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A villam os, am ivel in teg e tn ek
Most már kifejezetten kínos; egy

re nehezebben tagadható és rejte
gethető, hogy monomániások let
tünk. Voltunk is, leszünk is? Előbb 
Ikszipszilonon figyeltem meg: bár
miről kérdezed, valahogy szóba hoz
za azt is; később már hiába tettem 
óvintézkedéseket, valósággal kerül
vén a témakört is, nemhogy a fogal
mat -  mégis oda lyukadt ki. Aztán 
eljön a szép nap, melytől kezdve akár 
magamon is tanulmányozhatom, ha 
van hozzá elég erőm és eszem. Mert 
nekem is villamossal integethetnek, 
egy idő óta csak az jut eszembe: „Az.” 
Ne tessék megijedni, nem nevezem 
meg, túlságosan beszűkítené, ba
gatellizálná a dolgokat; tessék csak 
megijedni: mindnyájunkat érin
tő valamiről van szó, jóformán sen
ki nem képez már kivételt. Sajnos. 
Különben még volna megoldás, 
adódna kiút... Na nem, azért én se 
dobtam be. Se a gyeplőt, se a törül
közőt. A témát próbálom most be
dobni valahogy újra. Nem mintha 
nem ütné ki a szemünket; észrevet
te már mindenki. Csakhogy valószí
nűleg ki-ki mást dobozolt, lemezeit, 
vett a verklijére. A jelenség a fontos. 
Nehogy azt hihessük, hogy mi men
tesek vagyunk az agyrémektől, azok 
mindig csak másokra jellemzőek. Az 
a bizonyos szálka—gerenda dialekti
ka, avagy mit akarunk beadni ma
gunknak is. Mert hogy mások mivel 
traktálnának, arra nagyon érzé
kenyen tudunk reagálni. Nézzük 
csak például azt, hogy se palesztin, 
se indián nem vagyok; s nem va
gyunk sem 1500-ban, de még 1920- 
ban sem. Ezért nem szeretném, ha 
anyanyelvi oktatás helyett egyete
mi fokon való kőhajigálásra és visz- 
szavicsorgásra képezném ki mene
kült táborokban és rezervátumokban 
született újabb és újabb nemzedéke
imet. De itt körül (mondható nyu
godtan: a világban, az egész földke
rekségen) a visszavicsorgás jelenti a 
magasiskolát, nem a felülemelkedés, 
a türelem. A felülemelkedés, a türe

lem azon a dzsungelnyelven, abban 
a bunkószótárban, melyet egyete
mesebben használnak minden esz
perantónál, egyértelműen a gyenge
séget jelenti, tehát mintegy kötelező 
a visszavicsorgás, amint — úgy lát
szik — kötelező a gyengébbek meg- 
taposása is. Hol van már „az okos 
enged -  szamár szenved” mennyei 
igazságszolgáltatás elképzelése ott, 
ahol a gyakorlat a szemet szemért 
ősi primitíviáit igazolja naponta. 
De azért még nem kellene folyton 
felüvölteni vagy elsírni magunkat, 
hogy ezer éve próbálják kiirtani a 
magyarságot (románságot, lengyel
séget, zsidóságot, németséget, satöb- 
biséget), mert ez egyszerű retorika. 
Lefordítva: hazugság, csak így előke
lőbben hangozhat, mint annak ide
jén az, hogy a szegényember tolvaj, 
a gazdag kleptomániás. Ám lassan 
sikerül kinek-kinek az önbeadago
lás. Valakik, mások, ki akarnak ir
tani bennünket. Azt, hogy mi irtjuk 
ki saját magunkat — a statisztikai 
előrejelzés szerint —, arról alig esik 
szó. Semmilyen Trianon ezt az egyet 
elő nem írta, ez önként vállalt, ön
erőből végrehajtott önnépirtás, mely 
ellen ki-ki a maga portáján kellene 
hogy tiltakozzék. Kis házi ENSZ-ei- 
ben. Mert pontosan így állnak, bár
milyen nagy a szájuk, a románok, a 
szlovákok, a svédek s még nagyon 
sokan. Fogyunk, mint a fába szo
rult féreg -  lehetne összevonni több 
szólásmondást. De nem érdemes. A 
Közmondásvédő Liga azonnal tilta
kozásba fogna. Proverbiológiai tisz
togatásnak titulálná, mozgalmat, 
aláírásgyűjtést kezdeményezne, a 
világközvéleményhez fordulna véde
lemért. Ezért nem érdemes. Tessék 
elhagyni, korunkban sajnos a józan 
ész „közvéleményéhez sem érdemes 
apellálni, se nagyobb fajta, se apró- 
cseprő dolgokkal. Már olyan fásult, 
érzéketlen, kimerült, hülye szegény, 
hogy attól se csillan meg az értelem 
a szemében, ha villamossal integet
nek neki.
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Beszélgetés Benkő Levente 
történésszel, közíróval
Párbeszéd a kor tanúival
-  Leginkább az elmúlt fél évszázad fel

táratlan és tragikus eseményei, folya
matai foglalkoztatnak történészként 
(1956, Szárazajta, a földvári haláltábor). 
Honnan ered vonzódásod a 20. század tör
ténelme iránt, miért ezek a korszakok ke
rültek érdeklődésed középpontjába?

— Lehet, hogy a csillagok rendelték így, 
vagy a Jóisten, nem tudom. Mindenesetre 
emlékszem, hogy amikor elemistaforma 
gyerkőcök voltunk, anyai nagyszüleink 
rengeteget meséltek. Akkor egyszerű me- 
sélésként fogtam fel az egészet, ma már 
szinte biztos vagyok benne, hogy nagy
apám s nagyanyám inkább azért eleve
nítették fel újra és újra a nyolctagú csa
lád második világháborús élményeit és a 
világégés utáni újrakezdés gyötrelmeit, 
hogy ezáltal megkönnyebbüljenek kicsit. 
Soha nem untam ezeket a családi mesé
ket, amelyek tulajdonképpen nemcsak a 
nevében és számbelileg is Nagy család 
történetének egy-egy mozzanatát, hanem 
Erdély egy része akkori életének is egy- 
egy felvillantott képét jelentették, ma
gyarokkal, románokkal, zsidókkal, cigá
nyokkal, részeg és duhaj katonákkal és 
emberséges szovjet tisztekkel. Merthogy 
apai nagyapán tanító volt, akit hol a 
Szilágyságba, hol a Király- vagy pedig a 
Székelyföldre, azaz haza rendeltek a nép 
csemetéit betűvetésre oktatni. És úgy 
éreztem, hogy ezeket a történeteket meg 
kell örökíteni, tehát egy — azóta ki tudja, 
hova lett — füzetembe leírogattam. Apai 
nagyapám sajnos igen korán elment, óvo
dások voltunk még, amikor 1965-ben egy 
esős napon a család s a falu kikísérte a 
középajtai temetőbe, róla csak nagyon 
halvány emlékeim maradtak. Például az, 
amikor egyszer Dani öcsémmel egy éjsza
ka lepottyantak az ágyból, s az, amikor 
ebédet vittünk neki, midőn a falu férfijai 
kalákában építették az új iskolát. Apai 
nagyanyánk a nem kevésbé népes Benkő 
család legtöbbjéhez hasonlóan inkább 
dolgozott, mint beszélt, de azért néha-né
ha volt egy-két olyan megjegyzése, hogy 
a kulákosításkor mindenüket elszedték a

kommunisták, aztán a családban a szá- 
razajtai vérengzésről is szó esett, s ezek 
is kíváncsivá tettek: egyszer utána kéne 
nézni. Csak hát, tekintettel az akkori kö
rülményekre, ki kellett várni azt az időt, 
amikor ideje van a szólásnak. S mert 
mindennek rendelt ideje van, és ideje van 
az ég alatt minden akaratnak, ideje lett 
a szólásnak is. Olyan negyedszázad múl
tán pont avval a kettősséggel találtam 
szemben magam, mint a családban az
előtt: a történéseket átélt emberek lelki 
megkönnyebbülési szándékával, vagyis 
azzal, hogy az iszonyú drámák évtizede
ken át cipelt terhét most végre kibeszél
hetik magukból, a másik „oldalon” pedig 
ott álltak — és még állnak! — azok, akik
ben az emlékek elevenen élnek, csak ért
hető vagy érthetetlen okoknál fogva ne
hezebben ered el a beszély. Amikor első 
kötetemhez, a Szárazajtához gyűjtöget
tem a megélt és elmondott történelemcse
repeket, sok olyan emberrel is találkoz
tam, akik a maguk látta és élte történet 
fonalát tovább göngyölítették: a földvári, 
a foksányi, a tighinai, a szibériai fogoly
táborokig, az ötvenes évekig, az 1956-os 
magyar forradalomig és szabadságharcig 
s az azt követő megtorlásig. Lehetetlen 
volt kikapcsolni a magnót és letenni a 
jegyzetfüzetet. De nem is akartam.

-  Nemrég Papp Annamáriával közösen 
impozáns munkát tettetek le az asztalra, 
Fogolysors címmel. Mit kell tudni róla?

— Ez a munkácskánk arra tett kísér
let, hogy láttassuk: körülbelül miért, mi 
és hogyan történt a második világhábo
rús hadifogoly- és internáló táborokban 
magyar katonák és polgári személyek 
százezreivel, az Atlanti-óceán partjától 
Szibériáig. Nem volt nehéz, hiszen szer
zőtársam érdeklődési köre az enyémmel 
azonos — ezt bizonyítja 2001-ben megje
lent Szögesdrót című kötete is -, tulajdon
képpen addigi gyűjtéseinkből származó 
forrásainkat és jegyzeteinket kellett bőví
tenünk és összeraknunk. De könnyű sem 
volt, mert szerzőtársam egyben feleségem
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is, hadd ne elevenítsem fel a készülő kéz
irat egy-egy mondata feletti, a számlák 
és a család költségvetése közötti össze
férhetetlenségekből eredő gondokkal fű
szerezett vitáinkat... Ami fontos: annak 
felvázolásával próbálkoztunk, hogy a vo
natkozó időszakban a lágerekbe hurcolt 
magyarok hogyan élték meg a fogságot 
mint állapotot és mint életkörülményt 
nyugati, közép-kelet-európai — ezen be
lül romániai - , illetve szovjetunióbeli tá
borokban. Levéltári források segítségé
vel megpróbáltuk megvilágítani az el- és 
meghurcolás jogi hátterét, az oral histo
ry, azaz az élő visszaemlékezések révén 
pedig azt, hogy mindez mit eredménye
zett, s azt hogyan élték meg vagy át az 
emberek. Azt hiszem, hogy újdonságok
kal is szolgáltunk azzal, hogy megpróbál
tunk betekintést nyújtani nyugati és ro
mániai lágerekbe is, a második kötetben 
közölt levéltári források pedig valószínű
leg fogódzót nyújthatnak bárki számá
ra, akit a téma érdekel. És nem titkolom, 
hogy egyben arra is megpróbáltunk vá
laszolni: a történetkutatásban gyakran 
lenézett és mellőzött oral history tökéle
tes kiegészítője az akadémikus, többnyi
re csak levéltári forrásokra, illetve ko
rábbi tanulmányokra, munkákra alapozó 
történetkutatásnak. Egyszerűbben: ha 
igazán árnyalni és láttatni akarjuk azt, 
amit a levéltári források rögzítenek, meg 
kell kérdezni a kor tanúit is, mert csak 
így válhat belülről is láthatóvá, tehát ért
hetőbbé, teljesebbé a történet.

-  Sokak szerint szociografikus, tényfel
táró munkáiddal tabutémákat feszegetsz. 
Szerinted melyek a mai magyar -  és kö
zép-kelet-európai -  történelem, önismeret 
tabutémái?

-  Szerintem a magyarság ma egyetlen 
és nagy tabutémával szembesül, mégpe
dig azzal, hogy nem mer vagy nem akar 
szembenézni saját közelmúltjával, azaz 
önmagával. Talán a németeket leszámít
va a közép-kelet-európai, posztkommu
nista államok és nemzetek egyike sem 
volt még erre képes. Valamiért nem tud
ja vagy nem meri górcső alá venni azt, 
hogy a kommunista rezsim idején ki mi
lyen mértékben játszotta el ártó szerepét. 
Kiemelném ezt a szót, hogy ártó, és ak
kor az önvizsgálatnak azzal kellene kez
dődnie, hogy tisztázzuk ezt a fogalmat. 
Utána a részleteket. Mert amíg ez nem 
történik meg, vagy legalábbis nem kez
dődik el érdemben, addig itt állunk, te-
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le görcsökkel, előítéletekkel, félreértel
mezett vagy félremagyarázott tényekkel, 
bénító és temérdek vitát okozó feltétele
zésekkel, a történet pedig legfeljebb ar
ról szól, hogy a sajtó már megint világ
gá kürtöli: Szilágyi Domokos besúgó volt, 
Lászlóffy Aladár úgyszintén, Bíró Ferenc 
nem más, mint Xantus Gábor, és így to
vább. És ha holnap kiderül, hogy valame
lyik, külföldet, ne adj’ Isten, a Nyugatot 
megjárt írónk, költőnk, színművészünk, 
sportolónk, tanárunk neve is előfordul -  
mint jelentéstevő vagy nyilatkozatot alá
író -  a volt politikai rendőrség iratanya
gában, a sajtó akkor is címlapon közli a 
szenzációt. De érdekelnek-e valakit azok 
a körülmények, amelyek között az ille
tőnek be kellett mennie a szekura, és el 
kellett mondania vagy le kellett írnia va
lamit arról, hogy hol járt, mit látott, kivel 
találkozott és mit csinált? S hát azok a 
körülmények, amelyek oda vezettek, hogy 
valaki azért írt jelentést, mert féltette az 
apját, az anyját, a gyermekét, vagy egy
szerűen „csak” a saját, tyúkszaros életét? 
És érdekel valakit, hogy miképp épült fel, 
hogyan működött az a rendszer, kik és 
hogyan szabták meg a mozgáskorlátokat, 
a játékszabályokat? De mindennek a tisz
tázásához természetesen azok is kelle
nek, akikre a gyanú árnyéka vetül, mert 
ezeket a kérdéseket nem lehet elintézni 
annyival, hogy „le vagytok szarva”...

téshozókat a megfelelő intézmények lét
rehozásában vagy támogatásában. Azt 
hiszem, hogy a kettő jól kiegészíti egy
mást, de -  a kérdésre válaszolva -  ezt 
jobban is lehetne csinálni, például azzal, 
hogy ezek az intézmények megfelelő ösz
töndíjakat biztosítanak a történetkuta
tásra szegődött fiatalabb szakemberek 
számára. Romániai, erdélyi magyarként 
azért egy kicsit irigykedve látom, hogy a 
kommunizmus feltárásában a román kol
légák egyre-másra közlik a megismerést, 
a tisztázást szolgáló, hasznosabbnál hasz
nosabb munkákat. És egy kicsit aggódva 
látom, hogy csak a szűk baráti körömből 
egyre több fiatal és igen tehetséges kuta
tó vállal egészen más munkát -  vagy őr
lődik valamelyik szerkesztőségben -  ami
att, hogy a történetkutatásból és -írásból 
egyszerűen nem tud megélni.

Ha már itt tartunk: történészi munkás
ságod mellett újságíró, közíró, riporter is 
vagy. Előny ez vagy inkább hátrány ?

— Szerintem csak azt a kutatót lehet 
történésznek nevezni, akit a munkája, 
sőt egész életpályája tesz azzá. Én ettől 
még nagyon messze állok, és lehet, nem 
is érem meg, hogy valaha a szó igazi ér
telmében és tartalmában vett történész
nek nevezzenek. Lehet, hogy éppen az új
ságírás miatt? Persze a kettő kiegészíti

Gozner Gertrud felvétele

-  Milyen fázisban tart a kommunista 
rezsim bűntetteinek feltárása, a totalitári
us rendszerek örökségével való szembené
zés■? Történtek-e előrelépések ezen a téren, 
hogyan kéne „jobban” csinálni?

-  Hála Istennek, történtek. A rend
szerváltást követően ugyan el kellett tel
nie jó néhány évnek, amíg a kommuniz
must feltáró intézmények létrejöttek, de 
létrejöttek, dolgoznak, és ez a fontos. Az 
úgynevezett civil szféra, vagyis a külön
féle ösztöndíjakból vagy saját zsebből dol
gozó kutatók kisebb csoportja és néhány 
civil műhely már korábban lépett, és igen 
fontos munkákat tett le az asztalra, biz
tos, hogy ezzel is helyzetbe hozva a dön

egymást, hiszen eddigi — enyhe túlzással 
a történetkutatás, a történészi munka 
csoportjába sorolható -  köteteim nagyjá
ból úgy íródtak, hogy reggel elindultam 
eleget tenni flekk-kötelezettségeimnek, 
és a táskámban ott volt a riportermag
nó. Fordítva már nehezebben működik, 
hiszen a történészi munkához elenged
hetetlen levél-, illetve könyvtári búvárko
dás már abban a tekintetben is kizárja a 
napilapírást, hogy belépéskor a zsebtele
font ki kell kapcsolni. A Háromszéknél ez 
a kettősség meglehetősen jól működött, a 
lap vezetése kiválóan érzett rá arra, hogy 
a munkatársaknak a mókuskeréken kí
vüli „alkotásra” is meg kell adni a lehe
tőséget. De legalábbis nem árt. Jelenlegi

munkahelyemen ez alig válik lehetővé, 
úgyhogy hamarosan szavamon fogom sa
ját magam. Jó tíz évvel ezelőtt ugyanis 
a Háromszék szerkesztőségében volt egy 
meglehetősen csípős megjegyzésem, mi
szerint újságíró ötvenéves fejjel tegye le a 
napilapos tollat.

-  A magyar újságírásban nagy hagyo
mánya van az irodalmi riportnak, ma
napság mégis mintha kiveszőfélben lenne 
ez a műfaj. Te, akit riportszerzőként is is
mernek, mit gondolsz erről?

-  Azt, hogy irodalmi riportot nem le
het írni sem az irodából, sem két sajtó- 
tájékoztató között, sem a napi hírforrá
sok kínálatának válogatása közepette. 
Mert a mai romániai magyar újságírás
ban dolgozók nagyjából ezzel szembesül
nek: rohanás a napi anyagért, nehogy a 
lap lemaradjon valamelyik politikus nyi
latkozatáról, s nehogy a másik lap megír
ja előle vagy előtte, hogy az országút har
madik kanyarjában felborult egy autó, 
négyen haltak meg, két súlyos sérült pe
dig a kórházban.

-  A közelmúlt történelmének „fehér folt
ja it” igyekszel eltüntetni munkáiddal. 
Melyek azok a még feltáratlan, feldolgo
zatlan témák, amelyekkel foglalkozni kí
vánsz a jövőben?

-  A történetkutatás olyan tudomány
ág, amelyben soha nem lehet lezárni egy 
témát. Mindig akad újabb forrás, újabb 
adalék, amely tovább árnyalja a képet. 
Tehát tovább búvárolnám a Szárazajta- 
aktákat, a második világháborús hadi
fogságot és internálást. 1956, maga az 
egész év, az olvadástól a magyar forra
dalomig és szabadságharcig, annak leve
réséig és az azt követő megtorlásig igen 
izgalmas, főleg tanulságos, de szerin
tem csak részben feltárt fejezet. Én nem 
mennék el amellett, hogy például 1956- 
ban milyen szerepet játszott a romániai, 
ezen belül a magyar értelmiségi és poli
tikai elit (a kettő nem mindig ugyanaz!) 
a közvélemény formálásában vagy a fej
lemények alakulásában. Mert ha meg
vizsgáljuk a forradalmat megelőző, illet
ve azt követő időszakot is, lehetetlen fel 
nem fedezni azokat a mentalitásokat, 
amelyek ismeretében érthetőbb példá
ul a megtorlás teljes fájdalomtörténete. 
És akkor hol van a kulákosítás, az ál
lamosítás, a kollektivizálás? És hol van 
1968, a prágai tavasz bennünket is érin
tő, számunkra is igen tanulságos fejeze
te? Egy ember kevés ehhez, talán tíz is, 
talán több is. Tudom, hogy ezeken a té
mákon is már dolgoznak szépreményű fi
atal kutatók, de csak a romániai magyar
ság jelenkori történetének a kutatására 
rá lehetne állítani kisebb történész-had
sereget, és nyugodtan állítom, élete végé
ig lenne munkája. És akkor nem kellene 
vitáznunk például arról, hogy a felekezeti 
iskoláknak van-e vagy sincs létjogosult
sága. Vagy arról, hogy erdélyi érdekeink 
alakítása mi mentén ne haladjon ahhoz, 
hogy a közelmúlt hibáit megint el ne kö
vessük.

PAPP ATTILA ZSOLT
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SZŐCS ISTVÁN

Könyvismertetés
Thocomerius: Fekete Vajda
-  Egy könyv a román államalapításról -

A könyv, amelynek alcíme: Egy kún ere
detű fejedelem a román államiság kezdete
inél1, tavalyi megjelenésekor bizonyos fokú 
élénkséget váltott ki, s ezért sokáig vár
tam történészeink izgatott recenzióit, mi
után van egy-két nagyon érdekes magyar 
vonatkozású újdonsága is; ám, ha íród
tak is ilyenek, nem kerültek a nagyközön
ség szeme elé, ezért megint csak én, sokat 
kárhoztatott műkedvelői buzgalommal, 
vagyok kénytelen a figyelmet felhívni rá.

Maga a főtétel, hogy Negru Vodá, Nagy 
Basaráb apja a „dzsingiszidák” közé tarto
zik, amennyiben Batu kán unokája volt, s 
hogy egyáltalán, a havaselvi első politikai 
formációk erősen kún (kumán) vonatko- 
zásúak, természetesen eddig is közismert 
volt. A fiatalabb olvasók, ha máshon
nan nem, ismerhették Mircea Eliade: 
Zamolxesztóí Dzsengiszkánig című tanul
mányából, amely nemcsak a Basarab — 
román fejedelmi és dinasztianév — „türk” 
megfejtését veszi kiindulópontul, hanem 
több farkastotem sajátságos „kharmikus” 
összetalálkozását, egyesülését, a latinét, a 
trák-gétáét és a mongolét, mintegy „mély
történelmi” szimbólum gyanánt.

Annál érdekesebb, hogy a szerző, 
Neagu Djuvara egyetlen szóval sem hi
vatkozik Mircea Eliade tételeire, nevét 
is csak egyetlenegyszer, egy mellékes 
vonatkozás kapcsán említi. (Arról érte
kezve, hogy a román történelemírásban 
éppen azok, akik a legnacionalistább szó
lamokat rivallták, nem „tiszta” román 
származásúak voltak, mert mindenikük- 
nél akad egy-egy görög, örmény, lengyel 
és zsidó nagymama.) És még érdekesebb, 
hogy Djuvara nyíltan szakít a román tör
ténetírás hagyományos és hivatalos kon
cepcióival: nem az állandóságot, nem a 
stabilitást, nem a folytonosságot keresi a 
történelemben. Ami a római birodalom 
után az új Európát megszülte, az éppen a 
mozgás, mondja; azok az Ázsia mélyéből 
indult, egymást követő hullámok, ame
lyek Európába sodorták, azaz nyugatra 
vetették a hunokat, akik majd mozgásba 
hozzák a germán népeket, emezek pedig 
a maguk részéről a szlávokat, majd végül 
jönnek az újabb nagy turáni hullámok, 
avarok, bolgárok, magyarok, besenyők, 
úzok, kumánok (kúnok). A román fejede
lemségek (vajdaságok), vallja, közvetve az 
utolsó hullám nyomán, a kúnok közremű
ködésével keletkeznek, akiket viszont az 
1240-es mongol áradat lökött ide...

Állításait roppant érdekesen fejtege
ti, (például egészen új megvilágításába 
helyezi Róbert Károly posadai kataszt
rófáját is), ehelyen azonban csak egy-két 
olyan apróságra térhetek ki, amelynek 
magyar vonatkozásai nagyon is figyelem
re méltóak. Ezek közül talán a legfonto
sabb Negru Vodá Havasalföldre, azaz 
Munténiába érkezésének időpontja: 1290! 
Azért fontos ez, mert Djuvara határozot
tan állítja, és elemzésekkel bizonyítja,

hogy Negru Vodá nem délről, Bulgáriából 
érkezett ide, ahogyan sokan állították, 
és nem is keletről, Moldova felől, hanem 
északról, éppenséggel Magyarországról 
jött, bizonyára népes kíséretével a Déli 
Kárpátok és az Al-Duna közé!

A szerző nem sokat elmélkedik az idő
pont fölött, pedig megtehette volna. 1290 
ugyanis IV. László („KÚN LÁSZLÓ”) 
meggyilkolásának éve. Miután a királyt 
kún udvaroncai gyilkolták meg (bár való
színűleg mások felbujtására), a dél-erdélyi 
kúnok legelőkelőbb vezetője nyilván indo
koltnak látta, hogy a Kárpátoktól délre ke
resse a biztonságot, ahol feltételezhetően 
vele rokon kenézek éltek. E mozzanat fel
veti újból IV. László korának újraértékelé
sét; nyilván nemcsak a pápasággal és az 
oligarchiával való összetűzései miatt raj
zoltak olyan negatív képet róla és koráról, 
hanem mert anyai nagyapja, Kötöny kún 
király révén a nyugati (és bizánci) dinasz
tikus hálózattal szemben egy más keleti di
nasztikus szövevényhez tartozott; Kötöny 
többek közt számos orosz fejedelmi csa
láddal is rokonságban állott. Ugyanakkor 
Negru Vodá, Thokomér rangja, mint Batu 
unokája és Dzsingiszkán dédunokája 
ugyancsak érzékelteti, hogy a király kör
nyezetében lévő kúnok nemcsak amolyan 
lézengő ritterek, azaz nyögerek voltak, ha
nem messzire nyúló kapcsolatokkal ren
delkeztek. (Ez évben halt meg Erzsébet, 
Kötöny leánya is Magyarországon, a kún 
„anyakirályné”.)

Noha Djuvara jóhiszeműen és bősége
sen használ magyar forrásokat, és felté
telezhetően kitűnő munkatársra talált 
szerkesztőjében, S. Skultétyben is, még
is felmerülnek nála olyan félreértések, 
amelyek talán a források másodkézből va
ló ismeretéből származnak. Például, na
gyon helyesen, visszautasítja az 1989-ban 
Pesten megjelent Erdély rövid története cí
mű kiadvány elfogult és elavult Anonymus- 
ellenes nézeteit, ugyanakkor e kötet „na
cionalista” szerzőinek tulajdonítja azt a 
„névkifacsarást”, miszerint Menumorotu, 
vagyis Ménmarót IX. századi bihari feje
delem neve marót mént, azaz „morva cső- 
dört” jelentett volna. Nos, ezt nem e kötet 
szerkesztői találták ki. Ugyanis magánál 
Anonymusnál olvasható, hogy a magya
rok azért hívták mén-nek, mert sok „ba
rátnője” (amica-ja) volt. Hogy létezett-e 
valóban a korabeli magyar „közvélemény
ben” egy ilyen elterjedt vélekedés? -  azt 
persze nem lehet tudni. Azt viszont igen, 
hogy Anonymus nagyon szerette a szójá
tékokat, s amikor alkalma volt, élt is ve
lük. (Lásd egyes helynevek, pl. Munkács 
és Csongrád nevének naiv, de inkább játé
kosnak tekinthető etimológiáit stb).

Még mindig Anonymus az, akit sokan 
a román-magyar viszonylatú történetírás 
állandó botránykövének tartanak, ahol 
Djuvara is elakad. Az Anonymusnál elő
forduló, egyes kora- vagy közép-közép
kori népelnevezésekről van szó! Máskor 
meg népesség-megnevezésekkor. Többek 
közt arról, hogy a X-XIII. századokban 
felbukkanó blacus, blaccus név többnyire 
nem azonos a később már csak blachus- 
nak, illetve leginkább valachusnak írt 
népnévvel, a románság régi elnevezésével 
hanem egy bolgár-török törzs neve!

Djuvarának nemcsak bátorsága, de 
megfelelő tájékozottsága is van ahhoz, 
hogy meghaladja kétszáz év beidegzett, 
sőt besulykolt nacionalista koncepcióit 
-  ebben az egy kérdésben azonban még
sem vállalkozik frontáttörésre. Ami fő
leg azért feltűnő, mert Rásonyi László2 
kiváló magyar turkológus korábbi műve
it is jól ismeri, idézi is az érintett térség 
helyneveinek és történelmi személyneve
inek értelmezésénél. A blakok, azaz bula- 
kok kilétéről szóló tanulmányát azonban 
nem veszi figyelembe. Nem is azt várná 
el az ember, hogy elfogadja Rásonyi meg
állapításait esetleg, de legalább azt, hogy 
megtárgyalja és elutasítsa: azonban egy
szerűen nem vesz tudomást róla.

Rásonyi László e kérdésről írt nép
szerűsítő művét, a Hidak a Dunán cí
műt (alcíme szerint A régi török népek a 
Dunánál; a régi török itt azt jelenti, hogy 
az oszmán hódítás előtti!) e mondatokkal 
kezdi: „A Hidak a Dunán” azokat a török 
népeket szimbolizálják, amelyek a VI.- 
tól a XIV. századig a bulgár, a magyar és 
a román történelemben sorsformáló sze
repet játszottak beolvadásukkal, e há
rom nép államalkotó képességét, kato
nai erényeit gyarapították, és így a rájuk 
való emlékezés mintegy közösségi tuda
tot fejleszthet, érzelmi hidat verhet a há
rom nép között”... Sajnos, Rásonyinak e 
reménykedésére, egy ugyancsak tatár ta
gadó szóval azt felelhetnénk, hogy: alma! 
Vagyis nem következett be, sajnos, még 
Djuvaránál sem.

Ezen azonban nem lehet csodálkoz
ni, hiszen a hivatásos magyar történész
testület sem fogadta még el, még Györffy 
György sem, aki nem volt hajlandó el
vetni oly tetszetősnek tűnő elméletét az 
Anonymus-műről, miszerint az egy „re
gény-szerűség”. A furcsa viszont az, hogy 
e felismerés oly későn következett be, ho
lott már régen foglalkoztatták a történé
szeket az olyan adatok, mint pl. a közép
kori utazó ferenceseknél (akik a mongol 
kánhoz mentek követségbe) vagy Rogerius 
Baconnál, akik feljegyzik, hogy a blacci 
nevű népek a hunok és a magyarok régi 
országából, Baskiria tájékáról jöttek! Az 
érdekes és fordulatos tényfelismerés tör
ténetét a remélhetőleg rövidesen megjele
nő Djuvara-könyv fordításának jegyzet- és 
kommentáranyaga kimerítően fogja is
mertetni. Mindenesetre izgalmas könyv.

'Neagu Djuvara: Thocomerius-Negru 
Vodá. Un voievod de origine cumaná la 
inceputurile fárii románesti. Humanitás 
Kiadó, Bukarest (2007), második, javí
tott és bővített kiadás. (N. Djuvara 1916- 
ban született Bukarestben, 1940 óta 
Franciaország, Svédország s különböző 
afrikai országok egyetemein és diplomá
ciai szolgálataiban működött. 1990-ben 
hazatér és a bukaresti egyetem profesz- 
szora.)

2Rásonyi László: Hidak a Dunán. 
A régi török népek a Dunánál, Magvető 
Kiadó, Budapest 1981. Könyve 48-81. 
lapjain ismerteti a bulak-blachus kérdés
re vonatkozó irodalmat, a 141. oldalon 
tárgyalja Negru Vodá családfáját; a posa
dai csata időpontját tévesen 1339-ben ad
ja meg, 1330 helyett.
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KIND E ANNAM ÁRIA

V irtuálok
l
ha magam vagyok nem lát senki 
nem ejtheti foglyul a testem 
retináján fényt visszaverni 
én nem sehogyan sem törekszem

ahhoz ne legyen köze semmi 
szememből mint néz ki a lélek 
képzelné milyen nekem lenni 
úgysem-lát-kép titok mit érzek

hogy rettegést kelt minden kérdés 
nem sikerül majd megfelelnem 
távoli szemnek nem kísértés 
mért ilyen arcot érdemeltem

irányított fénysugarakban 
hihető hazugság akármi 
amit megfogtam megmutattam 
úgysem tudják lélekkel látni

hazavinném mégis a formát 
a házat hol nem látszik ember 
macskahát ívét torony ormát 
gyúrnám újra a tenyeremmel

2. ab  a  a  a b  a b
szelíd cicás mosolygó arc mögött 
a belső kertben ott kereng a démon 
vágy az acélüvegbe ütközött 
szelíd cicás mosolygó arc mögött

majd koponyába zárva mennydörög 
donogva cincál lélek maradékot 
szelíd cicás mosolygó arc mögött 
a belső kertben ott kereng a démon

3.
rabul ejtett szomorú szép 

suta szívekkel ha játszom 
ne kísértsen csúnyaságom

4.
nem értem miért nem figyelnek 
ha figyelnének értenének 
fájdalmat titkolni tanítnak 
fátylakat vonnak a világra

álmuk élet életük látszat 
távolságőrző masinákon 
reszkető kézzel zongoráznak 
kicsengő sorsszimfóniákat

nem értem én hogy mit kívánnak 
félelmüknek szagát nem érzem 
bábuik játékát ha nézem 
próbálom érteni s nem értem

5.
(in m em óriám )
virtuális kép a képben 
nem szót mond csak billentyűt ver 
test nem izzad nem is szaglik 
benne minden s ellenminden 
ő az ember.

virtuális szabadságban 
össze-vissza sebességez, 
autót választ tágít ketrec, 
szabadságok csattanása 
mennybe küldi.

virtuális autósztrádán, 
szűkül a tér összehuppan 
távolságok szétperegnek 
él a holt az élő meghal 
csattan esetten.

ajánlás:
e világból ha kinéztél 
üres ablakkeret szélét 
ne szorongasd logikával 
herceg
ugorj bár láthatatlan 
vagy háztetó'kön orgonálj 
hol a halál nagyon zabái, 
léted lemerül egyre-másra, 
hiszen tudod: csak virtuál.

CZEGŐ ZOLTÁN  

M egparancsolt őszben
Én mindent másképp raktam össze

Mi egyszer bennem elromlik, tudom, 
már örökre megjavíthatatlan.
A kinti rendhez nem nyúlhattam úgy, 
ahogy rendelkeztem önmagámmal.

Li Táj Po, Gandhi, Kenyeres Irén,
Szent László, és rigóim a fákon -  
születtek a rendért rendre, szerre, 
miattunk lett voltuk ákom-bákom.

Még Vas megyében valahol a front, 
s nekem már minden forgóm csikorog. 
Pusztulásom se hossza se végén 
egy kóbor patás végig vihogott,

hogy mit cipelek, és hol akarom 
lerakni végre s ki lába elé -  
bányvészben lepke aki voltam, 
nem röpködvén a kijárat felé.

Feltámadni, az se lehet rosszabb, 
mint átkozni egy vár romhalmazán. 
Gyümölcsösben setét jégveréskor 
ne engedj halni, eleven hazám!

Mit alkottam? Itt már minden megvolt. 
De én mindent másképp raktam össze. 
És a mű nem egyszemélyes mennybolt. 
Csillagpor egy megparancsolt őszre.

U nokám nak, Á ronkán ak
Magammal perelek 
nem magamért: az élet 
s abban az életem minden intelme 
valamint egyszerisége itt futkorász 
megnevez engem is 
és továbbáll.

Szépen tudom: 
érette voltam halandó 
és Véle örök immár.

Egy fia ta ln a k , 2008-ban
Harminc körömmel, negyven foggal 
kutattam, téptem az igazat.
Nyögtem a valót a valóért.

Most e sorból engem akasztanak, 
és Te süvegeled a hóhért!

a
U tta lan

Ami létezik, az mind megmarad.
(szanszkrit tétel)

Végig az egyre hitványuló nappalokon, 
csak kutyagoltam.

Majd fölvett egy szekér, hajtója sehol, 
kaktusz a lőcs.

A tengely bütykös, áztatva borban, 
földrészeken se párja se ismerője.

Jöttek indítás gyanánt kiáltások, 
hogy kívül tágasabb. És elé felé!

Hátul zubog a végtelen.
Semmi fogódzó, dirib-darab a járom. 
Magam a kiáltó s a meghalló, a 

bátor félelem.
Hogy már a pupillámat is nyüveknek ajálom.

-  Ha nem lenne ez út, tán még járhatóbb... 
Magában motyog az Ige s a kétség. 
Ösvényt sejtő sejtjeimen a remény áthatol. 
Ha a vert út parancs,

akkor közöny a csillagos mélykék. 
Napszentültekor egy mamton nyugovóra tértem. 
Az éji csillagzat alatt

furcsa kedvem támadt: 
egy fogatú járomban, gyalog is, ha kell, térden, 
de valahová haza cipelem 

saját múmiámat.

Ami létezik, az mind megmarad, az anyagom 
tovább nem kallódhat.

Ráncokat se simítottam el. Csak a formán. 
Lábatlan banya jóslata,

bádog Krisztus alatt trónolván: 
Uttalan vidékek népe előtt

föl-fölragyog majd az én orcám.

Sepsiszentgyörgy, Ercsi, 2008. ápr. 5.
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JANCSÓ MIKLÓS

Szeretők
Ahogy öregszem, túl a hatvanon, 

csendben, valamiféle titokzatos, misz
tikus erőnek engedve, újrarendeződnek 
emlékeim. Az évtizedek alatt megköve
sedett belső értékrend lassan felborul, 
az utórendeződés elkerülhetetlen tá r
gyilagossága következtében eltűnnek a 
sokáig igaznak ta rto tt baráti, szerelmi, 
munkahelyi kapcsolatok, és halkan, az 
emlékszínpad félhomályából előlépnek 
a fénybe azok az igazi barátok, munka
társak  és asszonyok, akik több, jobb és 
nemesebb szerepet játszottak életem
ben, mint ahogy azt valamikor, a játék 
pillanatában hittem.

Ebben a furcsa, magam nem kíván
ta  emlékleltárban egyre többet gondo
lok Évára.

Egy asszonyra, akinek szerelme vé
gigkísérte életemet.

Férjes asszony volt, én pedig a ba
rátja voltam, hogy ne mondjam a néha 
durván hangzó szót: szeretője. Ha egé
szen véletlenül társaságban találkoz
tunk, úgy tettünk, mintha nem ismer
nénk egymást. Előfordult máskor, hogy 
a játék kedvéért bemutatkoztunk egy
másnak. Ez is a mi kis vagy nagy ko
médiánkhoz tartozott: megcsalni a vi
lágot, így őrizve azt, ami a miénk, csak 
a miénk: a tiltott gyümölcs izgalmát.

De titkolt szerelmünk konspirativ 
játékocskáitól függetlenül, ő volt szá
momra az Asszony, a mindig elérhető, 
az érzéki, a Nő, akit bármikor megkap
hattam , amikor megkívántam.

Ha reggel hívtam, a munkahelyén, 
és mondtam: látni szeretném, egy órán 
belül nálam  volt. Vagy az ő lakásán ta 
lálkoztunk, ha a körülmények ezt lehe
tővé tették.

Soha nem mondott nemet több mint 
negyvenéves kapcsolatunkban.

A lehetetlent is megtette, hogy bár 
egy fél órára láthasson engem az éppen 
üres lakásában, barátnőtől kölcsönkért 
szobában, netán a szomszéd kertjének 
szerszámraktárjában. Hogy ott vad, 
féktelen öleléssel szeressük egymást.

Azt hiszem -  nem, nem hiszem, ma 
m ár biztos vagyok benne az igazi 
szexualitást általa ismertem meg, tő
le kaptam azt a vad, felemelő vagy le
alacsonyító állati érzést, ahogyan hím 
kívánja a nőstényt, szerelem nélkül, lí
rai ömlengések nélkül -  minden érzés 
és lelki cicoma mellőzésével.

Megismerkedésünk a maga mód
ján  bizarr volt, furcsa, szokatlan. Egy 
barátomnál boroztam, amolyan „rég 
nem láttuk egymást” találkozás volt. 
Lehettem akkor 20-22 éves. Elfogyott 
az ital, felajánlottam vendéglátóimnak, 
lemegyek a közeli üzletbe bort vásárol
ni. (Ha m ár megittam a borukat, gon
doltam, én is hozzájárulok a baráti be- 
rúgáshoz). És lón: megvásároltam az

italt, visszaindultam a panelház felé, 
ahol barátom lakott családjával.

Előttem egy rendkívül csinos, fekete 
hajú nő, karján pólyás gyerekkel, szin
tén a m ár említett panelház felé ta r 
tott.

O is belépett az ajtón, majd megállt a 
lift előtt, akárcsak én. A felvonó hangos 
zökkenéssel megérkezett. Beléptünk a 
fülkébe, a 450 kilóra tervezett mozgó 
kalitkába. Magyarul kérdeztem:

-  Hányadik emeletre tetszik menni?
-  A hetedikre — nézett a szemembe
-  Én is a hetedikre -  válaszoltam, és 

megnyomtam a hetes gombot.
Néztük egymást: szép tiszta kék sze

me volt. Ma is emlékszem arra a nézés
re. A bor tette vagy valami más, férfit 
bátorító tekintetre fellángoló ősi tám a
dó hímösztön, nem tudom. Néztem, és 
megszólaltam.

-  Meg akarlak csókolni.
A fekete hajú nő, miközben tovább

ra is a szemembe nézett, gondolkodás 
nélkül felém nyújtotta érzéki ajka
it. Végigcsókolóztuk -  köztünk az alvó 
csecsemő -  a hét emeletet.

A lift megállt. Biztos vagyok benne, 
ha a panelház mondjuk harmincemele
tes és a felvonó lassabban döcög felfelé, 
végigszeretkezünk néhány liftstációt, 
így abba kellett hagyjuk, amit jófor
mán el sem kezdtünk.

-  Mikor látlak? -  kérdeztem.
-  Amikor akarod -  válaszolt.
Gyorsan megbeszéltünk egy talál

kozót. Kiléptünk a liftből és elváltunk. 
Mint utóbb megtudtam, bár ennek sem
mi jelentősége, ő is látogatóba ment 
egy rokonához.

Másnap találkoztunk. Vad, eszte
len szeretkezések után kimerültén fe
küdtünk egymás mellett. A nevét is ak
kor tudtam  meg. Azt is, hogy öt évvel 
idősebb nálam, 27-28 éves, két gyere
ke van, férje. Boldog családi életet élek 
-  mondta meztelenül és nagyon komo
lyan, anélkül, hogy pillanatra is ész
revette volna a kijelentés helyzet adta 
groteszkségét.

Nem zavart sem akkor, sem azután 
furcsa ismerkedésünk félreértelmezhe
tő ténye, nem vontam le magamnak 
asszonyelmarasztaló következtetéseket 
a ham ar megtett „igen”-ből.

Utólag természetesen megértettem, 
hogy Éva is ugyanazt érezte, amikor 
meglátott engem, mint amit én érez
tem találkozásunk pillanatában. Ő sem 
töprengett sokat azon, mi illik, mi nem. 
Engedelmeskedett egy addig soha nem 
ismert érzésnek. Ahogy tettem én is.

Valahol minden vonatkozásban sok
kal egyszerűbb volt viszonyunk, mint 
egy zűrzavaros érzelmekkel, rövid sza
kításokkal, hosszú vádaskodásokkal, 
anyagi gondokkal tarkított kapcsolat, 
netán házasság.

Szeretők voltunk, csak és csupán 
azok.

A randevúink nemegyszer akadá
lyokba ütköztek: többnyire nem volt 
légyottra alkalmas lakásunk. Nekem

akkortájt éltek még a szüleim, Évának 
családja volt. Ugyan évek múltán vásá
roltam egy autót, annak csomagtartó
já t berendeztem „fürdőszobának”: egy 
műanyag kannában mindig volt kéz
ügyben (bocsánat a pontatlan kifejezé
sért) tíz liter víz, szappan, két tiszta tö
rülköző, pokrócok -  de ez mégsem volt 
az igazi. Végülis valamelyest helyette
sítette a lakást, én pedig nagyon fiatal 
voltam még ahhoz, hogy érzékeimet lé
nyegében befolyásolja a szerelmi kör
nyezet, komfort: fehér lepedő, paplan, 
fürdőszoba, halk zene, ital stb. Mint 
ahogy később az említett kellékek fon
tos, majd meghatározó szerepet játszot
tak  szerelmi-szexuális életemben.

Kivéve, ha Évával szeretkeztem.
Gondolom, Éva a férjét is szerette. 

Vagyis — nem tudom. Tény, eszébe sem 
jutott m iattam elválni. Mint ahogy az 
én életemben is jöttek-mentek a nagy 
szerelmek, hosszabb-rövidebb ideig ta r
tó viszonyok. Az évekig tartó  szerelmek 
és kalandok mellett azonban Éva volt 
az állandó szerelmi partner, tőle kap
tam  meg a soha meg nem unható sze
xuális kapcsolatot, az utána bekövetke
ző csodálatos megbékélést magammal, 
sorsommal.

Ha belefáradtam a soros szeretőm
mel immár egyhangúvá laposodó sze
retkezésekbe (nem akartam  nősülni, él
veztem a diktatúra idején a magánélet 
nyújtotta szabadságillúziót), azonnal 
hívtam Évát telefonon. Csupán annyit 
kellett mondanom: Találkozzunk.

És ő soha, soha nem mondott nemet. 
Érezte a hangomon, hogy kell, hogy kí
vánom és azt is érezhette: most kell és 
most kívánom.

Bevallom, talán  inkább magamnak 
— ugyan kinek másnak? —, egyszer sem 
kellett sokéves kapcsolatunk során sze
relmi életünket változatossá teendő, 
különböző, fantáziát ajzó, erotikus po
zíciókat kitalálnunk, netán szexlapokat 
néznünk lankadó érzékiségünk fokozá
sára. Úgynevezett szerelmi előjátékra 
sem volt szükség szeretkezéseink előtt: 
mindig, minden helyzetben vad intenzi
tással kívántuk egymást.

Első házasságom során is -  termé
szetesen -  vagy rendhagyó módon -  
megmaradt nekem Éva mint szerető. 
Amikor megtudta, hogy nősülök, fel
hívott telefonon és őszintén gratulált 
nekem. Talán eszébe sem jutott, hogy 
jogot formálhatna rám, hogy megsér
tődjön, amiért mást is szeretek, szeret
hetek. Tudomásul vette, hogy én szá
m ára ennyi -  és csak ennyi -  vagyok: 
alkalmi szeretkezések megfelelő p a rt
nere. Szeretkezésre alkalmas szerető.

Emlékszem, egyszer a kislánya na
gyon beteg volt.

Amikor, erről mit sem tudva, felhív
tam  telefonon a szokásos „látni szeret- 
nélek”-kel adva tudtára, hogy dehogy
is csak látni szeretném, nagyon halkan 
válaszolt:

-  A gyermekemnek 42 fokos láza 
van.
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Majd szünet után sietve hozzátette:
-  De azért szakítok időt rád. Várlak a 

szokott helyen.
Most, hogy visszagondolok sok év, né

hány évtized után arra, hogyan mon
dotta ezt nekem akkor, egyre bizto
sabb vagyok abban, hogy Éva -  a maga 
szerény és nem tolakodó módján — sze
retett engem. Talán ő sem fogalmazta 
meg, de én lehettem számára az a bizo
nyos „igazi”. Ha ugyan két ember kap
csolatában létezik efféle -  nem csupán 
a regényekben és az érzelmes-érzelgős 
filmekben.

Néha évek is elteltek -  és nem ta lá l
koztunk. Majd igen, és akkor, szen
vedélyes ölelkezéseink után Éva meg
m utatta felnó'tt gyermekei fényképeit. 
Majd később unokáit kellett megcso
dálnom, miközben im m ár békésen és 
meztelenül hevertünk egymás mel
lett.

Furcsa volt látni, így, ilyen formá
ban, vetkőzés és öltözés között, az idő 
múlását. És m egtapasztalni az érzel
mek, vágyak alakulását — és csende- 
sedését.

Találkozásaink alatt egykori mohó, 
ismétlődő szeretkezéseink idővel m ár 
csak egy-egy szerelmi aktussá szelídül
tek. Ahogy korosztályombéli barátom 
fogalmazta alkalmi barátnőjének a ma
ga alpári módján: repetára már csak a 
jövő héten kerül sor, kedves.

Idővel megértettem Éva férjének is 
a szerepét saját házasságtörténetében. 
Tudott kapcsolatunkról, szinte biztos 
vagyok benne. Neki is volt valakije, egy 
ifjú hölgy -  ahogy azt Éva közönyösen 
elmesélte nekem néhány szóban két 
ölelés között. Ami összetarthatta még
is őket: a gyerekek, az unokák, a meg
szokás, a beletörődés, a közös gondok 
stb. Az, ami házasságok ezreit élteti.

Az én magánéletem változatosabb 
volt, mint az övé: elváltam, újranősül
tem, fel-felbukkanó barátnők színesí
tették  életemet (már amennyire a ka
landok valóban színesítik az életet) 
-  Éva azonban, m int mondottam már, 
megmaradt nekem, mint az állandó 
asszony, aki bármikor megbocsátással 
fogadja hűtlen kedvesét. Emlékszem, 
egyszer Solvejgnek szólítottam, ő nem 
sértődött meg ezért, nem is tudta, ki 
lehetett az a Solvejg, de mert én ke
reszteltem el hirtelen, elfogadta ezt a 
furcsaságot is tőlem, mint annyi mást. 
Mindent.

Bevallom, egyre ritkábban telefonál
tam  neki: öregasszony lett, de a sze
memben -  néha ágyamban és emléke
imben -  még mindig ő volt a széptestű, 
kívánatos Nő, akinél az sem zavart, 
hogy mikor megcsókoltam, éreztem: 
protézist visel. Felső és alsó protézist.

Mégis, mindezek ellenére, minden iz
gatott, ami ő volt. Csak egyre ritkáb
ban izgatott, de erről egyikünk sem te 
hetett. Tudomásul kellett vennümk: 
öregszünk.

Néha véletlenül is találkoztunk: egy
másra mosolyogtunk, ő, az öregasszony,

én, az öregedő férfi, aki még próbáltam 
tartan i magam sportolással, diétázás- 
sal.

Boldognak mondott, kiegyensúlyo
zott családi életemet m ár alig zavarták 
családon kívüli érzelmi vagy érzéki fel
lángolások. Maximum egy-egy múló be
tegség tette változatossá eseménytelen 
házasságom hétköznapjait.

Teltek a hónapok, nem is gondol
tam  Évára. Egy alkalommal, könyvei
met, folyóirataimat rendezgetve, talán 
véletlenül, kezembe került egy napi
lap régebbi, pár héttel előbb megjelent 
száma. Szórakozottan beleolvastam az 
újságba, még a halálhirdetések rovatot 
is átfutottam.

És hát, igen. Ott volt Éva neve is. 
Fekete keretben. Elolvastam a rövid 
hírt. Váratlanul elhunyt.... gyászolja 
szerető családja, gyermekei, unokái, is
merősei...

Miholcsa Józsf szobra

Egy barátom, aki gyógyíthatatlan 
betegségben szenvedett, vallotta: nin
csenek véletlenek. Bízott abban, hogy 
felépül. Figyelte, kereste a jeleket, a ki 
tudja honnan érkező-jöhető üzeneteket, 
a neki szóló misztikumba burkolt útmu
ta tást és bátorítást: az utat a gyógyu
lás felé.

Ő ju to tt eszembe, amikor sokáig ke
zemben ta rtva  az újságot, nem gondol
tam  semmire. Talán csak arra: nincse
nek véletlenek. Valószínű, soha nem 
tudom meg Éva halálát, ha valaki nem 
adja kezembe az újságot. És ha nincse

nek véletlenek, van más is az életünk
ben, vagy azon túl, amiről sejtelmünk 
sincs, csak néha megérzésünk tám ad 
fájdalamas pillanatainkban arról a bi
zonyos ismeretlen tartományról, ahon
nan utazó még... De ez m ár Hamlet.

H alálában sem vállalhattam  Évát, 
állapítottam meg furcsa tárgyilagos
sággal. Igaz, nyugtattam  magam, nem 
is illett volna, hogy én, a szerető, ott 
legyek a temetésen. Szinte biztos va
gyok ma m ár abban, hogy viszonyunk 
ismert volt Éva családjában (csak min
ket ez egyáltalán nem érdekelt), és je 
lenlétem megalázta volna a férjet. 
Vagy a hozzátartozókat. Vagy Éva em
lékét. És, talán, nem utolsó sorban, en
gem is.

Barátomra gondoltam, aki h itt gyó
gyulásában. Es bízott, túl ezen, hogy 
egyszer újra találkozik azokkal, akiket 
szeretett. Valahol, egy másik dimenzió
ban. Mert véletlenek nincsenek... mon
dotta egyre soványabban, fehérebben, 
megszállottakban, akárhányszor talál
koztunk.

Elmosolyodtam: tényleg, mi lenne, 
ha én is találkoznék Évával valahol, 
túl minden földi gondon, túl valamikori 
életünket, érzelmeinket satuba szorító, 
írott-íratlan viszonyrendszereken?

Elképzeltem: Éva már várna engem, 
a később érkezőt, valahol a bárányfel
hők mögött szerényen félrehúzódva. Én 
meghatottan üdvözölném elhunyt bará
taimat, rokonaimat, szüléimét, miköz
ben tekintetemmel Évát keresném. A 
háttérből intene nekem, rámosolyognék, 
mint annyiszor a földi létben, és egy al
kalmas pillanatban odasúgnám neki:

-  Mikor és hol találkozunk? Titokban 
persze, ahogy megszoktuk...

És egy alkalmas pillanatban egy
mást szorosan ölelve elbújnánk a legsö
tétebb felhő védettségébe. Sőt ami biz
tos, biztos (mit lehet tudni, ott fenn nem 
kíváncsiskodnak-e túlságosan?), nevet- 
ve-játékosan magunkra húznánk egy 
sűrű, tejfehér bárányfelhőt. Hogy még 
az angyalok se lássák, mit művelünk 
ott, ahol, gondolom, nem illik ilyesmit 
csinálni.

Mert még ebben az elképzelt túlvilá- 
gi életünkben is következetes komédi
ások m aradnánk — kacérkodtam ma- 
gamsajnálóan elképzelt, Időhöz nem 
kötött végzetünkkel. Tovább játsza
nánk, a világűrben is, a mindkettőnk
nek meggondolatlanul kiosztott szere
pet. És eszünkbe sem jutna lázadozni a 
szerető- szerep ellen, még ott sem, oda
át sem: bocsánat, mi egy rossz szerep- 
osztás áldozatai vagyunk, nekünk más 
szerep kell, nem az, amit eljátszottunk. 
Mert mi igazi szerelmesek vagyunk. 
Csak erre valahogy, valamiért soha 
nem jöttünk rá  földi életünkben.

Persze az sem kizárt: a mindentu
dó Nagy Szereposztó valamikor régen, 
talán születésünk pillanatában, tréfás- 
kaján kedvében gondolt egyet és kitolt 
mindkettőnkkel.

Alaposan és végérvényesen.
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Mert nem hibázhatok (a rozsdafolt a pengén 
maradhat, nem enni kell, nyugtatom magam), 
amennyiben tévedek, utoljára tenném, 
szerencsémre a félelem alaptalan.

III.

Az Üldözött Kutyában ért utói a munka, 
s bár megpróbáltam elrohanni, hasztalan, 
így inkább eladtam magam megint, megunva, 
hogy fúrja folyton csendesebbik oldalam 
a szolgaság. Fizetségül csak a szokásos: 
a könnyű élet és mellé a szenvedés, 
cserébe, miután pihenni tér a város, 
a szemre párna kerül, a sebekbe kés.

II.

Az áldozat ugyanitt, a szomszéd szobában 
lakik, de megvárom, hogy elaludjanak 
mind a lehetséges fültanúk, még korán van 
a kezdéshez és vékonyak a közfalak.

Hamar lezajlott és simán, mint általában, 
a dohányfüsthöz társul a felejtés maradt 
s a bor, mit a komódba rejtve megtaláltam: 
egyetlen estére nem is lesz nagy falat, 
egy ilyen nap után. S fejembe gyűlt a ballaszt, 
a súlya, mint a tölgyfa-íróasztalom, 
belül üres volt mégis, álmokat se sarjaszt 
már csak néz, bámul kifele az ablakon.

Ajánlás

Rágódj csak, hogy ne ítélj elhamarkodottan, 
jobban nyom az ágy engem is azóta, lásd, 
s adj igazat: mentségnek amit összehordtam 
előlegül megéri a feloldozást?

NAGYPÁL ISTVÁN
H o ld k ó ro s  m éla b ú
fel-fel
lépegető' mondrianháló 
közepén
egy mályvaszínű tísörtben 
szanaszét
bomló alsógatyában 
bolyongok 
szobám falai 
között
és hangosan ásítozok

te pedig madonnaként 
terülsz el szecessziós 
álmomban

2008. március 1.

K ré ta - té rk é p e d
világtérképet próbálsz 
krétával rajzolni 
a kikövezett eszme-sétányra 
de utcagyerekek összeugrálják 
s te újból kezded rajzodat 
melynek a legvégén ismét véres lesz 
a körmöd alja

2008. május 3.

DIMÉNY LÓRÁNT
27
vége lesz ma, csendben kimúlik 
markomból a bágyadt, hűvös térerő', 
egykori csikós hullám virul, mint 
erős ősz után csendes télelő, 
nem újak a hangok, amik a pláza 
márványán hozzák a plüsscicákat 
szoliszép mézbe, derűkék lázba, 
állok a fényben, borostás mázra 
száll a kék, repp a zöld, és kinyílnak 
szemeimben sóhajtó zöldikék, 
amint elég vérem bús panírja, 
mint naptól a sok fű  fölötti dér.

állok a bejárat előtt, mintha hazaérkeztem volna, 
karjaim lusta kutyák, lábaim vadszőlő futotta körbe, 
olyan, mint szürke halak fölött az összeérő tükör, 
lágyan pusk, aztán fog, magával visz, 
éltet, és haltat.
állok a kapu előtt, idegen név a cetlin, bemennék, 
de nem hallom, hogy hívna bentről bárki, 
benézek tehát a félrehúzott sötétítők között, 
és látom szívem mocskát hogyan 
csámcsogják cafatokra a macskák.
és ma szívesen hallok erről, 
és ehhez hasonlókról,
és jókedvvel mondom, amint hátamon ülve tarkón 
vakarsz,
hogy ez így jó, és te így is akarsz, 
ahogy kimondom, és a szó szíven 
karc.

o A  K l L O M C T R l K
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VINCZE FERENC
Hegyeink domborulnak
Vannak történetek, amiket el kell 

mesélni, mondogatta nagyapám az 
utóbbi időben, s egyre gyakrabban me
rült emlékeibe. Fakózöld poharát szo
rongatva el-elmélázott a megkopott 
konyhai hokedlin. A kitöltött kávé már 
rég kihűlt ilyenkor, de ez nem zavarta. 
Néha vissza-visszatért emlékei közül a 
konyhába, s nagyot hörpintett a pohár
ból. Egészen más tájakon járt. Láttam 
a szemén, ami egyre sötétebb és kiszá
míthatatlanabb lett, amint elmerült a 
múlt fel-feltörö hullámaiban, s mintha 
nem akart volna visszatérni. Csupán a 
kihűlt, keserű kávé tarto tta  ott a kifű
tött konyha egyik sarkában.

Nagyapám sohasem beszélt a 
múltjáról, csupán felesleges és unalmas 
történetekkel traktált. A múltja nem 
tartozott kettőnk kapcsolatához. Pedig 
alkalom rengeteg lett volna. Mikor 
együtt poroltuk a szőnyeget az udvaron, 
vagy mikor együtt cseréltük a savanyú 
káposztán a vizet. Álltunk a pince leg
hűvösebb sarkában a hordó mellett, én 
a vedret tartottam , ő meg egy vékony 
slagot ledugott a fahordó legaljára, 
megszippantotta és hagyta, hogy a már 
savanyú víz feltörjön. A félig káposztalé 
halk csobogással töltötte meg a tízlite
res vedret, amit aztán vissza kellett ön
tenem a hordóba. Előtte persze átmoz
gatta a káposztafejeket, s ami felül volt, 
azt alulra tette, ami lent, azt felülre.

-  A káposztát októberben kell meg
venni, vagy legkésőbb november elején 
-  mondta elgondolkozva. -  S ügyelni 
kell, hogy ne legyenek túl nagyok a fe
jek, maximum egy kilósak, nagyobbak 
tényleg ne. Azok nem savanyodnak meg 
rendesen.

Ezek voltak az első instrukciók a ká
posztáshordó mellett. Miközben ta r
tottam  a vedret, hallgattam  a káposz
tasavanyítás csínját-bínját. Ezt is tőle 
tanultam, hogy csínját meg a bínját. 
Nagyapám azt is elmagyarázta, hogy 
mi az a csín. Hogy az ott található a 
dongák alján, voltaképp a fába vésett 
vájat. Hogy az a csín. Lehajolt a hordó 
aljához és mutatta. A donga csínját, és 
a káposztakészítés bínját. Tartottam  a 
vedret, s néztem a csínt. De akkor, ott 
a konyhában nem beszélt a káposztáról 
és arról sem, hogyan poroljuk a szőnye
get.

-  Tudod, fiam, vannak történetek, 
amiket el kell mesélni -  mondta immár 
sokadszor, s a mondat u tán ismét hosz- 
szasan bámulta a hófehér asztallapot. 
Ennél a pontnál m ár kezdett motosz
kálni bennem a fölhorgadt gyanú, hogy 
most megtanulom egy életre nagyapám 
történetét. Hogy innen nincs vissza
út, hiába szándék és akarat, hozzá kell

szögeznem magam a székhez, hogy az
tán  véletlenül le ne essek, ha elaludnék. 
Ereztem, most megkapom a múltat, be
le a képembe, s nézhetem aztán, ha te t
szik, ha nem. Mert vannak történetek, 
amiket csak végigaludni lehet.

-  Harmadik napja nem mozdultunk. 
Néha valaki felugrott, s mielőtt elkap
hattuk volna, nekirohant az erdőnek. 
Aztán sokáig csend. És a hirtelen dur
ranás. Egy ideje nem is olyan hirtelen. 
Megszoktuk. Éurcsa, de tudod, sosem 
merült fel bennem, hogy az erdő fele fu
tót utoljára látom. Az erdő segített, ha
talmas volt és mindent eltakart. Csak 
a durranás, s tiszta időben a felszálló 
füst. Akár tűz is lehetett volna. Talán 
az is volt. Harmadik napja nem mozdul
tunk. Ok sem. Feküdtünk. Arra gondol
tam, mi lesz, ha én is rohanni kezdek. 
Mi lesz, ha m ár elegem lesz a fekvésből, 
a tetvekből, a bűzből. Nem lesz sem
mi, csak egy durranás az egész, mond
ta egyik nap a mellettem fekvő Molnár. 
Nem érzel majd semmit, esetleg látod 
még a füstöt, aztán meleg lesz, és röhög
ni fogsz rajtunk onnan fentről. Röhögni 
fogsz, ahogyan itt fekszünk továbbra is, 
s várjuk, hogy valaki felugorjon. Ennyi 
lesz, mondta maga elé meredve Molnár, 
tehát semmi, s rágyújtott, majd legyin
te tt egyet. Talán ő sem hitte. Mármint, 
hogy onnan fentről...

Őszintén szólva nem igen értettem 
nagyapám meséjét. Ez a történet nem 
a káposztáról szólt, de még bár a sző
lő helyes megmetszéséről sem. Ezt a 
nagyapámat nem ismertem. Teljesen is
meretlennek tűnt, valami másnak. De 
semmiképp rokonnak, a nagyapámnak 
végképp nem. Egészen más volt, miköz
ben a káposztakészítést magyarázta. 
És a történet is másnak tűnt. Tele volt 
pátosszal, érzelmekkel, s mind így.

-  Alaposan ki kell válogatni a káposz
tát, nem csak a mérete alapján vesszük 
meg. Mindegyik fejet megfogod, mind
két kezeddel, s a két hüvelykujjaddal 
megnyomogatod. Egyszer itt, aztán 
ott. Az a lényeg, hogy kemény legyen. 
Hogy ne tudd benyomni. Mert ha lágy, 
ha m ár frissen lágy, akkor a hordóban 
még jobban meglágyul, s akkor nem fog 
hersegni a káposztacika a fogad alatt.

Szóval ezt a nagyapámat ismertem, 
de azt a másikat, ott abban az erdő
ben vagy erdő előtt nem. Mintha nem 
is ismertük volna soha egymást. Mikor 
a káposztáról mesélt, kimért katonás 
hangja parancsokat szórt. Az erdős tör
ténet egészen másképp csengett. Kissé 
halkabban, kevésbé szikáran, s vala
mi megfejthetetlen egyszerűséggel. 
Egyszerűséggel, de a mesélni akarás 
kérlelhetetlenségével. Már sejtettem

előre, hogy ezt végig kell hallgatnom. 
Nincs menekvés, nincs elalvás, még 
csak félbe sem szakíthatom. A szögek 
és a szék. Ezek azok a történetek, ami
ket az öregek mesélni szoktak. Amiket 
nem lehet kikerülni, elkerülni, elsuny- 
nyogni, amiket mindenképpen meg kell 
hallgatni. Mese nincs, azaz csak a mese 
van, semmi más. S ha holnap vagy hol
napután is elmesélné, akkor minden ki
csit másképp történne. Minden. Még az 
erdő sem ott lenne, ahol volt. De ki tud
ja, hol volt, vagy nem volt. Ez az, amit 
már sohasem tudunk meg. Csak a me
sét. Azt bizonyosan.

-  Harmadik napja nem mozdultunk 
-  folytatta rendületlenül nagyapám. 
Vártunk. Egyre elkeseredettebben vár
tunk, a kényszerű csend, a folyamatos 
suttogás és az állandó köd. Más nem 
volt. Naponta egyszer ehetetlen mos
lék. Azt mondták, paszuly. Nem tudom. 
Esténként egy pohár pálinka. Néha 
reggel is. Aztán megint semmi. A fák 
közötti csend. Végül Molnár is felug
rott, valami eszeveszett düh gyülemlett 
fel az arcán, és el-elakadó üvöltéssel a 
fák közé rohant. A többiek nem üvöl
töttek, csak rohantak. Molnár üvöltése 
percekig visszhangzott. A durranás so
káig késett, s elnyomta az üvöltés vissz
hangját. Mellettem m ár nem volt ekkor 
senki. Másnap, mikor a paszulyt hoz
ták, húsz méterrel arrébb helyeztek. 
Akkor lettem segéd. Ugyanis Márton 
főhadnagy bejelentett igényét egy se
gédre. Azt mondta, ezt mondjuk jóval 
azután hallottam, hogy segéd lettem, 
nincs kivel beszéljen, s hogy unja. Én is 
untam ; csakhogy én nem voltam főhad
nagy. így lettem negyednapon Márton 
legénye. Az volt a feladatom, hogy min
den reggel megtisztítsam a puskáját, s 
odakészítsem a keze ügyébe, és miután 
ezzel készen voltam, beszélgetni kel
lett. Hallgatni. Márton főhadnagynak 
pedig megvolt a véleménye mindenről. 
Szerinte rendesen kibasztak velünk, 
mikor ide helyeztek. Jobb lett volna, ha 
Békáshoz kerülünk. Ott legalább tör
ténne valami... de mindegy, ez senkit 
sem érdekel, mondta aztán és legyin
tett, mint Molnár. Szerintem Márton 
főhadnagy félt. Azt hittem, hogy egy 
hadnagy, pláné egy főhadnagy, nem 
fél. Tévedtem. Sokat gondoltam aznap 
Molnárra. O is ilvai volt, szinte egy u t
cában laktunk. Ismertem az apját, egy
szer, mikor fát loptam a telepről, majd
nem megölt egy fejszével. Szerencsére 
gyorsabb voltam, így nem is látott ren
desen, csak üvöltött utánam, hogy az 
anyám meg valamit talán nagyanyám
ról is mondott. Molnáréknál szokás volt 
üvöltözni. A főhadnagy szerint Molnár 
gyáva volt, ezért rohant be az erdő
be. Szerintem Molnár bátor volt, s per
sze egy kicsit bolond, de azt hiszem, ez 
már mellékes. Üvöltése az apjáéra ha-

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról 
sonlított. Az öreg Molnár biztos büsz
ke lett volna rá, de hát nem hallot
ta. Sokat gondoltam aznap Molnárra. 
Főleg akkor, mikor nem Márton főhad
nagyot hallgattam , aki szerint kibasz
tak  velünk, s itt fogunk megpusztulni 
a hegyen, s m ár rég vége lesz az egész
nek, mire megtalálnak minket. Vagyis 
a csontjainkat.

Nagyapám ivott egy korty kávét. 
Mély levegőt vett hozzá, s tovább bámul
ta  az asztal hófehér lapját. Miközben 
mesélt, egyre jobban kiegyenesedett a 
háta, s a haja sem tűnt annyira ősznek. 
Ezek szerint valahol a Csalhó környé
kén lehetett az az erdő, fent a hegyek
ben, ahol a mese szerint még a madár 
sem jár. Meg az ellenség sem.

Tehát ez nagyapám háborús törté
nete. Feltehetőleg minden ilyen ko
rú öregnek van háborús története, ami 
évekkel egyre színesebb és érdekesebb 
lesz. Eddig mondjuk egészen hihető a 
dolog, az erdő, az árok meg az üvöltöz
ve rohangáló emberek. Még ez a bizo
nyos Márton főhadnagy is egészen va
lóságosnak tűnik. Persze lehet, hogy 
csak tizedes vagy őrmester volt, de ez 
m ár voltaképp teljesen lényegtelen. Az 
elmúlt ötven év tényleg megszépít min
dent. Csak a káromkodást nem. Eddig 
nem hallottam nagyapámat káromkod
ni, még a francot is ritkán emlegette, 
s most Márton főhadnagy vagy törzs- 
őrmester szerint kibasztak velük. Meg 
velem is, hogy mindezt végig kell hall
gatnom, minthogy már szinte éjfél van. 
Az emberek általában mindig olyan 
dolgokat mesélnek el, amikre nem va
gyok kíváncsi, s persze, ami érdekelne, 
arról mélyen hallgatnak. Nagyapám is, 
a másik nagyapám és apám is. Csak a 
jól bejáratott és kitalált történeteiket 
szajkózzák. Ami érdekelne, arról nem 
beszélnek. Habár ki tudja, hogy ez után 
a történet után érdekelne-e még bár
mi. Mert az embernek vannak hatá
rai, hogy mit bír és mit nem bír. S nem 
bírom sokáig a végeláthatatlan, értel
metlen történeteket, amiknek se elé
jük, se végük, pláné közepük nincs. És 
gyanítom, ez egy ilyen történet. Szóval 
nagyapám nem szokott káromkodni, se 
csúnyán, se szépen. Mindig kimért és 
megfontolt volt. Főleg miközben a ká
posztasavanyítás tudományát magya
rázta.

-  És a fejek közé, majd’ elfelejtettem, 
csombort is kell tenni. Csombort, tor
mát és fokhagymát. Minél többet, an
nál jobb.

Rendben, teszek majd tormát is, meg 
fokhagymát is, meg azt a csombort is. 
Gondolom, ez az a hordó tetején úszkáló 
sárgászöld növény, aminek olyan átha
tó szaga van, hogy a hányinger kerül
get. Nem egyszerű ez a káposztacsiná- 
lás.

— Ötödnap kiderült, hogy a főhad
nagynak megint nem volt igaza. Reggel

éppen a puskáját tisztítottam, mikor 
hirtelen lőni kezdtek. Először csak tá 
volról hallottuk a lövéseket, majd egy
re közelebbről, s végül a golyók már itt 
süvítettek a fejünk fölött. De nem volt 
kire visszalőni, mivel előttünk az erdő, 
s benne a nagy köd. Alig láttunk vala
mit. Néha egy felvillanó torkolattüzet, 
egyebet nem. Parancsunk volt, hogy 
csak biztos célpontra lőjünk. Olyan nem 
volt, tehát ültünk és vártunk. A biztos 
célpontra. Ezek meg vérszemet kaptak. 
Éppen mondani akartam  Márton fő
hadnagynak, hogy talán igaza volt, s 
tényleg kibasztak velünk, amikor h ir
telen elsötétedett minden.

Na, helyben vagyunk. Nagyapám 
megsebesült. Ezt sem tudtam. Pedig 
nem is látszik rajta. Egyáltalán nem. 
Mindene megvan, keze, lába, füle, s 
még a lábát sem húzza. Bezzeg a másik 
nagyapám. Annak is van egy története, 
melyet el kellett nekem meséljen. Azt 
bezzeg seggbe lőtték az oroszok, szökés 
közben. Bezzeg azt hitte, hogy velem 
mindent el lehet hitetni. Bezzeg. Pedig 
neki is mindene megvan, semmije sem 
hiányzik, s még csak nem is sánta. De 
seggbe lőtték, vagy belehuppant véletle
nül a nagy rohanás közben egy szöges
drótba. Most komolyan, ez már inkább 
elképzelhető. Hát ez van, nagyapám 
megsebesült, s egy nedves pincébe ke
rült, ahol legalább egy hétig híg pa-

szulylevesen tarto tták  őket. Még hagy
mát sem adtak hozzá, panaszolta.

-  Ü ltünk a nedves pincében és vár
tunk. Senki sem tudta, mire. Talán 
m ár nem rájuk, nem hallottunk lövé
seket, néha messziről ágyúzást. Ott 
lent a pincében csak a naponta egyszer 
megjelenő asszony jelentett valamilyen 
érzékelhető időt. Beszélgetni senki sem 
akart. Márton főhadnagyra gondoltam, 
aki biztos mesélt volna a falujáról, meg 
arról, hogy megint mennyire átvágtak 
minket, s itt fogunk megrohadni eb
ben a koszos és nedves pincében. Aztán 
egyik nap kinyílt az ajtó, s az alacsony, 
nagymellű asszony helyett egy nagyda
rab, vaskos tiszt jelent meg az ajtóban. 
Egy papírból néhány nevet olvasott fel, 
köztük az enyémet is. Végre, gondoltam 
magamban, valami történni fog. Arra 
volt kíváncsi, tudunk-e járni. Tudtunk.

Szar lehetett ennek a Márton fő
hadnagynak vagy főtörzsőrmesternek 
vagy bárminek. Egyfolytában attól félt, 
hogy meg fog rohadni. Hogy megro
had az árokban, aztán meg a pincében. 
Mondjuk, szerintem nem olyan könnyű 
megrohadni. Ahhoz idő kell. Idő és hul
lamerevség. Több napos hullaállapot. 
Vele ellentétben az a bizonyos Molnár 
feltehetőleg minden további nélkül 
megrohadt odafenn az erdőben, valahol 
a Besztercei-havasok és a Csalhó talál
kozásánál. Egy bokor vagy fenyőfa tö
vében. Ott, ahol még a madár sem jár. 
Persze ez csak jó lehetett, mert így nem 
tudták széthordani a rohadó tetemét. 
Mármint a madarak. Nyugodtan oszla
dozhatott magában. Pedig ő egyáltalán 
nem akart megrohadni, csak egyszerű
en elege lett a fekvésből meg a tetvek- 
ből. Nagyapám ismét kortyolt egyet a 
fakózöld kávéspohárból. Mint ahogyan 
a savanyodó káposztáiét szokta kóstol
ni. Beleivott a kóstolóborkánba, s el- 
lögybölte szájában a savanyú vizet.

-  És ne felejts el egy méretes követ 
keresni a tetejére. A legfelső káposzta
fejekre ráteszel egy négyzet alakú desz
kát, s a rra  a követ. Hogy lenyomja a ká
posztákat.

Ezt persze nem teljesen értettem, de 
gondolom a káposztaeltevés ősi és meg
alapozott tudomány. Nincs miért vissza
kérdezni, hogy minek is az a kő. Kell és 
kész. Nincs rá  magyarázat, mint aho
gyan Márton őrmester félelmeire sem.

-  Egy parasztház pincéjében feküd
tünk eddig. A falut nem ismertem. 
Mindenütt teherautók álltak, menet
készen. Kiderült, Márton főhadnagy is 
megsebesült, s a kórházba nem akart 
egyedül utazni. Hívatott. Ezért szedtek 
elő a pincéből. Megkaptuk a papírokat, 
aztán felpakoltak minket az egyik te
herkocsira. A főhadnagy is ott feküdt, 
alatta két lópokróc, rajta egy tábori há
lózsák. Mikor meglátott, felcsillant a 
szeme. Fiam, mondta, de tovább már 
nem jutott, mert a mellette ülő orvos 
szigorúan rápillantott, s ettől ő rögtön
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elhallgatott. Ültem mellette, s néztük 
egymást. Láttam, ez neki elég nehezére 
esik, inkább mondana valamit, de lá t
hatólag félt az orvostól. Ennek én ószin
tén örültem. Egész úton nem szólhatott 
egy szót sem, pedig ahogy elnéztem, a 
száján nem sérült meg. Sokáig utaz
tunk. Talán három napig is zötyögött 
velünk a kocsi. Átmentünk a hegye
ken, aztán egy hosszú végeláthatatlan 
síkság következett, majd ismét hegyek. 
Jóval kisebbek, mint először, de a ko
csi ezeket is megérezte. Néha megállt, 
a sofőr leszállt, szerelt valamit ott elől, 
aztán ismét elindultunk. Gyakran el
aludtam. Nem szólt senki egy szót sem, 
csend volt. A főhadnagyon láttam, szól
na, de amikor éppen kinyitotta volna a 
száját, az orvos valahogyan mindig ész
revette, s leintette. Ha majd beszélhet, 
gondoltam, elmondja, mennyire kibasz
tak  vele, nem elég, hogy megsebesült, 
egész úton meg sem szólalhatott.

Kis hegyek meg nagy hegyek. Örökké 
ez a megkülönböztetés. Nem mindegy, 
hogy mekkorák azok a kurva hegyek? 
Mindig csak ezt hallom. Hogy itt ezek 
tényleg hegyek, amott meg csak dom
bok vannak. És mégis hegyeknek hív
ják  őket. A hegy az egy dombnál ma
gasabb kiemelkedés. A domb pedig egy 
hegynél alacsonyabb kiemelkedés. Na, 
el lehet dönteni. Tessék megállapítani, 
hogy melyik a domb és melyik a hegy. 
Nem igazán érdekel ez a hegy-domb 
vagy domb-hegy problematika. Akit 
annyira érdekel, az vegye a colostokot 
és menjen, mérje le. Számolja és ad
ja össze, vagy vonja ki. Néha m ár tény
leg orvos kéne, hogy leintse a hegy- és 
dombfóbiásokat, s akkor talán maguk
hoz térnének. Nem egyszerű orvos, nem 
ám. Pszichiáter. De addig is: hegyre fel, 
dombról le.

-  A kórház rögtön a vasút mellett fe
küdt. Egész nap hallhattuk a hangosbe
mondó érces hangját, meg az érkező és 
induló vonatok tülkölését. A kórterem 
tiszta volt és rendezett. Külön ágyat 
kaptam, persze nem messze Márton 
főhadnagytól, akiről kiderült, nem is 
olyan súlyos a sebe. Itt, a kórteremben, 
magunkra maradtunk. Mármint orvos 
nélkül. Naponta kétszer jöttek. Reggel 
a kisvizit, délután három fele aztán be
tódult a terembe az egész gárda. A fő
orvos, az asszisztensek, meg néha né
hány medikus. Ezekből idővel egyre 
kevesebb lett. A főhadnagy felvilágo
sított, ez azért van, mert közeledik a 
front, s szükség van minden orvosra. 
Még a medikusokat is elvitték. Vagyis 
őket vitték el először. Nem volt kinél til
takozzanak. Egyik ilyen délutáni vizit 
után odaállt mellém az egyik medikus, 
egy magas, jólfésült fiú, s kihívott a fo
lyosóra. Hallotta, én voltam m ár a fron
ton, őt holnap viszik, s nem akar felké
születlenül menni. Láttam  rajta, hogy 
igencsak nem fűlik a foga az egészhez, s 
félt. Nem úgy, mint Márton főhadnagy

ott fent az erdőben. Láthatóan. Ne ké
szülj semmire, mondtam neki, miután 
megkínált egy cigarettával. Addig még 
soha nem gyújtottam rá, akkor is csak 
azért, mert az egy kis méltóságot köl
csönzött. Ha nem muszáj, ne dugd ki a 
fejed az árokból, folytattam, s ezzel még 
jobban elkeserítettem. Vigyél magad
dal jó sok cigarettát, unalmában nincs 
mit csináljon az ember, mondtam vé
gül, s éreztem, nem voltam túl meggyő
ző, sem túl biztató. Többet ezt a magas, 
jólfésült medikust sem láttam. Az asz- 
szisztensek is eltűntek. Márton főhad
nagy ezt nagyon rossz jelnek tekintet
te. Szerinte a front már nem lehetett 
messze, s jobb lenne, ha eltűnnék a kór
házból. Minél hamarabb.

Azért ez a Márton főtörzs nagy spíler 
volt. Gondolom, alig esett rajta egy kis 
karcolás, aztán elszállíttatta magát

a frontról. Jó messze a hátországba. 
Persze, feltehetőleg ennek köszönhette 
nagyapám az életét. Márton spílernek, 
aki unatkozott egyedül, s ezért szüksé
ge volt társaságra. A többiek meg ott 
m aradtak az árokban. Vagy üvöltve ne
kirontottak a ködös erdőnek. Kinek mi 
jutott. Tudom, a háborút túl kellett él
ni. Nem csak a tetveket, a híg paszuly- 
levest, vagy az órák hosszat tartó  csön
det az árokban. Hanem azt a pillanatot 
is, mely teljesen elborította az ember 
agyát, s akkor terminátorként neki
rontott a ködnek. Ásztálávisztábébi. 
Márton főtörzs nagy spíler volt. De 
most tényleg. Nem a tetvektől félt, s 
nem az unalomtól. Hanem attól, hogy 
hősi halott lesz. És nem lesz ájvilkám- 
bek! Márton törzsőrmester nem akart 
hős lenni, hanem egyszerűen túl akar

ta élni. Szart ő az alkotmányra, a baj
társakra, meg főként a beözönlő oro
szokra. De most komolyan: nagy spíler 
volt. Tudta, hogy kibasztak velük. Na, 
már úgy beszélek, mint nagyapám. Ez 
kezd ragadóssá válni.

-  Ahogyan tavaszodott, a front egyre 
közeledett. Gondolkozni kezdtem azon, 
amit a főhadnagy mondott. Már rég 
nem volt semmi bajom, s ha lehetett, ki
mentem a városba. Csak a főhadnagy 
m iatt ta rto ttak  betegállományban, ne
ki köszönhettem, hogy nem vittek visz- 
sza. Napközben kint tekeregtem a vá
rosban, éjszakára pedig befeküdtem a 
kórterem tiszta ágyába. Kétnaponta 
cserélték az ágyneműt, m intha szállo
dában lettünk volna. Egyik nap, mikor 
éppen az állomáson lődörögtem, meg
szólított valaki. A nevemet kiáltották a 
tömegben, azt hittem először, hogy va
laki a kórházból észrevett, s ijedten for
dultam hátra. Az idősebb testvérem, 
Pista állt mögöttem. Őt jóval előttem 
sorozták, s nem láttam  m ár négy éve. 
Pista lefogyott, a halántékán ősz haj
szálak jelentek meg. Megölelt és sokáig 
nem eresztett. Csak álltunk, nem tud
tunk szólni. Túl sok mindent akartam  
mondani. Nem szóltam egy szót sem. Ó 
sem. Aztán még egyszer megölelt s fel
szállt az egyik induló vonatra. A front
ra  vitték. Neki nem volt hadnagya, aki 
m iatt kórházban tarto tták  volna.

Egyszer én is voltam Pista sírjánál. 
Ezek szerint Pista is túlélte a háborút 
és túlélte a frontot. Persze nem úgy, 
mint nagyapám, ágyban, fehér pár
nák között, hanem valószínűleg egy 
árokban, tetvekkel és unalommal kö
rülvéve. Meg biztosan ott leselkedett 
az a bizonyos pillanat is, mint az oro
szok a szemközti árokban. Ezer száza
lék, hogy neki is volt háborús történe
te, amit már sohasem mesél el. Hála a 
fennvalónak! Vagy lehet, hogy elmesél
te valakinek, de az nem adta tovább. 
Vagy talán elmondta nagyapámnak. Ki 
tudja. Ezt még megszívhatom rendesen. 
Még az is lehet, hogy majd nagyapám 
elmeséli, hogy is volt az, mikor Pistát 
elvitte a vonat a frontra. A dombok kö
zé, mert a hegyek akkor m ár elvesztek. 
Ezt lassan kezdem megszokni, hogy 
bármi is történjék az életben, a hegyek 
mindig elvesznek. Ez a tulajdonságuk. 
Ók azok, akik mindig elvesznek. S az
tán  lehet siratni őket. Külön siratóasz- 
szonyokat kellene fogadni, akik az elve
szett hegyeket siratnák. Rossz helyen 
vannak ezek a hegyek. Habár teljesen 
mindegy, hol vannak, mert mindig el
vesznek.

-  Két napja folyamatosan szól
tak  az ágyúk. Márton főhadnagy pe
dig a második éjjel kiszenvedett. 
Tüdőgyulladásban. Azt hittem, so
ha nem fog elmenni. Az utóbbi idő
ben csak ült az ágyában, s beszélt. Az 
anyjáról beszélt, hogy milyen fűsze-
» » >  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról
res pityókalét szokott az főzni vasár
naponként, meg hogy milyen szép volt 
az első sorban éneklő Bozó Katica. A 
fényben angyalinak tűn t az arca, ki
villantak fehér fogai. Karcsú volt, 
mondta még utolsó nap is a hadnagy, 
karcsú, szép körte alakú mellekkel. 
Elhittem. Nálunk is énekeltek. Az el
ső sorban mindig szépek a lányok, ma
gasak, alma vagy körte alakú mellek
kel. Nekem mindegy volt, hogy Katica 
vagy éppen Zsuzska, legyenek szép, al
ma alakú mellei. Nem tudom, Márton 
főhadnagy m iért éppen a körte alakú 
melleket szerette. Szerintem a főhad
nagynak nemcsak hogy igaza nem volt 
sosem, de még az ízlése is rossz volt. 
Második éjjel kiszenvedett. Nem vet
te észre senki. Hang nélkül, csende
sen ment el. Aznap éjjel egy szót sem 
szólt. Még délelőtt átadott egy levelet, 
vigyem el az édesanyjának. Elvettem, 
de mondtam neki, majd elviszi ő, úgy
is m indjárt vége lesz ennek az egész
nek, s akkor elviheti. Mosolygott, 
azért csak vegyem el, jobb, ha nálam 
van. Most az egyszer, azt hiszem, iga
za volt. Reggelre azonban én is belá- 
zasodtam. Alig tudtam  felkelni, s el
vánszorogni a mosdóig. Az egyik, még 
ottm aradt orvos szerint tüdőgyulla
dás. Mikor véget ért a kisvízit, össze
pakoltam, s elhagytam a kórházat meg 
M árton főhadnagy kihűlt hulláját. Az 
állomás mögött kezdődött az országút. 
Tele menekülőkkel. Kik szekéren, kik 
gyalogosan. Elindultam vissza. Ilvára. 
Azonban csak az első faluig jutottam . 
Bent a völgyek között bújt meg, néhány 
ház és egy alacsony tornyú, református 
templom. Mire odaértem, m ár annyira 
szédültem, hogy belezuhantam az út- 
széli árokba.

Ez aztán a fordulat. Nagyapám újra 
árokba került, M árton főtörzsnek meg 
végre egyszer igaza lett. De nem csak 
a levél m iatt. Hanem tényleg megro
hadt. Persze nem az árokban vagy a 
nedves pincében, hanem ágyban, pár
nák közt. Ott, ahol egy katona nem 
igen akar megrohadni. Tudjuk ezt m ár 
régóta. Különben a nedves pincéről jut 
eszembe, hogy nagyapám szerint a sa
vanyú káposztának a legjobb a pince 
leghidegebb sarka.

-  Fiam, keresd meg mindig a leghi
degebb sarkát a pincének, és oda ál
lítsd a hordót -  mondta nagyapám, mi
közben visszatöltöttem a leszívott levet 
a káposztafejekre. -  S miután rá te t
ted a követ, pihentetni kell. Két-három 
naponként le kell szívni a vizet róla, 
majd újra ráönteni. Különben meg
rohadnak a fejek. Veszed a slagot, s 
ahogy az előbb csináltam: ledugod az 
aljára, beleereszted a vederbe, majd új
ra  ráöntöd. S közben néha átmozgatod 
a fejeket, hogy mindegyikre egyforma 
nyomás nehezedjen.

Ez volt a csínja meg a bínja. A ká
posztakészítésnek. S lassan m ár éjfél 
is elmúlt, és még mindig ott ültünk a 
konyhában. Nagyapám lögybölgette a 
kávét, s közben m ár M árton főhadnagy 
meghalt. De előtte még megnyilatko
zott a női mellekről. Még hogy rossz íz
lése lett volna. Nem tudom, nagyapám
nak milyen baja volt vagy van a körte 
alakú mellekkel. Éppen kézre valóak. 
Illeszkednek a tenyérbe. Különben is, 
minek válogatni. Mell az mell.

-  Meleg kezekre ébredtem. A félho
mályban egy fiatal lány állt felettem. 
Borogatást te tt fejemre, s nyakig beta
k a rt a dunyhával. Még sötétben is k i
vehetők voltak alma alakú mellei. Meg 
akartam  érinteni, de kezeim erőtlenül 
hevertek mellettem, nem engedelmes
kedtek. Több napig feküdhetem az el
sötétített szobában, s Ju tka naponta 
kétszer is benézett hozzám. Ételt ho
zott, néha forró tyúkhúslevest, máskor 
kenyeret. Magára. Három nap múlva 
teljesen bizonyos voltam benne, hogy 
az alma alakú mellek szebbek, mint a 
körte alakúak. Nem kérdeztem, de azt 
hiszem, Ju tka  is ezen a véleményen 
volt. Rendületlenül hozta a levest meg 
a kenyeret, s esténként, mikor m ár 
minden elcsendesedett, mellém feküdt. 
Csöndesen, halkan lélegzett, nem sí
polt a tüdeje, mint a főhadnagynak. 
Két hét múlva továbbindultam. Ilvára. 
Ju tka sokáig nézett utánam  a kapuból, 
de egy szóval sem m arasztalt. Tudta, 
úgyis elmennék. Sosem mondtam neki, 
de tudta. Oldaltáskám megpakolta ke
nyérrel, vízzel, s integetett. Gondolom, 
nem én voltam az első, s ta lán  az utol
só sem, aki megindult az udvarukból 
kelet felé.

A hegyek most valahogy kim arad
tak. Hegyre fel, dombról le. Úton haza
felé. Közeledik a történet vége. A tör
téneté, amit el kellett mesélni. Éppen 
kezdtem megijedni, hogy bepillantást 
nyerhetek nagyapám szexuális életébe. 
Ezen az éjféli órán m ár csak ez hiány
zott volna. Éppen csak az a bizonyos 
Ju tka és nagyapám szexuális kaland
ja ira  nem vagyok kíváncsi. De azért 
ezt a mellhistóriát még mindig nem 
értem. Lehet, m ert sohasem érdekelt, 
hogy körte-e vagy alma. Nekem vég
eredményben mindegy. Lehetne akár 
szilva is. Hegyre fel, dombról le. Vissza 
keletre. Oda, ahol a nap kel. Mindig 
ez a hazamenés. Csak ez ne lenne. 
Ha egyszer elmentünk, akkor minek 
vissza? Ez még a mai napig sem tisz
ta. Olyanok vagyunk, mint a vándor
m adarak. Elmegyünk, hogy tudjunk 
visszajönni. Az előbb, azt hiszem, té 
vedtem. Éppen ezért a folyamatos bo
lyongásért, ide-oda ingázásért ennek 
a történetnek soha sincs vége. Mindig 
van egy újabb történet, amit el kell 
mesélni. Egy újabb odaút. Vagy vissza
út. Attól függ, honnan nézzük. Hegyre 
fel, dombról le.

-  Először Molnár apjával találkoz
tam. Az ilvai fuvaros a templom előtt 
te tt le, leszálltam a szekérről, s kö
rülnéztem. Molnár apja akkor lépett 
ki a kocsmából. Várakozva rám  né
zett, s elindult felém. Teljesen meg
őszült az öreg, lábai megroggyantak, 
kezei jól láthatóan remegtek. Megállt 
előttem és várt. Én is vártam . Néztük 
egymást, vártunk. A kocsmából kijött 
még néhány ember, s messziről mére
gettek. Apám is köztük volt, de nem is
mert meg. Állt a többiekkel, méreget
tek. Molnár apja sem ism ert meg. Nem 
emlékezett rám, nem emlékezett a haj
dani falopásra, s a rra  sem, hogy anyá
m at és nagyanyámat emlegette, miköz
ben ordítva rohant utánam . Rég volt, 
és persze nem is látott. Csak lóbálta a 
fejszéjét és futott utánam . Utoljára ak
kor láttam  a fiát, mikor Tölgyes felett 
berohant az erdőbe, mondtam halkan 
az öregnek, s valam iért nem tudtam  
levenni róla a szemem. Tölgyes felett, 
folytattam, hatalm as köd volt, szinte 
semmi sem látszott az erdőből, s a fia 
a puskáját lóbálva hatalm as üvöltés
sel nekik rohant. Még folytatni akar
tam, hogy Molnár mennyire bátor volt, 
s hogy Márton főhadnagy mennyi
re gyáva, de nem jött ki több hang a 
torkomon. Molnár apja ekkor üvölteni 
kezdett. Mélyről, nagyon mélyről tört 
fel a hang, s a torkában artikulátlan  
üvöltéssé változott. Elindultam, felfe
lé a hegyen, hazafelé. A többiek álltak 
a kocsma előtt s néztek utánam . Már 
messze jártam , de még mindig hallot
tam, ahogy Molnár apja üvölt. Térdre 
rogyva a földet kaparta, és üvöltött. 
Azóta is hallom az üvöltést, s néha 
egybemosódik: Molnáré és az apjáé. 
M árton főhadnagynak mégis igaza 
volt. Ebben az egyben igaza volt. Ezek 
kibasztak velünk.

Hegyre föl, dombról le. Ez a történet 
véget ért. Nagyapám felállt, a mosoga
tóba tette  a fakózöld poharat, s anél
kül, hogy rám  nézett volna, elment 
lefeküdni. Tehát ezt kellett nekem el
mesélni. Az erdőt, a ködöt, az üvöltést 
és a melleket. Hegyre föl, dombról le. 
És az örökös hazatérést. Ott m arad
tam  a konyhában. Ültem a hokedlin, 
kicsit odaszögezve, és bámultam a hó
fehér asztalt. M árton főtörzsnek lehet, 
hogy igaza volt. Ahogy nagyapám mon
daná, ezek kibasztak velünk. Velük. 
Vagy nem is tudom. És most m ár isme
rem a savanyú káposzta csínját-bínját. 
És Katica körte és Ju tka  alma alakú 
melleit. Molnár üvöltését. És az apjá
ét. Ide hallatszik még ötven év távla
tából is. Ismerem a történetet, aminek 
se eleje, se vége. Még bár közepe sincs. 
Ismerem ezt a történetet is, és nem ér
dekel, nincs közöm hozzá. Az egészhez 
m ár rohadtul nincs közöm. Csupán eh
hez a kibaszott utazgatáshoz. Na, eh
hez igen. Hegyre föl, dombról le.
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LÁSZLÓFFY CSABA

B ep illa n tá s  a  N ietzsch e-breviárium ba

„A függetlenség csak nagyon kevés embernek adatik meg 
— az erősek előjoga ez.” (Nietzsche: Jón, rosszon túl.)

Vak, vagy egyenesen kancsal kísértet képében üldözi
a villámcsapás erejű halál színhelyéről, Velencéből
aki nem arra született, hogy megadja magát valaha is bárkinek.

Hogyan is feledhette volna azokat a fényes időket, midőn 
negyven ifjú művész -  karmester, muzsikus, tollforgató -  
várt tömeges kihallgatásra; volt nap, amikor csaknem ötszáz 
látogató adta le névjegyét Wagnernek Wahnfriedban, s az 
ünnepélyes, komoly hangulat hatására mindannyian fojtott 
hangon beszéltek; csak a Mester fintorgott, gúnyolódott s 
hahotázott szabadon, élvezettel mélyesztve dühös fullánkjait a 
művészet sarlatánjaiba; a gyűlölt uzsorások bőrét sem kímélve.

A feltűnési vágy volt-e a nagyobb N.-ben, vagy a feltörő őserő? 
(Hisz Németország és fél Európa ott tolongott a Wagnerek ajtaja 
előtt.) Hogy végül gátlásait legyőzve -  ez volt a zsenikomplexust 
dicsőítő túlbuzgóságnak szóló büntetesd) -  a kudarc- s a magányos 
kiszolgáltatottság-érzet bumerángként sújtson le maradék önérzetére.

A minden külső vonzerőt nélkülöző Nietzsche! Az irigység
mirigyektől mérgezett, törpeségre kárhoztatott növendék „hála
képpen” agyonveri halódó Mesterét! -  ismerős forgatókönyv, 
fortyog magában Cosima. „Csak a bajor királynak van még ilyen 
szeme... Perverz!” (Ezt is Nietzschére érti, felindultságát vissza
fojtva, vagy inkább hírbehozó, kárörvendő gonoszkodással). 
„Ha a magakellető kis lipcsei filológus perverzitását idejében meg
ismertem volna, az öngyilkosságban kerestem volna menedéket.”

N. árulása halálosnak bizonyult. (Értsd szó szerint, halandó!) 
A vérfertőzésnél, vagy akár más nemi eltévelyedésnél 
végzetesebb -  állította volt maga a sértett. (Wagner).
„Nem csoda, ha pusztulást hozott rá(nk)!” (Cosima.)

Na és a kijátszott tanítvány idegösszeroppanása?
(„Az együttérzés jámbor álarcában a legaljasabb 
rágalmakat terjesztette a hátam mögött!” -  ezt most 
Nietzsche mondja.) Wagner halálának hírére bizonyára 
felkapta a fejét: „Miben halt meg?” Aztán szórakozottan 
bólogatott -  ne higgye senki, hogy bűnbánó képpel.

A Mester utolsó nagy felindulása, dühkitörése a „szánalmas 
piperkőc alak” legújabb könyvének: A vidám tudománynak szólt!?)

W! undorítóan csupasz hús és vér lényében fölismerve Dionüszosz 
inkarnációját (kedvére változtatván maszkját, „a nők között férfinak, 
férfiak közt nőnek mutatkozhatott meg”), N. nem tehetett róla, 
hogy a zeneszerző szívrohamával egyidőben sikeresen befejezte 
az Imigyen szóla Zarathusztra első részét. Az emberiségnek 
szánta, annak, amelyik természetesnek tartotta, hogy Wagner 
élete utolsó pillanatáig dicsfényben sütkérezzék. A Nietzsche 
szembántalmáért s életfogytiglani fejfájásáért már nem lehet ilyen 
egyértelműen felelőst kiáltani, jóllehet ő kezdettől fogva ezt is a 
Wagner-arcú emberiséggel való átkozott viszonya rovására írta. 
Pedig akkor még nem is ismerte a zárt elmegyógyintézet egy
személyes iszonyatát. (Ami, persze, csak Cosima szerint: 
Istentől rendelve kijárt ennek a „múzeumi patkánynak”.)

Az elhíresült özvegy a művészet és a faji tisztaság meg
fellebbezhetetlen papnőjévé vált. A haját és a homlokát el- 
takaró-leszorító fekete fátyol vajon melyik minőségben 
tette őt iszonyatosabbá, netalán nevetségesebbé?...

egyre inkább a „tömegemberen” /nyárspolgáron / eluralkodó 
gusztustalanságtól, az emberiség örökségét fenyegető benn
fentes dilettantizmustól és a rabszolgamoráltól sietett meg
váltani a világot. Ebben látszott gátolni őt az „árulása” miatt 
bosszút álló s a W.-életműből a lezüllesztő démonit kanonizáló 
özvegy, akinek fanatikus hite szerint: „Az O küldetése, zenéje 
csak a beavatottakhoz szól!”

Cosima aknamunkája folytán N. 
a W.-imádók bayreuthi köreiben nem is számított férfinak. -  
(„Ez az undorító lény”, erről szóltak utóbb Cosima baráti levelei: 
„valami hihetetlenül beteges szexualitás béklyójában tengődik, és 
perverzió hatja át egész életét és zavarosan fortyogó tudatát...”) 
Mindenkinek állítja, hogy ő egy évtizede már hátat fordított neki.

N. fiziológiai szükségállapotba jutva, szabálytalan légzés- és vér
keringési zavarok lépnek fel nála hirtelen a fokozott ingerlékenység 
következtében (holott ő volt az, aki a személyiség-túltengéssel 
vádolt Mester ördöngös bomlasztó erejétől borzadozva hasonló 
tüneteket jósolt a wagneri muzsikát fogyasztó sznob hallgatóságnak), 
megnyomorított, meddő óráiban nem hagyván föl a rögeszmével, 
hogy Wagner, ha csillapíthatatlan étvágyú akaratán keresztül már 
nem is, de hipnotikus kifinomultságú szenvedéllyel -  a lét elemi 
erejének halált nem ismerő démonikus kéjével -  bikafejű Minó- 
tauroszként gyakorolja felette a hatalmat változatlanul ma is.

A megrettent, tönkresilányított emberpéldány -  ráadásul 
beteges, elvadult korcs(í) Tanítvány -  esete a germánok 
látnokával: véres újjászületést harsogó Küklopszával?...
„Még hogy virág a Nő!... Füllentő, kicsinyesség korlátja.”
-  Ilyenkor valószínűleg Cosimára gondol. -  „Persze, átugrani 
is kockázatos.” Ez a hang valahol autentikusan nietzschei.

Végső soron nekem csak a megöregedett Wagner ellen kellett 
védekeznem, jegyezte volt le N. (a sértés sebei mintha gyógyulni 
látszottak volna!); ami az igazi Wagnert illeti -  tette hozzá -, 
örökségének jó részét örökre vállalja...

Kérdés: belekalkulálható-e 
ebbe az örökbe az elmegyógyintézet labirintusában még tizenkét 
éven át a komplexusaival hadakozó elme (el)sorvadásának ideje?

2008. április 28.

Nagy Enikő: Éden I (domborított zománc)
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BENŐ ATTILA ✓Újabb magyar szótárak
és a külső régiók 
magyar nyelvváltozatai

Szótárt lapozgatok. Van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, 
lelkesebb valami? Benne van a virágok, ásványok, rovarok, 
háziállatok s fenevadak, a szerszámok, a közlekedési eszkö
zök és fölszerelések, a fegyverek, a hangszerek, a mesterségek, 
a testrészek és a nyavalyák neve. (...) Benne van az életem. 
Benne van a halálom. Benne van a sorsom.

(Kosztolányi Dezső)

1. Az 1990-es évekig a ma
gyar nyelvi szótárak többnyire 
a magyarországi magyar nyelv 
szótárai voltak abban az érte
lemben, hogy nem vették fi
gyelembe a kisebbségi magyar 
nyelvváltozatok regionális köz
nyelvében jelentkező, az adott 
régióban általánosan elterjedt, 
közhasználatúnak tekinthe
tő szavakat, szószerkezeteket. 
Tehát az erdélyi, a felvidéki, 
a vajdasági vagy a kárpátal
jai magyar nyelvváltozatok ki
maradtak a fő nyelvváltozat, a 
standard (régebben köz- és iro
dalmi nyelv) tudatos formálá
sának, kodifikációs munkála
taiból.

Mivel a nemzeti nyelv nem 
olyan természetű fogalom, 
mint az állampolgárság, a fő 
nyelvváltozatnak, a standard
nak olyannak kell lennie, hogy 
mindenki, aki magyarul be
szél, saját nyelvét a közös nyelv 
részének érezhesse. Azaz min
denki otthon érezhesse magát 
a közös nyelvváltozatban, hi
szen Tamásit parafrazálva, 
azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk a nyel
vünkben.

2. A 90-es évek második 
felében viták zajlottak a r
ról, hogy tulajdonképpen mi 
a kisebbségi magyar nyelv- 
változatok státusa, mit kell 
kezdeni a kis mértékű, de 
mégis csak létező, főleg szó
kincsbeli különbségekkel a 
külső régiókban használt 
nyelvváltozatok és a ma- 
gyaroszági köznyelv tekin
tetében. Megfogalmazódtak 
olyan félelmek is, hogy a ma
gyar regionális nyelvválto
zatok különbségeinek tu 
datosítása a különfejlődést 
támogatja, és hosszú távon 
megszűnhet a magyar nyelv 
mai egységes jellege. Főleg a 
laikusok körében olyan szem
lélet is fellelhető, amely a ki

sebbségben használt magyar 
nyelvet romlott nyelvválto
zatnak tekinti, leginkább a 
többségi nyelvi hatás miatt. 
Nyilvánvaló, hogy ez meg
alapozatlan vélemény, hiszen 
többnyelvű környezetben a 
nyelvek érintkezése, kölcsön
hatása természetes, és a ma
gyarországi köznyelvben is 
kimutatható az angol és a 
német nyelv hatása, tehát 
nemcsak a kisebbségi ma
gyar nyelvváltozatokon lá t
hatók egy másik nyelv hatá
sának a nyomai. A kisebbségi 
nyelvváltozatok megbélyeg
zésében azonban minden
képpen szerepet játszott az, 
hogy ezek a nyelvváltozatok 
kimaradtak a standardizáci- 
ós, kodifikációs folyamatok
ból. Ugyanakkor azt is figye
lembe kell vennünk, hogy a 
Kárpát-medence peremorszá
gaiban beszélt magyar nyelv- 
változatok sajtosságai szük
ségszernek, hiszen az eltérő 
intézményrendszer és kultu
rális környezet elkerülhetet
lenül hatással van a beszélők 
szókincsére. Ami a kisebbsé
gi nyelvváltozatokat illeti, a 
valódi gond nem a nyelvi kü- 
lönfejlődés, az elszakadás az 
anyaországi köznyelvtől, ha
nem az egyének, családok 
és kisebb szórvány-települé
sek szintjén zajló nyelvcsere. 
A nyelv megőrzésének pedig 
fontos tartozéka a beszélők 
pozitív viszonyulása a saját 
nyelvváltozatukhoz, és ennek 
támogatásában fontos eszkö
ze lehet a kisebbségi nyelv- 
változat valódi értékeinek, 
sokszínűségének az elisme
rése az elméleti megközelíté
sektől a konkrét lexikográfi
ai munkálatokig. A végső cél 
pedig egy kellően rugalmas, 
egyetemes magyar standard 
kialakítása volna, egy olyan 
egyetemes magyar köznyelv, 
amely kellően érzékeny a re
gionális változatokra.

3. 2001-ben a Magyar
Tudományos Akadémia tá
mogatásával olyan nyelvi iro
dák, kutatóállomások jöttek 
létre a külső régiókban, ame
lyek célul tűzték ki a kisebbsé
gi magyar nyelvváltozatok ku
tatását, és vállalták a magyar 
nyelvi tervezés konkrét és ak
tuális feladatait. Ezek az iro
dák a következők: Erdélyben, 
Kolozsváron a Szabó T. A t
tila Nyelvi Intézet (Péntek 
János szakmai vezetésével), 
Felvidéken, Dunaszerdahelyen 
a Gramma Nyelvi Iroda 
(Szabómihály Gizella irányí
tásával), Kárpátalján, Bereg
szászon: Hodinka Antal In
tézet (Csernicskó István 
vezetésével), a Vajdaságban 
Magyarkanizsán a Magyar 
Nyelvi Korpusz (Papp György 
igazgatásával). Ezen kívül 
egy-egy munkatárs részt vesz 
a kutatóállomások közös mun
kálataiban Horvátországból, 
a Muravidékről (Szlovéniából) 
és Burgenland tartomány
ból (Ausztriából). Ezeknek 
a nyelvi irodáknak kiemel
ten fontos közös munkája a 
Határtalanítás nevű nyelvé
szeti program. A határtala
nítás azokra a nyelvészeti 
(leginkább lexikológiai, lexi
kográfiai és korpusznyelvé
szeti) munkálatokra vonat
kozik, amelyeknek célja az, 
hogy az újonnan készülő vagy 
átdolgozott magyarorszá
gi nyelvészeti kiadványokban 
elterjedtségük megfelelő mér
tékben jelenjenek meg a ma
gyar nyelv határon túli vál
tozatainak lexikai elemei. A 
program egyáltalán nem ar
ról szól, hogy valamennyi ál
lamnyelvi (román, szlovák, 
szerb vagy ukrán) eredetű ide
gen szó bekerüljön a magyar 
nyelv szótáraiba. Csupán szé
les körben elterjedt, általáno
san használt vagy kultúrspe- 
cifikus fogalmat jelölő szavak 
számbavételéről és megjelení
tése a cél. Ilyen szavak a ro
mániai magyar nyelvhaszná
latban például: cserge, kaláka, 
líceum, prefektúra, szekuritá- 
té stb. A határtalanítás prog
ram munkálataiban Erdélyből 
Péntek János és Benő Attila 
vett részt az eddigiekben.

A határtalanítás programjá
nak egyfajta előzménye volt az

Értelmező kéziszótár Pusztai 
Ferenc főszerkesztésében az 
Akadémiai Kiadó megjelent 
második kiadása 2003-ban 
(ÉKSz2).

Ez az első olyan magyar 
szótár, amely lexikai anyagá
ba beépíti a külső régióban élő 
magyarok nyelvhasználatának 
olyan reprezentatív elemeit, 
amelyek általánosan elterjed
tek. Három nagyobb nyelvte
rület, az erdélyi, a felvidéki és 
a kárpátaljai nyelvhasználata 
jelenítődik meg ebben a szótár
ban. Hogy a sajátosan kisebb
ségi magyar nyelvváltozatok
ból beépülő szókincsanyag 
terjedelmét helyesen értelmez
zük, jelzem, hogy egy-egy ré
gióból mindössze néhány tu
cat szó jelent meg a szótárban. 
Az erdélyi magyar nyelvválto
zatból többek között a követ
kező meghonosodott kölcsön- 
szavak szerepelnek ebben a 
lexikográfiai munkában: ara
gáz ’propán-bután gáz’ báni, 
blokk ’tömbház’, doszár ’irat
tartó’, formál ’tárcsáz’ karió- 
ka ’filctoll’ líceum, motorina 
’motorolaj’, prefektúra, prodé- 
kán ’dékánhelyettes’, prorektor 
’rektorhelyettes’, vinetta ’padli
zsán’. A kölcsönszavak mellett 
más természetű, jelentésbe
li transzilvanizmusok (lektor 
’egyetemi adjunktus’, tészta ’sü
temény’) és tükörfordítások is 
megjelenítődnek (előadótanár 
’docens’, irodalmi titkár ’dra
maturg ’ márciuska ’kabátra 
tűzhető apró dísz’). Erdélyből 
Péntek János, Szilágyi N. 
Sándor és Zsemlyéi János volt 
ebben a szótári munkálatban 
részt vevő munkatárs.

A határtalanítás program 
első kézzel fogható eredménye 
az Osiris Kiadónál 2004-ben 
Laczkó Krisztina és Mártonfi 
Attila szerkesztésében megje
lent helyesírási szótár.
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HELYESÍRÁS
Mivel a korábbi magyar he

lyesírási szótárak adattárában 
nem igen szerepeltek külső' ré
gióbeli nyelvi adatok, ez az első 
olyan magyar szótár, amely na
gyobb mértékben beépíti anya
gába a külső magyar nyelvterü
letek fontosabb településneveit 
(Beregszász, Magyarkanizsa, 
Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, 
Kalotaszentkirály stb.), és 
más földrajzi neveket (Király
hágó, Erdélyi-középhegység) 
Kalotaszeg, Muravidék stb.), va
lamint a kisebbségben élő ma
gyarság fontos intézményneve
it (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület, Babe§-Bolyai
Tudományegyetem stb.) A szó
tár az erdélyi nyelvhasználat
ban szokásos jösztök alakvál
tozatot is feltünteti a standard 
jöttök mellett.

Bővebben merít a kisebb
ségi magyar beszélők szókin-

uuve&ÁM 
V O t AWK K U V M ttf tf iV U *  I 

MliVUM 
VHVtórtM: « 
vruvMtüvWi

VlMí.v.U»K\ SÍRÉI *
MtiVYAHUZAie*
VfSUMUWOTA* 

UüttME/Ó BÓJÁK

IDEGEN SZAVAK 
'“ ^ “ "SZÓTÁRA

cséből az Osiris szótársorozat 
második kötetként megje
lent Idegen szavak szótára. 
A Tolcsvai Nagy Gábor által

szerkesztett, 2007-ben megje
lent szótár anyaga teljes egé
szében felöleli a Kárpát-me
dencei magyar nyelvterületet, 
így az ismert nagyobb régiók 
(Erdély, Felvidék, Kárpátalja, 
Vajdaság) mellett horvátor
szági, szlovéniai és ausztri
ai magyar nyelvi adatokkal is 
találkozunk a kötetben.

Mivel az idegen szavak szó
tárának nem az az elsődleges 
célja, hogy az idézett idegen 
szavakat beemelje a standard 
nyelvváltozatba, hanem sok
kal inkább az, hogy tájékozta
tást nyújtson az olyan lexikai 
egységek jelentéséről, ame
lyek bizonyos szakmai vagy 
más csoportnyelvek, szubkul
túrák gyakori szavai. így ért
hető, hogy szótárba olyan ide
gen szavak is bekerültek, 
amelyek a köznyelvben még 
nem honosodtak meg, de bizo
nyos társadalmi rétegbe ta r
tozó beszélők szókincsének 
természetes, megszokott ele
me. A romániai magyar nyelv- 
használatból többek között 
olyan idegen szavak kerültek 
ebbe a szótárba, mint aparta- 
ment, buletin, difúzor, duba, 
exkavátor, halva, indexál, ka- 
bana, kazettofon, licenc, na- 
vétázik, pix, priza, rahát, re- 
morka, stoplámpa.

Szintén 2007-ben jelent meg 
a Tinta Könyvkiadó gondozá
sában egy másik olyan szótár, 
amely a nyelvi határtalanítás 
programjába illeszkedik: az 
Értelmező' szótár-f (főszerkesz
tő: Eőry Vilma).

Ez az első olyan komp
lex szótár, amely meghalad
ja a hagyományos értelmező 
szótárak információs anya
gát azzal, hogy minden egyes 
szócikkben rokon és ellenté
tes értelmű szavakat is felso
rol, jelzi a gyakoriságot, sőt 
a szó eredetét is. A két köte
tes, több mint 1800 oldalas 
lexikográfiai munka, a kö
zölt negyedmilliónyi nyelvi 
adattal az utóbbi évek egyik 
leggazdagabb mai magyar 
nyelvi szótára lett. A szótár 
határon túli nyelvhasználat
ból származó anyaga a külső 
régiók említett kutatóhálóza
ta összehangolt munkájának 
az eredménye. Erről a szó
kincsrétegről a következő
ket írja Eőry Vilma a szótár 
előszavában: „Helyet kapnak 
a szótárban olyan szavak is, 
amelyet Magyarországon 
nem használunk, de a ha tá
ron túli magyarok életéhez 
hozzátartoznak. Azok, akik 
ezeknek a területeknek va
lamelyikén élnek, bizonyára

örömmel fedezik fel az álta
luk használt szavakat azokat 
is, amelyek általában az ide
gen nyeívi környezet hatásá
ra keletkeztek. Akik pedig 
nem ott élnek, ízelítőt kap
nak az ottani nyelvhaszná
latból, hiszen ezek a szavak 
is a magyar nyelv egészéhez 
tartoznak.”
Az alábbiakban néhány olyan 

szócikkből idézünk adatokat, 
amelyeket az erdélyi munka
társak javasoltak a szótárba 
(az Er rövidítés az erdélyi ré
gióra utal):

cserge: fn ’~k, ’~t, ’~je 
[tör->rom] (Er, a nyelvterü
let többi részén népi) vastag, 
bolyhos gyapjútakaró. Van egy
új csergéje, azzal teríti le az 
ágyát.

csorba 2: fn ’~t, ’-ja (Er) 
savanyú leves. A vendéglőben 
borjúhússal készült csorbát 
rendeltünk.

kaláka: fn’~&, ’~t, ’-ja
Nagyobb munkára alakult 
családi vagy baráti munakö- 
közösség, illetve kölcsönösségi 
alapon végzett munka, ame
lyet közös szórakozással fe
jeznek be. Megyünk kalákába 
dolgozni. Kalákában építik a 
házat.

miccs: fn ~ek, -et, ~e (Er) 
Fűszerezett darált húsból kol
bász alakúra összegyúrt, kü
lönlegesen roston sült étel. 
Miccset sütöttünk a kirándu
láson.

muzsdéj: fn ~t, -a  (Er) sül
tek ízesítésére használt fokhagy
más, olajos pép. Muzsdéjjal íze
sítettük a halat.

Az önálló szócikkek mellett 
köznyelvi szavak sajátos ha
táron túli jelentései is meg
jelennek a szótárban, amint 
az alábbi példákból láthatók: 
akció 3. (Er, Fv, Va) szer
vezett, családi, kisközössé
gi esemény: rendezvény vagy 
munka; bába 2. (Er) idős asz-

szony; diploma: 3. (Er) bizo
nyítvány; gimnázium 3. (Er) 
az általános iskola felső tago
zata (V-VIII. osztály), olim 
pia 3. (Er, Fv, Ka) tantárgyi 
verseny; parafa2 (Er bizal
mas) négyszög alakú szemé
lyi pecsét.

4. A határon túli magyar 
nyelvváltozatok sajátossága
inak a megjelenítése nem a 
magyar nyelvváltozatok kü
lönbségeit kívánja a hangsú
lyozni, és semmiképpen nem 
a különfejlődést szolgálja, hi
szen éppen ezért tartják a 
határtalanítás programban 
résztvevők fontosnak, hogy a 
magyar nyelv szótáraiban, ké
zikönyveiben jelenjenek meg 
ezek az elemek, és nem kü
lön regionális jellegű magyar 
nyelvi szótárakban. A külső 
nyelvváltozatok szavai sem
miképpen nem azzal a céllal 
jelenítődnek meg lexikográfi
ai munkákban, hogy kiszorít
sanak más magyar köznyelvi 
szinonimákat, hanem éppen 
a rokonértelmű szavak sorát 
gazdagítják a nyelvi változa
tosságjegyében.

A külső régiók magyar 
nyelvváltozatainak megjelení
tése a szótárakban, kéziköny
vekben szimbolikus jelentő
ségű, mivel az államnemzeti 
koncepció helyett a kulturális 
nemzet fogalmát helyezi elő
térbe, lévén hogy a magyar 
nyelvterület határai nem es
nek egybe a jelenlegi ország
határokkal, hogy a magyar 
nyelvi és kulturális nemzet 
nem azonos a magyarorszá
gi magyarok közösségével. 
Ugyanakkor ez a szótárírá
si eljárás azt is sugallja, hogy 
a határon túli régiók magyar 
nyelvváltozatainak közhasz
nálatú, írásban is megjelenő 
szavai, kifejezései a mai ma
gyar nyelv teljes jogú elemei. 
Ugyanakkor a nyelvi sokszí
nűség elismerése a magyar
magyar párbeszédet és nyel
vi toleranciát is erősítheti, a 
„különbözőség méltóságának” 
a tudatát, ahogy Sütő András 
mondaná.

Ugyanakkor nemcsak az 
egymás jobb megismerése, 
hanem a magyarországi és a 
külső magyar nyelvváltoza
tok hatása is kölcsönös lehet, 
hiszen minden nyelvváltozat 
érték, és minden nyelvválto
zat sokszínű és sokrétegű, és 
„ami a peremen van, semmi
képpen sem csak nyelvi kacat, 
és ami Budapesten vagy szer
te az országban van, nem csu
pa nyelvi tündöklés” (Péntek 
János).
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E sszé az esszérő l
Que sais-je?, tudhatom-e? -  a gondolat 

nem csupán az esszéalapító Montaigne 
vissza-visszatéró' kérdése, hanem az ol
vasásra ajánlott könyvön keresztül mind
annyiunké. A volt, a van, a lehetne tu
datlanságainak elgondolkodtató, választ 
nem váró, sokkal inkább magatartást kö
vetelő' kérdése. Elszámolás a „belső világ
gal”, számvetés a külső körülményekkel, 
önmagunkhoz intézett, másokkal meg
osztott gondolat. E kettő találkozása ma
ga a kísérlet.

Ezt az élményt nyújtja Szilágyi Júlia 
legújabb könyve, amelynek központi kér
désfelvetése egyben címként is szolgál: 
Lehet-e esszét tanítani? Megtörténhet, 
hogy felelni nem tudunk rá, nem me
rünk, nem szokás, de ettől még szükség- 
szerű a kérdezés, mert terepet nyújt ah
hoz, hogy az esszével, ezzel a szubjektív 
irodalmi beszédmóddal foglalkozzunk. 
Ezt az adósságot törleszti le a szerző, 
amikor a Versenymű égő zongorára című 
könyvének kötetzáró kérdését e mosta
ni könyvnek egyenesen a címlapjára he
lyezi. Mindannyiunktól kérdez, klasszi
kusokkal együtt válaszol, nevelve tanít. 
Könyv által, szavakkal, érdeklődéssel, tu
dás iránti alázattal, pedagógiai érzékkel. 
Személyesen. Ettől több ez a mű, mint 
egy átlagos, lapokból összefűzött, borító 
közé kötött könyv. Lapjain az élőbeszéd 
természetessége, a vitakedv tisztasága 
szólal meg, sajátos hangon, sajátos eszkö
zökkel. íme egy könyv, amely méta- a ja
vából: esszé az esszéről.

Ha e beszédmód meghatározására tö
rekszünk, bizony nehéz fába vágjuk a fej
szénket. Már az első lapokon azzal szem
besülünk, hogy tulajdonképpen nem is 
műfaj, illetve nem úgy műfaj, mint a re
gény vagy a dráma, amelyhez Márai sze
rint környezet, díszlet és keret kell. Az 
esszé, a napló vallomásos jellege más
hol, másképp születik, valahol „az erdei, 
tóparti magányban”, ahol „nincs »mű
faj«”, nincs rendszerezés. Erre a hang
ra mondja Babits, hogy líra, az idősebb 
Schlegel pedig azt, hogy „intellektuális 
költemény”. Bárhogy közelítjük meg, egy 
olyan beszédmódot írunk le, amely a ki
tárulkozásról, a reflexív magatartásról 
szól. Az élőbeszéd megkapó természetes
sége, a forma nyitottsága, az értekező lí
ra többlete teszi kalandossá, újból és új
ból hatóvá, elgondolkodtatóvá. Mássá.

Talán nem is hitte volna Montaigne, 
hogy ilyen súlyú stílust teremt, ami
kor 1580 március elsején Les essais cí
mű könyvével lerakta alapkövét az új 
beszédmódnak. A próbálkozások, kísér
letek jelentésű szó alátámasztója annak 
a hangszínnek, amely Montaigne egész 
művének sajátja, és amely épp attól ér
dekes, hogy „nyitottságot sugall, termé
keny és állandó felülvizsgálatára biztat 
mindannak, ami mereven-véglegesen 
lezárna -  mit is? -  egy-egy gondolat
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sort, annak eleven áramlását, árnyalá
sát, akár módosítását, ha azt a monda
nivaló kibontása megköveteli. Vajon nem 
ez az első olyan mű, amely betekintést 
enged a műhelybe, ahol készül, miköz
ben készül?” -  kérdezi Szilágyi Júlia. 
Könyvében először a Montaigne-i esszé
hang bemutatásán keresztül sejteti és 
kimondja, hogy az esszé tulajdonképpen 
próbálkozás, kísérlet, folytonos készen
lét. „Valami a cél és eszköz között. Nem a 
tökély, hanem a hozzá vezető út öröme.” 
Az alkotásnak e szubjektív tartomá
nya viszont nem csupán Montaigne sza
bad ember illemtanába illik bele, ahol 
az író egyben tárgy is, olvasó is, s az ön
arckép maga a világkép. Nem, a szavak 
hajlékonysága, személyessége azon írá
sokba is belopakodik, ahol egzisztenciá
lis kérdések, megdöbbentő helyzetleírá
sok, kényelmetlen események feszülnek 
egymásnak. A szépprózától a regényig 
bárhol helyet kaphat az esszé, „elhárít- 
hatatlanul jelen van tehát, a legkülön
bözőbb műfajokkal szimbiózisban vagy 
parodisztikus viszonyban, szólhat bár
miről, múltja van, mielőtt története len
ne, előéletére is emlékeztethet azzal, 
hogy viliódzó színeiben az előadó szava 
észrevétlen szerzői írásmóddá alakul, a 
hallgatóság olvasóvá.” -  olvashatjuk a 
bevezető szövegben.

Ezt a széles kört láttatja a szerző, ami
kor könyvében a legkülönfélébb kerete
ket, stílusokat, hangokat és műfajokat 
hozza össze, rámutatván arra, hogy mi
lyen távoli dolgokat, mennyire más stí
lusban kapcsolhat össze ez a beszédmód. 
Borges írása némi ironikus nosztalgiával 
a krimiről, annak intellektuális eredeté
ről szól. Székely János Ars poeticájában 
a kétely költőjeként számol be a költé
szet hitelvesztéséről, a költészet időhöz 
kötött és időfeletti sorsáról. Más esetben 
a novellisztikus esszén keresztül ért
jük meg, hogy Cs. Szabó László Millais 
pályaképét miért tragikomédiaként is
merteti az utókorral, de arra is fény de
rül Thomas Mann műhelyvallomásá
ban, hogy hogyan számol el a német író 
életének azzal a tizenhat évével, amely 
alatt a József-tetralógiát írta. Ugyanez 
a forma Bretter György tollán keresz
tül be tud mutatni egy zsögödi temetést 
1968-ban, s bármilyen meglepő, Gabriel 
Liiceanu esszényelve arra is képes, hogy 
a kilencvenes évek Bukarestjének sze
métjéről elmélkedjen. Mintha nem is 
ugyanarról a műfajról, beszédmódról ér
tekeznénk. Pedig igen. Épp ettől olyan 
nyitott, szabad, személyes a forma, tág a 
megnyilatkozási lehetőség: „mindez be
lefér, éppen mert nem mint események 
szertefutó vagy elfogult krónikája fog
lal egybe sokféle nézetet és tapasztala
tot, hanem mint az értelemnek, a szelle
mi önállóságnak, a lélek szabadságának 
műfaja” -  írja a szerző.

■UOMP-rMSS K U C C '  KOMME

Minekutána az említett esszéken ke
resztül külön fejezetekben rávilágít olyan 
fontos kapcsolódási pontokra, mint példá
ul esszé és szóbeliség, tárgy és stílus, az 
esszé mint szellemi magatartás, az utol
só két fejezetben nagyobb terjedelmű epi
kus formákban elemzi az esszé helyét. 
Ily módon kerül például egymás mellé az 
esszé és a regény, az esszéregény. Akár 
Németh László, akár Marcel Proust mű
vét figyeljük, beleegyezőleg rábólintha
tunk Szilágyi Júlia meglátásaira, misze
rint az esszézóna szétfeszíti az epikumot, 
az esszé ideje a regényben felfüggesztett 
idő, s még sorolhatnánk a hasonlóan ér
dekes és érvekkel alátámasztott észrevé
teleket, úgy, ahogyan az utolsó fejezetben 
is, amikor a széppróza és bölcselet között 
mozgunk. Ezeken az oldalakon olvasói
— sőt, miért ne mondhatnánk azt, hogy 
hallgatói -  lehetünk Sartre önéletrajzi 
esszéregényének, A szavaknak, annak a 
folyamatnak, amely egyszerre történet és 
értelmezése a történetnek, amelyben a fi
lozófiai szakkérdésből emberi létkérdés 
válik, a szavak írót teremtenek. Végül 
pedig ott áll Camus Sziszüphosz mítosza, 
amely egy új nyelv, egy új esszéforma al
ternatíváját hordozza magában. Maga a 
szerző is nyomatékosítja ennek jelentő
ségét, amikor Montaigne kapcsán azt ír
ja, hogy sokáig azt az esszémodellt hitte 
mércének, egészen addig, amíg megis
merkedett Camus-vel, az elkötelezett esz- 
szével, az egzisztencialista esszével. Majd 
folytatja a feltárulkozást: „A reveláció an
nál megrázóbb volt, minthogy egybeesett 
ifjúkorom szellemi ébredésével. Újabb év
tizedeknek kellett elkövetkezniük, hogy 
megértsem, hogyan élik túl a remekmű
vek a szellemi divatokat, amelyeknek for
mát adnak és olykor tekintélyt. A forma 
az esszé volt, a tekintély forrása meg a 
tekintély -  minden tekintély -  tagadása. 
Vonzó keveréknek tűnt.”

Talán éppen ezek azok a megnyilat
kozások, amelyek megkülönböztetik 
Szilágyi Júlia hangját más írók, más esz- 
széírók hangjától. ír  egy könyvet, fölvet
-  mások által inkább kerülendő -  kérdé
seket, szellemiekben gazdagít, miközben 
folyamatosan önmagunk olvasási módjá-
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Skandináv belülnézet 4.
val szembesít. Elsősorban nem a nagyon 
jól összeválogatott szöveggyűjtemény
től jó a könyv, bár meggyőződésem, hogy 
ezen is sok múlik, hanem a szerzőnek at
tól a gördülékeny, őszinte, széles művelt
séggel és a dolgokra való érzékeny rálá
tással rendelkező íráskészségétől, ami 
belülről fakad, ami elvehetetlenül saját
ja. Esszéiben esszékre reflektál, úgy ke
rül párbeszédbe más szerzőkkel, hogy 
azok szövegeit boncolgatja, s közben saját 
magáról is beszél. Elárulja például azt, 
hogy „A filozófiának két nagy mondani
valója van a számomra, aki nem vagyok 
filozófus: 1. a világ értelmes és értelmez
hető, 2. a világ értelmetlen és értelmez
hetetlen. Minden igyekezetem, hogy csak 
az egyiket vagy csak a másikat fogadjam 
el, hiábavaló, mert féligazsághoz vezet. 
Nem elégít ki. A kettő együtt igaz. Az eg
zisztencializmusban az a legszebb, hogy 
következetlen. Értelmetlennek tétele
zett, abszurd világot értelmez. Heroikus 
és nevetséges vállalkozás!” Lehet-e en
nél személyesebben és mégis tapintattal, 
távolságtartóan indítani egy Sartre-ról 
szóló szöveget? Aligha. A belső és külső 
látás, a személyes hangvétel és az egye
temes tudás együtt mozognak, egymás
ba játszanak, így válik sokszor a valóság- 
értelmezés akarva-akaratlan kritikai 
(ön)reflexióvá.

Kétségtelenül kell Márai, Babits, 
Montaigne, Szerb Antal, Székely János, 
Camus és sokan mások, hogy közelebb ke
rüljünk az esszé hangjához, fogalmához, 
de ma már nem egész a felsorolás Szilágyi 
Júlia neve nélkül. Mindannyiunk öröme, 
hogy könyve által most mi is megízlelhet
jük azt, amit egykor egyetemi hallgatók 
tapasztalhattak a különleges hangulatú 
esszeisztika órákon. Lehet, hogy a könyv 
elolvasása után sem fogunk választ kap
ni Que sais-je? típusú kérdésekre, de meg
győződésem, hogy már a kérdés tovább
gondolása, önmagunkban való forgatása 
is termékeny eredményre juttat, jó be
szélgetésekhez vezet.

Hogy lehet-e esszét tanítani? Van-e 
a belső világnak didaktikai vezérfona
la, élményekhez idomult módszertana? 
A válasz nem egyöntetű, de egy kísérle
tet megér. A minap egy nyugdíjas öreg úr 
azt válaszolta nekem, mikor látta, hogy 
mi a könyvnek a címe, amit a diófa alatt 
olvasok, hogy „áh... nem, nem. Nem le
het”, aztán pár másodperc csend követke
zett, s kérdéssel folytatta a beszélgetést, 
azt hiszem, elsősorban önmagától kérdez
te: „Vagy mégis? Igen? Lehet? Ezen eddig 
nem gondolkodtam” — mondta, s mosoly
gott.

Ennek a könyvnek épp ez a lényege. 
Elgondolkodtat, bevon a kísérletbe, va
lami régit másképp mond el, újat hoz, 
s úgy teszi le végül az olvasó a kezéből, 
mint aki olvasott esszét az esszéről, s ma
ga is kedvet kapott az esszéhez, vagy leg
alábbis megértette, hogy miről is van szó. 
Beavatottá válik.

Szilágyi Jú lia : Lehet-e esszét taní
tani? Esszék. Kolozsvár, Komp-Press 
Kiadó, 2007

Doppler 2.
A két Mizo-tejnek álcázott Erlend Loe- 

ikerkönyv második darabja a norvég fo
gyasztói civilizációból kivonult főhős 
további kalandjain túl további szerep
lőkkel ismertet meg, akik fontos szerepet 
fognak játszani a két könyv végső tanul
ságában.

A további szereplők ugyanis, eltérő
en az első kötetétől, ami a melléksze
replőkkel inkább csak Doppler alakját 
rakta hangulatkeltő és néhol kiegészítő 
jelleggel körbe, itt a Doppler projektjével 
egyenlő hangsúlyú és jellegű, saját pro
jekteket visznek. A projektek párbeszé
déből pedig az első kötet le nem zárt, de 
az ígéretet továbbra is fenntartó tanul
ságához képest egész más összkép kere
kedik ki. Valahogy direktebben céloz
za a második rész, talán már mintegy a 
megfelelő felvezetés birtokában is, a so
rozat absztraktabb alapkérdését, ami a 
Loe-ra jellemző mesterségesen egysze
rűsített, rontott nyelven az ’igaziság’ 
kérdéseként lenne leírható, illetve, egy- 
gyel beljebb, akként a kérdésként, hogy 
egyáltalán fel lehet-e tenni ma egy ilyen 
kérdést. A második kötet szereplői egy- 
egy nekifutást ábrázolnak annak, hogy 
valamiféle igazság irányába mozdulja
nak el az amúgy a jelentőségteljesség
től -  a valamilyen igazság-vonatkozás 
értelmében vett jelentőségteljességtől -  
kiürült életükből.

Fontos megjegyezni, hogy ebben a 
könyvben a szereplők még kevésbé hús
vér alakok, mint a sorozat első köteté
ben. Létfontosságú dramaturgiai részle
tek maradnak kidolgozatlanul, a fikció 
egysége szempontjából mintha egy fé
lig elkészült színpadon egy félig kész 
próbát néznénk, a rendezői utasítások
kal és a próba szüneteiben elfogyasztott 
tízóraival együtt. És van egy új szereplő 
is: míg az első részben Doppler beszélt, 
egyes szám első személyben, s a re
gény nyelvének ’rontásai’ csak mintegy 
a Doppler valóságába be-betüremkedő 
háttérként voltak jelen, a második rész
ben színre lép egy meglehetősen erősza
kos, pofátlan elbeszélő, aki Erlend Loe 
néven mutatkozik be, s láthatólag ked
vét leli abban, hogy teljesen eldönthetet- 
lenné teszi, hol él többrétegűén jelenté- 
ses rontással, kiművelt írói trükként, és 
hol csapja le az olvasói figyelem felpat
tanó labdáját csak azért, mert egyszerű
en lusta, vagy esetleg egyenesen buta, 
mint a föld. A könyv hemzseg az elbe
szélői kiszólásoktól, odacsap a kritiku
soknak, megbeszéli az olvasóval a sze
replői jellemek felépítésének részleteit, 
majd zárásképp az ’író’ saját életébe is 
bepillantást nyújt.

Vegyük sorra tehát a könyv szereplőit 
és igazságkeresési projektjeiket.

Időrendben az első szereplő, aki meg
jelenik, egy új figura: Máj Britt, a svéd
országi Eda járás legidősebb vénasszo
nya. Boldogult férje a Volvo legsikeresebb 
nyergesvontatójának, a Globetrotternek 
az eszmei szerzője volt végtelen ingázá
sai során, ezért azonban semmilyen elis
merésben nem részesült, amit Máj azóta 
is felró a Volvónak. Később Máj mint öz
vegy háztartásbeli, hullámospapagájok 
tartásában lelte örömét, egyszer azonban 
rájött, hogy levágja a papagájok csőre fö
lötti dudort, pusztán esztétikai okból, kö
römollóval. A dolog egy régi ellensége ré
vén -  róla is lesz szó -  kitudódott, s azóta 
hivatalosan eltiltották a hullámospapa
gájok közeléből. Ez az általa igazságta
lannak érzett fordulat hozta, hogy Máj 
Britt lokálisan és globálisan is tudatá
ra ébredt a társadalmi és politikai viszo
nyoknak, s azóta fokozott aktivitással 
vesz részt mind a járási, mind a globá
lis ügyek tárgyalásában. Kibulizott egy 
internetkapcsolatot és egy számítógépet, 
és saját honlapon értesíti a világot a sze
rinte fontos ügyekről. Mindezek mellett 
még azt kell tudni róla, hogy kínzó ízüle
ti fájdalmaira alternatív gyógymódot ta
lált, a marihuánás cigarettát, így pár éve 
már folyamatosan be van szívva, magáé
vá tette a rasztakultúra fontosabb eleme
it, maximum hangerőn hallgatja a reg- 
gaét, és meglehetősen boldog.

Máj Britt szomszédja, Van Borring, 
régi nemesi család sarja, aki neme
si degenerált gyerekkorát a cserkészet, 
a próbatételek és a szabad ég alatt al
vás iránti lelkesedéssel kompenzálja. 
Gyerekkorukban szüleik az osztálykü
lönbségek miatt megtiltották, hogy Máj 
Britt és Van Borring együtt játsszanak, 
azóta ellenségek. A könyv meglehetős 
tárgyilagossággal részletezi Von Borring 
béna szokásait, míg egyszer az elbeszélő 
(hangosan) úgy dönt, hogy innentől kezd
ve kedvezőbb fényben tünteti fel őt -  és 
valóban: ezután értesülünk arról, hogy a 
madarak megfigyelése iránti szenvedé
lye mélyén egy gyerekkori élmény lapul, 
amikor az osztály leggyengébb futója
ként megszégyenülve elesett, és meglá
tott egy madarat. A madár még neki is 
szép, gondolta megalázottságában a kis 
Borring, és attól kezdve visszatért az ön
bizalma, sőt,, edzett cserkész vált belőle. 
„És miután Van Borring Varmland egyik 
legjobban bebútorozott otthonából jött, 
szinte automatikusan ez volt a követke
ző gondolata: és ha valami megszúr ben
nünket, hát nem mindketten ugyanúgy 
vérzünk? Ha valami csiklandoz, nem 
ugyanúgy nevetünk?” — szól az elbeszé
lő vigyorgó kommentárja, a megvilágo
sodások egyfelől mindig adott szituáció
ba ágyazott, másfelől nyálas voltáról. De 
Van Borring nem csak azért szimpati-

folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
kus, mert megértettük a madarak irán
ti, talán egyszerű, de mégis mélyen em
beri rajongását, hanem azért is, mert 
mint kiderül, cserkészfőnöki életét a fia
tal fiúk iránti vonzódásának folyamatos 
megtagadásában élte le. Erkölcsös életet 
élt, belátta, hogy kora még nem érett meg 
vágyának befogadására. „Tudta, mi a só
várgás”.

Doppler, szegény, ezekhez a szerep
ükhöz képest egyre inkább veszít mind 
kidolgozottságából, mind érdekfeszí
tő voltából. Az erdő svédországi végén 
kilyukadva Máj Britt házába ütközik, 
ahol egy ideig egész jól elvan a vénasz- 
szony füvén, igaz, emiatt elveszti a fia 
és a szarvasa bizalmát, s mindketten ott 
is hagyják. Máj Brittel ugyan lefeküd
ni nem hajlandó, amit a nő kissé nehez
ményez, de azért naphosszat versenyez
tetik Svédország és Norvégia értékeit, és 
szidják a világot, amit Máj Britt egyetlen 
szóval így kommentál: Babilon -  a rasz- 
takultúrában nem járatos Doppler pedig 
beszívva bólogat, bár nem érti ezt a nyel
vet. Összességében Doppler pályafutása a 
regény során azzal a mondattal jellemez
hető, hogy a dolgok ’kicsúsztak a keze kö
zül’. Ez a mondat igen sokszor előfordul 
a könyvben, mind Dopplerre, mind az el
beszélőre, mind Borringra stb. vonatkoz
tatva. Lehet, hogy a könyv szerint ez egy 
elég általános állapot.

Dopplert tehát adott ponton Máj Britt 
átküldi egy döglött madárral Borring 
kertjébe, de ott a helyzet valahogy át
alakul, a vénember behívja magához, el
határozza, hogy mintegy utolsó tanítvá
nyaként újra embert farag belőle, hiszen 
látszik rajta, mennyire el van tévedve. Az 
elbeszélő elironizál azon a lehetőségen, 
hogy a kiképzés folyamatát egy zenés in
zertként lehetne ábrázolni a könyvből ké
szült filmben, de aztán végül elhatáro
lódik ettől a műfajtól. A finálét később 
egyébként zenés-filmes inzertként oldja 
meg.

Doppler számukra eddig elképzelhe
tetlen módon alárendelődik a cserkész
kiképzés béna módszereinek, majd egy
szer csak azon veszi észre magát, hogy a 
kirótt hosszútávfutó feladat végzése köz
ben már Borring látókörén kívül sem la
zít, sőt. Rohan, „mint az állat”. Itt egy le
hetséges elmélyülési ponton vagyunk, az 
elbeszélő el is mélázik azon, vajon miért 
rohan Doppler. Mint mondja, lehetne azt 
gondolni, hogy azért rohan, mert fogalma 
sincs már, hogy merre hány óra, és vég
re valaki igen határozottan megmond
ta neki, hogy mit csináljon. Szép képe a 
kétségbeesésnek, igazságkeresés-ügy- 
ben. John Barth Az út vége c. modern re
gényében ki is van fejtve ugyanez az öt
let, ott a főszereplő egyszer csak nem bír 
felállni egy pádról, mert minden mozdu
lat mellett ugyanannyi érv szól, szó sze
rint testileg lebénítja az értékválság. Ott 
egy kuruzsló néger pszichiáter segít raj
ta, éppen azzal, hogy értelmetlen, de ha
tározott direktívákat jelöl ki a számára. 
De Doppler esetében nem jutunk ilyen 
messze: az elbeszélő azzal zárja le az el

mélkedést, hogy igen, el lehet ilyesmiket 
képzelni, de az igazság az, hogy Doppler 
egyszerűen rohan, és nem tudja se ő, se 
mi, hogy miért. Az erdő túlsó felén egyéb
ként találkozik az épp ott füvezgető Máj 
Brittel, akivel később együtt indulnak 
Borringhoz, és a sztori könnyedén, az épp 
elkezdődött narratíva logikáját észrevét
lenül földbe taposva, új irányt vesz.

Doppler futásának jelentőségéhez 
azonban érdemes még kicsit visszatérni. 
Nem csak róla szól ez az epizód ugyan
is, hanem egy másik szereplő, az elbe
szélő igazságkeresési projektjéről is. 
Doppler vágya az első könyvben az volt, 
hogy végre egyszer már ne legyen okos. 
Nem akar következtetéseket végigvin
ni, tekintettel lenni, átlátni, általában 
az emberek egymás felé fordulása által 
kitermelt hiábavalóságok tömegével fog
lalkozni. Hagyják békén. Oktalan akar 
lenni, csendes, mint az erdő. Az elbeszé
lő számtalanszor végrehajtja ezt a lerázó 
technikát a második könyvben: elkezd 
valamit, vagy csak ígér, esetleg csak fi
gyelmeztet egy korábbi hibájára, az
tán ellöki az olvasói érdeklődést azzal, 
hogy egyébként most lusta ezzel foglal
kozni, vagy tudják mit, ő ehhez túl buta, 
hagyják békén, és kész. A Doppler futá
sa esetében is ez a helyzet. Közben pedig 
az egyszerűsítési láz alól kivillanni lát
szik néha magának az elbeszélőnek az 
irodalom igazságára vonatkozó projekt
je: hogy lehessen újra nagy kérdésekről 
megszólalni, valamennyire közvetlenül, 
áttörve az igazságkeresésről szóló be
szédek undorító hagyomány-tömegeit -  
amelyek közben újra meg újra a szájára 
jönnek, és tulajdonképpen ironikusan, 
de kétes örömmel ezekkel játszogat el 
mindkét regény során. Amit értünk, de 
a kérdés újrafelvetése és a korábbi vála
szok játszatása között óriási különbség 
van. Az írás igazságra, vagy másképp 
mondva, jelentésre törekvését mint pro
jektumot ugyanolyan kegyetlenül keze
li a könyv, mint az összes többi változa
tot. Nekifut, sejtet, szégyellősen lecsapja 
a labdát, aztán ismét feldobja. Doppler 
egyre kartonfigurásodó jelleméről nem 
tudtunk meg mélyebbet a futás-jelenet
ben, utána viszont Máj Britt és Borring 
között egy egész kidolgozott értékvita 
kezdődik, ami nagy részében a nyelv és 
jelentés területén folyik. Borring egy já
tékot javasol, ahol összetett szót össze
tett szóra kell mondani, úgy, hogy egy- 
egy tagjuk azonos legyen. Máj Britt 
csapong, asszociál. Borring dühös, hogy 
miért nem tartja  be a szabályt. Az asz- 
szociáció is jó szabály, mondja Máj Britt. 
Majd, mikor Borring átáll az általa java
solt elvre, és a „csukamájolaj” hívószóra 
a „bélrendszerét asszociálja, Máj Britt 
vihogva bedobja, hogy „köcsög”. Borring 
felelősségre vonja, hogy megint nem ta r
totta tiszteletben a játékszabályt, Máj 
Britt viszont tisztázza, hogy azt értet
te meg éppen, hogy Borring buzi. A je
lentés azért komoly dolog, mondja ez a 
rész. Kivéve, ha itt is csak a Máj Britt- 
féle (unalmas, jól kidolgozott) alternatív- 
ság sekélyes pszichoanalízis-kultúrájá
nak egy jelenetét láthattuk épp.

AZ UTAK
KIRÁLYA

Kitt i

Végül Doppler, mindenfajta mutatós 
kimenet nélkül, egyszerűen hazaveszi 
az irányt, mert „hiányzik” már a háza, a 
családja, a dolgai stb. Ez lehet lemondás 
a projektről, és ebben az értelemben ér
tékvesztés. Lehet egy olyan állítás, hogy 
hát végső soron mind ugyanabba a világ
ba vagyunk beépítve, és ezt nem tudjuk 
letagadni. Vagy, ami az elbeszélő-szerep
lő igazságprojektje szempontjából len
ne jelentéses, lehet egyszerűen a jelentés 
újabb stoppolása. Nem tudjuk, hogy mit 
keresett, mit talált vagy nem talált meg, 
és most visszatér, de nem világos, miért. 
A jelentés stoppolása ambivalens írói tel
jesítmény: szólhat a tétek feladásáról, az 
előlük való elzárkózásról (újabb posztmo
dern regény minden kilépési vágy meg- 
előzöttségéről), vagy lehet magára az iga
zság-kérdésre adott megoldás-javaslat is: 
tiszteletből elhallgatni.

Sok mindent lehet belehallani ebbe a 
hallgatásba is. Az utolsó oldalon egy élet
képet láthatunk Erlend Loe, az író éle
téből. Ugyanolyan unalmas, családi, fo
gyasztói élet, mint bárki másé. De azért 
áll fel épp az íróasztal mellől, mert a szü
leit kell üdvözölnie, akik látogatóba ér
keztek: „Kiszaladok és megölelem őket” -  
zárul a könyv. Persze, van szeretet azért 
ebben az egész földszintes katyvaszban, 
lehet nyugtázni a mondatot. A végső ösz- 
szkép egy a vártnál nagyobb művészet
tel felépített pozícióé, az ’igaziság’ iránti 
igény peremén. A világért nem merész
kedne persze ennél beljebb, amitől a do
lognak valóban akár a létező, nyálas iga
zság-konstrukciókat is átszakító tétje 
lehetne. Ezt Loe szerint nem lehet meg
csinálni. Ha az a kérdés, hogy milyen új 
megértést ad át a könyv: a totojázás meg
értését adja át. Jó; de nem nagyon jó.

Erlend Loe: Doppler, az utak királya, 
Scolar Kiadó, Budapest, 2008. Fordította 
Lőrincz Balázs Bendegúz.
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Októberi évfordulók
1 — 120 éve született Vasile Demetrius román író

200 éve halt meg Thomas Thorild svéd költő'
2 -  130 éve született Kristóf György irodalomtörténész
3 -  70 éve halt meg Antonin Klastorsky cseh költő
4 -  30 éve halt meg Erdélyi József költő
5 — 110 éve született Sinkó Ervin délvidéki író
6 — 185 éve született George Henry Boker amerikai író 
7 -3 5  éve halt meg Fodor József költő

380 éve született Joachim Oudaen holland költő 
20 éve halt meg Sőtér István irodalomtörténész 

8 -  320 éve született Johann Ulrich König német költő 
40 éve halt meg Emil Petrovid román nyelvész 
570 éve született Bernardo Pulci olasz költő

9 -  35 éve halt meg Gabriel Marcel francia író
1 0 -  70 éve született Szilágyi István író
11 -  100 éve született Csontos Vilmos felvidéki költő

100 éve született Alexandru Sahia román író
12 — 60 éve halt meg Alfred Kerr német író
13 -  185 éve született Lisznyai Damó Kálmán költő

110 éve született George Mihail Zamfirescu román író 
14-370 éve halt meg Gabriel Chiabrera olasz költő 

120 éve született Katherine Mansfield amerikai írónő
15 -  85 éve született Italo Calvino olasz író

90 éve született Constantin Giurescu román történész 
260 éve született Christian Stolberg svéd költő

16 -  35 éve halt meg Ingeborg Bachmann osztrák költőnő
300 éve született Albrecht von Haller svájci költő 
120 éve született Eugene O’Neill amerikai drámaíró 

17-70  éve halt meg Kari Kautsky német politológus 
110 éve született Simon Vestdijk holland író 

18 -  40 éve halt meg Gereblyés László költő 
19-70  éve halt meg Borisz Sztyepanovics Zsitkov orosz író 
20 -  130 éve született Barta Lajos író 
2 1 -8 5  éve született Mihail Gafita román kritikus 

130 éve született Krúdy Gyula író 
300 éve halt meg Petrőczi Kata Szidónia költőnő 
450 éve halt meg Giulio Cesare Scaligero olasz humanista

22 -  70 éve halt meg Ernőd Tamás író
190 éve született Leconte de Lisle francia költő

23 -  320 éve halt meg Charles Du Gange francia történész
135 éve született Lampérth Géza író

24 -  210 éve született Massimo D’Azeglio olasz író
190 éve született Dimitrie Gusti román író 
450 éve született Szymon Szymonovicz lengyel költő

25 -  40 éve halt meg Jean Schlumberger francia író
140 éve született Tokutomi Róka japán író 
85 éve született Tóth István költő

26 -  335 éve született Dimitrie Cantemir román tudós
27 -  460 éve halt meg Jan Dantyszek lengyel költő

270 éve született James Macpherson skót költő 
110 éve halt meg Nagy István történész

28 -  100 éve született Albert Maltz amerikai író
340 éve halt meg Augustin Moreto y Cabana spanyol író

29 -  135 éve halt meg Georges Feydeau francia író
390 éve halt meg Walter Raleigh angol író

30 -  120 éve született Jiri Hausman cseh író
150 éve született Duiliu Zamfirescu román író

31 -  30 éve halt meg Becsky Andor író
260 éve született Iglesias de la Casa spanyol költő 
120 éve született Szentmiháliné Szabó Mária írónő

ZENE - A CSENDEN TÚL
C o n  a m a b i l i t a  A s z - d ú r b a n

Régi meggyőződésem, hogy 
nem mi megyünk a műalkotások 
felé, azok jönnek el értünk és visz
nek magukkal ellenállhatatlan 
erővel.

Beethoven művei a legismer
tebbek, legnépszerűbbek a vilá
gon. Nem hiszem, hogy a világ 
legtávolabbi sarkában élők között 
akadna valaki, aki soha nem hal
lott volna erről a különös hang
zású névről. Lehet, hogy semmit 
nem tud róla, csak ezt a nevet, és 
akkor is van valami sejtése arról, 
hogy ez a személy az emberiség 
egyik legfantasztikusabb jelensé
ge. Emlékszem, hogy mélyen fel
háborodtam, amikor láttam, hogy 
egy filmben, amely egy hatalmas 
szentbernáthegyi kutyáról szól, 
ezt a valóban kedves, szeretetre 
méltó élőlényt Beethovennek hív
ják. És a film ideje alatt ezerszer 
el is hangzik a neve. És ha felira
tos a film, akkor a szemünkbe is 
belevésődik a kezdőbetű robusz
tussága, a rákövetkező két e lebe
gése, majd a th sejtelmes fuvalla
ta, végül a hosszan elnyúló OVEN 
térbeli kicsengése. Kilenc betű 
muzsikája, vagy találóbb kifeje
zéssel élve kilenc tétel szimfóniá
ja. Súlyos hangzások, égbe emelő 
kicsengések furcsa, de gyönyörű 
játéka ez a név.

Mostanában, hosszú évek 
után, ismét eljött értem néhány 
Beethoven-mű. Szonáták zongo
rára! Azt hittem, ismerem ezeket 
a magam által is sokat játszott, 
másoktól még többször meghall
gatott hangzáscsodákat. Azt hit
tem, hogy néhány közülük soha 
nem fog közelíteni hozzám, mert 
valahogyan nem láttam meg ben
nük azt, amit most hirtelen fel
fedeztem bennük. Nem is nagy 
művészek tolmácsolták ezeket a 
számomra fehér foltot jelentő szo
nátákat. Az opusz 31, nr. 1-es G- 
dúr szonátát egy diák tolmácso
lásában hallgattam újra, videóra 
rögzített mesterkurzus-felvétel
ről. Az ifjú művész személye va
rázsolta újjá számomra ezt a már 
majdnem „leírt” szonátát. Hogy 
lehet, hogy ezt így még sohasem 
hallottam? Mennyi minden ma
rad előlünk elrejtve életünk folya
mán -  sóhajtottam fel, de milyen 
jó, hogy mindig marad felfedezni 
valónk is.

Még egy szonáta-meglepetés ért 
az elmúlt napokban, Beethoven 
op. 110 Asz-dúr szonátája. Nem 
tudom miért, de ez a muzsika is 
azok közé tartozott, ami „nem jött 
el értem”. Egy külső véletlen irá
nyította a figyelmemet feléje: ar
ra kértek, mondjak róla néhány 
elemző mondatot. Nem szívesen

fogtam hozzá a mű partitúrájá
nak újraolvasásához. De aztán 
teljesen belefelejtkeztem. Különös 
az asz-dúr hangnem ethosza.

Lendvai Ernő, nagyszerű Don 
Carlos elemzésében, többször is 
utal az Asz-dúrra — himnikus 
kitárulkozást érez meg benne, 
megváltást, feloldozást. Mindez 
nemcsak Verdi operájára, de 
Beethoven asz-dúr zenéjére is jel
lemző. Az op. 110-es szonátájának 
elejére még külön odaírta, CON 
AMABILITA-kedvesen, szívélye
sen, szeretetteljesen. Ritkán olvas
tam partitúrában Beethovennél, 
vagy bármely más zeneszerzőnél 
ezt a kifejező utasítást. A modern 
zenéből mintha teljesen kiveszett 
volna magának az érzésnek a je
lenléte is. Magyarázom, hogy az 
egyszerű kezdő-korái énekszerű
ségén túl valami rejtélyes szép
ség munkálkodik a négyszólamú 
„kórus-letét” hangzásában. A „te- 
nor-basszús” a mélységben, tiszta 
kvintben csendül össze, a „szop
rán-alt”, magasan felette a nagy 
tere harmóniáját lebegteti meg. 
Mélység fölött járó, magasba szál
ló gondolat -  sugallja a muzsika 
és a kezdő akkord után himni
kus zengéssé fokozódik a beveze
tő ütem égi harmóniája. Az ösz- 
szhangzattan szigorú szabályait 
nagyon megtöri ez a kivételes szó
lamelrendezés. Próbálom a zon
gorán „összehozni” az elkülönü
lő hangzássíkokat. Borzalmas az 
eredmény: minden szabályos, de 
eltűnt a kifejezés minden szép
sége, csodája. Rejtély, hogy a mű 
írásakor már teljesen süket alkotó 
hogyan tudta ezt a finomszövésű 
harmóniasort ilyen kifejezővé ala
kítani. A belső' hallásunk fantasz
tikus zengés-zsongás, itt minden 
lehetséges, minden elképzelhető 
és megengedhető, viszont a külső 
hallásunk számára kodifikált re
ális hangzáshoz kell a hangszer 
segítsége. A billentyűk lenyomá
sával a motorikus ingerek is befo
lyásolják a hangzás minőségének 
a megválasztását, a belső „ZAJ”- 
ból való kifejezését. A belső hallás 
faragatlan márványtömb, külső 
hallásunkkal véssük ki belőle a 
hangzásszobrot. Beethoven soha
sem hallotta ezeket a késői műve
ket reális (fizikai!) valóságukban, 
és mégis tökéletesek e szobrok. 
Olyan ez a jelenség, mintha egy 
vak szobrász csak tapintással 
alakítaná ki szoboralakját. A zon
gorista is ujjai finom érintésével 
tapintja ki hangzásszobrainak vo
nalrajzát, vajon a zongoraművész 
Beethovennek is ez lenne az egyik 
alkotói titka?

TERÉNYI EDE
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HOL-
Október 3-5. között hatodik alka

lommal rendezik meg a gyergyószár- 
hegyi írótalálkozót. A résztvevó'k ezút
tal is foglalkoznak a magyar irodalom 
utóbbi két évének jelenségeivel, témái
val, fontosabb könyveivel, kitűnő' alko
tóival, a meghívottak eló'adásai alap
ján. A rendezvényen jelen lesznek az 
írók könyveit illusztráló képzőművé
szek, akik kép és irodalom közös lehe- 
tó'ségeiró'l, az intermédiáról beszélnek. 
A találkozó főbb eseményei: október 
3. -  A magyar irodalom jelenségrajza 
2006-2008, előadók: Dr. V. Gilbert Edit 
(Pécs), Prágai Tamás (Budapest), Dr. 
Balázs Imre József (Kolozsvár), Lovas 
Ildikó (Szabadka), Németh Zoltán 
(Pozsony); október 4. — Intermedia. 
Találkozás a könyveinket tervező' és il
lusztráló képzőművészekkel, a beszélge
tést Irsay Zsolt és Bogdán László mo
derálja; a Várad folyóirat előadóestje, 
színhely: a Lázár kastély lovagterme. 
Életműdíj-átadás, laudatio.

Joskar-Olában (Oroszország, Mari 
Köztársaság) 2008. szeptember 10- 
tó'l rendezték a X. jubileumi Finnugor 
írókonferenciát. A rendezvénysoro

zat 1989-ben, Joskar-Olában indult. 
Két évente ülésezik, változó színhelye
ken: Espoo, Eger, Lohusalu, Sziktivkár, 
Szaranszk, Izsevszk, Hanti-Manszijszk, 
Petrozavodszk. A szokásoknak megfe
lelően a Magyar írószövetség a mosta
ni konferenciára is delegációt küldött, 
amelynek tagjai a tanácskozás előtti na
pokban a moszkvai Magyar Intézetben 
tartottak irodalmi estet.

Faludy György élete és művésze
te elevenedett meg szeptember 16-án 
két fiatal művész tolmácsolásában, a 
budapesti VÁM Design Centerben. A 
Faludy Versszínház anyagát a 2006- 
ban elhunyt Kossuth-díjas költő mű
veiből állították össze. Nágel Kornél 
grafikusművész irodalom ihlette met
szetei szolgáltak a Turek Miklós ál
tal előadott darab díszletéül. A monod
ráma 80 perce alatt a néző végigjárta 
Faludy Györggyel egy emigráns ma
gyar világpolgár életének főbb helyszí
neit: Afrikát, az Egyesült Államokat, 
Párizst, Londont és természetesen 
Magyarországot, az ÁVH celláit és 
a recski munkatábor poklának „víg” 
napjait.

Sitt

Compania Na^ionalá Loteria 
Romänä SA sprijinä financiar 
programele Uniunii Scriitorilor din 
Románia dedicate Centenarului 
Societätii Scriitorilor Romäni.

loteria
Aromana

A Román Nemzeti Lottó Társaság 
SA anyagilag támogatja a Romániai 
írók Szövetségének azon ünne
pi megemlékezéseit, amelyeket a

*Szövetség a Román írók Társasága 
Centenáriuma alkalmából rendez.

Epitheton  
ornans I.
VÍZSZINTES
1. Karl Friedrich Gaus ragad

ványneve. 11. Kozmetikai márka.
12. Nem kell több. 13. Gond, prob
léma. 14. Ósdi, elavult. 16. Monda. 
18. Reggeltől estig tartó gyerek
rendezvény. 20. Magasodik. 21. 
Félédés! 22. Szigorú mohamedán 
böjt. 24. Muzsika. 27. Bőrbe fest, 
rajzol. 29. Véletlenül talál. 30. 
Költői mutatószó. 32. Kissé kacsá
zó! 33. A deutérium és az irídium 
vegyjele. 35. Kilométer, röviden. 
36. Központi csillag. 38. Börtönbe 
csukás. 41. Szakasztott. 43. Ilyen 
tó az Arai. 45. Személyes névmás. 
46. Rég élt előd. 48. Á messze le
vő. 50. Apró élősködő állatka. 52. 
Idegen női név. 53. Mely szemé
lyek? 55. Skandináv férfinév. 57. 
Hálóesztena belseje! 58. Alighieri 
Dante ragadványneve.

FÜGGŐLEGES

1. Éva társa! 2. Mozgató, indít
ványozó -  angolul. 3. Addig üsd..., 
amíg meleg! (szólás). 4. Nagy (ösz- 
szeg). 5. Közteherfizetés kivetése.
6. Rangjelző előtag. 7. Közterület. 
8. A beleegyezés szava. 9. ... Kóbó, 
A homok asszonya című regény ja
pán írója. 10. Lombos növény. 15. 
Ásvány, oktaéderit. 17. Vízpára. 
19. Páviánfej! 21. Dal, nóta. 23. 
Egyfajta növénnyel sűrűn benőtt 
állóvízben tenyésző. 25. Innen más
hova. 26. A fizika ága. 28. Balti nép 
tagja. 31. Majomfajta. 34. Labdát 
magasan, hosszan a fejére eme
lő. 37. Köszönésforma. 39. Zavaros 
óra! 40. Az első ..., beszéde kezdeté
től. 42. Barnásvörös. 44. Csemetét 
földbe dug. 47. Dudás nép. 49. 
Vissza: elődei. 50. Vonatkozó név
más. 51. Pubban mérik! 54. Zamat. 
56. Antonov-gépek jele.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 17. számá
ban közölt Rájuk ragasz
tották című rejtvény meg
fejtése: A szőke nyíl; A 
lovagkirály; A táltos fiú. 948410 000065 39
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