő annyi
ra intenzíven belemélyül saját, elrontott 
életének analízisébe, hogy olvasóként 
sokszor nem tudom eldönteni: szánjam-e, 
haragudjak rá vagy érezzék vele együtt?

Irén rideg, föloldódásra alig képes, de 
élete a hatvanas években boldognak tű
nik: férje és gyermeke van, akik szeretik. 
Viszont ez számára láthatóan nem elég. 
Kiderül, hogy épp az elemi kötelék hiány
zik, s e hiány miatt a nő soha sem tud
ja beavatni férjét az „igazi”, a Katalin ut
cai életébe. Képtelen rá, mert azokat az 
álomképpé vált emlékeket csak Bálinttal, 
a gyerekkori társsal tudja megosztani. A 
férfi visszatérése után hozzámegy fele
ségül, de ekkor már mindketten kiégtek, 
fáradtak, nem tudnak egymásban meg
nyugodni, s az sem elég, hogy holtig és 
eltéphetetlenül azonosak az emlékeik a 
Katalin utcáról. Mire ágyba bújnak, már 
nem is emberek, csak „véletlenül egymás
ra zuhant kőcubákok”. Ilyen választóvo
nalnál válik világossá, hogy ki az, aki
hez a legjobban ragaszkodik a főszereplő. 
A lány megfordul saját tengelye körül, 
és sírva döbben rá, hogy a sokat szidott 
Blankára, húgára van szüksége, a külö
nös, mindig alulértékelt lányra, aki he
lyette is sírt, helyette is küzdött, de aki 
már nincs, mert száműzetésbe került. 
„Mindenkinek csak egyvalaki jut, akinek 
a nevét elkiálthatja a halál pillanatában” 
-  írja Szabó Magda, s a regényben meg
fogalmazódó dráma véleményem szerint 
épp ennek a késő felismerésnek a tértié
ből fakad. Blanka ebben a megközelítés
ben gyűjtőnév, s minden olyan emberre 
vonatkozik, aki „helyettünk lakói addig 
sosem ismert paraméterek közt azért, 
mert elkövette helyettünk mindazt, amit 
nem mertünk, mert ahhoz is gyávák vol
tunk, hogy vállaljuk önmagunk negatív 
állóképét.”

A hiány vezérmotívum: nem csupán 
Blanka disszidálása, Henriett halála is 
meghatározó élmény, ami befolyásolja és 
elrontja a jelent. „A halottak nem halnak 
meg, és aki egyszer valamilyen formában 
élt a földön, az elpusztíthatatlan” -  min
den szereplő érzi ezt, s akarva-akaratla- 
nul kötődnek alakokhoz, árnyékokhoz, 
szavakhoz, emlékekhez. Ez nyomasztó 
kapcsolatokat eredményez, mert nincs to
vábblépés, vagy ha van is, mások a túl
élési lehetőségek, s így szétroncsolód- 
nak az amúgy közösnek hitt kötelékek. 
A könyv vége a halott Henriettet élőként 
fel is vonultatja, de a regény hangulata 
ezt annyira megkívánja, hogy a jelenet 
egyáltalán nem tűnik mesterkéltnek, ter
mészetellenesnek vagy bizarrnak. Ezzel 
a gesztussal a reális világban a halottak 
újraépítik a múltat, befolyásolják a jelent. 
Szabó Magda feltárja a szereplők leginti
mebb gondolatait, leleplezi azokat az apró 
mechanizmusokat, amelyeket kivetítve a 
valóságba a szereplők amúgy nem vállal
nának.

A Katalin utca a boldogtalanság és az 
öröm pólusai között mozog. Kövezetébe 
belevésődött az embereket egybekötő em
lékek sorozata, az átélt vagy csak tette
tett érzések néhány töredéke. A kövek
ben ott az idő, a kertekben ott vannak az 
emlékek, az utcában ott az élet. Olvasás 
közben keressük fel, éljük át ezeket, hogy 
ne hasson idegenszerűen Irén kérése: 
„Hozzátok haza Blankát!”

Szabó Magda: Katalin utca, Budapest, 
Európa Könyvkiadó, 2008.
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H ogyan spóroljunk  
a képekkel?
Irodalmi művek megfilmesítése min

dennapi dolog. Tekinthetjük ezeket a 
változatokat adaptációnak, filmre al
kalmazásnak, amelyek esetén a szüzsé 
változatlan, de a cselekményt a filmes 
médium saját eszközei és lehetőségei sze
rint alakítja. Persze, ilyenkor a mozgóké
pes változat rendkívül messze is kerülhet 
a „fájától”, bizonyos esetekben viszont jel
lemző' az alapként funkcionáló irodalmi 
mű didaktikus -  mondhatni: szó szerin
ti — megfilmesítése. Ezt leginkább a köte
lező iskolai olvasmányokat átugró diákok 
díjazzák, hiszen időt és energiát spórol

hatnak a film egyszeri megnézésével.
De vajon milyen többletet kínálhat 

az ilyen típusú adaptáció irodalmi előd
jéhez képest? Autonóm alkotásnak te- 
kinthető-e? Főleg, ha a film nagy hírve
résnek örvendhetett, amint ez a Márai 
Sándor Eszter hagyatéka című kisre
gényéből készült, azonos című alkotás 
esetében történt. Valószínűleg a hírve
rés itt főképp a Márai-kultusznak, va
lamint a filmben szereplő neves színé
szeknek köszönhető.

Ez a történet önelbeszélés, az örege
dő, de még szép Eszteré: emlékeinek re
konstrukciója. Eszter (Nagy-Kálózy 
Eszter) békésen él egy falusi kúriában 
Nunuval (Törőcsik Mari), idős távoli ro
konával. Mígnem egy nap táviratot nem 
kap Lajostól, élete nagy és beteljesület
len szerelmétől, annak másnapi érke
zéséről. Készülődésekor számos emlé
ket idéz fel megismerkedésükről, a Lajos 
személyét övező homályról, valamint el
hunyt húgáról, aki Lajos felesége és két 
gyermekének anyja volt. Közben kiderül, 
hogy a családi gyűrűt, ami Eszterhez 
került, Lajos -  rá jellemző módon -  meg
hamisította. Másnapra Eszter elhív

ja a családi barátokat, Endrét (Eperjes 
Károly), Tibort (Szilágyi Tibor) és a báty
ját is. Lajos (Cserhalmi György) alakja, 
az ő léha, komolytalan, csaló -  adóssá
got halmozó és elfelejtő -  természete a 
párbeszédekből rajzolódik ki, folyamatos 
jelenléte kezdettől fogva érezhető. A re
gény azonban erkölcsi szempontból nem 
ad megnyugtató választ, hiszen Eszter 
mindezek ellenére is szerelmes a „főhős
be”, és Lajos önkritikája, erkölcsi eszme- 
futtatásai is megkérdőjelezik az elítélhe- 
tőséget.

Az állandó monológ filmre való adap
tálása, dramatizálása problematikus kér
dés lehet a forgatókönyv megírásakor: 
kihagyható az önelbeszélés, de ez által 
számos összefüggés, történés rejtve ma
rad, vagy elhangozhat a belső beszéd, de 
így nyomatékossá válik az a bizonyos iro
dalmi „íz”. Az alkotók az utóbbi megoldást 
választották, ezzel azt a visszásnak tűnő 
hatást is kiváltva, hogy az Eszter által lá
tott részletek valóban láthatóak lettek. Ez 
a filmnyelvre való lefordítás egyik vitat

ható pontja, hiszen a regény ezt a cselek
ményhálót — saját monomedialitásának 
áldozataként -  csak írott nyelvi formában 
jelenítheti meg. A film ellenben, mint mul- 
timediális nyelvezet, megengedheti magá
nak azt a „fényűzést”, hogy nem csak el
hangzó formában idézi fel a cselekményt 
vagy annak előzményét, hanem akár, 
mondhatni szokás szerint, flash-back ké
pekben. Ennek a szinte teljes megkerülé
sével azonban a didaktikusság, az alap
műhöz való hűség talán teljes mértékben 
megvalósult: az olvasóknak csak a sze
replőkről alkotott elképzeléseiket kel
lett összehangolniuk a filmbeli szereplők 
alakjának képével. A szereplők közötti vi
szonyrendszer is változatlan maradt -  ta
lán Nunu fotózáskor történő megalázását 
kivéve, amikor is Lajos érezteti Nunuval, 
hogy ő csak távoli rokon, így készítse csak 
ő a fényképet, amelyen rajta lehet akár 
egy idegen nő is. Az idegen nőt, Lajos élet
társát Udvaros Dorottya alakítja, aki a 
regényben szereplő Olgához képest a sze
repnek nagyobb kisugárzást kölcsönöz: 
hisztérikus, nagyvilági hölgyet alakít, 
aki csípős és alattomos megjegyzéseket is 
megenged magának Eszterrel szemben,

míg a kisregényben sokkal szürkébb alak
ként tűnik fel.

Az elbeszélő -  Nagy-Kálózy Eszter 
alakításában -  kellemes jelenség, bár 
nem ad semmiféle többletet a regénybe
li Eszter alakjához, és kellemes hangja 
okán narrátorként is „beválik”. A Lajost 
alakító Cserhalmi György jó választás a 
csibész szerepére, hiszen fiatalossága és 
színészi játéka is hűen követi a Lajosról 
született leírásokat.

Az alkotás Márai-toposzokat gyűjt ösz- 
sze: akár az önelbeszélésre, a retrospek
tív rekonstrukciókra gondolunk, de a 
„kép szerinti” Márai-idézés lehetőségét is 
észre kell vennünk -  ahogyan ezt a kez
dő képsorok között szereplő, csonkig égő 
gyertyák is jelzik.

A film cselekményének váratlan moz
zanata Eszter végső, sorsdöntő elhatáro
zása, hogy Lajos „kérésére”, egy belső pa
rancsnak engedelmeskedve neki adja a 
házát, amelyben él, csekély életjáradék 
fejében. A film meghökkentő ereje ebben 
a végső, saját elhatározáson alapuló sors
fordulatban rejlik. A regényben ez folya
matosan előrevetítődik, nem okoz meg
lepetést, hiszen ennek a döntésnek az 
indoklása is olvasható. Ugyanakkor, bár 
ez kisebb erővel hatott, szembesülhetünk 
a Tibor által leleplezett, hamisító Lajos 
alakjával, aki Eszter apjának aláírását 
utánozta különböző váltókon, amelyek a 
családot csődbe juttatták. A filmben vi
szont ezek a meglepő fordulatok csend
ben és váratlanul hangzanak el. Bár ez 
a csendesség és váratlanság szintén a 
szöveghűségnek köszönhető, hiszen ott 
már az olvasó is inkább retrospektív mó
don, Eszter szemszögéből követi az emlé
kek láncolatát. A film végére összegyűlt 
meglepetések csokra nem válik feltétle
nül az alkotás autonómiájának hátrányá
ra, hiszen akár újranézésre is késztetheti 
a nézőt, ugyanakkor azonban a regény
beli súly- és fordulópontokat is áthelyezi. 
A filmben megjelenített cselekmény line
árissá válik, az önelbeszélés pedig csak 
az értelmezést, az összefüggések pontos 
megértését segíti elő.

Sipos József, a film rendezője, úgy tű
nik, nem akart a Márai-olvasóknak csa
lódást okozni, ezért nem is kísérletezett 
más, merészebb filmnyelvi elemekkel. 
Ebből következően azonban semmilyen 
sajátos értelmezést nem nyújtott (az iro
dalmi mű „átírására” nem is mernék gon
dolni), inkább csak a cselekmény felidézé
sét segítette. De ha az Eszter hagyatéka 
majdan a kötelező házi olvasmányok so
rába kerül, valószínűleg a diákok a fil
met is sokkal nagyobb lelkesedéssel fog
ják megtekinteni.

E szter  h ag ya ték a , színes, magyar, 
90 perc, 2008. Márai Sándor regé
nye alapján rendezte: Sipos József. 
Forgatókönyvíró: Sipos József,
Gőzön Francisco. Operatőr: Gózon 
Francisco. Vágó: Eszlári Beáta. 
Zeneszerző: Berkes Gábor. Szereplők: 
Nagy-Kálózy Eszter (Eszter), Lajos 
(Cserhalmi György), Törőcsik Mari 
(Nunu), Eperjes Károly (Károly), 
Szilágyi Tibor (Endre), Udvaros 
Dorottya (Olga), Áron László (Laci).
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Dsida versfordításairól
CHARLES BAUDELAIRE

D e p ro fu n d is  c lam avi
Örvénybe hulltan szánalmat könyörgök, 
te Egyetlen, kit még szivem szeret.
A táj halott, a láthatár meredt 
és les reám a borzalom, s az ördög.

Féléven át az éj sötétje tart, 
féléven át homályos nap botorkál, 
pusztább e föld a sarki jégoromnál; 
se fák, se nyáj, se pázsitülte part.

Nincs rémület, fagyasztóbb és sivárabb, 
mint ez a dermedt, vérbefult halál-nap 
s az őskaosznál fojtóbb, néma éj.

Irigylem már a patkányt is, ha mély, 
butító álma renyhén ölbe fogja -  
oly lassan perceg az idő' homokja.

[A szeretők  h a lá la ]
Mély lesz az ágyunk, mint öblös koporsó 
s illatfelhőben úszik hallgatag.
Egzotikus virágot tart a korsó: 
számunkra nyílt ki egy szebb ég alatt.

Végső versenyre, mint két szörnyű máglya,
(a) szivünk hő napja a magasba tör 
s fényét borzongó tűzzel visszavágja 
eszünk, e társult két ikertükör.

Titokzatos kék, rózsás lesz az este 
és egymást végső fényünkkel befestve 
cserélünk sóhajt, búcsút, álmokat.

Aztán egy angyal lép be, áthalad 
hogy víg mosollyal új életre keltse 
a vak tükröket, s a húnyt lángokat.

DSIDA JENŐ fordításai

Dsida Jenő húszéves, amikor Baudelaire-fordítások- 
kal kezd foglalkozni. Ekkor már Kolozsvárt él, ahol a 
jogi tanulmányokban kellene elmélyednie, de ehelyett 
főleg irodalommal tölti az idejét -  sokat olvas, verseket 
ír és fordít. Mint arra Láng Gusztáv rámutatott egyik 
tanulmányában,1 1927-28-banjóval kevesebb saját ver
set ír és közöl, mint a megelőző években. Ugyanakkor 
úgy tűnik, ekkor fedezi fel magának a tizenkilencedik 
századi francia költészetet -  már 1926-ban Alfred de 
Musset-verseket próbál fordítani, 1927-ben pedig meg 
is jelenik két Baudelaire-fordítása, a Szomorú hold és 
az Őszi ének a Pásztortűzben. Kéziratban maradt vi
szont két másik Baudelaire-fordítása, a De profundis 
clamavi és a La Mort des Amants, vagyis A szeretők ha
lála című szonett, amelynek címét Dsida nem írta fel 
fordítása fölé.2

Dsidának nem volt könnyű dolga, amikor a két 
Baudelaire-vers újrafordítására vállalkozott. Babits

Dsida Jenő -  Nagy Imre rajza

Mihály, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc ugyanis már 1923- 
ben kiadták közösen fordított Baudelaire-kötetüket, A 
romlás virágait, ebben a De profundist a kiváló műfor
dítói tehetségű Szabó Lőrinc magyarította. Lehetséges, 
hogy ekkoriban Dsidára már ösztönző erővel hatott a 
Helikon-szervező és 1928-tól Erdélyi Helikon-szerkesz
tő frankofil Kuncz Aladár, de az is lehet, hogy titokban 
a két Ayugaí-nemzedék fordítóival próbált versenyezni. 
Nem tudni, vajon a Pásztortűznek küldött Baudelaire- 
fordítások között szerepelt-e a most először közlésre ke
rülő két szonett, mindenesetre mindkettő befejezett 
munkának tűnik. A két fordítás egy A5-ös nagyságú 
papírlapon maradt fenn, a De profundis clamavit tintá
val írta le Dsida, a lap alján Baudelaire aláírását gya- 
korolgatva (!) -  ezen a szövegen csak két kisebb javítást 
ejtett, az első szó kezdőbetűjét, illetve az utolsó előtti 
sor második szavát „álom”-ról „álmá”-ra javítva.

A másik (címtelen) szonettet Dsida ceruzával a lap 
túlsó oldalára írta, s ezt több helyen javította, így az el
ső versszak utolsó, illetve -  áthúzva több szót -  a kö
vetkező versszak második sorában. Az utolsó versszak 
utolsó előtti sorában is látni egy kisebb javítást, az 
„egy” szót helyesbítette Dsida „hogy”-ra. Ugyanakkor 
ezt a fordítást is befejezte, bár valószínűleg még nem 
volt vele teljesen megelégedve; utóbbi esetben talán tin
tával is kiírta volna magának. Mindenesetre ez a két 
Baudelaire-fordítás arra utal, Dsida tudatosan foly
tatni kívánja a nagy nyugatos elődök hagyományait -  
román és német költők után érdeklődését kiterjeszti 
Nyugat-Európára, így arra a francia lírára is, amelyik 
nemcsak Babitsot és Tóth Árpádot bűvölte el, hanem a 
Dsida korai korszakában nagyra tartott és kissé után
zóit Ady Endrére is erős hatást gyakorolt.

1Láng Gusztáv: Dsida Jenő költészete, Kriterion, Bukarest — 
Kolozsvár, 2000, 45.

2 A kéziratok Gömöri György tulajdonában.
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H ubay M iklós 90 éves
Én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik 

úgy nevelődött, hogy ne csak apját és anyját, hanem 
mind az idősebbeket tisztelje. Ma másfajta világban 
élünk, s bár tudjuk azt is, hogy az emberiség törté
netében nem a tiszteletadás, az elismerés, a köszön
tés az egyetlen meghatározó törekvés, mi most azért 
gyűltünk össze, s oly sokan azért vannak lélekben itt 
velünk, hogy a magyar irodalom klasszikus életművet 
létrehozó alkotóját, Hubay Miklóst köszönthessük illő 
tisztelettel 90. születésnapjának előestéjén.

Kilencven évet s majd még többet megérni isteni 
ajándék és kegyelem. Ám nemcsak külső elhatározás, 
nemcsak a megszülető emberi lény biológiai szerencsé
je és tehetsége szükségeltetik egy ilyen életpályához, 
hanem a rá mért feladat felismerése és elszánt megva
lósítása is. Hubay Miklós szinte kamaszkorától a ma
gyar drámairodalomra és az azt éltetni képes színját
szásra tette fel az életét, s ettől soha el nem tántorult. 
Pedig voltak életében olyan fordulatok, amelyek szinte 
sugallták neki azt, hogy módosítson a pályán. [...] A kö
vetkezetesség azonban meghozta a maga eredménye
it. Az irodalmi mű sorsa mindig rejtélyes, s a Kárpát
medencében még több a szabálytalanság. A drámákra 
ez különösen érvényes, hiszen a világirodalom legjele
sebb alkotói vagy eleve színházi emberek voltak, vagy 
közvetlen kapcsolatba tudtak kerülni a színházzal, s 
így drámáikat bemutatták. Nálunk ez másként ala
kult: gondoljunk csak 19. századi három klasszikus 
remekünkre, Katona József, Vörösmarty Mihály és 
Madách Imre alkotására, amelyeknek bemutatóit a 
szerzők nem érhették meg. Esszéiben Hubay Miklós 
nem önmagát, hanem mindig a magyar dráma törté
netének és jelenének balsorsát állította a középpontba, 
harcolva azért, hogy víg esztendők köszönthessenek 
be. Drámái pedig itt vannak, a tekintélyt parancso
ló életműsorozat összefoglalóan is tanúskodik erről, s 
bár a papírszínháznak nem minden darabja kelt még 
életre a színpadon, az olvasó ember képzeletében min
den lejátszódhat. [...]

Az első drámabemutatóra 1942 májusában ke
rült sor a Nemzeti Színházban. A Hősök nélkül műfa
ji megjelölése: „polgári szomorújáték”. Aztán úgy ala
kult az emberiség és benne a magyarság történelme, 
hogy mindennapi életünk játékai egyre szomorúbbak 
lettek. A drámai műfaj Hubay Miklós számára egy
re inkább olyan tragédiát jelentett, amelyben a befo
gadó már nem élhet át tiszta katarzist. [...] A világot 
nem tudjuk jobbá változtatni. Csupán három műcímét 
említek: Hősök nélkül. Búcsú a csodáktól, Elnémulás. 
Igen, ilyennek látta az író ezeket az évtizedeket.

A drámaíró mindig közéleti ember. Hubay Miklós 
másképpen is az volt. A magyar irodalom lelkes és 
eredményes külföldi népszerűsítójeként. Tanárként, 
sokszor katedra nélkül. Fontos szervezetek, köztük a 
Magyar írószövetség elnökeként. E szövetség elnöksé
ge, tagsága nevében köszöntöm őt most, s kívánok ne
ki minél több egészséget, minél több derűs gondolatot.

Tudom, hiszen magam sem vagyok már fiatal, hogy 
az idősebb ember gyakrabban idézi fel az életpálya ko
rábbi szakaszait. Amikor a huszonnégy éves fiatalem
ber első drámáját bemutatták, nagyszámú kritikában 
foglalkoztak vele. Összegyűjtöttük ezeket a szövege
ket, s most jelképes ajándékként átadom őket az ün
nepeknek, azt óhajtva, hogy még nagyon sokáig tud
ja felidézni nemcsak ezt az első bemutatót, hanem 
Nagyváradot, Genfet, Firenzét s ezt a mai estét is.

VASY GÉZA: Hubay Miklós 90 éves. -  Kortárs, 
2008/4.
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ZENE -  A CSENDEN TÚL

E ine k le in e  N ICH Tm usik
A minap mintha ez a cím su

hant volna át tévékészülékem 
képernyőjén. Úgy a jobb sarokban 
villant elém a NICHT szó, mint
egy negálva az eredetileg Mozart- 
cím jelentését. Nem szerenádról 
van szó, édes bájos notturno ze
néről, hanem valamilyen egyve
legről, amihez műve szolgál kere
tül. Értem is, szeretem is a tréfát. 
Zenében pláne ránkfér egy kis 
tréfacsinálás. A gáláns Mozart- 
zene ezt meg is engedi nekünk. 
Már maga a cím is nyilván tréfál
va utal a NACHT-NICHT cserével. 
Egyetlen betű milyen nagy válto
zást hozhat az értelemben, az ér
telmezésben. És milyen fantasz
tikus zsilipeket szakaszthat át 
képzeletünkben. A modern zené
ről sokszor elmondták, még több
ször gondolták, hogy NEM-ZENE, 
afféle NICHTMUSIK. Aztán bebi
zonyosodott, hogy azért mégiscsak 
zene a modern zene is. Végtelenül 
kitágultak a zene definícióját beke
rítő korábbi határvonalak. Ennek 
dacára még ma is sok olyan zene
mű van, amelyet „nichtmusiknak” 
érzünk. Afféle ELLENPÓLUS 
ZENEI ANYAGRÓL van szó. 
Nehezen barátkozunk meg az új 
fogalommal, nem tudjuk elfogad
ni a zenével szembeni antipólus 
zenét. Zene csak egy van -  szok
tuk mondogatni. De úgy látszik, 
mégis legalább kettő van: ZENE 
és ELLENPÓLUSZENE.

Kézenfekvő lenne ellenpólusze
nének minősíteni a LÁRMÁT, de 
ezzel nem sokra mennék, ugyan
is kétféle minőségről van szó. 
Igazából a lárma is kétpólusú, ott 
is lehetne ANTILÁRMÁRÓL be
szélni. Ilyen antilárma lehetne a 
méhzümmögés, a tücsökmuzsika, 
a lárma, de rendkívül kellemes, 
mert rend, harmónia van benne. 
A zenében is a rendet, a harmóni
át keressük, ha ez hiányzik, ak
kor érezzük ellenpóluszenének a 
hangzásfolyamot. A fantasztikus 
képtelenség akkor áll elő, amikor 
a magasfokúan szervezett rendű, 
matematikai zenét érezzük ká
osznak, szétesőnek, harmóniát- 
lannak. A 20. század döbbenetes 
felfedezése éppen az volt, hogy mi
nél tudományosabb szervezés kön
tösében jelenik meg a zene, annál 
kellemetlenebb a fül, a képzelet, a 
lélek számára. A zene csak a ze
nei szervezést tűri el, minden más 
tudományos kiagyaltságot levet 
magáról. A zene megszólalása
kor mindenki azonnal számot tud 
adni magának: arról, hogy zenét

vagy ellenpóluszenét hall. Vivaldi, 
Mozart hallatlan mai népszerű
sége éppen azzal magyarázha
tó, hogy zenéjük a legteljesebben 
ZENEI szervezettségű. A könnyű
zene is ilyen irányba iparkodik a 
maga szűkre szabott keretei kö
zött. A jazz útja akkor kezdett rö
gössé válni, amikor kívülről jött 
szerkesztési elveket kezdtek el al
kalmazni muzsikus szerzői, elő
adói.

A 20. század nagy ellenpólusze
néi sorra elcsendesedtek, de an
nál több nyomot hagytak maguk 
után szóban és írásban. Éppen ez a 
legérdekesebb vonása e zenéknek: 
BESZÉLÜNK róluk. Elemezzük! 
És fantasztikus dolgokat tudunk 
róluk felmutatni. Az igazi ze
nét nem lehet ilyen jól elemezni. 
Zamatos, pompázatos dolgokat 
csak az ellenpóluszenékról lehet 
„összehozni”. Egyszóval: elemez
zük őket, tehát vannak. A képze
letbeli tükrünk egyik oldalán -  
a felénk esőn! — HALLGATJUK 
a zenét, a tükör másik oldalán -  
a csenden túl! BESZÉLJÜK  a ze
nét. Ott, a tükörlapon túl csak 
szavakkal tudjuk kifejezni a ze
nét. „Ezt a zenét ritkán játsszák 
és mégis mennyit beszélünk róla” 
-  jegyezte meg valaki egy hosz- 
szú zenei elemzés végén. Érthető 
jelenség: a tudományosan szerve
zett zene szerkezete könnyen te t
ten érhető, szavakkal körülírható. 
Nem úgy az élményzene. Itt nin
csenek biztos fogódzók, az érzel
mi élményanyag rendkívüli hul
lámzása szinte lehetetlenné teszi, 
hogy tudományos elemzés háló
jába fogjuk az itt már muzsiká
nak nevezett zenét. Ódzkodnak 
is a muzikológusok az ilyen ze
néktől, nem az ő területük, át
engedik, könnyű lélekkel az elő
adóknak, a hallgatóknak. Hívok 
és hívek ármádiája dolgozik az 
elemezhető zenék megértésében. 
ÉRTJÜK-E A ZENÉT! Ez a jelsza
vuk. Pontosabban: halljuk-e a ze
ne organizációját? Igazából: „Eine 
kleine LICHTmusikot” szervíroz
nak nekünk: megvilágosítják ér
telmünk számára azt, amit füllel 
úgy sem tudunk követni: a ze
ne magasfokú belső, tudományos 
SZERVEZETTSÉGÉT. A zené
ben mindenképpen KÉTPÓLUSÚ 
VILÁGBAN élünk, de HOL 
VAGYUNK BENNE OTTHON?

TERÉNYI EDE
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HOL
Á prilis 24. és 27. között rendez

ték meg Budapesten, a Millenáris 
Parkban a XV. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivált. A fesztivál díszven
dég-írója idén Bret Easton Ellis ame
rikai prózaíró, az Amerikai Psycho, a 
Glamoráma, a Nullánál is kevesebb és 
más népszerű művek szerzője volt. A 
könyvbarátok százötven külföldi szer
zővel találkozhattak, és harminc ország 
hatszáz kiadójának könyveiből válog- 
hathattak. A fesztivál díszvendége idén 
Kína, a kínai irodalom volt. Az erdélyi 
kiadók három standon kínálták könyve
iket, a Romániai Magyar Könyves Céh 
(RMKC) az Irodalmi Jelen, a Koinónia, 
a Komp-Press, a Kriterion, a Mentor, a 
Pallas-Akadémia, a Polis és a Pro Print 
kiadók könyveit vitte el Budapestre.

A z  Erdélyi Magyar írók Ligája (E- 
MIL) szervezésében került sor április 30- 
án a kolozsvári Bulgakov kávéházban 
A Magyar írószövetség a rendszerváltás 
után című előadásra. A találkozón részt 
vett Vasy Géza irodalomtörténész, a 
Magyar írószövetség elnöke és L. Simon 
László költő, a Magyar írószövetség tit

kára. A meghívottakkal Király Zoltán 
beszélgetett.

Korunk-JAK  közös irodalmi estet tar
tottak május 8-án a kolozsvári Bulgakov 
kávézóban. Mesterházi Mónika, Harcos 
Bálint és Krusovszky Dénes olvastak fel 
műveikből, a szerzőkkel Balázs Imre 
József, a Korunk főszerkesztője beszélge
tett. A JAK  szerzői másnap, május 9-én 
a marosvásárhelyi G Pont Caféban léptek 
fel, a Látó folyóirat vendégeiként. A beszél
getést Szabó Róbert Csaba moderálta.

A Hitel folyóirat és a Magyar írószövet
ség közös kolozsvári estjére került sor má
jus 9-én a Kolozsvár Társaság székhelyén. 
A házigazdák Kántor Lajos, a Kolozsvár 
Társaság elnöke és Balázs Imre József, a 
Korunk főszerkesztője voltak, az érdeklő
dők találkozhattak Görömbei Andrással, 
a Hitel főszerkesztő-helyettesével, Márkus 
Béla egyetemi tanárral, valamint Falusi 
Márton és Papp Endre szerkesztőkkel. 
Ugyanaznap este a Bulgakov Kávéházban 
közös estet tartott a Magyar írószövetség 
Közép-dunántúli írócsoportja és az Erdélyi 
Magyar írók Ligája, amelyen Orbán János 
Dénes, Karácsonyi Zsolt, Király Zoltán, 
Dienes Ottó, Bobory Zoltán és L. Simon 
László léptek fel.

M ájus 7-én és 8-án dr. V. Gilbert 
Edit pécsi egyetemi docens tartott elő
adásokat a kolozsvári Babe§-Bolyai 
Tudományegyetem Filozófia Karán 
és Bölcsészkarán, a következő témák
ról: Dosztojevszkij köpönyege; Orosz író, 
orosz filozófia; Boldogítók és kivonu
lók. A Nagy Inkvizítor-történet rezgé
sei; Jézus-projektek. Járatok A Mester és 
Margarita holdsugárösvényén; Orosz iro
dalom -  napjainkban.

A Nyíregyházi Főiskola és a Miskolci 
Egyetem bölcsészei május 15-én közös 
konferenciát rendeztek Szilágyi István 
műveiről. Ünnepi köszöntőt mondott 
Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola 
rektora, az ülésszakok elnökei János 
István és Kabdebó Lóránt főiskolai, illet
ve egyetmi tanárok voltak. A konferen
cia előadói: Mester Béla (Bp. Filozófiai 
Intézet), Antal Balázs és Karádi Zsolt 
(Nyíregyházi Főiskola), Takács Péter 
(Debreceni Egyetem), Nagy Csilla és 
Szabó Edina (Miskolci Egyetem). Este 
Szilágyi István a Móricz Zsigmond 
Könyvtárban olvasóival találkozott.

Vélemény
VÍZSZINTES
1. Babits Mihály gondolatá

nak első' része. 12. Lens határai! 13. 
Dinka néptörzs. 14. ... muri, Móricz 
Zsigmond regénye. 15. Főzeléknövény. 
16. Mely dolgok? 18. Kezembe nyúj
tó. 20. Virágtartó. 21. ... ad: visel
kedésével felbátorít. 23. Női név. 24. 
Kártyaletét. 25. Lapos fenekű csó
nak. 27. Az erbium vegyjele. 28. 
Bicikli fontos része. 29. Motorfajta. 
30. Farsangi szereplő. 34. Abe ..., 
A homok asszonya című regény író
ja. 36. A rénium vegyjele. 38. Angol 
férfinév. 39. Előtagként: kettő(s). 40. 
Violaszálak! 41. Zsebkendőt köny- 
nyekkel megtölt. 42. A másik olda
lon. 43. Talmi, hamis. 44. Egykori. 
45. Csak félig! 46. Magyar megye 
és folyó. 47. Amit ideszállítottak. 49. 
Magdeburgi város. 51. Idegen férfi
név. 52. Fel, angolul. 54. Női név. 56. 
Kellemetlen ügy jelzője. 57. Sörétfém. 
59. Történelmi „köznév”. 60. Tarol. 61. 
Formál. 63. Melletted. 64. Páratlan 
jogai! 65. Járom, de nem az utat! 66. 
Hegycsúcs. 68. Kettőzve: magyar vá

ros. 69. Babits Mihály gondolatának 
második, befejező' része.

FÜGGŐLEGES
1. Palacsintatöltelék. 2. Zsigmond 

beceneve. 3. Cickafark! 4. Becézett 
Otília. 5. Édes mártás. 6. Attila név
változata. 7. A magyar főváros ré
sze. 8. Gotovac kópé hőse. 9. Sír. 10. 
Szalonnafőzés. 11. Gyomot irt. 17. 
Szemétre vető. 19. A Tádzs Mahal vá
rosa. 20. Kalászos virágzatú pázsit
fű. 22. Jugoszláv elnök volt (Joszip 
Bronz). 24. Csavar. 26. Káté! 28. Pál 
az oviban. 30. USA-tagállam. 32. 
Gombafajta. 33. Otthonát végleg el
hagyni kényszerít. 35. ... of Olaz: pi
perecikkmárka. 37. Kiválasztott ré
teg. 39. Kíméletlenül pusztít. 41. 
Tan. 42. Oktató. 44. Gépember. 46. 
Az egyik művészet. 47. Otthonába le
velet küld. 48. Újezüst. 50. Kicsinyítő 
képző. 51. Aranyszínű. 53. Alvilág. 
55. Félbe. 56. Start. 57. Skandináv 
férfinév. 58. ... megvénülünk, Jókai 
Mór regénye. 61. Török tiszti rang. 
62. Jerry társa a rajzfilmben. 65. 
Sportszer. 67. Még az elején!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 10. szá
mában közölt Nyugalom 
című rejtvény megfej
tése: Nyugalom, semmi 
más, mint mindenre ké
szen állni.
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