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CSÍKI LÁSZLÓ 
1944-2008
Pár nappal azelőtt, hogy végleg eltávozott, telefonon keresett, bará- 

tilag, de kurtán, tárgyilagosan újságolta, hogy október elsején délután 
az írók Boltjában tartják új regénye könyvbemutatóját. Te is ott leszel 
— kérdeztem óvatosan —, vagy dedikáljak helyetted? Az évó'dés, bár kí
nos tapasztalatok sugallták, utólag kissé rosszízűnek tűnik, mert a kö
zeli végzet képe rémlik föl benne. De hát végül tényleg nem ment el sa
ját könyvének bemutatójára. Mint ahogy kapcsolatait mellőzve jó ideje 
baráti találkozásokról, szakmai rendezvényekről is ígérete ellenére 
rendre távol maradt. Egy idő óta már semmiben nem kívánt részt ven
ni, sehol sem kívánt személyesen megjelenni, és jelét sem adta, hogy 
magánya titkos szféráiból, ahova konokul becsukta magát, bárhova is 
kikívánkoznék. Senki nem értette, örök talány marad, miért.

Úgy ment el bizony, mint aki már régóta nem közöttünk élt.
Pedig élete sokáig nem volt talány. Erdélyi évtizedeink alatt neve 

fiatal szerkesztő korától fogva fogalommá vált, mint aki a legnyitot
tabb, legmegbízhatóbb, legkiegyensúlyozottabb pályatársaink közül, 
ír t verset, prózát, tanulmányt egyaránt azonos színvonalon, szemé
lyiségében is egy ígéret többletével, azzal, hogy talán valamivel több 
is rejlik benne, mint amennyit minden mesterségbeli tudásával érté
keiből éppen közvetíteni kíván. Tisztelni, szeretni való volt mint iro
dalmár, szerkesztő és barát egyaránt, ismétlem: józan, megbízható és 
kiegyensúlyozott.

Egészen addig, amíg egyszer csak mintha már nem lett volna az. 
Mintha megbillent, elpattant volna benne valami. Ki tudja, micsoda, 
és ki tudja, miért?

Alakja elmosódottá, személyisége megközelíthetetlenné, baráti 
mivoltában elérhetetlenné vált. Kiegyensúlyozott legfönnebb annyi
ban maradt, hogy a magára szabott vesztegzárban kiegyensúlyozott 
konoksággal kereste az elviselhetőség könnyű mámorát, mígnem a 
mindennapok ismétlődésében a kellemes fuvallat lassacskán pusztító 
örvénnyé vált. Régi-új szokásait jóhiszeműen a túlélés gyakorlatának 
szánta, pedig tudhatta, a megoldásnak hitt kísérletbe mások is rend
szerint belepusztulnak. Hacsak titokban nem éppen erre számított.

Valami kibékíthetetlen baja támadhatott a mindenséggel, benne sa
ját magával, hogy végül már nem bírt, vagy nem akart szót találni 
a világgal. Nem lévén szenvedélyekkel megáldott mozgékony ember, 
e végzetes nézeteltérés szorításából nem volt hova, mibe menekülnie. 
Csak mindig ugyanoda, szokásai, betegségei és személyisége nehezé
kei közé, a fekete lyuk szingularitásába, ahonnan -  ha szeretetünk né
ha el is érte ott a mélyben -  jó ideje már halk üzenetek sem érkeztek 
el hozzánk.

Leszámítva utolsó könyvét, amelyet ki tudja, mikor volt ráérése, 
kedve megírni, talán túl a létező időn, a nap titkos huszonötödik órájá
ban, újfent átlátszatlanná téve alakja körül a talányok burkát. Belőle 
már hiába is várnánk kérdéseinkre kései válaszát.

Megjelent a Holmi 2008. 10. számában
BODOR ÁDÁM

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-szám a 3012. 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A porban, térden...
A z  u t o l s ó  u t á n i  l e v é l  C s í k i  L á s z l ó n a k ,
valahova a más(ik)világba
Kedves Laci, am ikor péntek dél

előtt, a szárhegyi írótábor előadóter
mében megcsendült a K ántor Lajos 
telefonja, valam i m iatt rossz elóerze- 
tem  tám adt, m int m ostanában annyi
szor -  hiszen a hírek itt köröznek kö
rü lö ttünk , s a maroktelefonok 
jóvoltából el is érnek, még el sem tud
tam  hessegetni, am ikor visszajött 
Lajos, sápadtan  súgta, hogy az éjjel, 
hogy szóval elmentél oda, ahonnan 
nincsen visszatérés, két nappal h a t
vannegyedik születésnapod előtt. 
Kimentem, ü ltünk  Ferenczes 
Istvánnal a küszöbön, sírás fojtoga
to tt, a szúró napsütésben egyre előt
tem  vibrált az arcod, siettél, gondol
tam  őrjöngő dühvei, ami soha nem 
volt jellemző rád, elm aradt beszélge
téseinkre  gondoltam, feltám adtak 
életünk különböző színtereken zajló 
jelenetei, közben kijelzett az én mobi- 
lom is, megjött a KAF sms-e is, a 
rém álom nak tűnő  h ír valósággá vál
tozott. Négy évvel ezelőtt, a címet ros
sz szokásom szerint Tőled kölcsönöz
ve, Háborúk címmel írtam  Neked egy 
levelet, a megnyugvás ösvényeiről, a 
messzi távolba... Mielőtt rá térnék  a r 
ra, hogy miféle háborúkról is van szó, 
a nekünk eddig m egadatott békeidő
ben -  még annyit, mivel egy idő u tán  
különböző városokban éltünk, leve
leztünk is, bár soha nem v ittük  tú l
zásba. Talán m ert tudtuk, m agánle
veleinket nemcsak a címzett olvassa. 
Ezért Te, a belügyes esztéták  éber k í
váncsiságát kielégítendő, egy időben 
sim a levlapokon tudósítottál a válto
zásokról, legalább nem kellett tököl
niük  a boríték felbontásával, am i mi
a tt nem csak muszkaföldön já r t  lassan 
a posta. Érdekes, ott, a századfordu
lón, gyorsabban já r t, Csehov 1899. 
december 31-én ír t  levelet bátyjának 
Szentpétervárra és 1900 jan u ár m á
sodikén m ár meg is kapta a választ. 
(Lásd Zsoresz Medvegyev: A levelezés 
titkosságát a törvény garantálja című 
tanulságos könyvét...) A születésna
podra ír t  levelem a Háromszékben je 
lent meg, elődjénél, a Megyei Tükörnél, 
árnyékodban kezdettem el az újság
írást, am it Te, sorsod úgy hozta, idő
ben hagyhattál abba... Akkoriban, a 
ha tvanas évek végén, a reklám m e
gyében, ahogyan sokan nevezték szű- 
kebb p á triánkat, változni kezdett a 
világ, s a hajdani, nem is oly régi, em
lékeinkben elevenen élő, patriarkális

kisváros épülni kezdett, a korszak 
szellemében a tülekvésnek, megjelen
tek  a betonkártyavárak, megjelentek 
a gyárak is, Vári A ttila, aki vásárhe
lyi lévén ham arabb kezdhette átélni 
ugyanezt, egy este a Súgásban, a 
Darkó Zsiga asztalánál, a törzsaszta
lunknál jövőbelátóan vizionálta, m i
lyen is lesz Szentgyörgy harm inc
negyven év múlva. Most, szavait 
felidézve, tárgyilagosan állapíthatom  
meg -  mivel még mindég itt élek 
hogy még csak nem is tú lzott... Sőt! 
De mi nem figyeltünk rá, mi önfeled
ten  vívtuk háborúinkat szülő-kisvá
rosunkkal. Nem véletlen, hogy éppen 
Háborúk címmel vallottál egyszer 
Sepsiszentgyörgyről, egy Utunk év
könyvben, amely az írók szülőföldről 
szóló vallom ásait gyűjtötte össze. 
Akkor m ár Bukarestben éltél, egy bi
zarr negyedben, a töm bházak mellett 
egy hatalm as ré t te rü lt el, k iszáradt 
tómeder, zsombékos, mocsaras, nyá
ron valóságos szúnyogparadicsom. 
„Az én városom -  írod -  lassan  seny- 
ved. Túlságosan sok dolgot szeretek 
ott, s ez m egnyújtotta életét az éle
tem ben (...) M últja nem volt a város
nak, csak jó m últú családjai. Az 1848- 
as forradalom csupán annyit ért, 
hogy jóval u tán a  a városka díszpolgá
rává választo tták  a Turinban  élő öreg 
Kossuth Lajost...” Akinek képe ak
kor már, a jó öreg császár képe mel
lett volt a falon, döntően m eghatároz
va a kóros m agyar s ezen belül 
sajátságosán transzszilván szkizofré- 
niát. Igen, múltja nem volt városunk
nak, mi óriási lendülettel fogtunk 
hozzá m egterem téséhez, csakhogy 
Szentgyörgy mindég kimozdult a kép
ből, ta lán  ez te tte  b izarrá az egészet, 
kaland volt ez is, közben pörgött a 
történelem  mókuskereke, m egtörtént 
az ideológia, ki is múlott, de mindez 
nem te tt világosabbá sem m it... A 
Megyei Tükörnél, ahol indultunk, volt 
egy boldog, de lehet, csak emlékeink
ben megszépülő, szívszorítóan rövid 
időszak, am ikor hét költő dolgozott itt 
egyszerre. (Irigyei m ár csak ezért 
sem jósoltak nagy jövőt a lapnak s 
Dali Sándor főszerkesztőnek...) 
A kkoriban az újság glosszarovatában 
rendszeresen szerepeltek bökversek 
is, Te, a lombosodó, népszerű rovatot 
egy szatírával gazdagítottad, a szoci
alista  építkezések helyi hőskorának 
hódolván. Sepsiszentgyörgy nagy

„emlékművét”, a parkban éppen ak
kor épülő városi közvécét dicsőítet
ted. „Székely széket raknak , parknak  
árnyékába /, aki szorul, odaszorul biz 
az nagy bajában”... kezdődött a vers, 
a sorok kezdőbetűit felülről lefelé ösz- 
szeolvasva a boldog olvasó, valószínű 
őszinte és kaján örömmel lelhette fel 
a nagy építmény grandiózus kiötlőjé
nek és anim átorának, Szabó
Józsefnek a nevét. Aki egyebek, egyéb 
nagy érdemei mellett, akkoriban, a 
p á rt kegyelméből éppen Saint Georg 
City polgárm estere volt, és érthető  
módon, nem kifejezetten örült a ver- 
sezetednek. Sőt szinte megőrült tőle! 
A botrány m iatt távoztál Bukarestbe, 
Domokos Géza nyújtott mentőövet 
Neked is, m int annyi hajótöröttnek, a 
K riterion szerkesztője lettél.
Segíthettem  költözni, am ikor nagyjá
ból megvoltunk a bútorok felhordásá
val és elrendezésével, elm entünk au
tóbusszal a Berlinbe. Kisfiad gyors és 
trag ikus halálával kezdődhetett éle
tedben az a törés (de erről ne, ne itt 
és ne most, ne mindég m indent elsiet
ve, ne mindég m indent idő előtt...) -  
riad tan  forgott körülöttünk, ezek ho
gyan beszélnek, bám ult rán k  
döbbenten... A zután is, ha 
Bukarestben tartózkodtam , s ez elég 
sű rű n  megesett, sokszor lehettem  
vendéged. O tt voltam a nagy ciátlaní- 
tá s  előtt is. A poloskák széles sorok
ban vonultak fölfelé a falon. 
Papuccsal, légycsapóval felfegyver
kezve lestük őket, m ásik kezünkben 
a rum os pohár. Szaporodtak, egy
m ást ta k a r tá k  az árulkodó vörös fol
tok a falon. Elképzeltem a domnu avo- 
cat incifinci feleségét, am int 
bizonyára baby doll-ban várakozik, 
kezében rózsás papucsával, a la ttu n k  
egy emelettel. Röhögtem. Beier Laci 
bűzlő nyúlbőrei nyekeregtek és bűz-
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lőttek  a huzatban, a balkonon. (Majd 
m egszáradnak, eladja, sok pénze lesz, 
jól berúghatunk  végre. A  dolgok m a
gyarázata  egyszerű, m aguk a dolgok 
bonyolultak.) Tündöklő volt a nyár. A 
kiszáradt tó felett szúnyograjok kö
röztek s Te, m iután  eloltottuk a v il
lan yt (Beier volt ott, Szaniszló...), 
hogy a gyanútlan  poloskák népván
dorlása ism ét m egkezdődhessen, egy  
tengerparton  látott fehér lóról m esél
tél, m eg-m egszakadó részletekben, 
u gyan is három -négy perc u tán , v il
lan yt gyújtva ü töttük  a poloskákat, 
ahogyan értük, és m egint elölről... 
E zt az élm ényedet egy  versben is  
m egírtad: „Legszebb ajándékom egy  
fia ta l ló fu tása  volt hajnalban a suli- 
nai játszótér homokján, egyen lő  tá 
volságra a halászok fehér tem etőjétől 
s a rossz kocsm ától, hol három  lány  
pirosat kacagott egy este, jobbra az 
örömtől s a tengertő l, balra a kibújó 
nappal egy m agasságban , az árnyé
kok végén, szin te az égben.” Am ikor 
abbahagytuk  a rem énytelen poloska
vadászatot -  sokan voltak, a h ívatla 
nok álta lában  sokan van n ak  - ,  dúl- 
tan  a rum tól és az érzelm ek roham ától 
elaludtunk, álm om ban nyerítve ü ge
te tt a fehér ló, harm inchárom  év u tán  
valószerűtlennek  tű n ik  m indez. Az 
évek nagyítók  is, régi sérelm ek ta 
karn ak  régi örömöket. A rádióból. 
Ism ét zu hantunk  -  kappanhangon  
üvöltözött a haza akkor m ég sokáig  
legszeretettebb fia. Va facem  tótul? 
Valóan m egtettü n k  mindent? -  kér
dezte Szan iszló  vagy Beier, term észe
tesen  a falon széles sorokban m ene
te lő  poloskákra gondolva. V agy nem? 
E gy kelet-európai, hajnalban, am úgy  
is azt képzeli, hogy sokat tud a v ilág 
ról. A titkait. A rejtelm eket, a szöve
déket, a hálót. E stére rendszerint k i
derül, hogy ez a sok is m ilyen kevés. 
De ezt m ár a m ásv ilág i Súgás a szta 
lán ál beszélhetjük majd meg. A m úgy  
sem  vagy egyedül, jövünk  m i is, 
Kormos verssorait mormolva: „...de 
sem m i vész gyerekeim  /  sajnálnotok  
fölösleges /  v ilágokat varázsolok / 
am ikor akarom ...” Te például, az 
Adam Adamban így: „Akkor m ár be
tem ették  az üzem udvar alá az új gép 
sort, m ert beszereln i nem  m aradt idő, 
arra rakták  a gyeptéglákat, ü ltették  
a fenyőket. É jszaka festették  zöldre 
őket, közben a lám pafénnyel pettye- 
zett h ideg sötétséget néztem , és m in
denfélére gondoltam , am ire tilos egy  
idő óta, de főként az időre. A sötétben  
hallottam , ahogy a föld a latt dolgoz
nak a gépek, tom pán zúgva őrlik a 
talajt, benne a g ilisz ták a t m eg a ren
geteg  üvegcserepet. Em eletnyi m ély
ségben önm agától beindult az új 
üzem , h ata lm as üregeket term eltek  
benne a közülünk évek óta e ltü n ed e
ző em berek.” N eked egyébként m in

dég is „fejgondolataid” (lásd Adam 
Adam) vagy vezérdiliid  (Beier bará
tu n k  kedves ideillő  kifejezése) tám ad
ta k ... írá s közben jön m eg az étvágy  
és m ennek el újabb üregekbe, a föld 
alá zárt em berek, ak ik  eltűntek. 
M inden ilyen em bernek, na jó, m in 
den m ásodiknak  van  családja is, szü 
lei, felesége, szeretői, gyerekei, a föld 
a la tti üregek im agináriu s h iánnyá  
változnak  a társadalom ban, ettő l v i
szont az árvák tényleg árván m arad
nak, m iközben Te rollereden -  lásd  A 
hajtány cím ű szentgyörgyi beszélye- 
det -  csorogsz lefelé a Barom hegyről, 
a színház irányába. Ez azért is külö
nös -  egy  álom ban élünk, am elynek  
lám , holnapra h a lá l a neve -  m ert 
azok az itten i dolgozók, ak ik  m ég nem  
tű n tek  el az üregekben, alaposan  
m egváltoztatták  a tegnap  Gábor 
Áron, m ára, tán  a szobor m iatt, M. 
V iteazu l tér képét. M ár sem m i sem  
olyan, m int am i közös városunkban, 
a föld e páratlan  helyén gyerm ekko
runkban volt... H am vas B éla ugyan  
Korinthoszról mondja ezt, de én m ért 
ne érthetném  Szentgyörgyöt alatta?  
Vagy felette? M adártávlatból, repülő
ről, helikopterről nézve tényleg szép  
lehetett ez a tér, csak mi nem  voltunk  
m adarak és nem  repülőről néztük. 
(Hogy m ost m ilyen, arról jobb nem  is  
beszéln i, évek óta bontják, m ostani 
állapotában bom bázások u tán i h e 
lyekre em lékeztet...) A rövidnadrágos 
kisfiú , aki voltál, közben fékez a sz ín 
ház előtt, sorsára hagyja a rollert, 
egy plakát köti le figyelm ét, nohát 
m eséljünk, tolószékes, fezes öregurat 
bám ul, „nagypapa látn i akar benne
tek et” —, igen  későbbi időben bem uta
tott drám ád plakátját figyeled, de ez 
m ár egy  m ásik  történet, először fő
szereplőd, V isky Árpád m ent el, azó
ta  is hallom , hajnalban felriadva, 
am int bokáit összeveri a szél, am int a 
városszéli erdő egyik  fáján lóg, s n é
hány hónapja rendeződ, Seprődi Kis 
A ttila . M egvártak volna, ta lán  k issé  
m égis elsietted , Laci, persze ott leg
alább nem  leszel egyedül. A Súgás  
törzsasztalából, am ely annyiszor tá n 
colt és táncoltattuk  rajta poharainkat 
-  nem  m aradt sem m i. Szétszéledt a 
társaság , k i m áshová távozott, ki az 
elágazó ösvények kertjébe (Borges). S 
az a szta lt se érinthetem  meg, eltüzel
h ették  azóta. H át az árnyakat idézge
tem . Itt vann ak  m ind, ak ik  m ár soha  
többé nem  lehetnek  itt, utolsó p illan 
tásukba, utolsó szavukba zárva. B elő
lünk  m eg úszóm ester is lehet, Laci, 
sarkutazó. E ltűzhetünk  Polinéziába, 
ahol táncol a hu llám sapkás tenger. 
N agyapáink  nyom át kereshetjük Szi
bériában. Sám ándobok, szóljatok! 
Fényképezkedhetünk tovább, ebben  
az in fan tilis , új évezredben. Idáig ők 
m ár nem  ju thatn ak  el, legalábbis

CZEGŐ ZOLTÁN  

Egyre könnyebb
Csiki László emlékére

Még egy gesztenye is
ez az ősztől fényezett mosoly
Egy bimbó is
Egy-egy kéz érintéséről nem is szólva 
És a sok apró gyermek a gurulók 
emberi mosolytól politúrozottak 
mind fölkészítik az új ember megtermésére 
az asszonyt

Anyák halála nem 
de a barátok halála szépen s óvatag 
fölkészít észre sem veszed 
Készít téged is a túlnani gyülekezőre 

Halálod a neve
És ahogy elmennek szerre rendre ők 
ki kell mondanod
és egyre könnyebb lesz kimondanod

-  Vajon ő hogy csinálta 
Vajon nekem hogy fog mindez

mindaz menni
Marad a végül is

Már nemcsak harmadik út nincs
de második se
A sorrend érdekel már
Hogy a sorrend a sorsodat megsegítse
És amikor a félelem helyébe lép
a kíváncsiság
észre sem veszed hogy egyre könnyebb 
Egy gödörnyi belenyugvás 
Fő hogy az enyéim maradjanak hátra 

Nincs más

2008. október. 6.

nem látjuk őket (hogy oda tú l m i van, 
nem  tudjuk, ha m egidézlek, majd m e
sélsz?), de am ikor Szentgyörgy, 
B ukarest, Kolozsvár, B udapest tető it 
vérbe borítja az alkony, m egjelennek  
m égis, poharaik k iisszák . M ár Te is 
Velük vagy, Laci. „Voltam én m ár m á
ig  annyiféle / jogom  van végre m ás 
rem ényre” -  írtad egy  versedben, né
hány éve. H át nem  tudom. N em  ér
tem . Ü lök Ferenczes m ellett, a szár
h egyi szálló  lépcsőjén, a szúró napon  
és hallom  a hangod és lá tlak  is téged. 
A fehér lovat vezeted  kantárszáron, 
lehajtott fejjel és nem  tudok sírni. 
„Voltam én m ár m áig annyiféle / m a
gam  ellen , m agam  perében, /  jogom  
van végre m ás rem ényre, /  hogy gya
nú árnyéka ne érjen, /  kacagd a bú
m at szabadon s a véget, /  legyél tő lük  
nálam  boldogabb, /  suga lltam  feketén  
fehéren, /  tudod te, m it ér egy  gondo
lat, /  k inek  kezén, lelkén az ítélet, /  
nagyobb leszek  a porban térden.”

3



HELIKON

Csíki Lászlóra emlékezünk
„Lélekben sehol sem tudtam letelepedni”
-  Annak idején a Gaál Gábor irodal

mi körben meg sem szólaltál, én legaláb
bis 1965-ig nem hallottam a hangod. 
Udvariasan és -  nekem úgy tűnt -  unot
tan hallgattad az eszmecserét. 1967-ben 
viszont, amikor összebarátkoztunk, már 
egészen jó beszélőkéd volt. Mi történt 
közben?

-  Fellázadtam udvarias és bárgyú mi
voltom ellen. Hallgatagságom egyéb
ként rettenetesen csapongó fantáziát 
tak a rt, rá  kellett hogy neveljem ma
gam a rendszeres gondolkodásra, s er
re a folyamatos beszéd látszott a leg
jobb eszköznek. Azóta életelemem lett 
a párbeszéd. Nem vagyok meditativ al
kat, szükségem van a rezonó'rre ahhoz, 
hogy gondolkozzam.

-  Forr ás-köteted fülszövege szerint 
1965. november 5-én jelent meg első ver
sed az Utunkban. Nehezen jutottál el a 
közlésig?

-  Könnyen. Verset kamaszkoromtól 
kezdve írtam, de gondosan igyekeztem 
titkolni. 1965-ben Farkas és Király már 
két éve költőnek számítottak, én távol
ról néztem elsó' forrongásukat, s féltem 
megmutatni nekik a verseimet, nehogy 
kinevessenek. A vakációban Costine§ti- 
en elmondtam néhányat egy irodalom
mal nem fertőzött erdó'mérnök-hallgató 
ismerősömnek, s azt mondta, szerin
te ezek jó versek. Hárm at leírtam  kö
zülük, s beküldtem az Utunknak. Nem 
kaptam rájuk választ, de ősszel egy 
kiadósabb poharazgatásból bátorsá
got merítve, felmentem a szerkesztőség
be, és számon kértem Márkitól a verse
ket. Azt mondta, azért nem válaszolt, 
m ert gyanús volt neki, hogy a bélyeg
zőn Konstanca szerepelt, postacímnek vi
szont Sepsiszentgyörgyöt tüntettem  fel, 
s vele már szúrtak ki úgy, hogy kimá
solt verseket álnéven küldtek be. A ver
seim ugyanis jók, s ha valóban én írtam 
őket, hozzak még. Nem értettem ugyan, 
hogyha jók, miért nem közölhetők, de ír
tam még egyet, az megjelent... Forrás
szerző is könnyen lett belőlem, ezt különö
sen most, szerkesztőként tudom felmérni. 
Máig sem értem, hogyan kerülhettem 
bele az 1968-as kiadói tervbe anélkül, 
hogy valakivel tárgyaltam volna a kö
tetről. Csakis azzal tudom magyarázni, 
hogy abban az időben divatban voltak a 
fiatalok — 1968-ban kilenc Forrás-kötet 
jelent meg —, s névsor szerint valóban 
elől álltam. Amikor felfedeztem, hogy 
beharangozták a könyvemet, felhívtam 
Bodor Pált, az Irodalmi Kiadó igazgató
ját, és megkérdeztem, nem történt-e té
vedés. Azt válaszolta, küldjem azonnal 
a kéziratot. Egy hét a la tt kiegészítet
tem életművemet 1500 sorra -  ugyan
is 1965-ben eldobtam addigi verseimet -, 
s 1967 októberében postára tettem. 1968 
szeptemberében jelent meg a kötet, há
rom vers kivételével, melyek szerkesztés 
közben kimaradtak.

-  Életrajzot is mondok, jó? Az elve
imnek nem feltétlenül, de az életraj
zomnak merő ellentéte a gyökeresség. 
Pedig Sepsiszentgyörgyhöz igazán kö
tődhetnék, hiszen azonkívül, hogy ott 
születtem, eddig ötször laktam benne, 
ráadásul ott töltöttem életem legszebb 
időszakát mint a Tükör szerkesztője, 
mégsem adott okot rá, hogy megszeres
sem. Lehet, hogy ebben származásom
nak is szerepe volt, ugyanis én egy sze
mélyben az Osztrák-Magyar Monarchia 
csaknem minden nemzetiségét képvise
lem. Felmenőim között voltak lófó'k is, de 
anyámat Schillernek hívták, s akad a 
családban Moravcsik és Zan is. Nem tu
dom összeszedni az őseimet, mert mindig 
elmentek valahova. Nagyapám például 
Bukarestben született, de Szegedről ke
rült Sepsiszentgyörgyre. Fél-polgár, fél
értelmiségi, földtől elszakadt családban 
születtem, s gyerekkorom a családi ha
gyományokhoz képest is mozgalmasan 
alakult. Szüleim, alighogy apám meg
érkezett a hadifogságból, elváltak. En 
anyámnál maradtam, aki hol kántor, hol 
tanítónő, hol kasszásnő volt, s hogy egye
bet ne mondjak, tizenkétszer változtat
tam iskolát. Ingajáratunk két szélső ha
tárát Bukarest és Csíkszentdomokos 
jelentette, a súlypontját pedig 
Sepsiszentgyörgy. Mindenhol került ro
konunk, de sehol sem tudtam megme
legedni. Tulajdonképpen hálás kellene 
lennem a családnak, hiszen egy élet
re elláttak életanyaggal, de csak utó
lag tudok anekdotázgatni róla. Mindig 
irigyelem barátaimat, amikor falujuk
ról, otthonukról beszélnek vagy írnak. 
Nekem semmi okom sincs a nosztalgiá
ra. Hamar elszakadtam a családtól, és a 
szokásosnál jóval élesebb kispolgár-puk- 
kasztó kitörésekben harcoltam társa
dalmi eredetem ellen. Meg akartam va
lamiben kapaszkodni, de a város nem 
kínált fogódzót, inkább taszított közöm
bösségével és tunyaságával; ezért gyű
löltem meg, ahogy a kamasz gyűlöli az 
apját, mert úgy érzi, gátakat emelt elé
je. Sepsiszentgyörgyön a század ele
jén azok is letelepedtek, akik elindultak 
Amerika felé, de csak idáig értek, és itt 
megteremtették azt az életformát, amely 
elképzelésük szerint kint várt volna rá
juk. Idegennek éreztem magam benne, 
s ezt az idegenséget többször is próbál
tam kiírni magamból. Legjobban talán 
Hazugok szigete című — kéziratban ma
radt -  regényemben sikerült. Ha megfi
gyelted, nagyon sok írásom alapképlete 
az egy város-egy ember viszony. Sokszor 
szememre vetették, hogy hőseim célta
lanul lötyögnek, s nem tudni, honnan 
jönnek, de évekig tartó  vágáns kor
szakomban, a már és még közötti peri
ódusomban én magam is így lötyögtem, 
annak ellenére, hogy nagyon vágytam 
kapcsolatot teremteni környezetemmel. 
Ha olyan városba érkezem, ahol nincs 
barátom, ma is reflexszerűen betérek 
az első kocsmába, s nem feltétlenül azért,

mert inni akarok. Sokáig dacból is ké- 
jelegtem abban, hogy sehonnan sem jö
vök és sehova sem tartozom.

-  A Tükör indulásakor mégis haza
mentéi Sepsiszentgyörgyre ...

-  Igen, mert Kolozsváron csak ígér
gették az állást, közben feleségem
mel és fiammal egy kamrában lak
tunk. Őszintén szólva, én csak akkor 
hittem el, hogy valóban lap indult 
Sepsiszentgyörgyön, amikor kezembe 
került az első szám. De ahogy megláttam 
a fiúk nevét, azonnal elfogott a nyugta
lanság. -  Menjünk — mondtam Király 
Lacinak, akivel akkor kezdtünk gyak
rabban elbeszélgetni. Csodálkozva né
zett rám: -  Miért? -  Hogyhogy miért -  
türelmetlenkedtem —, hiszen ott vannak 
a fiúk. — így mondtam, a fiúk, pedig jó
formán csak köszönő viszonyban voltam 
velük. Ennek ellenére nemsokára azon 
kaptam magam, hogy éjjel négykor egy 
vendéglő konyhájának pléhvel borított 
asztalán ülve igyekszem kibékíteni 
Farkast és Magyarit, s arról szónokolok 
nekik, hogy össze kell tartanunk, mert 
azért jöttünk Sepsiszentgyörgyre, hogy 
közösen csináljunk valamit. Csodaszép 
volt az első év, akkor éltem először kö
zösségben.

[...]
-  A kiadónál jórészt barátaid köteteit 

kell szerkesztened. Nem féltél attól, hogy 
ez túl kényes feladat lesz?

-  Induljunk ki abból, hogy a 
Tükörtől mások is kerülhettek  volna 
erre a helyre, s egyikük feladata sem 
lenne irigylésre méltó. A személyes el
lentétek jórészt elsimultak, igyekszem a 
helyzet előnyeit kihasználni: emberileg 
próbálom néha olyan dolgokra is ráven
ni őket, amelyekre szerkesztőként nem 
volnék képes. Az a módszerem, hogy a 
szerzőt meghívom a lakásomra, s ad
dig nem engedem haza, amíg rendbe 
nem tesszük a kéziratot. Éjszakára kap 
egy matracot, a feleségem főz nekünk. 
Kezdettől fogva harcoltam azért, hogy 
a szerkesztőnek legyen személyisége, s 
legyenek érvei, ne a kiadó emblémájá
ra hivatkozzon. („Kiadónk nem vállal-
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CSÍKI LÁSZLÓ

K észíte ttem  egy em léket m agam nak

Úgy állt maga az ágyasban, mint őszirózsa, 
egy lábon, kibomolva.
Ilyen évelő szerető kellene nekem, 
nyáron elvan egymagában, és kivirágzik, 
amint deresedik az idő, oly rövidek a napok, 
én is ki bírnám tölteni neki.

Nem tudom én most, fehér házuk előtt
miért állt a virágágyásban és miért éppen bal lábon,
talán jobb talpa lágyába tüske ment,
vagy mert kosarat tartott két kezében,
felemelt lábával intett, hogy harapós a kutyájuk,
vagy hogy odább a családi ebéd,
korán érkeztem a virágcsokorral, somlai borral.
Magamra gondoltam ott csupán, nem az élvezetekre, 
hogy mi lesz velem ősszel, egyedül, odahaza, 
és kitaláltam helyben egy magamnakvalót.

Őszirózsák az én házam előtt nőnek, 
a tetejébe maga irtózik az ilyen temetői virágtól.
Nem tudom tehát, hol áll majd nálam, ha meglátogat, hova

tegyem.
Mert azért lehet, maga mégiscsak őszirózsa, nem egyéb.

hatja az ön kötetének megjelentetését. 
Tisztelettel: X.Y.”)

[...]
-  Helyzetednél fogva áttekintésed kell 

hogy legyen a romániai magyar iroda
lomról. Hogyan látod a Kiadó szemszögé
ből?

-  Sohasem volt ekkora olvasótáborunk, 
s nem volt még ilyen közvetlen az iroda
lom kapcsolata az olvasóval. A százez
res példányszámban megjelenő Anyám 
könnyű álmot ígér, a 10000 példány
ban elkelt tanulmány- és verskötetek 
meggyőző érvek erre s hogy mennyi
re visszahat ez az érdeklődés az írói ter
mésre, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy egyes alkotók képtelenek dol
gozni, ha a Kiadó nem biztosítja záros 
határidőn belül kötetük megjelenteté
sét. Azt hiszem, irodalmunk legnagyobb 
erénye, hogy ezt a páratlan érdeklő
dést felkeltette és képes ébren ta r ta 
ni. Ennek az irodalomnak van néhány 
alapkönyve, van néhány nagyszerű író
ja, s van egy számbelileg elég népes 
középgárdája (itt nem a korosztályra 
gondolok), amelyből most többen is élre 
ugorhatnak. Túlzásnak tűnhet, de sze
rintem ha valaki ismerni akarja prob
lémáinkat, irodalmunkból nagy vonalak
ban tájékozódni tud.

-  Öt évvel ezelőtt az Igaz Szóban vi
tát provokáltál a nemzedéki kérdésről, s 
írásodat egyesek úgy értelmezték, hogy 
éles választóvonalat vonsz a Forrás első 
és második nemzedéke között. Valóban 
ez volt a szándékod?

-  Megítélésem szerint a két nemzedék 
együtt hozta magával mindazt, amit ma 
irodalmunk lényegének tekinthetünk. A 
különbség köztük nem érdembeli, nem 
színvonalbeli, hanem helyzeti. Szerintem 
az első nemzedék áttörése a kifejezé
si formában jelentett palotaforradalmat, 
számukra elsősorban erre adódott lehe

tőség -  azzal a meg
szorítással, hogy ezt 
csak indulásukra ér
tem. Fellépésük meg
könnyítette az utánuk 
jövők helyzetét. Ök a 
költészet felől indul
tak  az életnek, míg a 
második nemzedék él
ményvilágát alapve
tően meghatározza, 
hogy a köznapi élettel 
sokkal közvetlenebb 
kapcsolatba került. A 
mi nemzedékünk már 
fellépésétől kezdve le
hetőséget kért és ka
pott (a Tükörnél, az 
Ifjúmunkásnál) a té
teles közbeszólásra. 
Kétségtelen, hogy az 
első nemzedék nehe
zebb körülmények kö
zött indult. Lászlóffy, 
Szilágyi, Hervay in
kább rákényszerültek 
arra, hogy irigylésre 
méltó formakultúrát 
építsenek ki maguk
nak (én például első 
kötetem után kezd
tem azon tűnődni, mi 

is az a forma), annál is inkább irigylés
re méltót, mert azt hiszem, ennek kö
szönhetően sikerült nekik mindig meg
találniuk a hangsúlyos jelenlét módját. 
Véleményem szerint különben Szilágyi 
Domokos a legpolitikusabb költőnk, ép
pen azért, mert nem tételesen, hanem 
gondolatmenetével, szerkezeti és építke
zési eszközeivel politizál, költészetének 
szövetébe építi bele az üzenetét.

-  Rád személy szerint ki volt érezhető 
hatással költői arcéled kialakításában?

-  Nemzedékem legnagyobb élménye 
kétségtelenül József Attila költészete, és 
nemcsak azok a versek, amelyeket az is
kolában akartak a fejünkbe verni, ha
nem az a teljesebb József Attila-kép, amit 
egyetemi hallgató korunkban felfedez
tünk magunknak. Ez azonban számom
ra csak kiindulási pontot jelentett. Úgy 
érzem, József Attila és Kassák költésze
te között van kifeszítve az a kötél, amin 
végig kell mennem. Prózában az orosz és 
amerikai írókat szeretem, de nem tudom, 
tanultam-e valamit tőlük.

-  Négy köteted jelent meg: Esőt kaszáló 
(versek, 1968), Cirkusz, avagy búcsú az if
júságtól (novellák, 1971), Kellékek (versek, 
1972), Az idegen város (történetek, 1974). 
Fordításodban jelent meg Ivasiuc két nagy 
sikerű regénye, a Madarak és az Aradat. 
Elégedett ember vagy?

-  Egyetlen vágyam sem valósult meg, 
de minden vágyam megvalósítása fe
lé elindultam. Az lenne igazán jó, ha 
egyszerre teljesednének be, s nem kü- 
lön-külön. Szeretném egyszer kénysze
rű halogatás helyett szabadon felmérni, 
mire vagyok képes, anélkül, hogy mú
landó dolgokkal hadakoznék. A pilla
natnyi véleményem megjelent műveim
ről az, hogy az olvasó nem ismerhet meg 
belőlük: egy régebbi pályaszakaszomat 
tükrözik, s eléggé szedett-vedett köte

tekké álltak össze. De hosszútávú em
bernek tartom magamat -  jókora késés
sel indultam, ami a műveltséget illeti 
—, s hiszek abban, hogy könyveim egy
re jobbak lesznek. Rengeteg félbemaradt 
írásom van, melyekről még nem mond
tam le. Amikor leülök írni, sohasem tu
dom, mit sikerül elmondanom. Egyszer 
a Jóbarátnak akartam  rövid karcola
tot írni, így született meg legjobb írá
som: Az asszony, a férfi és a gyermek cí
mű húszflekkes elbeszélésem. Többfelé 
tapogatózom, keresgélek. Szeretem azo
kat az írókat -  például Déry Tibort -  
, akik minden művükben hangot válta
nak. Tapasztalatom szerint az ilyen írói 
„pálfordulások” mindig jól sikerülnek.

-  Ámítottad-e magadat valaha?
-  Lehet, hogy holnap rájövök a r

ra, hogy ez hazugság, de pillanatnyi
lag úgy érzem, életem egyetlen fontos 
dolgában sem hazudtam önmagámnak. 
Örvendek, hogy a Tükörnél töltött idő
szak felszabadító élménye óta arány
lag rugalmas lélek vagyok, s nemcsak 
magamat tudom mérsékelni, hanem ba
rátaim at is „összemérsékelem” Sokan 
járnak hozzám kiönteni a lelkűket, s a 
legkülönbözőbb emberekkel sikerül jó
ízűen elbeszélgetnem. Legtöbbet a hi
úságom ellen küzdöttem, így lettem 
„messzeláthatóan” szerény. Sohasem 
voltam féltékeny a kollégáimra, hiszen 
a tér korlátlan, semmit sem lehet elír
ni más elől. Legfennebb azon bosszan
kodom, hogy X. vagy Y. körül érdemte
lenül nagy port vernek fel.

-  Ismét költözöl, ezúttal Bukarestből 
Kolozsvárra. Mikor vetsz véget vándor
lásaidnak?

-  Ha nem lennének gyermekeim, ed
dig sem lett volna állandó lakhelyem, 
így viszont lakásomban élek, amely
be mindenkinek szabad bejárása van, 
s nekem is szabad kijárásom van belő
le. Minden ősöm tekergő alkat volt, én 
is az vagyok. Menő ember minden fér
fi. A feleségem hatodik érzékével meg
érzi, ha rám jön a mehetnék, s ő maga 
küld. Van, amikor két óra múlva ha
zamegyek, van amikor két nap múlva. 
Lélekben sehol sem tudtam leteleped
ni. A Tükör-korszakban egy évig azt hit
tem, csak Sepsiszentgyörgyön tudnék él
ni, a fővárosban is két-három évig jól 
éreztem magam, de... Kolozsvárral kap
csolatban sincsenek illúzióim, de a gye
rekek mégsem élhetnek úgy, ahogy én él
tem. Félek arra  gondolni, hogy egyszer 
be kell mennem egy városba, elszánva 
magamat arra, hogy onnan fognak elte
metni, mert félek, ha rám jön, mégis to
vább megyek. Sepsin egyszer eldöntöt
tem, hogy nem maradhatok, s bár csak 
egy év múlva mentem el, már nem él
tem ott.

-  Málnáson mégis házat szerettél vol
na építeni, télen is lakhatót...

-  Szüksége van az embernek egy kuc
kóra, ahova bármikor elhúzódhat. Tudod, 
a biztonságérzetem szempontjából...

R észletek  GÁLFALVI GYÖRGY 
M arad  a  láz?  c ím ű in terjú k ötetéb ő l 
(K riterion K önyvkiadó, B u karest, 
1977.)
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POMOGÁTS BÉLA

Horváth Imre (1906-1993)
Horváth Imre látszólag eseménytelen 

életet élt, hiszen ki sem mozdult szűkebb 
szülőföldjéről: a Partiumból. Margittán 
született 1906. november 4-én (Horváth 
Jánosnak, a neves budapesti irodalom- 
történésznek közeli rokonaként), Désen, 
1923-tól Nagyváradon tanult, magán- 
tisztviselő, majd újságíró lett, a nagyvá
radi Esti lapnál, a szatmári Szamosnál és 
Szatmári Újságnál, a nagyváradi Erdélyi 
Lapoknál, az aradi Reggelnél, végül a 
nagyváradi Magyar Lapoknál dolgozott. 
Riportokat, hírfejeket és tárcákat írt, a 
redakcióbán végzett napi robot emésztet
te fel erejét. 1938-ban búcsút mondott a 
szerkesztőségeknek, hogy csak verseinek 
éljen, és általuk tegye lehetővé az igen
csak szűkös megélhetést. A közéletben 
nem vállalt szerepet, tagja volt a váradi 
Szigligeti Társaságnak, szerepet vállalt 
az ottani fiatal írók Tíz tűz (1932) című 
antológiájában, verseket közölt az Erdélyi 
Helikonban és a Korunk ban — valójában 
egyetlen irodalmi mozgalomnak és tábor
nak sem kötelezte el magát.

Korai verseskötetei: az Örvény felett 
(1934) és a Hangtalan beszéd (1936) szin
te visszhang nélkül maradtak, későn ta
lált értő közösségre, valójában ekkor is 
az irodalmi élet peremén kellett élnie. A 
kisvárosi lét szűkös viszonyai, a szegény
ségnek kiszolgáltatott „szabad író” anya
gi gondjai között, távol az irodalmi élet 
tűzhelyeitől, nélkülözve a sikert és az el
ismerést, magányos tengődésnek érezte 
sorsát, elesettnek és reménytelennek tud
ta önmagát, önszemléletéről és helyzet
érzékeléséről egy 1935-ös írásának címe 
árulkodik: „A költő útja széplelkű dilettán
sok és hazug prókátorok között”. Valóban, 
úgy érezte, egyedül maradt, dilettánsok 
és prókátorok között, és kilátástalanul 
kell megküzdenie az önkifejezés, az író
vá válás gondjaival. Versei a társtalan- 
ság, a kiszolgáltatottság szorongató érzé
séről vallottak, az ellenséges külvilágtól 
elidegenedő „izolált én” helyzetét mutat
ták. Korábban enyhe romantikával, „fin 
de siécle” hangulattal, mint az Alkony 
Várad felett, „nem élet rossz rímekbe / ró
ni itt a Kőrös-parton, / hogy könny pe
reg a szívemre, / s haldoklik a beteg al
kony." Később lázadóbb szenvedéllyel, 
több nyugtalansággal szólott ugyanerről, 
például híressé vált verse, a Menekülés a 
fénytől soraiban: „Bort, nőt, nikotint ad
jatok! / Mérget, mámort, -  akármit, -  / 
csak ne lássam a fényt, amely / borzal
makra világít. / Nem nézhetek síri füvek 
/ sűrű, sötét sorára: / fedjen vakság vagy 
őrület / hermetikus homálya.”

Kilátástalan és elidegenült hely
zetében kora ifjúságának természetem
lékeit idézte fel, a panteisztikus filozófi
ában, pontosabban életérzésben keresett 
menedéket. Nosztalgikus vággyal fordult 
a természethez, az egyértelmű dolgok 
egyszerű és tiszta rendjét kereste benne, 
és minthogy minden ízében városi köl
tő volt, absztrakt és panteisztikus képet 
alakított ki róla, nem a természet konk
rétumait szerepeltette, hanem az elvo
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natkoztatott, sőt szimbólummá alakított 
„fát”, „virágot”, „levelet” és „madarat”. O 
maga is a „természet ideája” iránt érzett 
vonzódásáról beszélt. A természet ideá
ja egyszersmind jelképes erejű, a gyenge 
és esendő természeti jelenségeknek álta
lában társadalmi szimbolikája volt, és a 
füvekhez, fákhoz fűződő vonzalom a sze
gények, az elesettek iránt érzett részvét
ről is beszélt. A bukolikus ihlet valójában 
az emberi szolidaritás öltözete volt, mint 
a Fűért, fáért című, sokat idézett versben: 
„Éjjel-nappal, minden évszakon át / já r
tam magam fák és füvek között, / meg
hallgattam mindenik nyomorát, / s szí
vem velük szövetséget kötött. / (...) Főért, 
fáért halljátok hát szavam: / követelem, 
hogy igazuk legyen: / itt élni fűnek, fá
nak joga van,/ akár völgyben sarjadt, 
akár hegyen.”

A természet dolgainak felidézése ma
gában rejtett egy másfajta jelképessé
get is. Horváth Imre természetélményé
nek sajátos lírai értelme volt: az esendő 
és gyenge fák, füvek egyben a csendes 
helytállás, a viharokkal dacoló észrevét
len ellenállás szimbólumai. Földes László 
mutatott rá (Négysorosak világa -  világok 
négy sorban című tanulmányában) arra, 
hogy a félszeg költői lélek szakadatlan 
súrlódásban volt a valósággal, s ez a hely
zet az „elesettség s egyben a helytállás 
fonák állapotát" alakította ki. „Ha tehát 
— állapítja meg Földes — viszonya a világ
gal paradoxális (helyt kell állnom, mert 
esendő vagyok!) -  akkor legspontánabb 
életérzése vezeti az olyan jelenségekhez, 
amelyek rejtik-kínálják a paradoxális je
lentést (élnünk kell, noha halálraszántak 
vagyunk). Ilyen jelenségek: a füvek, fák, 
levelek, ágak, virágok, madarak, felhők, 
esőcseppek, harmatcseppek, árnyak.” A 
természetről kialakított képzetek ezért 
a költő helyzetének és filozófiájának köl
csönösségére utalnak.

Horváth Imrénél a szorongásos-elide
genedett közérzetet férfias etika ellen
súlyozta, idegeinek állandó borzongá
sát az ítélkezés bátor erkölcse egészítette 
ki. így lett belőle olyan költő, aki szün
telenül vitában állott a körötte élő vi
lággal. Átélte a személyes és a történel
mi lét nagy konfliktusait, mégis fölébe 
tudott kerekedni ezeknek, le tudta küz
deni félelmeit és meghasonlásait. Minél 
erőszakosabb és alattomosabb kihívások 
érték, annál elevenebb lett benne az el
lenállás szelleme, az ellentmondás ereje. 
A józan ész és a progresszív humanista 
erkölcs nevében utasította el a kor törté
nelmi fertőzéseit és kihívásait, a diktató
rikus rendszereket és a háborút. A har
mincas évek végén, a negyvenes években 
Horváth Imre is hangot adott a halálféle
lemnek, az általános pusztulás szoronga
tó víziójának és annak a csüggedésnek, 
amelyet az európai civilizáció várható 
bukásának akkori tapasztalata váltott 
ki az értelmiség széles köreiben (Nekik 
jobb. Féregsors, Péter-Pál című verseiben). 
Szorongó szívvel és lemondással tett ő is 
vallomást: „Halálfélelmem ez a vén tü

Horváth Imre -  Nagy Imre rajza

kör — / felém villan, töretlen tündököl, / s 
árulkodó fényében nézhetem, / mily gyö
nyörű vetkőző életem” (Halálfélelem).

A keserű vallomásokat azonban min
dig az ellenállás és az ellentmondás gesz
tusa követte. Horváth Imre ellenállása 
erkölcsi igényességében, moráljának puri
tán szigorában öltött alakot, egy feddhe
tetlen és kérlelhetetlen humanista morál 
nevében protestált az általános hanyat
lás közéleti, erkölcsi és kulturális jelensé
gei ellen, s ítélte el az erőszakot, a hábo
rút. E protestálás magányos volt ugyan, 
az „izolált én” helyzetében történt, még
is fenntartás nélküli volt, szinte hősi
es. „A fejed mindig fönt hordjad nagyon 
- l é s még az árnyad is fehér legyen!” — 
hangzott például az Ahogy a hattyú cí
mű vers: „Tiszta légy, mint a gyolcs, mit 
sebre kötnek. / Légy oly szabad, mint a be 
nem kötött seb” -  szólt a Ha egyszer han
god támad. Horváth Imrének a közéleti
történelmi helytállás erkölcsét sikerült 
megfogalmaznia ezekben az aforisztikus 
versekben.

Horváth Imre szinte mindig négy vers
sorba tömörítette tapasztalatait és felis
meréseit: a helytállás morális igénye és 
szenvedélye a négysorosokban öltött ala
kot. Korábbi kísérletek után 1938-39-től 
kezdve vette át a váradi költő lírájának 
vezető szólamát a négysoros. 1939-ben 
megjelent Elszánt kötelesség című verses
könyve nagyrészt már ebből az alakzat
ból épült, epigrammatikus tömörséggel, 
dialektikus szerkezetben fejezte ki köz
érzetét, így adott hangot tiltakozásainak. 
Már a korábbi versek meditativ csattanó
ja, kádenciaszerű lezárása is a négysoros 
formát ígérte, Horváth Imre ugyanis köl
tői anyanyelvét találta meg a négysoros 
vers szikár fegyelmében, belső rendjében, 
a végsőkig tömörített kifejezés nemes 
próbáiban. Ahogy barátja és kritikusa, 
Korvin Sándor megjegyezte: „négysoro
sokban gondolkodik”.

A négysoros fegyelmezett és tömör fo
galmazást kívánt, valójában egyetlen 
aforizmával fejezte ki az összetettebb 
gondolatot. Maga Horváth Imre is az in
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tenzív totalitás formájának és lehetősé
gének tekintette. „A világot -  mely tága
sabb, mint hittem -  / hogy lehetne négy 
sorba tömörítnem? / Mielőtt a munká
ba belevesznék / felmutatok tisztán egy 
porszemecskét” -  írta 1963-as Ars poeti
cájában, valóban költészettan gyanánt. 
Régi és gazdag tradíciót vállalt ezzel, az 
epigramma hagyományát: a klasszikus 
disztichont rímes jambusokkal felváltva 
fogalmazta meg csattanós ítéleteit, afo- 
risztikus felismeréseit. A négysoros köl
temény igen gazdag költészettörténeti 
hagyományokra épült, örökségéből azon
ban nemcsak a verselést, a „külső for
mát” változtatta meg, hanem a „belső for
mát” is: a versben megnyilatkozó költői 
szemléletet, művészi magatartást és for
maszervező gondolatot. Maga Horváth 
Imre persze nem a régi hagyományok ta
nulmányozása nyomán alakította ki saját 
négysorosait, hanem egyéni hajlama sze
rint, hiszen alig ismerte az epigrammati- 
kus költészet hagyományait. O maga be
szélt arról, hogy közelebbről csak Heine, 
Petőfi és Kosztolányi hatott költői indu
lására, majd négysorosaira. Heine köl
tészete meghatározó befolyást gyakorolt 
első verseire, e hatásból eredt vonzal
ma az ellentétező szerkesztésmód iránt. 
Kosztolányi „pillanatképei” pedig éppen 
akkor kerültek a kezébe, midőn a négyso
rosokkal próbálkozott. Tájékozódásában 
azután Korvin Sándor ítélete erősítette 
meg, a közeli barát ugyanis éppen a négy
sorosokban fedezte fel költői tehetségé
nek igazi lehetőségeit. Ekkor szokta meg 
az epigrammatikus formát, és csak ez
után ismerkedett meg Kosztolányi kínai 
és japán versfordításaival, valamint a ti
zenkilencedik század végén tevékenykedő 
Palágyi Lajos négysoros verseivel. Az év
tizedek során viszont megtapasztalta és 
kipróbálta a forma összes lehetőségét, s 
valódi „tudós költő” módjára vizsgálta, is
merte a négysorost. Ars poeticát fogalma
zó versei között több olyan akad, amely a 
négysoros forma belső törvényszerűsé
geit határozza meg. A Párhuzamok a lo
gikai módon, geometrikus pontossággal 
szerkesztett költői struktúrát határozza 
meg: „Végtelenbe ti visztek, bonthatat
lan, / szilárd párhuzamok.” A Metszés pe
dig az antinomikus fogalmazás értelmére 
utal: „Nem díszként lóg / a versem olda
lán / a »de«. / Gordiuszi csomó / nincs is 
talán, / mit át ne metszene.”

A négysoros forma alkalmas volt ar
ra, hogy megvilágítsa az emberi létben és 
az emberi társadalomban tapasztalt el
lentmondások lényegét, egyszersmind le 
is egyszerűsítette ezeket az ellentmon
dásokat. A feltétlen ellentétezés és a fel
tétlen ellentmondás formája volt: töké
letesen adta visza azt az egyértelmű 
tagadást, amellyel a költő a történelmi 
lét nagy kihívásaira, az általános erköl
csi hanyatlásra válaszolt, de nem volt ké
pes érzékeltetni a kétértelmű és bonyo
lult helyzeteket. Márpedig Horváth Imre 
egyre inkább ilyen helyzetbe sodródott, 
a háborús években erősen megrongáló
dott idegrendszere, a háború után pe
dig egy időre gyógykezelésre szorult. A 
belső egyensúly bomlását, a feldúlt ideg
élet ambivalenciáját pedig már nem lehe

tett a négysorosok egyértelmű és rövidre 
zárt antinómiáival kifejezni vagy felolda
ni, tágasabb és összetettebb formákkal 
kellett kísérleteznie. A kísérletezés irá
nya szinte önként adódott: a modern köl
tészet sokszor maga is szaggatott módon, 
szerkezeti törésekkel fejezi ki a komplex 
tudattartalmakat, a többértelmű hely
zeteket. Horváth Imrének így egyszerű
en füzérbe kellett rendeznie a négysoro
sokat, hogy a maga módján alakítsa ki a 
szaggatott, kihagyásos szerkezetet.

A négysorosokból alkotott „mozaikos” 
szerkezetű tágasabb formát általában a 
közös élmény vagy az egységes közérzet 
vezérli; ez teremti meg a verseket egybe
kötő kohéziós erőt. E „mozaikos” szerkezet 
jelentkezett már az 1942-es Naplemente 
és Látomás, valamint az 1944-es (már idé
zett) Fűért, fáért című versek szakaszai
ban. A formai bővülés azonban az 1946- 
ban írott A sárga ház című költeményben 
következett be igazán. Horváth Imrének 
ez a verse tizennégy egymástól elkülöní
tett, mégis szervesen összetartozó egység
ben összegezi az idegklinikán töltött idő 
érzésvilágát és felismeréseit. A különleges 
helyzetben, ám a szellemi luciditás tökéle
tes pillanatában született vers érzékletes 
képekben, fegyelmezetten tömör szerke
zetben foglalta össze a keserves tapaszta
latokat, az eszmélet válságait, az öntudat 
megingásait. A neuraszténiás betegség és 
az idegosztályon folyó élet panorámáját vá
zolta fel, de nem maradt meg a különleges 
helyzet zárt körén belül, a költő figyelmét 
nemcsak egy zárt világ kötötte le, hanem 
a falakon kívül zajó élet is. Sőt, elsősorban 
e kívül zajló társadalmi és történelmi lét, 
a dühöngő, őrjöngő háború, majd a hábo
rú végeztével ismét az erdélyi magyarság
ra (és Nagyvárad magyarságára) zúduló 
történelmi megpróbáltatások sorozata. A 
költő következésképp egy jóval rettenete
sebb, tébolyultabb világ képét rajzolta fel 
az őrültek háza köré:

Várad már nincs. Mióta itt vagyok, 
elseperte az idő Váradot. 
így érzem itt, de hallga... ez a hang 
úgy szól, akár a váradi harang.

Ha az őrült rémtette érdekel, 
ne jöjj ide, csak nézz az égre fel, 
az égre, hol ezernyi harci gép 
emlékeid ködéből ím kilép, 
hogy bombázzon a békés táj felett.
Itt nincs bolond, itt nincs csak pár beteg, 
nem ölnek ők, föl mit se gyújtanak... 
Kint, kint keresd a tébolyultakat!

A sárga /láznak a négysorosokból ál
ló mozaikos szerkezet szilárd formai egy
ségét sikerült létrehoznia. Utána még 
néhány hasonló módon született költe
ménynek: a Kórházi versek nek, a Hűség 
verseinek, a Vérrel és korommal című epig
rammasorozatnak jutott hasonló szerep. 
Valamennyi a költő alakuló-változó gon
dolkodásáról és közérzetéről tanúskodik. 
Mert közben Horváth Imre sorsa és hely
zete is nagyot változott: 1945 után lassan 
felgyógyult betegségéből, társakra és fel
adatokra talált. Az újjászerveződő erdélyi 
magyar irodalom méltó elismerésben ré
szesítette azt a költőt, aki a legnehezebb

években is megingás nélkül tartott ki a 
maga humanista elvei mellett. Más kér
dés, hogy néhány esztendő múltán neki is 
át kellett élnie a közéleti csalódásokat, és 
tapasztalnia kellett azt, hogy az ígért fel- 
szabadulás helyett egy újabb, igen hosszú 
időn át tartó elnyomás következett.

A háború végét ünneplő versek és a nyo
mukba érkező költői riportok mindeneset
re átalakították a Horváth-vers korábbi 
szerkezetét. Csak néhány költeményben, 
például az 1948-as Hősnél többek címűben 
sikerült megőriznie a korábbi feszessé
get és arányosságot, fenntartania a négy
sorosokban kialakított zárt szerkezetet. 
A termés nagy része fellazította a koráb
bi szigorú arányokat, és bőbeszédű leírás
sal vagy retorikával töltötte és duzzasz
totta fel a korábbi zárt kereteket. Hosszú 
évekre ismét válságba került, és csak ak
kor szabadult meg ettől, midőn a semati
kus korszak lezárulása után visszatérhe
tett költészetének természetes forrásaihoz 
és eszközeihez. Az erdélyi magyar líra 
újabb átrendeződése után a hatvanas évek 
elején magától értetődő módon tért vissza 
a polemikus szemlélethez és a négysoros 
formához. Költészete ismét virágzásnak 
indult, szinte újjászületett. Őszi remény 
(1964), Szürke szivárvány (1967), Túl a 
számokon (1968), Janus-arcú órák (1971), 
Árnyékváltás (1973), Együtt a tükörben 
(1979), Megrövidült végtelen (1987) és Ami 
vagyok (1996) című köteteiben az örege
déssel, a test hanyatlásával, majd általá
nosabban az elmúlással és a metafizikai 
szorongással kezdett polémiát. Hasonló 
szándék jelent meg aforizmáiban (Virágok 
mestersége, 1966, Kíváncsiak cinkosa, 
1982, Szavak trónusa, é.n.). Az élet humá
nus értékét, a munka és az alkotás meg
tartó erejét hirdette, s ahogy korábban 
a „füvek”, „fák” példája révén fogalmaz
ta meg erkölcsi eszményeit, és mutatott 
rá arra, hogy szigorú önfegyelemmel kell 
úrrá lenni az esendő emberi lét körülmé
nyein, most Rettordami Erasmus példá
ját idézte, erre a példára hivatkozva fogal
mazta meg életfilozófiáját: „Becsukódom, 
magam kitárva, / Felszabadít, mi beke
rít. /Az egyszerűség komplikálja / tág vi
lágom szűk tereit” (Erazmus). Ez az életfi
lozófia újra a sztoikus örökségre utalt, és 
a költemény antinomikus szerkesztésében 
ismét a négysoros klasszikus belső rend
je, logikai fegyelme és arányossága öltött 
alakot. Összegyűjtött versei Hősök hité
vel (1960) és Versek (1965) címmel jelen
tek meg. 1993. április 11-én, Nagyváradon 
halt meg, az ottani irodalmi élet gondozza 
emlékezetét.
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K ilometriK
irányítja és szerkeszti J^arácscnyi 2[s*li ML

NOSZLOPI BOTOND 
K i l é p é s  a z  i d i l l  
k a p u já n
Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, 
mint gondolat születtem meg tebenned. 
Ősi nap hordoz, takar el a fénnyel, 
hogy a távolban elrejtve lebegjek 
a holt vizek fölött. Megszépült emlék, 
melyben víg álmok pajzánul feredtek,

s a vágyak, akár kibábozott lepkék 
egy szebb jövőre bontottak ki szárnyat: 
midőn egy szobában laktunk mi nemrég,

és éhes testünk gyötörte az ágyat, 
s most néhány tárgy: egy fogkefe,

egy arcszesz,
magányos, képzelt nyugalmadra támad.

Kalandra vágyott, bennem tán a vátesz? 
Tán rossz eszközzel akartam túlélni 
az időmet? Ragozni szinte kár ezt,

hisz távoli számomra, ami méri:
Nagy Alkotóm. Az igazság vezette 
hozzám a lényed, és most visszakéri,

s így küldetését beteljesíthette.
Ennyiből persze aligha okultam...
Hogy remélhetted, hogy bárki szeresse

éned, amelyben rég kiátkozottan 
s kegyvesztetten senyved a fő Okosság, 
az ős Szeretet, és az elme holtan

emel ki mindent, mit neked a világ 
jóra, szépre formált: tökéletesre, 
s máris benne látod ülni a hibát?

Boldogtalanság: ember földi terhe,
Isten hatalma emelt égi kénnyel, 
annak jussa, ki boldog lenni merne,

s elérni hinné hatalommal, pénzzel. 
Lényembe félőn -  ha már rátaláltál -  
ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel,

mert semmi rád, pusztán a rút halál vár, 
énrajtam jutsz a kínnal telt hazába,
(ó ennél több kínt semmiképp ne lássál)

rajtam a kárhozott nép városába, 
hol kéj terem meg, egy pillanat öröm, 
s hogy megízlelnéd, elillan az árva

perc s te maradsz csupán haj, fog és köröm. 
Énrajtam át oda, hol nincs vigaszság, 
hiába ringasz el sorra más ölön,

kik nem tisztelnek, titkaid kiadják, 
s nem boldogíthatnak, be kell majd látnod. 
Ne érd be azzal, ki e földön használ, 
csupán örökkel, s én örökkön állok.

J ó v á t é t e l
átlépve most a másik útra 
elém a fény csak néha villan 
a támpont néhány kósza sóhaj 
amely nyomán a vágy elillan

koromsötét és szűk az allé 
a kezed int de el nem érhet 
ajkam mohás és sűrű préme 
hiába száradt rám a véred

hiába húz a szél a parfüm 
a szagnyomok is félrevisznek 
a cseppeket hiába látom 
élőnek már hiába hiszlek

alom alatt amelyre virrad 
törött tar ágak tollak födnek 
elkéstem ismét zárt a szíved 
halálmadár köröz fölötted

*

halálmadár köröz fölötted 
nyakán a nyíl sietve átcsap 
törött tar ágak tollak égnek 
a sír mögött miközben áslak

kemény a tölgy de átrepesztem 
bőröd fehér akár a tejfel

szemed merev viszont az ajkad 
olyan vörös hogy nézve perzsel

előveszem a kéjszelencét 
az elixírből félve töltök 
váltamhoz ér és bátorítón 
sugalmaz hajt egy dévaj ördög

a fény s a könny szemedbe lábad 
halkan köhögsz s a vágy azúrja 
elönt miként már ölbe veszlek 
s átléphetünk egy másik útra

Fémrúd  a tü k ö rb e n
Az első jön: aranyhajú, 
langy kendő bőrén, mint a köd.
Híg, zöldes, sistergő epe, 
amit elém a földre köp.

Hozzám tapad: „Inni kérek, 
lázas testem száraz” -  mondja, 
„szememben alvadt vérpatak 
enged fel s a kéjt kibontja.”

Elhagy. Hullámozva ér el 
a kettes, s mint kígyó sziszeg:
„0 szép, szabad szív, szomjazom, 
a szótlan szádból adj vizet.”

Elintem, s már a harmadik 
villámot szórva jön, nevet,
„Te Nímand, jaj te Pénztelen, 
öljek, hogy megkapjam leved?”

Hátához, mint egy szűz, szende, 
kislányos arcú sompolyog, 
a durva társát ellöki, 
s vacogva szól, de mosolyog:

„Násztáncot járok én uram, 
s a tánc után két combomat, 
széttárom, csak adj előtte 
pezsgődből édes kortyokat.”

Elűzöm. Ötödik karján 
pólyában sír föl egy gyerek.
„Beteg szegény, miatta van, 
hogy pénzért vetkőzöm neked.”

Egy szavam sincs, úgy sújt le itt, 
e bíborban a bú, nyomor.
És szétszórom pénzemet, mit 
már száz mohó marok sodor...
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MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR
F o r m a g y a k o r l a t
(részt veszünk a fiúgimnázium 
tanévnyitó szüretjén, megismerkedünk 
a  t a n á r o k k a l ,  m a jd  e g y  w c - k a l a n d  
kellős közepén találjuk magunkat)
-  Jól átgondolta döntését? -  A kis- 

papnevelde előcsarnokában áll, mi 
itt előképzést végzünk a teológiai 
évekre... — mormolta mély hangján 
Csintalan igazgató úr a felvétel előtt.

-Átgondoltam...
-  Akkor kérje Istentől a nőtlenség 

kegyelmét, hogy majd jó papja lehes
sen. Ezennel felveszem kisszeminári- 
umunkba.

-  Köszönöm... -  rebegte Zordon, 
majd elköszönt az igazgatótól, és a

székesegyházba sietett, ahol az 
öröm könnyei csordultak végig arcán.

-  Te Deum laudamus! — énekelte 
harsányan a kispapok és kisszemina- 
risták serege. Érces hangjukba bele
remegtek az ezeréves falak. A kijárat 
mellett az idős püspök szemeit törül- 
getve rebegte az ősi imát.

Az iskolai év eufórikus hangula
tú szürettel kezdődött. Száz kispap 
és majdnem ugyanannyi gimnazis
ta sürgött-forgott az érsekség szőlő
jében. Gyorsan teltek az edények, a 
kinevezett cseberhordók nem győzték 
üríteni őket. Délfelé két hosszú diák
sor kígyózott az ültetvény szélénél: 
egyik a pálinkaosztásnál, másik a fa
vécé előtt. Az utóbbi sor végére éppen 
Csintalan igazgató úr sietett, jobb ke
zében jókora szőlőgerezdet harapdál- 
va, mikor harsányan felkiáltott vala
ki a tömegből:

-  In Nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti, Amen! Angelus Domini nun- 
ciavit Mariae et concepit de Spiritu 
Sancto!

Harang kondult a messzeségben. 
Az óra déli tizenkettőt ütött. A szüre- 
telők lehajtották fejüket, és halkan 
mondták el a három Üdvözlégyet a zá
rókönyörgéssel. Ima után kiválasztot
ták a „szőlőpréselőket”. A présházba 
bekerülni kiváltságot jelentett, csak a 
legerősebb fiúk mehettek oda. Zordon 
is bekerült a „válogatottba”, s nemso
kára harmadmagával tolta körbe a 
prés rúdját, majd, miután szétszedték 
a préselő abroncsokat, fejszével vágta 
szét a kemény szőlőmasszát. Munka 
közben vicceket meséltek egymásnak 
a szeminaristák, harsány nevetések 
követték egymást, majd hirtelen elő
állt Zordon legerősebb évfolyamtársa, 
Demény Peti, kezében egy üveget szo
rongatva:

-  A szőlősben tulajdonomba került 
egy üveg misebor, aki megverekszik 
velem érte, elviheti!

A helyiségben döbbent csend lett. 
A fiúk megszeppentek, ami érthető 
is volt, hisz a lehető legszokatlanabb 
kontextusban és környezetben hang
zottak el e démoni szavak. A titokza
tos erő ismét hatott: Zordon Demény 
Peti előtt termett. A magas terme
tű kihívó meglepetten emelte tekinte
tét a vékony dongájú első éves diákra, 
majd halkan kérdezte:

— Kezdhetjük?
Válasz helyett Zordon csípője meg

rándult, és erős ütést küldött Demény

Peti orrcsontjára, majd -  ahogy gye
rekkorában mesterétől tanulta, síp
csontjával az óriás combjába rúgott 
úgy, hogy lábszára párhuzamos ma
radt a talajjal. Azért fontos ez, mert 
a támadó erőt visszadobja a föld az ál
dozat combjába, aki ettől olyan éles 
fájdalmat érez, hogy nem bírja foly
tatni a harcot. Demény Peti ordítva 
zuhant a présház kőtalapzatára, es
tében azonban magával rántotta el
lenfelét, s nagy súlyával Zordonra 
fordult, aki előtt elsötétült a világ. 
Kábult állapotából Csintalan rektor 
úr hangja ébresztette fel. A zuhanás 
nem fájt annyira Zordonnak -  az sem, 
hogy az igazgató elkobozta mérkőzé
sük tétjét, az üveg misebort, az azon

ban annál inkább, hogy másnap a 
szemináriumi bíróság mindkettőjü
ket utolsó figyelmeztetésben része
sítette, egy lépés választotta el tehát 
hősünket attól, hogy eltanácsolják a 
papi élettől... Apáca nagynénje men
tette meg közbenjárásával az ifjú levi
tajelölt harcost, aki a legszentebbért 
küzdött: a borért, amivel maga Isten 
kért bocsánatot az embertől, mert túl 
szigorúan büntette meg őt a paradi
csomban, elvéve tőle legnagyobb kin
csét, a halhatatlanságot...

-  Húzd végig a kezed egy venyi
gén, majd gondolj a pinot noir édes
gyökerekre és mohára emlékeztető 
illatára! -  magyarázta nagy szakér
telemmel Elek bácsi, az érseki borász 
Zordonnak, akit büntetésből vissza
küldték a présházból a szőlősbe. -  
Bor nélkül a szerelem es olyan, mint 
a szerejtkezés férfi nélkül: kévánatos, 
de semmi értelme. -  folytatta az öreg. 
-  E nedűtől még a ronda fehérnépek 
es Csioccsiolinákká változnak egy 
idő után, fiam! Ha lenyalsz az asszon 
hátgerincéről egy deci kadarkát, nem 
bírsz utána elnézést kérni tőle a lök
dösődésért! A vereset igyad mindég, s 
ne a fehéret, mert mindkettő után fe
héret húgyozol, s ebből meglátszik: a 
veres után mégiscsak marad valami a 
testedben...

Elek bácsi szavain keresztül maga 
az ördög lopózott a szeminaristák kö
zé. Zordon nyugtalan lett, s, hogy gon
dolatait terelje, latin tanárához mene
kült, Tyukodi páterhez, aki húsz évig 
volt börtönben hitéért, s magának az 
érseknek is ő csiszolta latin tudását 
hivatalos római látogatásai előtt.

-  Buta fiú! -  nevette Tyukodi páter 
a panaszkodó Zordont. — Ahol nincs, 
ott ne keress, dixit pater Szekeres! 
Énekeld inkább velünk a praepositi- 
ók énekét: Ante, apud, ad, adversus -  
zendített rá az idős paptanár.

-  Circum, circa, citra, cis\ -  folytat
ta a felsőbb éves hallgatók serege.

Zordon ekkor még nem tudhatta, 
hogy pár héttel később, miután meg
írták az első latin felmérő dolgozatot, 
ő lesz majd Tyukodi páter „titkára”, 
aki esténként az öreg szobájában ja
vítja majd társai felmérőit, s miköz
ben Tyukodi a Vatikáni Rádiót hall
gatja, ő -  különféle süteményekért 
cserébe -  elnézi a declinatióban, vala
mint a coniugatióban ejtett hibákat, s 
ezzel emeli a diákok jegyeit. Hat észre 
nem vett bakiért már egy fél ebéd járt 
Zordonnak.

Tyukodi páterről annyit kell még 
elmondanunk, hogy hetven évesen is 
remekül focizott a tanórák szünetei
ben, és minden iskolai kiránduláson 
részt vett. Bozontos szemeiből ma-

> > > > >  folytatása 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról 
gabiztos derű sugárzott. Zordon is
kolai végzése után öt évvel halt meg. 
Májcirózis vitte a sírba. A börtönévek 
alatt kaphatta...

Csodálom Tyukodi atyát. Vidáman 
érkezik az órákra, borús napokon is 
jó kedvre derít. A természete ilyen? 
Vagy a neveltetése? Meg lehet ezt ta
nulni? Mindent fel tudott tenni egy 
lapra, amikor ezt a Gondviselés kér
te tőle, ezért súlytalansági állapotban 
él, ugyanoly könnyedén énekli a zsol
tárokat, mint ahogy focizik. Rá kell 
jönnöm: a fogság vagy összetöri, vagy 
megerősíti az embert, megmutatva az 
élet igazán fontos dolgait. Ezért moso
lyog szótlanul Tyukodi páter, amikor 
mások fontoskodó véleményeit hallgat
ja. A hitedért vállalt fogság felemel, és 
szükségessé teszi számodra a tőmon
datokat.

* * *

A szüreten jelen volt a kis- és nagy
szeminárium teljes tanári kara, élü
kön Maczalik tanár úrral, akit a di
ákok Magellánnak becéztek, mert 
annak ellenére, hogy nem hagy

ta el soha Kelet-Európát, úgy ismer
te a Földet mint a legnagyobb utazók. 
Biológiát és földrajzot tanított. Éles 
elméjében ott virított a kék golyóbbis 
-  fáival, vizeivel és állataival. Amikor 
felméró't íratott, összevonta szemöldö
két, majd öt kegyetlen kérdést diktált 
le a nebulóknak, amelyekre egy-egy 
szóban kellett válaszolniuk. így ele
ve ki volt zárva a tudáslopás lehető
sége. Magellán civil ember volt, hitt 
Istenben meg nem is. Két gyógyszert 
fedezett fel gyógynövénykivonatokon 
végzett kísérleteivel -  ezeket hivata
losan is elismerte az Egészségügyi 
Minisztérium. Honnan volt ideje dol
gozni? Máig sem tudhatni, hisz há
rom egymástól távol eső városban 
tanított, így állandóan a vonatokon 
lógott, járta  az országot húsz éven ke
resztül, míg végül egy istenhátamö- 
götti faluba bujdosott a nagyvárosi 
élet és tönkrement házassága elől.

— Minden gomba ehető. De van 
amelyik csak egyszer. -  hangsúlyoz

ta nemegyszer az erdei kiránduláso
kon. Most is vidáman dudorászott, 
miközben fürgén rakta a kosárba a 
szőlőfürtöket. Körülötte a kíváncsibb 
diákok szorgoskodtak, akik munka 
közben kérdéseikkel faggatták:

— Tanár úr, azt tanította, hogy az 
Amazonas menti mozgó falvakat nem 
lehet feltérképezni, mert élelem után 
kutatva, falvastól haladnak tovább a 
folyam partján, nincs személyi igazol
ványuk, a nyelvük pedig ismeretlen. 
Lehetséges, hogy ők a Föld utolsó sza
bad emberei?

-  Nem sokáig, fiam, az antropoló
gusok már a nyomukban vannak...

— Igaz, hogy az őskorban nem tud
ta az emberiség, hogy mitől szaporo
dik, a férfiak minél több nővel voltak 
együtt, annál inkább az esőnek, vagy 
a viharnak tulajdonították a gyerek 
érkezését?

— Nem kizárt, jómagam is szívesen 
éltem volna abban a korban...

-  Utolsó figyelmeztetés -  rivallt 
Magellánra Csintalan igazgató -  
mint keresztény és pap nem tűrhetem 
az ilyesmit.

A diákok pillanatok alatt magára 
hagyták a földrajztanárt, aki halkan 
dörmögte maga elé:

-  Én csak egy laikus vagyok, s e szó 
végén ott is van, amit az egyházunk
ban tennem szabad (kuss...).

Elgondolkodva szedte tovább 
Magellán a szőlőt. Hangulatot oldan
dó, Picula, a zenetanár énekelni kez
dett, de olyan hamisan, hogy minden
ki füleihez kapta kezét. O azonban mit 
sem törődve a hatással csak fújta-fújta 
„nótáját”, s közben botfülét hegyezte, 
hogy követik-e vajon a szeminaristák 
velőtrázó nyekergését. Picula szintén 
laikus volt, feleségét otthon hagyva 
vállalta, hogy zenét oktat a szemina- 
ristáknak. Hosszú hónapok után sike
rült csak meggyőzni őt, hogy inkább 
zenetörténetet tanítson, addigra már 
számos érseki mise fulladt botrányba, 
mert segítette a szólistát a karzaton... 
A zene történetében viszont ugyancsak 
jártas volt, neki köszönhetően hallot
ta először Zordon Bedrich Smetana 
Vltava című szimfonikus költeményét, 
amelyben a hegedű és a fuvola utá- 
nozhatatlanul keltette életre a folyót, 
a hallgató fülébe lopva az áramló víz 
hangjait. A tanulók mindig e nagysze
rű művel pihenték ki Horger tanár úr 
filozófia óráit. Az idős philosophus he
tente többször is bejárt az osztályokba, 
hogy táblára vésse kedvenc graffitijét:

„Isten meghalt.” Nietzsche
„Nieztsche meghalt.” Isten

Horger tanár úrnál kezdte elsajá
títani Zordon a legnehezebb művé

szetet: legalább egy órán keresztül, 
a nyelvi árnyaltság legkifinomul
tabb formáival, minél érthetetlenebb 
módon ecsetelni anyanyelvén azt a 
tényt, hogy nem akar mondani sem
mit. Igen komoly törekvésének a tu
dat adott szárnyakat: Platón halála 
óta maga a filozófia is e nemes célt 
szolgálja.

Horger professzor éppen Gabika, 
a fiatal matematika tanárnő mellett 
szedte a szőlőfürtöket. Beszélgetésüket 
Bardócz prefektus úr hangja törte 
meg:

-  Azonnal kinyitni! -  üvöltött tor- 
kaszakadtából a szőlős egyetlen

favécéje előtt. Mindenki oda sie
tett. A prefektus leguggolt, de csak 
félarasznyira volt felvágva a vécéajtó 
( a discipulusok erkölcsére vigyázan
dó), így nem láthatott be a helységbe. 
A körülötte állók is leguggoltak. A 
vécé padlózatán két egymással szem
benálló cipőpárt lehetett látni csu
pán.

-  Mit csináltok odabent?! Gyertek 
ki azonnal!!! Két disznó!!! Vétkeztek a 
hatodik parancsolat ellen!!! Kinyitni! 
-  ordította magán kívül a fegyelmi 
elöljáró, majd türelmét végképp el
veszítve félretolta hatalmas karja
ival a körülötte állókat, így csinálva 
helyet, hogy vállal a budiajtónak ro
hanhasson. Döbbent csend lett. Az 
óriás termetű prefektus elindult. 
Oszloplábaival igyekezett felgyorsul
ni, ám amikor az ajtóhoz ért, az ma
gától kinyílt. Nyikorgását hatalmas 
robaj követte. Annyira gyorsan tör
tént minden, hogy az ijedt szüretelők 
már csak a szarban nyakig merült, 
eszeveszetten kapálózó prefektust lát
hatták, akin mindenki irtózott segíte
ni. A két pár üres cipő, az ajtóhoz erő
sített kötél, valamint a szétfűrészelt

ülőszerkezet örökre gazdátlan ma
radt. A gyengébb szeminaristák össze
hányták magukat. Aznap este senki
nek nem volt kedve a vacsorához, így 
Zordon is a hálóban maradt. Paplana 
alól elővillanó mosolyára a telihold fé
nye válaszolt.

R ész le t egy  k észü lő  regén yb ől
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VÁRADI NAGY PÁL

g d r
Akkorra m ár igen pontos ism erete

im voltak az anyagi világról, valam int 
a szellemtudományokban is já rtasság 
gal bírtam . Amennyire körülményeim 
azt megengedték, rendszeres kísérle
teket folytattam  a különböző fluidu- 
mok viselkedését feltárandó, am iért 
á ltalában  kettes magnitúdójú pofont 
kellett elszenvednem, ha a földre, h á r
m ast, ha  ru h á ra  fröcsköltem az alm a
pépet. Továbbá meg vagyok arról győ
ződve, hogy a körülöttem élő felnőttek 
egy vak hangot sem értenek feljegyzé
seimből, és m int értelm etlen firkákat 
távolítják el értékes ira ta im at k is
ágyam belsejéből, illetve közeléből. 
Az egyik lappal például nagyapa a ci
pője orrát tömte ki, mielőtt elsüllyesz
te tte  volna azt a szekrénybe.

így pusztu ltak  el a p lanéták moz
gásáról szóló feljegyzéseim, melyek 
alapján a fény légüres térbeli terje
dési sebességét háromszázezerszer 
ezer pislogásonkénti kiságyban h a tá 
roztam  meg. Elpusztult továbbá két 
drám aelm életi értekezésem is, me
lyeket azonban nem sajnálok tú lsá 
gosan, nem úgy a kartográfia  művé
szetének szellemében írt, többkötetes 
trak tátusom at, melynek Linna és a 
meseszép ország állt a középpontjá
ban. Nagymama elsírta  m agát a csi
nos illusztrációk lá ttán  és megsimo
gatta  a buksim at, hogy lám, milyen 
ügyes. Nagyapa ellenben elkomoro- 
dott és m indenkit kiküldött a gyerek
szobából. A szomszéd tekintete  még a 
kiságy rácsai között tekergőzött, am i
kor nagyapa dohánnyal kínált.

Hogy azt mondja, nem jó a térkép. 
Hogy ezt én is tudom, olvasta az aszt
rológiai jegyzeteimet meg a hozzá
juk  fűzött jóslatokat, mielőtt a cipő
jébe tömte volna az írásokat. Vagyis, 
hogy azt mondja, most még éppen jó, 
de napokon belül fordulni fog a vi
lág. Markoltam a kisplédet, a bim- 
bit, úgy fújtam  a füstöt. Egyedül hu
gi halálakor k ínált még dohánnyal. 
Hogy azt mondja, tarkólövéssel ka
cérkodik majd, akinél ilyen térképet 
ta lá l a m ajdani birodalom. Anyádék, 
hogy azt mondja, még nem fogták fel, 
hogy itt kő kövön nem m arad majd. 
És elégette a térképet, a füsttel meg 
a szomszéd tek in te té t hessentette el a 
rácsok közül.

K artográfiai művem pusztulásá
tól számítva egy hét ha  eltelt, amikor 
a rra  ébredtem, hogy nagym am a feke
te ruhában  van és négykézláb szösz-

mötöl a földön. Épphogy hajnalodott. 
A kiságy tövébe csavarta fel a szőnye
get, és nehéz, fekete kendője csücské
vel a szemeit törölgette. Ha nem böf
fent öblöset, akkor is észrevettem 
volna a második emeleti panellakás 
fapadlójába kicsit sem illő, irdatlanul 
mélynek tűnő gödröt. H alat ehetett, 
vagy csak nagyon régen mosott fogat.

Anya fekete teával töltött cumit ho
zott, m aga is feketében, am i külön
ben jót te tt az alakjának. Igyekezett 
nem meglátni a gödröt, de a ráncok

majdnem ugyanolyan mélyek voltak a 
homlokában. A férfiak odakinn pálin- 
káztak, hogy bírják majd a látványt. 
Egyedül Lmr bácsi ivott csak egy fe
ketét. Félhangos és keserves károm 
kodások m ászkáltak el a gyerekszoba 
felé, lá thatóan  a kiságyam at vették 
célba, mire nagyapa felhúzta a szek
rényből a cipőt, és a sarkával taposta 
szét a csúszómászókat. Rám hivatko
zott, hogy csendesebben.

Lehajtott fejjel sorjáztak be a gye
rekszobába, tisztesen m egkerülték a 
gödröt, hogy elhelyezkedhessenek. Az 
ágy elé nyolcán, rá  még nyolcán áll
tak. Az íróasztalra  ketten  felültek, 
előtte hatan , a la tta  még ketten kap
ta k  helyet. A falnak heten vethet
ték  hátukat, a kiságy elé felcsavart 
szőnyegre pedig betegek és messzi
ről érkezettek kuporodtak. Tolongtak 
még néhányan az ajtóban, és a folyo
sóról is jö ttek  még hangok. Lmr bá
csit az ágyhoz közel, a szekrény ab
lak  felőli ajtaja előtt vettem  észre. A 
gödör szélén állt, ahonnan a böffen
tések hallatszottak, tehát mondjuk, a 
gödör fejénél. O nnan in te tte  tek in te
tével csendre a gyülekezetei, mintegy 
félezer embert, vagyis hogy én csak 
négyszázhetvennyolcig számoltam.

Mind öregek voltak, őszek, fe
ketében, és erősen izzadtak. 
Maradékok, ahogy ma mondanák. A 
tisztes vénemberek pálinkás ködöt 
szuszogtak magukból. Szemüveg nél
kül, csendben és nagyon bután  álltak. 
A vénasszonyok mind egyre pityereg- 
tek, amíg Lm r bácsi beszélt. Ólmot be

szélt a szívekbe. A gödör meg türelm e
sen hallgatta, nem fészkelődött, csak 
néha fingott egy aprókát. Szalagon 
gy árth a tták  ezeket az öregeket, fe
kete kendő, nehéz kabát, komoly, el
törődött szemek, kem ényített ing, ne
héz szoknya, cipő, bokáig sárosán a 
gödör körüli agyagos göröngyöktől. 
Ősapák, de legfőképp ősanyák orrát 
csavargatták tehát egyre sűrűbben a 
fokhagymás aprókák, am iket a gödör 
eregetett szégyentelenül. Szerencsére 
elszuszogták előlem, a kiságyig csak 
a pálinka és az izzadság kunkoro- 
dott.

Egy idő u tán  a gdr mégiscsak be
leköhögött egy hurutosat az ájtatos- 
ságba, hogy persze tudja ő, hogy van 
ez, meg h á t a tap in ta t és a kegyelet
hez adalékolt szerénység, de h á t bará
tok közt szólva is ő van itten  m ostan a 
gyerekszoba közepén, úgyhogy tessék 
most m ár vele foglalkozni, m ert a do
lognak így is, úgy is meg kell lennie. 
Szőrös lábú, meztelen csend furako- 
dott a gyülekezet öklébe, és a bütykös 
ujjak közül kacsintotta, hogy drám ai 
pillanatok következnek.

Nagym am a elővett egy rozsdás 
metszőollót, a m agasba emelte és 
megáldotta, én pedig elfordultam. 
Mikor visszafordultam, vérben kígyó
zó húsos izét lá ttam  nagym am a kezé
ben, am int épp a gdrbe dobta, össze
szorított szája sarkából pedig sűrű  
m álnaszörp szivárgott. Ajkait még vé
konyabbra húzta, és adta is tovább a 
metszőollót. Oldalba bökte nagyapát 
a zsebkendőért, megkapta, a szájához 
szorította, és nagyapa csak állt bu
tán , és a következő emelte a magasba 
a metszőollót, és én m egint elfordul
tam. Hallottam , hogy a gdr csámcsog, 
jó szaftosán, hogy az embernek szin
te megjön az étvágya tőle. A ztán még 
három százhatvankétszer fordultam 
el, minden m am a m iatt külön, am i
től begörcsölt a nyakam , de m inden
ki áh íta tnak  gondolta, hogy csüggedt 
fejjel állok én is a kiságy szélénél.

Estére a harangok mind vissza- 
szálltak a tornyokba, vagy nyugat
ra  repültek, ha tornyuk idő közben 
elszenderült a földön. A szőnyeg is 
visszakerült a helyére, és m ár nem 
cuppogott a la tta  a fazéknak való sá r
gaföld. A gdr eltűnt, vagy legalábbis 
odébb állt. De mély nyomot hagyott 
a gyerekszobában. Egész délután sö
té t volt. Nagyapa ezüstgombos ka
bátja felakasztotta m agát a fogasra. 
Előkerültek az elhányódott játékok, 
a gumibéka és a sípoló oroszlán is. A 
gyerekszoba függönyei is m eghasad
tak  felülről az aljukig.

Késő este jö tt be nagyapa, és mesés
könyv nélkül. Hallgatott. H allgattam . 
Töltött. Ittunk.
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SZŐCS ISTVÁN

JEGYZET
Jász asszony 
üveghídja
Ha valaki keveset tud, azt igyekszik 

minden lehető alkalommal kiárusítani. 
Például a „georgiai válság” kapcsán szó
ba jött Déloszétia elnevezésnél legalább 
16 lapban találkoztam az őszét név köz
kézen forgó magyarázatával, amelyet 
egyes lexikonok, szótárak és egyetemi 
tankönyvek terjesztenek; hogyhát az 
őszét népnév azonos egy magyar népraj
zi csoport, a jászok nevével, igaz, noha 
vándoroltak a területük szomszédságá
ban, nem közvetlenül ők faragták a jász 
nevezetet, hanem az oroszból vették át, 
netán szerb közvetítés is szóba jöhet; 
ugyebár, többszörös közvetítés felgön
gyölítése mindég tudományosabb!

És ezek a jól tájékozott hírlapírók, nem 
bocsátkozva olyan részletekbe, miért 
nem voltak képesek őseink ott helyben a 
népnevet is megtanulni, fölsorolnak egy 
maréknyi szót („szavat”), melyeket ele
ink ott helyben azonmódúlag „kölcsön
vettek”. Elég lesz csak hármat kiragad
nunk közülük. Üveg, híd, asszony.

Az üveg szónak ily változatai is isme
retesek (voltak): jéveg, sőt ög is. E név
alakok, továbbá a szemléletben létrejövő 
társítás is azonnal világossá teszi, hogy 
az üveg szó eredetében azonos a jég szó
val! A mesében az, ami nagyon messzire 
van — az üveghegyeken is túl van. Azt leg- 
fennebb elemistáknak kell magyarázni, 
hogy az üveghegyek jéghegyeket jelente
nek, azaz jéggel, hóval borított havaso
kat. Például az Alpok legmagasabb csú
csait. (Vagy az Elbrusz, Kazbek is szóba 
jöhet, oszetistáink kedvéért.)

A híd megintcsak olyan tősgyöke
res magyar szó, mint a jég és az üveg. 
Például, ha valaki sok nyelvészeti okos
kodást hall, az könnyen szélhűdés áldo
zata lehet. Vagyis: szél ütést szenved. Azt 
pedig jól tudjuk, hogy folyón, patakon át 
hidat szoktak verni. A verés pedig annyi, 
mint ütés. így hát a híd és a hüd{és) közt 
áthidalható a különbség.

Nemcsak hídra, az asszonyra is mond
ták valaha, hogy verve jó. Na de hát asz- 
szony szavunknak annyira semmi köze 
a veréshez, mint amennyire az is biztos, 
hogy nem az észak-kaukázusi akszinból, 
kölcsönöztük. Az asszony szó eredeti je
lentése, kitetszik ez minden régi szókap
csolatból, nem az, hogy feleség, hanem 
az, hogy úrnő'. Ezért a kisasszony is meg
felel az úrfinak.

Különben összetett szó: az ag, vagyis 
agg, „fehér”-et jelent. Ennélfogva az asz- 
szony tulajdonképpen annyi, mint mat
róna. (Lám, a mesében is: „Szerencséd, 
hogy öreganyádnak szólítottál”.) Ám 
micsoda az a szony? Azt bizony a szomj,
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szonnyú, és a szügy, szegy szóval kell 
kapcsolatba hoznunk, a gyermektáp
lálás anatómiájával. Egyszóval, az asz- 
szony eredeti jelentése: Fehér Kebel! 
Nagyon megtisztelő! Még akkor is, ha 
egyesek szerint -  lásd ák, akad stb. -  a 
jelentése Hegyes Kebel. Bóknak az is el
megy.

Hogy egy mai bulihisztor fogalom- 
készletéhez és szókincséhez közelítsünk: 
az asszony jelentése menő' vén csaj! 
(Megjegyezendő: a szony tag rokonjelen
tésekben és hasonló alakokban sok nép
nél el van terjedve, a Lajtától a Csendes 
Óceánig.)

***
Azonban a jász szóval és népnévvel 

is van némi fennakadhatóság. Mondják 
ugyanis, hogy a jászok a XIII. században 
költöztek hazánkba a kunokkal együtt. 
Azt viszont nem mondják, hogy nagyjá
ból a mai Jászság területén, már a római 
korban is éltek jászok: „yaziges metasta- 
nae”, ami nem jász áttételeket, hanem 
áttelepült jászokat jelent. Azonban egy 
katedra-nyelvész már attól rosszul lesz, 
ha valaki a jázig és a jászok szót egybe
veti, mégha ugyanazon a helyen is fordul 
elő mindkettő. Jobb hallgatni róla! Arról 
is, hogy a X. század elején egy bizonyos 
Querfurti Brúnó nevű klerikális sze
mély, nyilván vatikáni ügynök, bizonyos 
Fekete Magyarországot emleget. Amely 
a felső Tiszavidékre, Észak-Erdélyre és 
Észak-Moldovára terjed ki.

Azt ugyan említésre méltónak ta
lálják, hogy Ia§i, Jászvásár neve tőlük 
származik, ám arról nem átallanak nem 
tudni, hogy ez az „Óiráni” nyelvjárást 
beszélő jász-ság milyen fura nyelvemlé
keket hagyott hátra Észak-Moldovában; 
az Obcsina Feredeului (Feredő hátság és 
Raráu, azaz Ráró hegyneveket, Iasi kör
nyékén meg a Copáu (Kopó) és Naghile§ 
(Nagy les) dűlőneveket stb. Az nem 
mondható, hogy ezek csángó maradvá
nyok, mivel a csángók kedvenc kulti
kus színe a fehér, a jászok pedig, mint 
tudjuk, fekete kalapot, fekete szűrt, és 
fekete, azaz sötétkék gatyát viseltek. 
(Tájturizmus esetében most is megte
szik.) Ám azért még nem szabad a jász 
és gyász szót azonosítani; bár egyes vi
déken megteszik. Mint Arany János is 
megírta, az akadémikus urakat ingerli, 
hogy ma már minden paraszt magyarul 
akar tudni.

Jászok a Dunántúlon is voltak; neve
zetes tetteket elkövetők. Többek közt 
ókori források egy azóta sem utolért 
sportlövészeti rekordról számolnak be: 
egy jász hanyatt-úszván a Drávában, ki
lőtt egy nyilat, s azt egy másikkal rög
tön el is találta. Ám ezért még tévedés 
volna a jász szót az (/ásszal azonosítani! 
Minthogy az is további tanulmányozás 
tárgyát képezendi, hogy a XIV. század
ban a jászokat miért hívták filiszteusok- 
nak, és viszont. E téren jelentó's adat
hiánnyal rendelkezünk, pláné, ha egy 
idevágó alapvető művet, a nagy Gyárfás 
Istvánt meg sem említjük.

És végül még egy kis tapló a fülbe: ami 
az asszony szót illeti, a szumír nm(néni), 
azaz úrnő jelentésű szóból képzett Innin 
istennő neve egy másik szumír nyelv
járásban (vagy rétegnyelvben) Gasan, 
azaz Agsan.

-kod-kod-
kodás
Egy rendkívül jól tájékozott, eszes és 

nekem személyes okokból is rokonszen
ves tanulmányírónál meglepődve olvas
tam, hogy Zolnai Béla Turáni kótyag 
című cikkében már 1929-ben figyelmez
tetett: a Wotan-kultusz már „társadal
mi epidémia” és „nem tartható többé 
néhány suburbanus fantaszta játéká
nak”, miközben könnyedén élcelt az ős
magyarkodás esetlenkedésein, példá
ul azon, hogy a magyar Hadúr kultusz 
kulcsszava is német eredetű, mert hadúr 
szavunk a német Hadr-ból mesterséges 
magyarosítással született.

Tisztelem, becsülöm Zolnai Béla em
lékét (gimnazista koromban volt szeren
csém szabadegyetemi előadásait is hall
gatni, azon kívül több kiváló egyetemi 
tanár ismerősöm is sokat áradozott ró
la), de azért Vörösmaty költői névhasz
nálatát semmiképpen sem nevezném ős- 
magyarkodó esetlenségeknek.

Minhogy Aranyosrákosi Székely 
Sándor leleményét sem.

A Hadr német szó különben rongyot, 
azonkívül civakodást, randalírozást je
lent, némely kósza vélemény szerint: jid
dis iskolát, hogy miért épp ebből magya
rították a hadúr szót, és miért hagyták 
a fenébe a had és az úr, sokak által 
már akkor is ismert szavakat? — annak 
csak a Horger Antalok a megmondhatói. 
Horger szerint például az Ármány szó 
onnét ered, hogy a török háborúk idején 
a hazánkban tevékenykedő német zsol
dosok legnagyobb ellensége a „szegény 
ember” volt, az „armmann”, aki minden
képpen próbált a szegény katonával ki
tolni, például nem akarta utolsó falat
ját sem odaadni (a többire nézve lásd 
Grimmelshausen regényét a harminc
éves háborúról), aztán a huncut német 
a magyar -os képzővel látta el az arm- 
mannt, így lett a furfangos paraszt or
mányos és ebből a -kodó magyar roman
tikus elvonja az Ármány szót, Hadúr -  a 
„civakodó rongy”, azaz ribanc -  párját. 
Hasonlóan keletkezett Horger szerint 
a zsákmány szó is. Az árm-mán ugyan
is zsákkal megy a sereg után, ezért 
Sackmann, azaz Zsákember, aki zsák
mányol.

És eme Zöllnerek és Horgerek és Kiss 
Lajosok még képesek szidni a pszeu- 
do-Horvát Istvánt. A szobapincér jut 
eszünkbe róluk, aki miután felkísérte a 
nászutas házaspárt szobájukba, a kulcs
lyukon leskelődött. S egyszer csak felki
ált magában: „És még ez az alak volt ké
pes az ebédnél cirkuszt rendezni, amiért 
egy hajszál volt a levesében!”
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GOMBOS SZILÁRD

Levelet Grúziából
A híd előtt kövér asszony jött fe

lé az úton. Egyszerű fanyeregben, ol
dalvást, de biztosan ült a szamáron. 
Baljával két bárányt vezetett, jobb ke
zével nagyot rántott a füles kötőfé- 
kén.

-  Geo Sas! Mit csinálsz te itt, az út 
közepén?

Az inge fehér volt, mint a ten
ger habja. Ölében a kék kötényt zö
mök combjai közé gyűrte az utazás. 
Mögötte két hatalmas kosár újságpa
pírral letakarva.

-  A városba megyek, válaszolta 
Geo.

-  Goriban már lőnek, mondta az 
asszony. Ezt a két árvát a szomszéd 
lakásban hagyták, ott éltek a harma
dikon egy erkélyen. Volt egy lovuk is, 
a Csingiz. Fehér szívet hordott a szü- 
gyén, de eltűnt. Okos állat, nem talál
ják meg a katonák.

szagát hozta a szél. A bárányok az út 
menti füvet rágták és ijedten pislog
tak. Mindennapi hűséggel emésztet
tek: amit ma me-e-egehetsz, ne ha
laszd holnapra. Ki tudja lesz-e méég 
holnapra fű! Ha mé-é-égis lesz, én le
szek-e még?

Geo nem tudta, hogy honnan is
meri őt ez az asszony, csak annak 
örült, hogy nem kérdezte meg: most 
hol a puskád, Geo? Talán inadba 
szállt a bátorság? Egy szál papírral 
mégy neki a Krasznaja Annijának? 
És egyáltalán: ki vagy te a puskád 
nélkül?

De jó lenne túlesni rajta. Egyszer 
úgyis megkérdi valaki.

Az asszony lekászálódott a szamár 
hátáról, és a kosárból kivett egy üve
get.

-  Minek mégy te a városba?
Két kövér kortyot a földre öntött be

Kuindzsi festménye

Geo megsimogatta a szamarat. 
Fiatal szemében csokoládészínű volt a 
lélek.

-  Téged is ott tartottak? A harma
dikon?

-  Iljának hívják, válaszolt helyet
te az asszony. Csingizzel élt, a negye
dik emeleti szárítóban. Ho-ho! Az volt 
ám, a móka, galambocskám! Tudod, 
Csingiz szerette az embereket. Hátsó 
lábaira ágaskodva napestig bámész
kodott az ablakban. Az idegenek meg
lepődtek, amikor a negyedikről az ő 
loboncos feje vigyorgott rájuk. A gye
rekek répával, zabbal heccelték. A 
szomszédok fütyültek neki. De Ilja 
énekelni szeretett, mert az ablak túl 
magas volt neki. Ho-ho! Az idegenek 
álla akkor esett le igazán, amikor a ló 
feje nem nyerített, hanem vidám sza
márbőgésre fakadt!

Aki csak egy zsebkendőnyi eget 
lát, gondolta Geo, előbb-utóbb meg
tanul énekelni. A hegyek felől zápor

lőle, majd áhítattal húzta meg; csak 
azután kínálta meg Geót.

-  Mindenki eljön, galambocskám. 
Nem találsz te ott egy árva lelket 
sem. Gyere velünk fel a hegyekbe.

Geo torkát kaparta a törkölypálin
ka. Friss főzet, gondolta, pedig mesz- 
sze még az ősz.

-  Mennem kell. Dolgom van a vá
rosban.

A kopár bércek unottan strázsál- 
tak, ahogy világrészek őreihez illik.

-  Ha dolgod van, hát menj. Tedd 
csak el, még szükséged lesz rá, ga
lambocskám.

Geo megköszönte a maradék itókát, 
és elindult a város felé. A bárányok 
összebogozták zsinegjeiket. A hídon 
még visszanézett -  az asszony soká
ig kínlódott velük. Talán az anyjának 
lehetett falubelije. Sokan költöztek be 
akkoriban. A Mtkari békésen höm- 
pölygött a híd alatt. Valamikor ez a 
folyó választotta el Európát Ázsiától;

most már csak az a ruha, ami rajta 
van.

Az úton egyre több emberrel talál
kozott. Menekülnek? Nézte őket Geo, 
azok meg őt. Minek mennek ezek a 
hegyekbe? Nem laknának ott egy hé
tig sem. Nem kelnének fel ötkor, nem 
fejnék meg a juhokat, nem takaríta
nák ki az aklot utánuk, nem nyírnák 
meg őket és a szőlőt sem kapálnák. 
Csak zabálnának és szemetelnének. 
Azért költöztek be, mert a városban 
ezt büntetlenül tehetik.

Alaposan megpakolt moszkvics állt 
az út mellett. Motorházfedele nyitva, 
gondosan vasalt, hamuszürke szövet
nadrág terpesztett mögötte.

-  A karburátor?
Geo értett valamit a motorokhoz, 

meg nem is. Maga sem tudta, hogy il
lendőségből érdeklődik vagy tényleg 
segíteni akar. A kortalanul komoly öl
tönyös megérezhette, mert kórisméző 
tekintettel vizsgálta Geot.

-  Csak be kell tolni, mondta végül.
Az öltönyös beült a volán mögé, Geo

megfeszült, de egyedül meg sem moc- 
cantotta. Próbálta helyből és nekifu
tásból. Többször is.

-  Talán a városi könyvtárat pakol
ta a kocsiba?

Az öltönyös kiszállt.
-  Majdnem. A múzeumot. Én va

gyok az igazgatója.
Aztán ketten tolták, de a moszkvics 

nem akart megmozdulni. Geo sosem 
járt a múzeumban, mumpszos lett 
,amikor az úttörőosztagával odaláto
gathatott volna. Akadtak még vállal
kozó fiatalok. Lassanként már el se 
fértek az autó körül, de mindhiába... 
Sztálin minden holmiját ebbe a kocsi
ba pakolták.

Áz igazgató cigarettát vett elő, meg
kínálta Geot is. Sokáig keresgélt a za
kója zsebeiben.

-  Van gyufád?
Geo nemet intett.
Az igazgató felnyitotta a csomag

tartót, és egy kazettából öngyújtót 
vett elő. Működött, pedig a köve sima 
volt, mint a tojáshéj.

-  Látod ezt a vörös csillagot? Rubin. 
Sztáliné volt.

-  Szép munka, vette kézbe Geo, és 
nekidőlt a kocsinak.

A moszkvics abroncsai megrecs- 
csentek a sárban, és fáradtan átbucs- 
káztak önmaguk hasán. Az igazga
tó sebtében ült a volánhoz, és a motor 
köhögve felásított. Geo szaladt utána, 
vissza akarta adni a gyújtót, ám a ko
csi már messzire pöfékelt. Búcsút in
tett és aznap már nem állt meg töb
bet. Estére katonákkal találkozott, 
többször igazoltatták, de egész éjsza
ka gyalogolt. Pirkadatkor ért Goriba.

A város olyan volt, mint akárme
lyik másik, ahova éppen hadsereget
> » »  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
installálnak , m ert a megszállás több
nyire tervszerű. Amikor igazoltatták, 
megkérdezte, hogy hol talál egy postát. 
Mondták, a központban kell lennie egy
nek, a szobor környékét nem ló'hették, 
de zárva lesz, és egyáltalán, minek az 
neki? Most?!

Még 7 előtt rátalált a postára. Amióta 
Geo az eszét tudja, a városban rendkí
vüli volt az állapot -  legalábbis annak 
mondták azt, amikor a rendet olyan ma
gasra kellett tartani, hogy mindenki el- 
ámuljon. Kóbor kutyákkal sem találko
zott a romok között.

Az ajtó zárva, a posta nyolckor nyit. 
Leült a fal mellé. Nem volt éhesebb 

vagy fáradtabb mint máskor, de egy 
csésze forró tea jólesett volna. Megitta 
a maradék törkölyt. Erős. Fűszeres, 
gondolta. Isten m ár csak ilyen, sokakat 
küld, de keveseket hív magához. Aztán 
elaludt.

Almában látta, hogy akadt egy azok 
között, akiket O küldött, akinek nehéz 
lett a szíve, amikor az arany ragyogá
sát nézte azok arcán, akiket 0  hívott.

Keblét kevélység töltötte meg, és há
zat épített, hogy oda majd ő  hívja el 
az embereket. Ezért nevezte magát 
Elhivatottnak, és osztotta az igazat 
azoknak, akiket 0  nem hívott és nem 
küldött; mert ezek c, legszámosabbak.

Nevezte pedig azt a házat Hivatalnak, 
ahová az embereket hívta.

Akiket O hívott, az utak mellett tanítot
ták az embereket, mígnem az Elhivatottat 
bántani kezdte a beszédük.

Szíve még nehezebb lett, és keble meg
telt irigységgel.

Ezért mondta nekik: ne tanítsatok 
úton és útfélén, hanem házat épített ne
kik és nevezte Iskolának, hogy más ne 
hallja azokat a szavakat.

És látá az Elhivatott azokat, akik oda 
jártak és orcájukon az ezüst ragyogását.

Szíve még nehezebb lett, és keble meg
telt haraggal.

Mondta az ő tanítványainak: épít
sünk egy másik Iskolát, ahol azt tanít
ják, amit nektek tudnotok kell.

Álljon ez az egy minden iskola fölött; 
és nevezték ezért Egyetemnek.

Látá az Elhivatott, hogy jó, és keble 
megtelt bujasággal, és szíve még nehe
zebb lett.

Mondta az ő tanítványainak: kell egy 
ház azoknak, akik az Egyetemen tanul
tak, mert ó'k a mi küldötteink.

Építettek ezért még egy házat, és ne
vezték ezt a Küldöttek házának.

És látta az Elhivatott, hogy jó.
Szíve még nehezebb lett, és keble meg

telt torkossággal.
Mondó az embereknek: ti dolgoztok és 

szegények vagytok; nézzétek hát azokat,

akik a gyermekeitek fejét töltik üres be
széddel.

Menjetek és adjatok nekik munkát a 
földeken, hogy töltsék ezután gyermeke
itek gyomrát.

Látá az Elhivatott, hogy akiket 0  hí
vott, a földet mívelik, és látá arcukon a 
bronz ragyogását.

Szíve még nehezebb lett és keble meg
telt fösvénységgel.

Mondta ezért az ő tanítványainak: 
gyűjtsetek, hogy ami van, az a tiétek le
gyen.

És építettek egy házat, hogy falai vé
delmezzék az ő  vagyonukat, nevezték 
ezért Banknak.

Látta az Elhivatott, hogy jó, és mon- 
dá az embereknek: ami van, az mind a 
tiétek.

Szíve még nehezebb lett, és keblét meg
töltötte a restség.

Ezért épített egy házat annak, ami 
van, ha mégsincs pedig nincs, amikor 
van.

Nevezték azt a házat Postának.

Dél felé járt az idő, mire Geo feléb
redt. A posta ajtaját csapkodta a szél, 
és a por füstösen csillogott odabenn, 
amint egy törött ablakból rátalált az el
tévedt napsugár.

A magas pult mögött alacsony, vézna 
emberke ült. Valamit keresett. Geonak 
ágaskodnia kellett, hogy szólhasson 
hozzá.

-  Egy bélyeget kérek.
Az emberke még szöszmötölt egy ide

ig, aztán méltóságteljesen hajolt le az 
ablak réséhez.

-  Külföldre?
-  Igen. Moszkvába.
-  Az most belföld! -  rikácsolta.
-  Akkor adjon egyet belföldre.
-  Grúz bélyeget kér vagy oroszt?
-  Adjon szakartveloit.
-  Most nem mondjuk azt, hogy 

Szakartvelo. Most azt mondjuk, hogy 
grúz.

Geoban még volt némi tartalék.
-  Melyiket kell?
-  Most orosz bélyeget kell használ

ni, de könnyen meglehet, amire elviszik 
,már szakartveloi kell rá. Akarom mon
dani, GRÚZ.

-  Akkor adjon mindkettőből!
Az emberke vaskos könyvet vett elő, 

percekig bogarászta. Majd egy valami
vel vékonyabbat: a kiegészítést. Aztán 
a kiegészítés kiegészítését. Végül ide
gesen csapta be valamennyit az asztal 
alá.

-  Az, kérem, nem szabályszerű.
-Most rendkívüli állapot van, mond

ta Geo. Minden szabályos, ami nem sza
bályszerű.

Az emberke papírt vett elő és szá
molt.

-  Harminchét lari és negyven tetri 
lesz...

Geo kifordította minden zsebét, min
dössze huszonkilenc lari volt nála.

-  Ez nem elég! -  mondta boldogan az 
emberke.

-  Van egy öngyújtóm. Azt mondják 
Sztáliné volt.

-  Hát persze! Persze, hogy az övé 
volt. Minden rozsdás pipaszurkálóra 
azt mondják. Az egész ország az övé 
volt. Hát nem vette észre? Ez az egész 
ország egy múzeum. Nekem is, de ma
gának is tudnia kell, hogy hol a helye: 
kiállításon épp, vagy a raktárban.

Geo felpattintotta a fedelét. A fellob
banó láng elbűvölte az emberkét.

-  Rubinból van a csillag rajta?
-  Rubinból.
Az emberke alaposan szemügy

re vette, és adott érte ötven larit. A 
bankjegy egyik oldalán az oroszlántes
tű  íjász nyilazza saját m agára támadó 
farkát. Megszólalt a telefon. Az ember
ke többnyire hallgatott, és figyelme
sen pislogott. Látszott, a felettesével 
beszél.

-  Sajnálom, mondta végül, most szól
tak, hogy ezentúl csak rubelt fogadha
tok el. Váltsa fel, és jöjjön vissza.

Geo gyors és pontos mozdulattal 
nyúlt be az ablak résén. Megragadta az 
emberke ingét és az arcát az üvegnek 
szorította.

-  Vedd le rólam a kezed, Geo Sas! 
Tudod ki vagyok én? Van neked leg
alább egy rokonod a rendőrségen?

Geo meglepődött: őt ennyien isme
rik?

-  Lőj csak! Hol a puskád?
Végre megkérdezte valaki! Ennek 

úgy megörült, hogy elengedte a kis em
bert.

-  Még bennem van, mondta Geo.
Az emberke nagyot fújt, amint hátra

dőlt székében.
-  Talán inadba szállt a bátorság?
-  Mindig is ott lakott, azért vagyok 

itt most.
-  Egy szál papírral mégy neki a 

Krasznaja Armijának?
Geo kivette mellénye zsebéből az á t

izzadt borítékot. Mutatta:
-  Ezzel fogok.
-  Miért? Ki vagy te a puskád nélkül?
-  Az vagyok, aki nem lő többet.
Az emberke egy poros rám át akasz

tott le a falról, és bélyeget emelt ki belő
le, még vetett rá egy utolsó pillantást a 
luppé allatt.

-  Ez jó lesz, mondta. Azt írja rajta, 
a Kaukázusontúli Szovjet Szocialista 
Szövetségi Köztársaság adta ki 1928- 
ban.

-  így jó lesz?
-  Igen. így m ár feladható.
Az ajtó előtt egy ló várta . Szügyén 

fehér, szív alakú folt. Nagyot dobban
tott, amikor m eglátta Geot, vidám 
szamárbőgést hallatott.

14



HELIKON

XANTUS BORÓKA

„Százötven papírfecnik”
Nem mindennapi látványt nyújt Szabó 

Róbert Csaba elsőkötetes író könyve. A 
fekete-fehér kontrasztra épülő borító, 
az ötletes tipográfiai megoldások -  bo
rítón és könyvön belül egyaránt -  ma
gukra vonják az érdeklődő olvasó figyel
mét. Igényesség, hűvös elegancia jellemzi 
a tervezést, ami jól kapcsolódik a címben 
lévő Antarktisz kontinens keltette asszoci
ációkhoz. Az ajánlás: K.-nak? pedig iro
dalmi m űveltségünket aktiválja, hisz 
a K. monogram szinte elválaszthatat
lan Kafka írásaitól. Igaz, ott van egy 
kérdőjel, amely elbizonytalaníthatna, 
de a megfelelően felkeltett érdeklődést 
egyelőre nem zavarja meg egy ilyen ap
róság (?). Mindent összevetve hatásos, 
jót ígérő „külső”, amely könnyedén rá 
vesz az olvasásra.

A novelláskötet első írásai, a Mikor, 
milyen alkönyvtárban? és A kicserélt vá
ros az éppen aktuális olvasónak szánt 
útmutatóknak tűnnek -  bár lehet, hogy 
annak nincsen ínyére a „segítség”. Az 
első szöveg a többféle elbeszélő hasz
nálatával, az alkönyvtárak és papír
fecnik sokaságával még csak sejteti, a 
második viszont m ár elég egyértelmű
en megvilágítja, miről szólnak a soron 
következő novellák, felfedi a köztük lé
vő vagy meg nem lévő összefüggéseket. 
A kicserélt károsban szereplő bel-monos- 
tori Vélis Simon sebész és vízgyógyász 
halála előtti utolsó pillanat hosszasan 
kimerevedik. Ezalatt az orvos sokáig 
gyönyörködhet „emlékei útnak indulásá
ban”, „ugyanebben a percben a pillana
tok jelentőségteljesen osztódnak, hogy 
mindenkinek jusson belőle”, „a törté
net egy mindennek elébe futó ívvel visz- 
szatekergőzik” stb. így viselkednek a 
kötet novellái is, azt a látszatot keltve, 
mintha az elbeszélt történetek alakulá
sát maga a történet befolyásolná, maga 
bogozná és oldaná a szálakat, és mint
ha egyidőben, egyetlen pillanatban já t
szódna mindenik történet, csak más
más térben. A novella továbbágazása, a 
MELLÉKTÖRTÉNETE (így, kapitáli
sokkal szedve) szintén támpontot szán
dékszik nyújtani az olvasónak. „Ha ezt 
az ajtót kinyitom, szemünk elé fog táru l
ni az idei első farsangi bál egész unal
mával és félszeg első alkalmával, ami
kor a naftalin szagát a ruhákból még 
nem lehetett teljesen kiszellőztetni (...)” 
Nemsokára sokszínű látványban lesz ré
szünk: feltűnik K. úrhölgy, Ulrich cuk
rász, sokféle történet és hős. „Lássuk 
tehát!” -  szól a buzdítás, amely ilyen for
mában akár egy cirkuszi attrakció előtt 
is elhangozhatna.

És életre kelnek a történetek. Hosszú
hosszú mondatokból jönnek létre egé
szen rövid írások. Néha nagyon nehéz 
követni őket, kifárasztanak, van, ami

kor csak a novella végén lehet lélegzet
hez jutni. Sokszor érezzük, hogy próbá
ra tesz ez a könyv, mintha szerzőjének 
feltett szándéka lett volna, hogy elvesz- 
szünk a mondatáradatokban. A hosszú 
sorok között eltűnnek, majd újra elő
bukkannak szereplők, hangulatok, tör
ténetfoszlányok. És továbbágazó mel
léktörténetek is sűrűn előfordulnak 
(nemcsak a második novellában!), hogy 
még nehezebb dolga legyen az olvasó
nak. Minden állandó nyüzsgésben van, 
de igyekszünk résen lenni. Sokszor 
érezzük a nyomát egy láthatatlan kéz
nek, mely szálakat kuszái vagy egyen
get. Például amikor történetpárokat 
fedezünk fel, melyekben ugyanaz az 
esemény különböző környezetben, két
féleképpen is megtörténhetett, ezért 
kétféleképpen van elbeszélve. Ilyen 
Dilinger és a zöld lány története. Két 
verziót is megismerhetünk arról, ho
gyan került a zöld testű nő a legismer
tebb zsidó orgazda birtokába. Először 
a mesék csodás lényeként jelenik meg, 
kincsvadászok adják el, másodszorra 
-  jó sok oldal után, miután már telje
sen megfeledkeztünk róla -  egész hét
köznapi módon, a saját lábán sétál be 
Dilinger ajtaján, aki első alkalommal 
„súrolta, szárítgatta, takargatta”, míg 
következős alkalommal „felaprítja, ki
áztatja, megfőzi”.

Szabó Róbert Csaba eljátszik a ki
szám íthatatlanság elbeszélést szervező 
erejével is. A csere, melynek természe
te bizonytalan -  nem tudni, hogy ép
pen tudatos vagy véletlenszerű -  több 
novellában is megjelenik. Nehéz eldön
teni Viktóriának, a Visszakanyarodnál 
másodszor című írás szereplőjének, 
hogy a véletlen, egy rossz tréfa vagy 
valami egészen más műve az, hogy 
nem lel rá  a nővérével elcserélt lakás
ra. Meglepetésére először otthonában, 
majd abban a hotelben találja magát, 
ahol nemrég vakációzott. Mintha két
szer kanyarodna vissza az időben, és a 
cseréket maga az idő bonyolítaná le. A  
kicserélt károsban a Vélis Simon sebész 
által ismert kolozsvári házak és utcák 
tűnnek el. Nem mellékes körülmény, 
hogy Vélis nemsokára meg fog halni, az 
utolsó pillanatban rendezgetett emlékei 
könnyen összekeveredhetnek, ahogy a 
kötetben is az egyidőben jelenlévő terek 
a véletlennek tulajdonított csere áldo
zataivá válhatnak.

Ebben a kötetben az érzékek jelen
tősége sem elhanyagolandó. Már az al
címből (A látás, a hallás, az ízlelés, a 
hang, a tapintás és a szív elvesztésé) gya
níthatjuk ezt. A hat érzék az egészet 
képviseli, mint ahogy hat kontinens al
kotja a világot is -  körülbelül ilyesmit 
tudat velünk az Antarktiszon című no

vella. Az érzékelés azonban szubjek
tív, ugyanaz a jelenség más- és másfé
leképpen hathat az emberekre. Ennek 
legszebb példája a Szodoma és Gomorra 
végpusztulása című novellában jelenik 
meg, ahol a tűz többféle formát ölt, és 
ennek megfelelően alakítja az érzéke
lést is. Ulrich cukrászmester a tűzijáté
kok nagy bajnoka volt: „tulajdonképpen 
a cukrász mutatványa jelentette min
den ünnepség fénypontját Kolozsváron. 
(...) A sistergő, majd szétrobbanó raké
ták  varázsa messzire röpítette a pol
gárok képzeletét, és hazatérve, álmuk
ban színes óceánok hömpölyögtek.” Míg 
a polgárok látását a tűz ejtette rabul, 
addig a cukrász lányának úgy „izzot- 
tak  a szemei, m intha már látná a lán
gokat”, a lányt vágya Jobban égette, 
mint bármilyen tűz” és „hangos sister
géssel aludt ki, m intha égő szenet lo
csolnának tűzzel.” íme egy lány, aki 
minden érzékével képes volt felfogni a 
tüzet. Az Üvegbe gyűjtött cserebogarak
ban ezt olvashatjuk a zsebekben elrej
te tt hatvankét hangról: „Nem hagyom, 
hogy turkáljanak közötte, fáradságos 
és hosszadalmas munka eredménye fe
szül zsebeimben, nem szeretném, ha 
avatatlan kezek zilálnák sóhajtásokra. 
(...) Mindegyik hangnak íze van, éne
kesnők alig észrevehető remegése és 
tegnap esti menüje válik kitapintható- 
vá a szájpadláshoz szorítva, és tekered- 
nek, vagy lágyan, kellemesen, végül foj
togatva hálózzák be hallgatóját.” Nem 
akármilyen hangok ezek, fel vannak 
ruházva mindennel, ami kell, megvan 
az esély rá, hogy kellő hatást gyakorol
nak az olvasó érzékeire is.

Ami a szereplőket illeti, ham ar rájö
vünk, hogy K. a főhős. Már a második 
novellában találkozunk vele, ahol ú r
hölgyként lép elénk, és éppen kényel
metlen helyzetbe került az idei farsangi 
bálon. Később más alakokat ölt, de min
den egyes alkalommal nőként jelenik 
meg, ellentéteként kafkai elődjének, 
aki mindig férfi. A történetek folyamán 
feltűnik mint öreg hölgy, aki már csak 
egy barátja emlékében él, mert beko
pogtak érte — elvitte a halál? — vagy 
egy másik térben egész rituálévá szer-

> » »  folytatás a 16. oldalon
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LŐRINCZI LÁSZLÓ 
*Úgynevezett „Kuncz-politika”

> » »  folytatás a 15. oldalról 
vezi a holtidő várását. Hamarosan azt 
is megtudhatjuk, hogy K. nem egy dé
delgetett hős, s erre A vers című novel
lában derül fény: „Többször is előfor
dult tehát, hogy K. megszégyenített 
minket, ezért örvendtünk meg oly na
gyon azon a napon, amikor közölték ve
lünk, hogy K. nemsokára itt fog hagyni 
minket.” K. személye kényelmetlen, fél
re kell tenni az útból, de ez nem olyan 
egyszerű. Távozása, hiánya is nyomo
kat hagy, nemcsak jelenléte. Ezt a tényt 
környezete, ha vonakodva is, de beis
meri: rájönnek, hogyha elmenne, min
denkinek hiányozna. A neki dedikált 
pikáns verset az egész ház öntudatla
nul fújja, elszavalja valaki a legkíno
sabb helyzetben is, amikor éppen K.-ért 
jönnek, hogy elvigyék. Valójában kicso
da ő? És miért kell eltűnnie vagy eset
leg meghalnia? Minden bizonytalan. Az 
utolsó novellák egyikében m ár K. fősze
replői pozíciója is meginog: „Valamelyik 
nap azt kérdezted, hogyan válik fokoza
tosan mellékszállá K., én meg nem tud
tam  válaszolni (...).” Végül K. sem kerüli 
el a különböző történetek sorsát, ahogy 
azok egymásba gubancolódtak, úgy az ő 
személye is belevegyül a többiekébe: „le
het, hogy mégsem K. ült ott a konyhá
ban, és állandóan összekeverem min
denkivel, ne haragudj rám ezért.”

Kik vannak még? A bicikliző Tánya, 
az üldözött/üldöző, végzetszerű Lőrincz 
Terka, az unatkozó Domni§oara Erley, 
a kiválóan sakkozó Madame Lornyett... 
és még sokan névvel vagy névtelenül: 
gyógyszerészek, kolozsvári asszonysá
gok, ilyen-olyan segédek -  mondjuk, epi
zódszereplők. Népes társaság. Vannak 
jól megformált alakok, és vannak kicsit 
csikorgósabbra sikerültek is. Olyanok, 
akiknél nagyon érezzük, hogy csak az 
adott történet kiszámíthatatlanságát 
hivatottak illusztrálni, vagy túlságosan 
sejtelmesek (Lőrincz Terka), és ne feled
kezzünk meg azokról sem, akik kissé 
ügyetlenkedve lépnek elő a történelem 
színfalai közül (gróf Bánffy Elek).

Finomvegyes kötet a Szabó Róbert 
Csabáé. A design-t nem képes utolér
ni a tartalom -  kicsit sajnálkozva álla
píthatjuk meg ezt, amikor befejezzük az 
olvasást. De azért megéri elolvasni. Van 
amikor elfáraszt, de kárpótol is sok eset
ben. A tekervényes mondatokból egészen 
szép leírások vagy érdekes történetek is 
születnek. Néha erőltetetten kusza, sőt 
azt is lassanként észrevesszük, hol akar 
csapdába ejteni, de ez nem háborít fel, 
hanem bevon egy érdekes játékba — ha 
nem is bújócskába —, amit csak ketten 
játszunk: én és a könyv.

S zab ó  R ó b ert Csaba: A z  egész  
A n ta r k t is z  k o n tin en s. A  lá tá s , a  
h a llá s , a z  íz le lé s , a  ta p in tá s  és 
a  s z ív  e lve sz té se , M entor K iadó, 
M aro sv á sá rh e ly , 2006.

1 6 --------------------------------

lehetne a m eghatározása annak, 
am it az alábbiakban javasolni sze
retnék (bárkinek, aki felkapja a fe
jét!), hiszen elsősorban Kuncz A ladár 
Fekete kolostor című regényének bizo
nyos (megoldatlan) problem atikájára 
vonatkozik; de ha a javaslataim  „cél
ba ta lá ln án ak ”, illetve eljutnak egy 
olyan (nem létező) erdélyi m agyar 
művelődési fórumhoz, amely vizsgálat 
alá vethetné őket, ebből a példából k i
indulva szélesebb, általánosabb jelen
tőségű művelődési akciókat, esetleg 
kultúrpolitikai mozgásirányokat is 
eredményezhetnének. Úgy képzelem, 
hogy meglévő és működő, szép hagyo
mányokra visszatekintő nemzetisé
gi intézményeink (Erdélyi Múzeum- 
Egyesület, EMKE stb.) hozhatnának 
te tő  alá egy olyan intézményt (már- 
m ár minisztériumot), amely kidolgoz
h a tná  az első, konkrét terveket.

1. Arról van szó, hogy jobban kel
lene gazdálkodnunk európai é rté 
kű művelődési kincseinkkel, kilép
ve posztkom munista korunk tengődő 
szellemiségének a béklyóiból. Csak 
nagy szavak ezek? Nem. Térjünk 
vissza a Fekete kolostorra: ma m ár 
kétségtelen, v ita tha ta tlan  tény, 
hogy világirodalm i jelentőségű mű. 
Bizonyítja az is, hogy az 1937-ben 
megjelent, Gara-Pierpont-féle francia 
fordítása 1999-ben újra napvilágot lá
to tt egy Vendée-i kiadónál, változat
lan szöveggel. Erdélyi m agyar iro
dalm unk nagy sikerét jelképezi ez a 
modern k iállítású  könyv, s jómagam 
annak  is örvendhettem, hogy a kiadó 
előszóként használta  fel egyik régeb
bi, francia nyelvű írásom at. Két évvel 
később elkövetkezett az a kivételes 
pillanat is, hogy Kuncz-emléktáblát 
avathattunk  Noirmoutier-ban, a h ír
hedtté vált várkastély udvarán.

Ezek u tán  be kell vallanom, hogy 
az új francia kiadás hírére egy ré 
gi, kényelmetlen érzés ébredt fel újra 
bennem. Minden Kuncz-kutató tudja 
(és tudta), hogy az 1937-es francia k i
adás szövege nem teljes! Ma m ár le
hetetlen m egállapítani, hogy a for
dítók vagy Gallimard-kiadó lektorai 
csonkították-e meg... De hiányoznak 
belőle a francia m ilitarizm ust, illet
ve az akkori francia kormány inter- 
nálási politikáját bíráló részletek. 
Valószínű, hogy az első kiadás idején 
-  alig két évtizednyire az első világ
háború eseményeitől -  a könyv gon
dozói attól ta rto ttak , hogy az em lített 
részekből esetleg franciaellenességet 
érezhetne ki az olvasó. Lehet, hogy ez 
akkor így volt, de azóta eltelt hét év
tized, s közben olyan generációk nőt
tek  fel, amelyek m ár nem ism erték

az első világháború légkörét, de még 
a második világháborút is kezdik el
felejteni. Mégis, felelőtlen dolog lett 
volna azt kérni az új francia kiadótól, 
hogy pótolja a hiányokat, m ert ez -  
eltekintve a kínos vitáktól -  csak kés
leltette volna a könyv megjelenését.

Most viszont kötelességünk len
ne helyükre ik ta tn i a hiányzó soro
kat! Azt hiszem, hogy egy szakm a
beli francia partner felkérése nem 
ütközne nehézségekbe. A harma
dik francia k iadást most m ár „texte 
compléte”-ként a ján lhatná a kiadó a 
huszonegyedik század olvasóinak.

2. A Le monastére noir-on kívül a 
regény angol, olasz, török és román 
fordításai rejtőzködnek -  m int köny
vészeti ritkaságok -  a köz- vagy m a
gánkönyvtárak mélyén. Ha jól kö
rülnézek, úgy érzem, hogy egy új 
angol k iadásnak  itt lenne az ideje! 
Talán A usztrália felé kellene tájéko
zódnunk, m ert ott egy „H ungarian 
Connection”-ra is szert tehetnénk. 
Ám a legfőbb érv az, hogy az utóbbi 
évtizedekben az angol nyelv fantasz
tikusan  elterjedt egész golyóbisun
kon; egy szárd gyerek ma jobban tud 
angolul, m int annak  idején az én volt 
kollégiumi osztályom együttvéve...

Beszélnem kell új fordítások szük
ségességéről is, m ert a Fekete kolos
tor utolsó más nyelvű fordítása (a ro
m án Mánástirea neagrä) idestova 
negyven éve jelent meg. Javasolnám  
az orosz és a német fordítás k ilá tása
inak  a tanulm ányozását — bár ez m ár 
első lá tásra  is elégedetlennek tetszik. 
Nemrég (a római légijáraton) együtt 
u taztam  egy dzsakarta i fiatalem ber
rel; amikor m egtudta, hogy m agyar 
író vagyok, elmosolyodott. „Miért nem 
ír m alájul?” -  „Ötszáz millió olvasója 
lehetne”. Tőle tudtam  meg azt is, hogy 
az egész dél-ázsiai térségben a kínai 
nyelv erős versenyben áll az angollal. 
A kínaiul beszélők szám a nagyobb, 
m int az egész anglofon emberiségé. 
Ha a Fekete kolostor behatolhatna eb
be a hatalm as nyelvi birodalomba, új, 
milliós piacok nyílnának meg előt
te. Szeretnék a realitások h a tá ra i kö
zött m aradni, ezért nem térek vissza 
a maláj nyelvre, bár... bár... Pont.

3. Szóba hoznék még egy, teljesen 
„házi” jellegű problémát: aKuncz- 
ku ta tás néma elhanyagoltságá
ra  gondolok. Nem is beszélünk róla! 
Nyomatékosan felhívom az (elképzelt) 
intézet figyelmét arra , hogy a Fekete 
kolostor valós történelmi-emberi h á t
terének a feltárása körül még sok a 
tennivaló. Amit innen-onnan ki tud-

» » » » » »
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tarn bányászni, közzétettem Utazás 
a Fekete kolostorhoz című könyvem
ben (Bukarest, 1975, és Csíkszereda, 
2000), de előrehaladott korom m iatt 
az utóbbi években nem vállalkozhat
tam  hosszabb kiszállásokra-utazá- 
sokra. Nem hagytam  abba a m unkát: 
leveleztem, telefonálgattam, m ert 
egyébre m ár nem futotta erőmből. 
Újabb eredményeim tehát elenyésző- 
ek! Mégis, teszek-veszek, m ert a lelki- 
ism eret-furdalás kényszerít erre...

Amikor 1972-ben, a párizsi 
Vaugirard úton elkezdtem firkál
ni az első' feljegyzéseket, term észete
sen tudtam , hogy Noirmoutier (aho
vá ugyanannak az évnek az őszén 
ju to ttam  el először) csak részben volt 
Kunczék rabságának a színhelye; 
1916 augusztusában átszállíto tták  
őket a távolabbi He d ’Yeu szigetére, a 
kazam atákból álló erődbe. Amott hu
szonkét hónapig, a földalatti üregekbe 
pedig még harminc hónapig sínylőd
tek, borzalmas, emberileg megalázó 
körülmények között. Ez a különbség 
a regény szerkezetében is tükröződik: 
az Ile d’Yeu-i rész körülbelül 50 oldal
nyival hosszabb a Noirmoutier-i feje
zetnél. (Különálló kis „eposz” az első 
80 oldal, az önkéntes „pokolraszál- 
lás” és a Perigueux-i padlás-élet meg
próbáltatásaival). Mivel Kuncz nagy, 
megrázó élménye az állítólagos feke
te kolostor helyére épült norm ann v ár
kastély volt, regényének ezt a címet 
adta, m integy rabságuk szimbólumá
vá avatva a négytornyos erődítményt.

így hát csaknem term észetes volt, 
hogy ku tatásaim at itt kezdtem el... 
Közrejátszott az a körülmény is, hogy 
Noirmoutier szigetét a hatvanas évek
től híd  köti össze a szárazfölddel, s 
könnyebben megközelíthető, m int Ile 
d’Yeu, amely jóval messzebb rejtőzkö
dik az Atlanti-óceánon. A  mai napig 
egyetlen heti hajójárat viszi-hozza a 
látogatóit. (1973-ban ezt az u ta t is k i
próbáltam  egy ócska gőzösön).

Időközben Noirmoutier-i barátom  
és hűséges m unkatársam  kiderítet
te, hogy a Vendée-tartományi, el
ső világháborús koncentrációs tábo
rok ira ttá ri „m aradékai” a tartom ány 
székhelyén, La Roche-sur-Yon-ban le- 
ledezenek... Gyerünk tehát ide!

A levéltárban -  rendkívül előzé
kenyen -  húsz vaskos ira tta rtó t rak
tak  ki elém! Láttam , hogy m indjárt 
az első Noirmoutier-ra vonatkozik, 
tehát -  a szó szoros értelmében -  e r
re vetettem  rá  m agam at. Nem szapo
rítom a szót: a pénzemből négynapi 
ott-tartózkodásra futotta, s ez bizony 
ahhoz sem volt elég, hogy az egész 
Noirmoutier-i anyagot tüzetesen á t
nézzem. Kijegyzeteltem, am it tudtam  
(fénymásolatokról viszont szó sem le
hetett), s az utolsó napon úgy b ak ta t

tam  ki -  vérző szívvel -  az állomásra, 
m int aki re jte tt kincsre bukkant, de 
nem volt ereje kiásni!

Azt javasolnám tehát az intézet ve
zetőségének, hogy szerződtessen egy 
fiatal, franciául jól tudó, a Fekete ko
lostor világát ismerő kutatót, és küldje 
ki egy-két hónapra Franciaországba. 
Nézzen körül Noirmoutier-ban és Ile 
d’Yeu-n, majd horgonyozzon le hosz- 
szabb időre La Roche-sur-Yon-ban 
-  és ássa ki a kincset! A levéltár
ban tanulmányozza át részletesen a 
Noirmoutier-i é Ile d’Yeu-i koncentrá
ciós táborokra vonatkozó anyagot, ké
szíttessen fénymásolatokat a fontosabb 
iratokról, de fényképezzen is, m ert van 
mit! Levelek, igazolványok, fényké-

Benczédi Sándor szobra

pék, okmányok hevernek egymás he- 
gyén-hátán a (már nem titkos) dosz- 
sziékban... Csak győzze a válogatást! 
Gondolom, kikerekedhetne ebből a 
munkából például egy Kuncz-album is, 
dvd-lemezzel, főként az iskolák számá
ra. Emlékszem, a hetvenes évek végén 
Rózsa Mária, a bukaresti Pedagógiai 
Könyvkiadó m unkatársa egy fehér-fe
kete diapozitívekből álló, m agyará
zó szövegekkel kísért kazettát váloga
to tt össze Kuncz Aladárról és francia 
fogságának főbb mozzanatairól, amely 
rendkívül hasznos oktatási eszköznek 
bizonyult. (Lehet, még fellelhető vala
melyik erdélyi iskola szertárában).

4. Ami ezután következik, az ta 
lán  csak álom... De az intézetnek tud 

nia kell, hogy nagyobb tetteket is vár 
tőle az éledő m agyar kultúrpoliti
ka! Kezdem azzal, hogy kisded p á tri
ánk  sok tudóst, írót, festőt, szobrászt, 
színészt és rendezőt ajándékozott ne
künk az idők során -  de képtelen volt 
egy valam ire való film iskolát terem 
teni! É rthetetlen  ez azért is, m ert 
a kolozsvári film gyártás (zászlaján 
Janovics Jenő nevével) nemzetközi je 
lentőségű kezdetekre tek in thet vissza. 
M eghódította annak  idején a német 
és olasz piacot is! 1920 u tán  semmi, 
de igazán semmi sem következett, ho
lott (például) a titó ista  Délvidéken is 
készült m agyar játékfilm . (Eltekintek 
egy-két visszhangtalan  kísérlettől).

Közben m egszületett a televízió, 
s valósággal berobbant a kultúrába, 
am it kezdetben sokan fájlaltak, de az
u tán  kénytelenek voltak tudomásul 
venni, hogy új lehetőségeket terem 
te tt a látványgyártóknak. Nyugodtan 
leírhatom, hogy az első tévés film so
rozatok forradalm i újdonságokként 
hatottak! Amikor a mi szerencsétlen, 
agyonideologizált tévénk (végére) köz
vetíteni kezdte a Hosszú, forró nyár (A 
Long Hot Summer) című am erikai so
rozatot, egyszerűen lenyűgöző hatású  
érdeklődés kísérte. Jól emlékszem a r
ra, hogy illetlenségnek szám ított tele
fonon zavarni valakit a sorozatnyitó 
dal felhangzása u tán ...

Azt hiszem, a Fekete kolostor cse
lekménye valósággal kínálja  m agát, 
hogy filmsorozat készüljön belőle. 
Abból kiindulva, hogy a könyv hu
szonöt fejezetre oszlik, s mindegyik 
fejezetnek m egvan a m aga témája, 
véleményem szerin t a sorozatot ti
zenkét folytatásra lehetne tervezni: 
Párizs és Perigueux (2), Noirmoutier 
(4) és Ile d’Yeu (6). Noirm outier te 
h á t némileg kisebb terjedelm et kap
na, m int az Ile d’Yeu-i kazam atás 
börtönélet, de ezt -  az anyag ism e
retében -  indokoltnak tartom , h i
szen Kunczék pokoljárása itt é rte  el 
a mélypontját.

Megemlíteném, hogy a Perigueux-i 
„grádics” részletes ábrázolását azért 
tartom  nagyon fontosnak, m ert a fog
lyok a Laes-garázsban döbbentek rá  -  
hirtelen, minden átm enet nélkül -  a 
francia kormány in ternálási politiká
ján ak  a leglényegére: a teljes elzárás 
katonai módszerekkel való biztosítá
sára. A francia kormány szemében 
nem ártatlan vendégek, hanem  po
tenciális bűnözők, kémgyanús ele
mek voltak az in ternáltak . Ennek a 
helyzetnek a nyomatékos ábrázolásá
hoz egyetlen művészi eszközt ajánlok 
a rendezőnek: a kérlelhetetlen realiz
must.

Tisztelettel üdvözlöm az olvasót.

Settimo San Pietro, 2008. jún ius  
havában.
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SZÁNTAI JÁNOS
A klozett-olvasó 
naplójából
7.
Benyitok a klozettra. Benyitnék azaz. 

Zárva van. Körülnézek. Tévedés kizárva, 
itthon vagyok. Hallom a családot a háttér
ben. Ismét lenyomom a kilincset, ám imá
dott szezámom csak nem nyílik. A helyzet 
abszurditása nevetésre sarkall. Aztán, 
mit csináljak én is, kopogok. Semmi. 
Megint kopogok, türelmetlenül, ami ért
hető, hiszen alfelem egyre hangosabban 
követeli jussát. One moment, hallom oda- 
bentró'l. Na, szép! My home is my castle. 
My toilet is my home. Életem egyik alap
vető bizonyossága válik hamuvá lelki sze
meim előtt. Hallom, az Illető motoz, aztán 
résnyire nyűik az ajtó. Benyitok. Egy férfi 
ül a kád szélén, zsakettben, térdnadrág
ban, csatos cipőben, kerek fején rizsporos 
paróka. Bocsánatkérő mosollyal ellépek 
mellette, letolom a gatyámat, helyet fog
lalok a trónon. Azonnal feláll, meghajol, 
parókás feje szinte homlokomba ütközik, 
lévén, hogy szűkén vagyunk. Ön király, 
kérdezi. Elnevetem magam. Aztán bele
gondolok. Nézze, mondom, király vagyok, 
persze, de... Na, ez kicsit meredek. Értem, 
mondja. Érdekes. Ön gondolatolvasó, kér
dezem. Nem, dehogy, szabadkozik. Csupán 
megfigyelő. Az Ön királysága, ha úgy tet
szik, egyszemélyes. Elismerően bólintok. 
A klozett-rex lehető legpontosabb megha
tározását kínálta. Kényelmesen elhelyez
kedik a kád szélén. Na ja, ha ő itt van, az 
ortosztatizmus nem kötelező. A helyzet 
egyre kínosabb. Ne haragudjon, mondom 
a lehető legkedvesebben, tekintettel házi
gazdái minőségemre, mi járatban van itt. 
Nos, nem tudom. Őszintesége lefegyverez. 
Szolgálhatok valamivel, kérdezem, a sze
repváltással mintegy kiugratni próbál
ván a nyulat a bokorból. Fáradtan legyint. 
Nem, köszönöm. A mosógép tetejéről le
emel egy porceláncsészét, belekortyol. 
Látom, tea. Na, ebből lassan elegem 
kezd lenni. Kicsoda Ön, Miszter Pepys? 
Rám néz, mosolya ismét lefegyverez. 
Megfigyelő, amint azt korábban jeleztem. 
Aha. Nagydolgom végképp odvába sül. 
Mondja, szólok, talán a kelleténél durváb
ban, igaz az, hogy országának gazdasá
ga összeomlott? Sóhajt, bólint. És az igaz, 
hogy az Ön vagyona ebben az időszakban 
évről évre gyarapodott? Eltartott kisujjal 
ajkaihoz emeli a csészét. Nézze, mondja 
egy kiadós korty után, a dolgok állása mit 
sem változott a mi Károlyunk óta. A ha
talmasok minden körülmények között ki 
tudták kaparni maguknak a biztos keve
set. Bocsásson meg, vágok közbe, Ön, egy 
szabómester fia. Hatalmas, nem túlzás 
ez? Nemet int. Értetlenül nézek. Tud Ön 
számolni, kérdezi. Intek, hogy igen. Na 
látja. Jómagam a kiváló Coke kapitány
tól tanultam el a szorzótáblát, aki, meg
jegyzem, szolgáltatása fejében igen ke
véssel megelégedett. Higgye el, II. Károly 
tengerészeti minisztere, a Royal Society 
elnöke, ez mind semmiség amellett, hogy 
kétszer kettő minden körülmények között 
négy. Jelzem, hogy továbbra is baj van, de

int, hogy mindjárt, mindjárt. Ha ezt tud
juk, a többi egyszerű. Hogy néha öt, vagy 
három, vagy tizenkettő, vagy éppen nul
la. Érti már, tisztelt Úr? Intettem, hogy 
persze, napnál is világosabb. Na most... és 
itt jön a szabómester. Szerény személyem 
épp csak annyira írtam át a szorzótáb
lát, hogy a Hivatalnak, kérelmezőknek, 
ajándékozóknak is maradjon. Ezt min
den ex-roundhead örökli, még akkor is, 
ha új urát történetesen II. Károlynak hív
ják. Aki egyébként de genere nem örököl
hette a cromwelli ideákat, de megtanulni 
sem akarta őket. Ezért fordulhatott elő, 
Anglia történetében először, hogy a kirá
lyi dolgozóasztalról hiányozzék a papír (a 
kereskedő nem volt hajlandó tovább hite
lezni), vagy a királyi zsebből a kendő (az 
inasok járandóságuk fejében elhordták az 
uralkodó fehérneműjét). Aha, szólok köz
be, és annak is ez lehetett az oka, hogy a 
királyi zenészek öt kerek évig nem kap
tak fizetést, és Evens, a kor legnagyobb 
hárfása kapta magát, s éhen halt. Felállt, 
kihúzta magát. Uram, lehet, hogy mint 
minden józan polgárnak, magam felé haj
lott a kezem, de tehetségem szerint min
denütt és mindenkin segítettem. A királyi 
zenészek hatáskörömön kívül találtattak. 
És az is, jegyeztem meg, nyeregben érez
vén magam, hogy a londoni tűzvész idején 
elképesztő késéssel kezdték felrobbanta
ni a házakat, a lángok terjedését megelő
zendő. Nézze, uram, hajolt fölém, azt hi
szem, hasonló esetben Ön is családja és 
vagyona megmentésén dolgozott volna el
sősorban, és csak aztán törődött volna a 
közzel. Úgy tudom, vigyorodtam el — na, 
most elkaptalak -  úgy tudom, a pestis és 
a tűzvész idején is sűrűn látogatta szere
tőit, miközben, úgymond, családjáról gon
doskodott. Bocsánat, emelte fel jobbját, a 
szeretőimről ugyanúgy gondoskodnom 
kellett, mint a családomról. Ebben, gondo
lom, egyetértünk. Mit tehetnék, bólintok. 
Aztán, lemondva a trónolásról, felállók. 
Igyekszünk helyet cserélni. Kedvetlenül 
kinyitom az ajtót. Visszafordulok, mint 
Colombo hadnagy. Egy kérdést még. 
Tessék, néz rám a vécén ülve. Árulja, el, 
miért mellékelte titkosírt magánnapló
jához a kulcsot is? Titkon írói babérokra 
is vágyott? Önéletrajzi jegyzetapparátus
ként kezelte a naplót? Levette parókáját, 
megtörölte vele izzadó homlokát. A rizs
por fehérje világított bőrén. Nézze, ha vé
letlenül meghalok, naplóm fegyverré válik 
családom kezében, amely biztosítja szá
mukra a megélhetést. Elengedem az ajtót, 
meghajolok. Felséges Uram. Ne bolondoz
zon, nevet. Nem bolondozok. Ön a király. 
És az, amin ül, s amiről egyébként nem
igen lehet tudomása, Sir John Harington 
találmánya, csak éppen elfeledték, mert 
nevezett az Orlando Furioso fordítását kö
vetően megírta az Ajaxot is, a vécé apoló
giáját, s ezért Erzsébet királynő száműzte 
ezt az angol Rabelaist, ha szabad e túlzás
sal élnem, szóval... de nézze csak. Lenéz. 
És tényleg. Trónon ül, a lehető legszebb, 
legnemesebb, legkirályibb trónon, amit 
valaha emberi akarat termett. Rám emeli 
tekintetét. Sír. Becsukom az ajtót. A mai 
napon nem látogatom meg az árnyékszé
ket. Mert nem az. És nem az enyém.

BOD A EDIT  
Testté le tt
Kiesett, kifordult 
a démonok kapuja, 
lapjával zuhant rá 
a hiú csillagokra.
Bogáncsok között 
juhaim sötétben, 
én pedig a földön 
csillagporban égek.

*
Es lón e lső  n ap
Hét házban hét ablak, 
hét ágyban hét angyal, 
nem ismersz, nem hallasz, 
nem jössz és nem siratsz. 
Felhasított szívemben 
ott alszik hét varangy.

V áratlan  ta lá lk o zá s
Fara, parázs, paranoia, 
Himalája csúcsa.
Csuklóvékony felkar. Villám.
Két diófa.

Síró  feketefű
Tartanám kezemben, 
porlik ki beló'le -  
vértelen időben 
síró feketefű.
Hogyha elhagynálak, 
az Isten áldjon meg, 
és hogyha meghalok, 
bekötik fejemet.

A báb
Kőkristályba zárva 
mért hoztál világra?
Két apró kis szárnyam 
bodzafa virága -- 
nézd, szétdarabolva.

A folyónak medre 
fával van feltelve, 
nem tudom, hová lett 
életem szerelme -  
zokog egy kisgyermek.

Nyakig érő sárban, 
a kigyulladt házban, 
záporozó fagyban, 
hízelgő tavaszban 
eltévedt halálom.

K ét sor 2008-ból
Panaszra nincs okom,

én sufniban lakom! 
Födnek aszfalt alatt?

Puszta siralom.
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N o v e m b e r i  é v f o r d u l ó k
1 — 70 éve halt meg Francis Jammes francia költő

70 éve halt meg Rajka László erdélyi irodalomtörténész
2 -  120 éve született Bethlen Béla erdélyi naplóíró
3 -  700 éve halt meg Duns Scotus angol filozófus
4 -  350 éve született Szulhan Szaba Orbeliani grúz író
5 — 390 éve halt meg Éliás Láni szlovák költő'

20 éve halt meg Dimitrie Macrea román nyelvész
6 -  170 éve született Domenico Gnoli olasz költő'
7-40 éve halt meg Hamvas Béla esszéíró

80 éve halt meg Tóth Árpád költő
170 éve született Villiers de lTsle-Adam francia író

8 — 100 éve halt meg Victorien Sardou francia drámaíró
9 -  100 éve halt meg Guillaume Apollinaire francia költő

235 éve született Thomasine Gyllembourg dán írónő
30 éve halt meg Mécs László költő
190 éve született Iván Szergejevics Turgenyev orosz író

10 -  280 éve született Oliver Goldsmith angol író
85 éve halt meg Pecz Vilmos filológus 

11 -80  éve született Carlos Fuentes mexikói író
12 — 130 éve született Köpeczi Sebestyén József

erdélyi heraldikus
13 -  85 éve született Eugenio de Nora spanyol költő 
14-110 éve született Beniamin Fundoianu román költő

130 éve született Leopold Staff lengyel költő
15 -  410 éve halt meg Jerónimo Corte-Real portugál költő

35 éve halt meg László Dezső erdélyi egyházi író 
350 éve halt meg Jacob Revius holland költő

16 -  250 éve született Peter Andreas Heiberg dán író
200 éve született Karol Kuzmány szlovák költő

17 -  210 éve halt meg Batthiány Ignác erdélyi tudós
235 éve született Csokonai Vitéz Mihály költő 
150 éve halt meg Robert Owen angol szociológus 
190 éve született Vachott Sándor költő

18 -  240 éve született Jósé Marchené spanyol költő
180 éve halt meg Ippolito Pindemonte olasz költő 
240 éve született Zacharias Werner német író

19 -  130 éve halt meg Ábrahám Dov Lebensohn héber költő
200 éve született Eduard-Maria Oettinger német író

20 -  120 éve halt meg Dora DTstria román írónő
150 éve született Selma Lagerlöf svéd írónő 
220 éve született Félix Varela y Morales kubai költő

21 -  240 éve született Friedrich Dániel Schleiermacher
német filozófus
80 éve halt meg Hermann Sudermann német író

22 -  190 éve született George Eliott angol írónő
23 -  290 éve született Alekszandr Petrovics Szumarkov

orosz író
85 éve halt meg Urmuz román író

24 -  200 éve született Alphonse Karr francia író
25 -  150 éve született Alfred Capus francia író

40 éve halt meg Upton Sinclair amerikai író
26 -  130 éve született Georg Kaiser német író

320 éve halt meg Philippe Quinault francia író 
40 éve halt meg Arnold Zweig német író

27 -  130 éve született Farkas Pál író
190 éve született Áron Pumnul román filológus 

28-110 éve született Babay József író
320 éve halt meg Bohuslav Balbin cseh író
380 éve született John Bunyan angol író
140 éve született Maiju Lassila finn író
110 éve halt meg Konrad Ferdinand Meyer svájci író
230 éve született Pázmándi Horvát Endre költő

29 -  60 éve halt meg Igo Gruden szlovák költő
30 -  1470 éve született Grégoire de Tours frank krónikás

ZENE - A CSENDEN TÚL
„Egészen új harmóniákat hallok...”

A zenetörténeti beszámolók 
rendszerint így idézik Schubert 
halálos ágyán, félig agonizál
va mondott utolsó szavait. És 
bele is kapaszkodnak ebbe az 
örökül hagyott zenei „végaka
ratba”, és Schubertben lát
ják, láttatják a 19. század ÚJ 
HARMÓNIÁINAK úttörőjét, 
lángeszű sejdítőjét, eló'revetítő- 
jét. A korábbi zenei korszakok 
érzelmi-érzékelési egyensúlya 
az érzelem javára billen át a ro
mantikában, és ennek megfele
lően a zene harmóniavilága ke
rült az érdeklődés előterébe; az 
igazi újdonságok ezen a téren 
születtek meg. Még manapság 
is az új harmóniák igézetében él 
a zene, és ez alól a könnyűzene, 
a zenei szórakoztatás sem vonta 
ki magát. Időközben nagyot lé
pett a zenei világ a ritmus elő
terébe helyezése terén is. Jelen 
pillanatban e kettő birkózik 
egymással, és ennek megfelelő
en az érzelem küzd az érzékek, 
a felkorbácsolt szenvedélyek rit
mus-energiákat robbantgató vi
lágával. Kevés feljegyzés ma
radt ránk arról, hogy az újabb 
zenei stíluskorszakot képviselői 
milyen, zenét érintő, előrevetí
tő gondolattal, jóslattal, kíván
sággal távoztak ebből a világból. 
Vajon volt valaki, aki új dodeka- 
fon szériákat vélt hallani? Volt- 
e másvalaki, aki új elektronikus 
effektusokat hallott azokban a 
végső pillanatokban?

Bartók utolsó szavai hang
zanak fülemben: „csak azt saj
nálom, hogy tele bőrönddel 
kell távoznom”. Mozartról je
gyezték fel, hogy utolsó gondo
latai is befejezetlenül hagyott 
requiemjének zenéjéhez kötőd
tek. Mindkét zenei gesztus, a 
Bartóké és a Mozarté is inkább 
a jelenhez kötődik, mint a na
gyon távolban felsejlő jövő zené
jéhez. Bartóknál, mint oly sok 
más kortársánál, az utolsó mű
vekben egy inkább visszafordu
lásként ható tendencia nyilatko
zik meg, semmin egy még újabb, 
még sokkolóbb, még disszonán- 
sabb zenét meghalló végső új ne
kilendülés. Ezek a szerzők úgy 
mondhatták volna, hogy ÚJRÁ 
SZÉP, NYUGODT, DERŰS 
MUZSIKÁT HALLOK.

Az alkotók végső gondolata
ikat már jóval korábban bele
szövik műveikbe, ez érvényes 
Schubertre, Beethovenre is.

De mit hallunk bele a jövő ze
néjébe mi, akik szintén elérkez
tünk az utolsó művek, szavak 
jogához, itt és most, az új szá
zad pirkadatén. Mi halljuk az új

„HARMÓNIÁKAT”?! S ha igen, 
milyenek is ezek az új világról 
árulkodó zenei jegyek?

A komolyzene sokáig nem 
vett tudomást arról a fantasz
tikus folyamatról, ami az új vi
lágban előttünk lejátszódott és 
lejátszódik. Továbbvitte a ze
ne meghallgatásának, befogadá
sának teljes individualizálását: 
mindent elkövetett, hogy egysze
mélyire bontsa le a zene megérté
sét, miközben a világ a kollektív 
szellemiség felé haladt. A vala
hová tartozni akarás elemi erő
vel tört fel az emberiség mélytu
datából. A zenei megértésbe való 
csoportosulás minden egyénítést 
háttérbe szorított. Azt akarom 
szeretni -  a zenében is -, amit 
sokan, NAGYON SOKAN sze
retnek, mert csak akkor érzem 
magam biztonságban. A bizton
ság pedig nyugalmat jelent, lel
ki békét, kiegyensúlyozottságot. 
És ha nagy tömegekhez szól a 
zene, akkor nagyon le kell hogy 
egyszerűsödjék. Akkor már nem 
lehet rafinált ötletekkel, kifino
mult áthallásokkal játszadoz
ni, a lényeget kell felmutatni. 
Néhány hangnyi motívum ismét
lésével be kell hatolni a tömegnyi 
rajongó fülébe, agyába, szívébe. 
El kell kábítani őket a modern 
világ minden színével: káprázat 
kell a zene mögé, tűzijáték. Egy 
kiváló orgonaművészt hallottam 
nyilatkozni: „stadionnyi közön
séget szeretnék Bach-műsorom 
számára, nem néhányszáz zene
rajongót, hanem négy-ötezer fős 
tömeget.” Ide pedig reklám kell, 
technikai eszközök sokasága, 
a felnagyított hangzástértől az 
óriásszínpadig és nézőtérig. Itt 
vagyunk, megérkeztünk ahhoz, 
amit „hallanunk kellene”. A ze
ne legyen monumentális, legyen 
egyetlen kőtömbből faragott mo
nolit hangzás, ugyanakkor le
gyen végtelenül egyszerű, primi
tív. És legyen KIÁLTÁS: dühöngő 
beleordítás a világba, hogy „na
gyon fáj”. Fájdalmas jajkiál
tás, hogy veszélyben vagyunk. 
Őrjöngő hangzavar, amely egy
szerre EGYETLEN HANGBAN 
TÖR KI: itt vagyunk mi, fiatalok, 
mást akarunk, magunkat akar
juk. Vagy legyen az elvágyakozó 
sóvárgás mind erősebbé fokozó
dó unisonója, bogas karmozgások 
sűrű dzsungele, legyen minden 
ENERGIA. A világ szomjúhozza 
az energiát, mindenhonnan, a ze
néből is energiát szeretne magá
ba szívni. Energiát adjatok, mert 
meghalunk!

TERÉNYI EDE
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HOL-
A francia Jean-Marie Gustave 

Le Cléziónak ítélték a 2008. évi 
irodalmi Nobel-díjat. A Svéd 
Királyi Akadémia indoklásá
ban „új kiindulási pontok, köl
tői kalandok, érzéki extázis szer
zőjének, az uralkodó civilizáció 
feletti és alatti emberség ku
tatójának, elkötelezett környe
zetvédőnek” nevezte a 68 éves 
írót, a Terra Amata szerzőjét. Le 
Clézio magyarul olvasható mű
vei: a Gyalogember című novel
la, Bajomi Lázár Endre fordításá
ban a Szerelmesek éjszakája -  Mai 
francia elbeszélők című, 1967- 
es francia novellaantológiában; 
a A láz (La Fiévre) című regénye 
(1968); A háború (La Guerre) című 
regénye (1970); Terra Amata című 
regénye (1975); Aranyhalacska 
(1998). Legújabb magyarul meg
jelent munkája a Körforgás 
(Révolutions) című önéletrajzi re
génye (2003), amely 2006-ban je
lent meg az Európa Kiadónál.

A Magvető Kiadó Hosszúfény -  
Határon túli magyar írók antológi

ája című kiadványát mutatták be 
október 13-án Budapesten. A kö
tetet Péczely Dóra és Fekete Vince 
szerkesztő mutatta be. A beszélge
tést Pécsi Györgyi vezette. Az an
tológiából Nagypál Gábor olvasott 
fel részleteket.

A Fiatal írók Szövetsége a 
Velencei-tó partján tartotta szak
mai táborát 2008. október 24. és 
26. között.

Karácsonyi Zsolt költő, a 
Helikon főszerkesztő-helyettese 
volt a kolozsvári Bretter György 
Irodalmi Kör október 20-i vendé
ge. Szövegeihez Bréda Ferenc írt 
vitaindítót.

Nyolcadik alkalommal ren
dezték meg a Filmtett fesztivált 
Kolozsváron, 2008. október 15. és 
19. között. Minden eddiginél több, 
összesen 14 nagyjátékfilm, 11 do
kumentumfilm és több tucat kis
játékfilm került a 8. Filmtettfeszt 
műsorára.

-MI

Compania Na^ionalá Loteria 
Romänä SA sprijiná financiar 
programele Uniunii Scriitorilor din 
Románia dedicate Centenarului 
Societá^ii Scriitorilor Románi.

loteria
romána
A Román Nemzeti Lottó Társaság 

Rt. anyagilag támogatja a Romániai 
írók Szövetségének azon ünne
pi megemlékezéseit, amelyeket a 
Szövetség a Román írók Társasága 
Centenáriuma alkalmából rendez.

Strauss
VÍZSZINTES
1. Ifj. J. Strauss operettje. 12. 

Tiltószó. 13. Úszásnem. 14. Foggal 
őröl. 15. Az urán és az indium vegy- 
jele. 16. ... atya bűne (Queirós). 18. 
Áruba bocsát. 20. Törekszik. 21. 
Oxidréteg izzó acélfelületen. 22. 
Filmezőcsoport. 23. Perui író (Mario 
Vargas). 24. Ősi bizony! 25. Látószerv. 
26. Cickafark! 27. Norvég, zambiai és 
belga gépkocsijel. 28. Személyes név
más. 29. Gabonamag. 30. Húros japán 
hangszer. 32. Kiloliter, röviden. 33. 
Eletet valahol eltölt. 34. Gyűrűszerű 
tárgy. 36. Távbeszélővel az emelet
re szóló. 39. Szeme-szája tátva ma
rad. 40. Ellenvetés, rosszallás kezdőd
het e szavakkal. 42. Kicsinyítő képző.
44. Idős. 45. Működő (óra). 46. A kén 
és a deutérium vegyjele. 47. Itala be
ceneve. 49. Antonov-gépek jele. 50. ... 
Pahlavi, iráni sah volt. 51. Magyar 
színész (Lajos). 52. Erősen tapad. 54. 
Turzás. 55. Szereplő a Kalevalában. 
56. Imazáró szó. 57. Ennivaló, angolul. 
58. Toronyiránt. 59. Jó a szeme. 60.

ízletes húsú tengeri hal. 61. Aeneas és 
Lavinia leánya. 63. Talmi, hamis.

FÜGGŐLEGES
1. Lappföldi állóvíz. 2. ... fészek, 

Turgenyev regénye. 3. Gyakori férfi
név. 4. Előtagként: a Földdel kapcso
latos. 5. Pajta. 6. ... apadó ere, Ady 
Endre verse. 7. Kairói. 8. Tóparti nö
vény. 9. Egyből kettő! 10. Alaszkai fo
lyó. 11. Méhek termelte anyag, régi
esen. 17. Angol női név. 19. íme. 20. 
Rangjelző előtag. 22. A szarufákat 
alátámasztó vízszintes gerenda. 23. 
Iskolai foglalkozás. 25. Mindenfelé 
ömlik. 26. Királyt trónra ültető. 29. 
Hableány. 30. Kaftánban van! 31. 
Nagy erővel ontó. 33. Farmermárka. 
34. Álmából ébred. 35. Világos angol 
sör. 37. Maró anyag. 38. Ifj. J. Strauss 
operettje. 41. Addsza! 43. Kozák kato
nai parancsnok. 45. ... Ányos, felta
láló. 46. Hárem. 48. Ragozatlan ver
bum. 50. Mária beceneve. 51. Disznót 
vágó. 53. Belső hang! 54. Timur ..., hó
dító volt. 55. Szombathely városrésze. 
57. Törlőruha. 58. Egy, németül. 60. 
Magatok. 62. A fordítottja is igekötő.
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