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ONNAN NÉZEK SZERTESZÉT

Hamubasült kultúra
Egy humorérzékkel megáldott régész szerint a sírleletekből 

arra lehetne következtetni, hogy elődeink, az egykori népsé
gek egyébbel nem foglalkoztak, mint vázák készítésével, s rö
viddel végpusztulásuk előtt az összes társadalmak mindent 
összetörtek, hogy összerakós türelemjátékra kényszerítsék 
az utókort. Schliemann, aki úgy szószerint vette a maga Ho
méroszát, mint a korai teológusok a Bibliát, azt mondta a fel
tá rt romokra: ezek itt 2335 éve pusztultak el, de az állaguk 
még tízezer évet kibírhat. Épen sokkal sérülékenyebb a vi
lág! -  tiszavirág életű és mimózaszeszélyességű. Ezt bizonyít
ja a fenti két tétel. Hogy a legnagyobb bántalom után találja 
igazán meg a helyét mindig. Még eredeti: eleven képe is. Le
megy a világ, s másodszor már -  feljővén, mint a Nap -  már 
csupa poézis.

Ázt mondják: Nagy Károly az emberiség fel-feltámadó kul
túrájának egyik kútfeje. De azt is állítják, hogy Nagy Ká
roly analfabéta volt. Nehéz az egész Lotharingos-matringos 
középkori családfa-szalaggombolyagot kibogozni, kivasalni. 
Hiszen azt is sejtjük, hogy bármilyen nagy birodalom-kifun- 
dáló vala, ám Dzsingisz és pereputtya sem arról nevezetes, 
hogy sok hajszála hullt ki a tudományokért. Nem is puszta 
kristálytiszta vonzalom küldte, űzte, hajszolta az atlanti par
tok felé.

Miközben egyre fennebb húzódom, már-már a visszasütő 
nap fellegei közé, hogy onnan nézzek szerteszét, az is meg
villan ellenőrizhetetlen olvasmányaimból, kódexeimből, ha
lotti beszédeimből: mintha a kánok, mogulok, dzsingiszek 
könyvtárát is szétlopkodták volna. Szerteszétnézés közepet
te le is rántom néha reflexből a fejem, amikor mint valami 
szuperszonikus kreatúrák, elhúznak fölöttem V alakban 
Oroszország felé, vagy az aranyhorda felől az Igorok és egyéb 
hercegek krónikái. Sosem lehet tudni, hol rekednek meg az 
efféle pápa-korabeli bibliotékák, pingált Pannonhalmák, a 
Corvinák szétlopás előtt, virtuális frigyszekrények, vagy 
csak az alkalmi vidéki protestáns papilakokból zsebrevágott 
jóképű bibliák. Tehát ha innen nézek szerteszét, csak sejtem, 
melyik nádasba ejtette el őket a félanalfabéta, mindig V alak
ban vonuló tatár vadmadár.

Minden azzal veszi kezdetét, hogy kirabolják Babilont, az
tán Ninivében kerül meg egy-egy jó pirosrasült agyagkönyv
tár. Könyökig turkálhatnak benne franciák, britek, Marco 
Pólók és Rockefellerek.

Minden azzal veszi mindig kezdetét, hogy Ábel nem üt 
vissza. Akár könyv, akár hamubasült kultúra, amit tarisz
nyájában dugdos, menekít. Mint aki érzi, hogy élete árán 
nem engedheti, hogy eltöröltessék a különbség. A KÜLÖNB
SÉG -  hogy egyik és másik mit enged meg magának -  örökre 
nem jóra-rosszra, győztesre-vesztesre -  hanem reményre és
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VIVÁT!
A hetvenes évek -  írta föl sok évvel ezelőtt az egyik, épp 

kiadásra előkészített verseskönyve címoldalára a költő, 
aligha tűnődve azon, hogy egyszer valóban ott kóborolhat 
majd a mindjárt a küszöbön túl kezdődő hetvenes évei lige
tében, vagy aszfaltján, vagy könyvesházában, netán önke
zével és önirónjával sebtiben följegyzett gondolatai, ötletei 
esőerdejében, melynek „leveleit” aztán senki más nem tud
ja elolvasni-megfejteni — alkalmasint maga a szerző sem —, 
dehát nem is azért készültek, hanem csupán az örökkévaló
ság sugallatára, miszerint úgyis vers, esszé, novella, regény 
lesz belőlük egy szép napon. Egyszerűbben fogalmazva -  s 
itt magát a Költőt jellemzem, szavait idézve „Hát hol len
nénk mi itt mindnyájan, ti ökrök!, ha az elődeink semmit se 
jegyeztek volna fel, ha gondolataikat hagyták volna szélbe 
veszni?!”

A megőrzés megszállottja Lászlóffy Aladár, akiből sugár
zik a magabiztos hódítók nyughatatlansága és a folyton va
lamit felfedezők nyugalma, vagyishát az a pontos és csk az 
igaz mestereket jellemző felismerés, hogy a világot egykép
pen őrizhetjük meg: ha állandóan újrateremtjük. A minden- 
séggel mérd magad — idézem, ha már elődökről is szó esett. 
Ennél meg mi sem egyszerűbb — csak jóban kell lenni az is
tenekkel. Az isteneinkkel. Akik kőben, fűben, fában, ma
dárban, virágban, netán társakban ragyogva -  sosem rej
tőzködve -  vesznek körül bennünket. És mindenek fölött: 
a szentséges magyar nyelvben, mely teremtőnk és megtar
tónk.

Fentemlített Megőrző, ki ezen írás célkeresztjét viseli ma
gán önhibáján kívül, például azzal (is) kezdte a múlt század 
hatvanas éveinek nem-is-akármilyen elején, hogy miután 
modortalanul fényezetlen csizmában, váratlanul és egyene
sen az életből belépett a szocialista realizmus meglehetősen 
bandzsító pirosnyakkendőseinek rózsaszín párákban úszó 
hajlékába, ahol kénytelen-kelletlen elfogadták a jelenlét
ét, bár hápogva, mert nem kifejezetten értették, vagy nem 
akarták felfogni a beszédét... -  szóval miután némi tisztes
séges kritikusi köpenyegfordítások után kineveztetett A Fi
atal Költőnek, Lászlóffy Aladár nyomban gyűjteni kezdte 
maga köré, és óvni és írásra bűvölni, a mégfiatalabb romá
niai magyar poétákat.

„Ah Baba és a negyven költő” -  járta a mondás belsőbb 
körökben, akkoriban, és nem alaptalanul. Elkezdődött a köl
tői jogosítványok új szempontok szerinti osztogatása. És eb
ben a mi költészetünkben, mely összetéveszthetetlenül erdé
lyi és magyar, az O Forrás-kötete jelezte egyértelműen az 
első „rendszerváltást”.

Az én nemzedékem attól kezdve más irányjelző táblák 
szerint haladt az úton, más hangokat hallott az ismeretlen
ből. Alapjában változott meg a költői szemlélet, az indula
tok iránya — szemtelen magabiztossággal és visszavonhatat
lanul.

Veszem a bátorságot, és a Vitorla-ének című néhai antoló
gia túlélőinek nevében köszönetét mondok most Alibácsinak 
azokért a -  ne fanyalogjunk, uraim! -  fényességes pillanato
kért, együttlétekért. A magam nevében pedig -  ha megenge
di -  az azóta is tartó, bár egyre ritkuló együtt-lovaglásokért 
a költészet és a barátság, az együvé tartozás csakazértis 
gyönyörű mezején.

A többi... — csak munka, csak ébrenlét, csak felelősség a jó
kért s mindenért, amit ránk bíztak a századok s az ezredek.

A többi... — lelkes és hálás tömeg, szüzek kórusa, bandéri
umok díszcsákós rivalgása, könyvkiadók bűnbánó kaftán
szaggatása, kitüntetések, dísztáviratok, babérkoszorúk.

Éljen! Éljen!
A Költő pedig, mintha mi sem történt volna, továbbra is 

teszi, amit tennie kell, s amit csak O tehet. Isteneitől körül
véve.

Akik éltették eddig s éltetik ezután.
Én magam sem teszek másként, ám hogy többen értsék, 

így kiáltok: VIVÁT!
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SZILÁGYI ISTVÁN

Útban Torda s Trója között
Rémlik, az istenek olykor kiválasztanak a világba, életbe indí

tandó lelkek közül egyet-egyet, akit azzal ajándékoznak meg — 
vagy azzal sújtanak? - , hogy majd ráterhelik megélendő élmény
ként mindazt, amit egy vidék, néha egy földrésznyi táj tágas 
terein az idő összehordott: kincset és kacatot -  szellemit csakúgy, 
mint érzékekkel közelíthetőt. No meg örvendezzen és szenved
jen végig a kiváltságos minden emberrel történhetőt -  hogy az
tán azt, ami mindebből megérintette, tartsa számon, őrizze meg, 
hogy fölmutathassa, amikor majd odahordja betűBÁBEL falai 
alá. Erre minálunk Lászlóffy Aladár választatott ki. Hogy pedig 
e megbízatásnak sikerrel járhasson a végére, adtak ehhez neki az 
égiek (vételeztek számára a szertárból?) egy egész ceruzacsonkot, 
majd’ két hüvelyknyi hosszút... Hogy legyen mivel hadakozzék, 
mire támaszkodjék, mivel míveljen — örökké útban Torda s Tró
ja között. Egy olyan életidő évtizedeiben, melyekben több ember 
élt a földön, mint ezek előtt bármikor. És több gyalázat, kurvaság 
esett meg az emberrel, hogysem azt valaha is számba vehetné a 
maradék. Levitézlett eszmék rothasztják az elmét; ezernyi meg- 
kergült enciklopédia millióm szárnya verdes kétségbeesetten. Az 
eljövendő gazdátlanság rémképe gyötri a fóliót? Miután a kódex
másoló műhely fedele beszakadt?...

Közben minden ilyesmi állapot igazából a szertelen szellem pré- 
rije. Mely egyben olyan panasziroda is, ahol a bioszféra minden 
nyüszítőjét meghallgatják. Hogy aztán együttérző makroháborgás 
legyen az ítélet -  mikroesszében elbeszélve. A Lászlóffy Aladáré 
féle zabolázhatatlan természetű tehetség számára, elképzelhető, 
hogy e nyugtalan kor, akárha valami földi paradicsom... (Csak per
sze jósorsunk óvjon az efféle édenben a társbérlőktől.)

... Amúgy minden létező összevethető, s ha e műveletből példa 
nyerődik, az mindjárt üzenet-hordozóvá facsarható. No meg ha 
az állítások, ítéletek színe-fonáját egymást tagadóvá forgatjuk, 
az igyekezet máris morált gyöngyözik:

„Teremtsetek rendet, hogy legyen, mit megtagadnom,
Jöjjön hát a káosz, hogy legyen, mit rendberaknom”.
„Vigyázzátok az almavirágot, (de/és)
Ne tapossátok el a cserebogarat”.
„Viseljétek gondját kékvércsének, ölyvnek, (de/és)
Óvjátok féltőn a nyúlfiakat”.
„Ne öldössétek az örményeket, (de/és)
Engedjétek szabadon Nazim Hikmetet”.

„Miért füstöl s okádja a lávát a Vezúv?
Meddig marad még nyugton a nyavalyást”
„Reneszánsz hordák rontják, borogatják a gótikát.
Neandertáli Pupunyenyere tata szolgálati kőbaltája 
kicsorbult a nagy hadonászásban”.
„Óriáshomárollót hozatunk messzi tengerekről transzszilván tal
lérokért. Hogy ez mire lesz jó nekünk? Hagyjuk már az örökös 
kispolgári haszonelvűséget -  kovászosugorka szagú. Ehelyett a 
becses szerzeményt őrizendő vásároljunk Simson-puskát fél ma
rék sestertiusért kótyavetyén.”
... Mind e közben Hephaisztosz bácsi ólomkatona öntéshez ké

szülőd’, (megrendelő az aranyosrögösi pionírtanács). De nem ám 
valamely tűzhányó mélyén lát neki a melónak, hanem fönn az At
tila út 36 szám alatti padláslakás-Olümposzon, ahol majd a cse
répkályha lesz a kohó.

... Míg bámuljuk, hogy a mester bozontos szemöldöke-billené- 
se mint rendezi sorba s küldi csatába a sereget, körülöttünk egy
re gyarapodnak, majd nőnek, növekednek a könyvoszlopok, folyó
irat-halmok, újságkupacok. Mikor már-már a váltunkig érnek, 
elkezdenek csendben ringani, hullámozni velünk. Aztán a hul
lámok tovasodorják e Gutemberg-hagyaték darabosát, s cserép
tetőig töltik fel a szomszéd padlásteret vele. Ahol majd jólnevelt 
menyétcsalád őrzi a sok láda kultúrát. A menyétszülék vizsgáról 
várják haza a fiakat, majd egérfüle-farka-csemegével traktálják 
a kis doktoranduszokat.

-  A nehezén már megint túl vagyunk -  sóhajtja menyétmama.
-  Vagyunk a nyavalyát -  legyint a morózus atya. — A neheze 

még hátravan.
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POMOGÁTS BÉLA

Kolozsvár költője
-  Töredékek Lászlóffy Aladárról -
Lászlóffy Aladárról én csak személye

sen, mondhatnám így is: személyes közel
ségből tudok írni. Valamivel több mint 
harminc esztendeje ismerkedtem össze 
vele, Kolozsváron, ahol akkor a Magyar 
Televízió egy forgatócsoportjával időztem 
talán három napon át, beszélgetéseket ké
szítettünk Kós Károllyal, Balogh Edgár
ral, Kacsó Sándorral, Kányádi Sándorral, 
Szilágyi Domokossal és a Korunk szer
kesztőségével. Felemelő és lesújtó három 
nap volt, egyrészt boldogan merültem 
meg azokban a dialógusokban, amelye
ket az erdélyi magyar irodalom nagysze
rű egyéniségeivel folytathattam (ezekből 
is kitelne egy egész kötet), másrészt lesúj
tott mindaz, amit az erdélyi magyarságot 
akkor már harapófogóba szorító bukares
ti hatalom erőszakoskodásáról és ármány
kodásáról megtudhattam. Lászlóffy Ala
dárral akkor már egy évtizede szánon 
tartott kolozsvári barátaim: Kántor La
jos és Láng Gusztáv ismertettek össze, 
és mindenképpen figyelemreméltó volt az 
az érdekes kontroverzia, amelyet Aladár 
mackós fizikuma és könnyeden szárnyaló 
szelleme között tapasztaltam.

Akkor már túl volt egy tucat könyvön, 
versesköteteken (közöttük gyermekvers
köteteken), regényeken, sőt egy Szabó 
Lőrincről készült kismonográfián -  az 
új erdélyi magyar irodalom tekintélyes 
mesterének számított, akinek Magyaror
szágon is jó neve volt (elsősorban Széles 
Klára jóvoltából, aki utóbb érdekes elem
ző-kötetben adott képet Aladár egyéni
ségéről és munkásságáról). Könnyű volt 
szót érteni és megbarátkozni vele, a kö
zöttünk létrejött barátság azonban már 
csak a romániai változások után bonta
kozhatott ki teljesebben (a nyolcvanas 
évek közepétől, talán nyolcvanháromtól 
kezdve egészen a zsarnoki rendszer bu
kásáig nem utazhattam Erdélybe). Midőn 
1990 január elején ismét ellátogathattam 
Kolozsvárra, Kántor Lajoséknál volt egy 
nagyobb összejövetel, úgy emlékszem, 
Lászlóffy Aladárék mellett Kányádi Sán
dor, Szilágyi István és talán Gáli Ernő 
is jelen volt. Nos, ezt követően magam is 
igen gyakran látogattam Erdélybe (volt 
olyan esztendő, amikor öt-hat adagban 
vagy másfél hónapot töltöttem ott), vol
tunk együtt Aladárral Kolozsváron és Ma
rosvásárhelyen, természetesen igen gyak
ran Budapesten, Szegeden, Debrecenben, 
Miskolcon, a nagykanizsai „identitás-sza
badegyetemen”, a tokaji írótáborban, em
lékezetem szerint a Felvidéken is. Jó volt 
együtt utazni vele vagy éppen leülni út
közben egy pohár sör mellé egy vidéki 
kisvendéglő teraszán. Aladár, mint kü
lönben minden erdélyi ember, ontotta ma
gából a történeteket, az adomákat, a vic
ceket (többnyire abszurd „favicceket”). A 
nyelvi játékosság, amely költészetének, 
sőt publicisztikájának is egyik élvezetes

forrásvidéke, az élőbeszédben is mindig 
tűzijátékot rendezett.

*
Amikor költészetével megismerked

tem, mindenekelőtt elemi lendülete ra
gadott magával. Szabadon futó képzele
te, törhetetlennek látszó optimizmusa, 
amely fiatalos erővel ostromolta a törté
nelmet, hogy egyszer végre elérkezzék a 
mindenkit egyaránt felkaroló igazságos
ság ideje. Természetes közösségi igénnyel 
készült arra, hogy népének: az erdélyi ma
gyarságnak a szószólója legyen. Nem ki
tűzött feladatnak érezte a jogegyenlőség 
és a kulturális emelkedés eszményeinek 
hirdetését, szolgálatát, hanem legszemé
lyesebb ügyének: autentikus költői hiva
tásának. Ezen a ponton: a személyesség 
fokozottabb érvényesítésében vált el a ko
rábbi generáció közéleti költőitől. Át akar
ta tekinteni, át akarta fogni a reményei 
szerint előbb-utóbb bekövetkező új törté
nelmi korszak távlatait, ennek az igényé
nek mindenben megfelelt választott kife
jező eszköze: az avantgárd technika.

Fiatal költőként az ígéretes távlatok 
és remények harsány szavú énekesének 
indult, aki bámuló szemmel és kigyúlt 
szívvel áll a huszadik század technikai 
csodái és tudományos ígéretei előtt. Ver
seiben helyet kaptak a természettudomá
nyos fogalmak, egy ismeretelméleti op
timizmus biztató jelzései. Innen eredt 
kozmikus érdeklődése és feltétlen biza
lomról tanúskodó jövőkultusza. Érdeklő
dése és meggyőződése ugyanakkor nem 
témáit határozta meg, inkább költői 
szemléletét.

Később ez az érdeklődés és ez a bizako
dás megcsalatott. A korábban túlfűtött 
szavakat más jellegű: elégikus természe
tű szólam váltotta fel, amely újabb tapasz
talatok és töprengések nyomán született. 
A fiatalos lendület sokat veszített naiv 
erejéből, s a költő eszmélkedése is sokat 
veszített eredeti gyanútlanságából. Sokat 
kellett önmagával viaskodnia, újra ren
det kellett teremtenie tapasztalatai és fel
ismerései között. Költészete akkor érett 
be igazán, midőn számot vetett a szép ter
vek megvalósulásának korlátáival és az 
emberiség kedvezőtlen történelmi tapasz
talataival, közöttük azokkal a tapasztala
tokkal is, amelyeket az erdélyi magyar
ság körében szerzett.

Emlékszem arra, hogy a hetvenes évek 
második felében, a nyolcvanas évek ele
jén mindinkább gyakori kolozsvári látoga
tásaimat egy szomorú számvetés tapasz
talata terhelte meg: mi minden veszett 
el intézményekben, kulturális lehetősé
gekben, iskolákban és könyvkiadásban, 
egyáltalán reményekben a múló idő so
rán. Gyorsan és radikálisan történtek 
a változások, az erdélyi magyar iroda
lom is mind sivárabb és zártabb terület
re kényszerült. Egy költő természetesen

még több fájdalommal élte meg a szabad
ságnak ezt a megnyomorítását, mint bár
ki más. Lászlóffy Aladár igazságra szom
jazó, eredendően közösségi szellemiséget 
képviselő, eruptív személyisége pedig 
még inkább kifosztottnak, csalódottnak 
és tehetetlennek érezte magát.

A szellem és a kultúra igaz értékeinél 
keresett védelmet és vigasztalást. Mohó 
érdeklődéssel hajolt az európai és az erdé
lyi múlt fölé, valódi értékeket keresett, el
igazító mintákat és tanításokat, amelyek 
a legteljesebb emberi szabadság és egyen
lőség megvalósítását támaszthatják alá. 
Német, holland, svéd és francia városok
ban barangolva, a nyugati magyar kö
zösségeket és kulturális összejöveteleket 
látogatva, régi házakkal, múzeumi kin
csekkel ismerkedve nem lírai életképeket 
festett, ellenkezőleg, az emberi történe
lem gyilkos konfliktusain gondolkodott. 
A történelmi meditációk eredményeként 
a humánus értékek mellett tett hitet, 
meggyőződésének még keserű iróniája is 
határozottabb kifejezést adott.

Az európai és erdélyi gondolkodás nagy 
egyéniségeire: Rotterdami Erasmusra, 
Giordano Brúnóra, Kantra, Apáczai Cse
re Jánosra, Bolyai Jánosra hivatkozott. 
Az emberi kultúra jövendő sorsán elmél
kedett, a múltat mint eligazító tanulsá
got idézte fel. A harci riadók és a bizta
tó jövendölések után az ideálok szigorú 
ellenőrzése, mélyreható eszmei önvizsgá
lat következett. Verseibe elégikus érzés 
költözött, intellektuális biztonsága mégis 
erősödött. Érett költői munkássága az eu
rópai nemzetek és az erdélyi magyarság 
történelmi tapasztalatait hozta egység
be, felelős magatartást alakított ki, okos 
közéleti realizmussal adott számot a kö
zép- és kelet-európai társadalmak konf
liktusairól. Azokról a fájdalmas tapaszta
latokról, amelyekkel az őrületig fokozódó 
román diktatúra terhelte meg nemcsak 
az erdélyi magyarok, hanem az egész or
szág életét. Lászlóffy Aladár szintetikus 
igényű költői kompozíciói jelzik, hogy e 
konfliktusok megoldását a humánus ér
tékek teljesebb érvényesülésétől remélte, 
nem mintha ezt a reménykedését igazolta

» > »  folytatás a 4. oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról

volna a történelem és a közelmúlt tapasz
talata.

*
Időközben Lászlóffy Aladár poétiká

ja és hangja is sokat változott. Ifjúságá
nak avantgárd kifejezésmódja után ő is 
visszatalált ahhoz az erdélyi költó'i hagyo
mányhoz, amelyet az Erdélyi Helikon lírá
ja képviselt. Igaz, a formaképzés szabad
ságát, a képtársítások merész lendületét 
és a szójátékok váratlan villanásaival ki
váltható merész felismeréseket máig meg
őrizte. A hagyományosabb és kötöttebb 
forma mindenesetre hitelesebben igazo
dik annak a közösségi jellegű szerepnek 
a követelményeihez, amelyet a sokaso
dó történelmi gondok ellenében magára 
kellett vállalnia, ki kellett alakítania. A 
kisebbségi magyar kultúra történelmi 
helytállásáról: egy kolozsvári iskoláról, 
a csíksomlyói búcsújárókról vagy egy ré
gi lendvai nyomdáról írott versek már en
nek a közösségi ethosznak a megszólal
tatok Ugyanerről a közösségi ethoszról 
és történelmi identitásról tesznek szemé
lyes vallomást azok a költeményei, ame
lyek az erdélyi magyar történelem nagy 
hőseinek: Bethlen Gábornak, Apáczai 
Csere Jánosnak, Körösi Csorna Sándor
nak és másoknak az örökségét és erkölcsi 
példáját idézik fel.

Ugyancsak a közösségi lét tapasztalata
it összegzik kisebb-nagyobb esszéisztikus 
írásai, pl. Longobárd korona című köte
tében. Ennek a kötetnek, legalábbis szá
momra, jelzésértéke volt. Arra utalt, 
hogy az erdélyi magyar irodalom vissza
talált ahhoz az intellektuális-esszéírói 
hagyományhoz, amelyet több oldalról is, 
több igény és eszme jegyében is a két vi
lágháború közötti korszak alapozott meg. 
Olyan írók, mint Kós Károly, Kuncz Ala
dár és Makkai Sándor, akik értekező pró
zájukban rendre vetettek számot az er
délyi magyar múlt tanulságaival és az 
erdélyi magyarság tapasztalataival. Nem 
véletlenül hivatkozom éppen az előbbiek
re: mintha ők volnának az esszéíró kolozs
vári költő mesterei.

Kós Károly, aki minden írásában — ta
nulmányaiban -  az erdélyi magyarság 
történelmi helytállására, közösségi ön
szervezésére buzdított. Kuncz Aladár, 
aki arra figyelmeztetett, hogy Erdély tör
ténelmi és kulturális értelemben nem a 
Balkánhoz, hanem Európához (a közép
európai régióhoz) tartozik. Makkai Sán
dor, aki az erdélyi magyarság önvizsgá
latára szólított fel: a „magunk revízióját” 
hirdette, hogy a magára maradt magyar 
közösség biztosabb lelki és erkölcsi erő 
birtokában építse identitását, szervezze 
meg intézményeit. Lászlóffy Aladár, mint 
gondolkodó és esszéíró, az ő tanítványuk 
és követőjük, ő is az erdélyi magyar önvé
delem, az európai tájékozódás és a lelki 
építőmunka értékeit képviseli.

Ennek az építőmunkának kellene ki
emelnie az erdélyi magyarságot abból a 
süllyedésből, amelybe a trianoni végzés, 
a türelmetlen nagyromán kisebbségi po
litika és a négy évtizedes kommunista 
zsarnokság taszította. Lászlóffy Aladár 
írásai több alkalommal is beszéltek azok

ról a szellemi frusztrációkról, amelyeket 
az erdélyi magyarok körében a trianoni 
helyzet okozott. Mindez drámai hangolt- 
ságot ad szavainak, véleményének, hi
szen a trianoni ítélet jóvátételéről nem 
akar tudni a nemzetek közössége és a tör
ténelem. Mégsem süllyed el az egyéni és 
közösségi tragédiák örvényeiben, nem ad
ja meg magát a történelmi végzet előtt, 
elutasítja azt a jellegzetesen kisebbségi 
(és persze anyaországbeli) mentalitást, 
amely csak panaszkodni tud és mindegy
re sérelmi politikát folytat.

Lászlóffy e sérelmi politika ellenében 
hirdeti meg a következetes közösségi és 
kulturális önépítés egyedül lehetséges 
stratégiáját. Ennek során az erdélyi ma
gyar identitás és kultúra hagyományos 
értékeit, így a szabadelvűséget, a poli
tikai realizmust, a kisebbségi erkölcs 
éthoszát állítja előtérbe, és az erdélyi 
magyar tradíció európai voltára figyel
meztet. Távol áll tőle minden külsőséges 
„erdélyieskedés” (amit, sajnos, újabban 
idehaza is, Erdélyben is többen próbál
nak történelmi jelmezként magukra ölte
ni). Ebben a vonatkozásban egyetértőleg 
idézi Kelemen Lajosnak, az erdélyi ma
gyarság egyik „szent emberének” szavait. 
„Én részemről úgy vagyok a székelység- 
gel -  amint itt, az Erdélyi Irodalmi Társa
ság választmányában egy adott alkalom
mal megmondtam —, mint a ruhával. A 
székelység olyan nekem, mint az alsó ru
hám: közelebb áll hozzám, mint a felső, 
de ingben, gatyában nem megyek a piac
ra s utcára.”

Igen, az erdélyiség nem külsőségek dol
ga, Erdély nem „provincia” és erdélyinek 
lenni sohasem lehet provincializmus. Ezt 
tudja és ezt képviseli a költő és esszéíró 
Lászlóffy Aladár. Az erdélyi magyarság 
felvilágosult európaisága most ösztönző 
és megtartó erő lehet. A longobárdok fel
szívódtak a latin népek tengerében, mú
zeumi tárgyként csak koronájuk maradt, 
az erdélyi magyarok azonban nem kíván
nak eltűnni a történelem színpadáról. Eh
hez kell okos és bátor történelmi, közössé
gi stratégia: Kós Károly, Kuncz Aladár 
és Makkai Sándor nyomán Lászlóffy Ala
dár is ennek a stratégiának a felépítésén 
munkálkodik.

* < 
Van ennek a költészetnek egy számom

ra igen vonzó és igen sokáig rejtve maradt 
vonulata (vagy inkább: szigete): Lászlóffy 
Aladár ötvenhatos verseire gondolok.
Évek, sőt évtizedek óta tanulmányozom 
azt, hogy irodalmunk miként örökítette 
meg a magyarság egyik legdicsőségesebb 
forradalmának és szabadságharcának 
emlékét, ennek a történelmi emlékezet
nek azonban igen sok dokumentuma év
tizedeken keresztül rejtve maradt. így 
például Illyés Gyula nevezetes Egy mon
dat a zsarnokságról vagy Szabó Lőrinc.
Ima a jövőért című költeménye is, más 
versek, például Faludy György, Horváth 
Elemér és András Sándor írásai a nyuga
ti emigrációban várakoztak arra, hogy 
egyszer hazatérjenek, megint más költői 
műveket, például Petri György és Nagy 
Gáspár verseit valóságos rendőri hajsza 
követte, és természetesen mélyen rejtve 
maradtak az erdélyi költők, Lászlóffy Ala
dár mellett Páskándi Géza, Palocsay Zsig- 
mond és Páll Lajos ötvenhatos versei.

Lászlóffy Aladárnak a magyar forrada
lom idején szerzett tapasztalatait versek 
egész sora, mondhatnám így is: egy való
ságos „verses napló” örökítette meg. Ezek 
a versek csak a magyar forradalom negy
venedik évfordulóján kerültek az olva
só elé, s magam is meglepetéssel vegyes 
örömmel olvastam őket. A „verses napló” 
születési körülményeiről Legbelsőbb tit
kos lőterek című írásában a költő így be
szélt: „Hol is kezdődik és meddig is terjed 
az »ötvenhatosság?« Arra határozottan 
emlékszem, hogy kamasztudatunk képer
nyőjére kivédhetetlenül maguk a szovjet- 
partizán-romantikát felvetítők festették 
oda az ördögöt: a Molotov-koktélt, mint 
primitív, de össznépi arzenált a T-34- 
esek szuperlovagrendje ellen. Az is biz
tos, hogy hiba csúszott a számításba, 
mert nyiladozó értelmünk a természet le- 
foghatatlanságának, lefékezhetetlenségé- 
nek jóvoltából cenzúrázatlan irányba is 
elkalandozhatott ugyanazokon a csapáso
kon, egyetemi, tudományos, dialektikus, 
történelmi és materialista betápláló gya
korlatokon, ahol egységes, hibátlan, tudo
mányos, dialektikus, történelmi és mate
rialista világképet akartak kialakítani 
bennünk, hogy (mint a világ minden ré
gi és új vallása) feltétlen uralmat bizto
sítsanak, s irányíthassanak, manipulál
hassanak (...) A »következmények« mégis 
csak a pesti utcán léptek fel igazán az éle
temben (...) azokban a hetekben, amikor 
rohanva és hasra vágódva ismerhettem 
meg Budapestet, élő és mozgó célpontként 
gondolhattam ki s vethettem papírra azo
kat az ügyetlenkedő verseket, melyek lát
tán Bányai főhadnagy elvtárs kimutatott 
a szürkületben a novemberi fákra, mond
ván: Reggelre ott fogsz lógni, fiam.”

Az ötvenhatos „verses napló” első da
rabja Ébresztő a forradalom első reggelén 
címmel 1956. október 24-én keltezett, és 
a következőképpen hangzik: „Köd van és 
statárium. A kivégzőosztag / tán el se lát
na az elítéltig. / Egy nemzet tüdőgyulla
dása fő a ködben. / S egy tüdőlövés, ha 
köhögni mersz, már a gőztől. / Köd van 
és statárium. / S mert a kivégzőosztagok 
/ csak a puskacsőig látnak -  / vaktába-
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szerte az egész népre lövetnek. / Szabad 
a választás, proletárok! / A köd statáriu
mot, a statárium / örök ködöt hoz nektek. 
/ Inkább a köd, inkább a golyó, inkább 
az árok!” A költemény egyszerre fejezi ki 
az elnyomó hatalom ellen felkelő' pesti fi
atalok tragédiáját és forradalmi elszánt
ságát, azt, hogy a barikádok mögött éle
tüket kockáztató, a fegyveres túlerőnek 
kiszolgáltatott ifjú forradalmárok (a „pes
ti srácok”) milyen tudatos bátorsággal 
voltak készen arra, hogy feláldozzák éle
tüket. A természetes lelki reflexek egész
séges működését mutatja, hogy a csak né
hány napja a magyar fővárosban időző 
fiatal erdélyi költő milyen pontosan érez
te azt, hogy a pesti utca harsányan és fo
lyamatosan rágalmazott ifjú hőseivel kell 
azonosulnia -  a sokéves „szocialista” agy
mosás néhány óra leforgása alatt megbu
kott.

Egész sor költemény követte ezt a ver
set, így a Vasárnap hajnal, a Morgó ma
gyar, a Néma tüntetés, a Sírfelirat, a Ha
ladék vergődésre címűek: belőlük, mint 
„lírai naplóból” ismerhető meg az az él
mény, amely a fiatal erdélyi költőt eltöltöt- 
te a magyar forradalom napjaiban, majd 
a forradalom leverése után. Közülük csu
pán a Sírfelirat című verset idézem: „Vér
vörös ország ma Magyarország, / véres 
város ma Budapest. / A térkép tarka pa
lettáján / a Pest színét ne is keresd, / a 
magyar színt ne is keresd. / Fekete ruha 
ma Magyarország / s piros kokárda Buda
pest. / Egyedül voltunk, egyedül éltünk, 
/ egyedül halunk mostan meg.” Ez a rö
vid idézet is mutatja, hogy a kolozsvári 
költő a magyar irodalom egy igen régi, 
leginkább Széchenyi István szállóigéje 
nyomán elterjedt, majd Petőfi által is kife
jezett (lásd: „Szétszórt hajával, véres hom
lokával / Áll a viharban maga a magyar”, 
Élet vagy halál, „Magára hagyták, egy
magára / A gyáva népek a magyart”, Eu
rópa csendes, újra csendes) szorongató ér

zésének: az „egyedül vagyunk” érzésének 
adott hangot, midőn bekapcsolódott ab
ba az egyetemes (magyarországi és erdé
lyi) magyar kórusba, amely a forradalom 
igazságát hirdette. Ez a részvétel és azo
nosulás minden igazolványnál, minden 
útlevélnél hitelesebben tanúsította a sze
mélyes nemzeti identitást.

*

Lászlóffy Aladárt Kolozsvár költőjé
nek neveztem ennek az ünnepi írásnak 
a címében, és valóban a város költői kö
zött kitüntetett hely illeti meg baráto
mat. Természetesen minden történelmi 
magyar városnak vannak költői, hiszen 
Budapest lelki természetét olyan költők 
örökítették meg, mint Petőfi, Arany, Kosz
tolányi és Vas István, Debrecenét Csoko
nai, Oláh Gábor és Gulyás Pál, Pécsét Ba
bits és Csorba Győző, Nagyváradét Ady, 
Juhász Gyula és Horváth Imre — és a sort 
folytathatnám tovább. Kolozsvár költői 
között Reményik Sándort, Áprily Lajost, 
Cs. Szabó Lászlót, Dsida Jenőt, Jékely Zol
tánt, majd a mi korunkból Kányádi Sán
dort, Szilágyi Domokost, Király Lászlót, 
Lászlóffy Csabát, Palocsay Zsigmondot, 
Szőcs Gézát és természetesen Lászlóffy 
Aladárt kell számon tartanunk.

A város, tapasztalataink mutatják, so
kat veszített egykori méltóságából és ren
dezettségéből a múló évtizedek során. A 
belváros egykor tekintélyes palotái és 
történelmi templomai tövében ma időn
ként balkánias zsibvásár tapasztalható, 
alig van olyan utca, talán a Farkas utca 
ilyen, ahol még tapinthatóan érzékelni le
het a múlt idők lelkét és hangulatát. (A 
sötétedés után lehet talán tanulmányoz
ni a város egykori karakterét, ilyenkor 
elnéptelenednek a régi utcák, láthatat
lanná válnak azok a sebek, amelyeket 
a történelmi épületeken a múló idő és a 
gondozatlanság ütött.) Nos, a történelmi 
Kolozsvár, amelynek szellemiségét most 
néhány kulturális intézmény, így a Heli

kon vagy a Korunk című fo
lyóiratok vagy a néhány esz
tendeje létrehozott Kolozsvár 
Társaság próbálják új életre 
kelteni, most elsősorban az 
irodalom világában jelenik 
meg a szemünk előtt. Miként 
nem egyszer a magyar törté
nelemben, a város, amelyben 
élünk, a táj, amely bennünket 
körülvesz, mi több, az ország, 
amely a hazánk — virtuális vá
ros, virtuális táj és virtuális 
haza. Vagyis a költészetnek, 
az irodalomnak (és a hagyo
mánynak) kell ellensúlyoznia, 
megbékítenie a köznapi lét ri
asztó tapasztalatait.

Lászlóffy Aladár is felépí
tett a maga költészetében egy 
virtuális Kolozsvárt, amely 
nem egyszer valóságosabb
nak tetszik, mint az a közna
pi városvilág, amellyel akár 
csak alkalmi látogatóként ta
lálkozunk. Vannak versei, 
amelyek minden tapasztalat
nál valóságosabban mutatják 
meg nekünk a város igazi lel
két és történelmi karakterét. 
Ilyen az Emléktábla a nem

létező házon, Az olvasó Apáczai, a Végte
lenség, a Wesselényi lovaglása, az Egy fa 
alatt az Ovárban vagy a Kolozsvár (egy 
a közelmúltban megjelent szép antológi
ában, a 111 vers Kolozsvárról című kötet
ben találtam ezeket, persze jóval többre 
is lehetne hivatkozni a teljes életmű nyo
mán). Ezt az utolsó költeményt idézem 
ide végezetül:

Kó'-Kolozsvár: falain kővirágok 
kiütnek, kecsesen álló fák és 
néhány szál virágként mintha 
szélben álló dátumok, kövön, 
kőnövény-város, ember nyom-kövület, 
őskori agyagkorsók denevérfülei 
hallgatják a zengést.
Könyv-Kolozsvár: falain könyvtárak 
sorakoznak, könyvek a tégla 
nyugalmával, könyvre-könyv-város, 
ember-fal, mögötte naphosszat 
járkál, hajnalig sétál a tanuló és a 
tanító értelem.

*

Tíz esztendeje ugyanebben a lapban, 
akkor a Magyar írószövetség elnöke
ként a következőkben köszöntöttem fel 
Lászlóffy Aladárt: „Lászlóffy Aladár 
most hatvan éves: költészete felzárkózott 
a nagy elődök lírájához, szavára és példá
jára ma az egész magyar kulturális kö
zösség figyel. Figyel a teljes magyar iro
dalom is: ennek jeleként kívánok neki 
-  a Magyar írószövetség több mint ezer 
tagja nevében is -  boldog születésnapot.” 
Azóta eltelt egy évtized és ezúttal már 
nem a magyar írótársadalom hivatalos 
szószólójaként köszöntöm Aladárt, ám
bár bizonyos vagyok abban, hogy őt felkö- 
szöntve mellettem-mögöttem áll ez az író- 
társadalom. A magam nevében beszélek, 
ám annál nagyobb barátsággal és szere
tettel: Isten éltessen, Ali, még sokáig ma
radj közöttünk, barátaid között.
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SZŐCS ISTVÁN

JEGYZET
Sikam l össze 
has irbir
Egy hasonló cikkeimmel egyszer már 

megjártam; egy színinövendékek által be
mutatott színpadi teljesítményről vagy 
„gyártmányról” ilyen címen írtam bírá
latot: Kis érleti kriti. Tudniillik kísérleti 
előadás volt: a színészek nemcsak a dara
bot vagy mit adták elő, hanem az előkészí
tés, a betanulás és a kidolgozás különbö
ző állapotszakaszait is megjelenítették: 
például a formaidőzítést célzó tornagya
korlatokat, edzőruházatokban, annyira 
illúziókeltően, hogy még a tornaterem 
szellőzetlen, csípős szagát is érzékelni le
hetett. Ugyanis egyes színészi körökben 
munkált az az elképzelés, hogy igazságta
lanság, ha a néző csak a kész végtermék 
alapján mond ítéletet, nagy kényelme
sen, pöffeszkedve a zsöllyében! Tessék, ve
gyen részt az alkotási gyötrelmeinkben 
is! Mintha paprikás csirkére hívnák az 
embert, de a háziasszony az ebédlőaszta
lon a végteljesítmény mellett elhelyezné a 
csirkebelet és a leforrázott tollút, vagyis 
a kibelezés és a kopasztás tanúit, hadd ve
gye tudomásul a vendég, hogyan kellett 
megdolgozni a sikerért; mikkel kell szem
benézni alkotás közben!

Hasonló eljárással írtam meg a színibí
rálatot is, ez azonban az érintettek köré
ben csak döbbenetét váltott ki. Azt még 
helyesen felismerték, hogy a cikk nem pa
ródia, nem persziflázs, nem is pamflet, 
de azt képtelenek voltak felfogni, hogy 
módszerátvétel. Úgy jártam el, mint ők. 
Ezért megállapították, hogy most már tel
jesen meghülyültem.

Ilyen helyzetbe gyakran kerül az iro
dalombírálat is: mert ahogy kínos leírni, 
hogy mi látható a színpadon, adott eset
ben, szinte lehetetlen megírni, hogy mit ol
vas az ember, mert ahogy egy nagy orosz 
filozófus mondotta volt, a tinta kiégetné a 
papírost! Ám milyen érdekes: ugyanazok 
a trágárságok az eredeti helyen jól bírják 
magukat, a nyomdafesték nem pirul el -  
ennek csak az lehet a magyarázata, hogy 
az író valamilyen szövegvédő kencét hasz
nál, amelynek összetevői között fellelhető 
a szupersznobizmustól a receptivitás szo
ciológiáig és a giccs-akceptibilitás tűrés
határának rabulisztikai eltörléséig min
den idegen terminus paradigmája, ami 
csak egy modern irodalomelméletben elő
fordulhat.

Azért is adtam jegyzetemnek a Si
kamlós összehasonlító irodalombírálat 
címet, kissé rövidítve, mert egy adott vi
tában fölmerült a Nobeldíj-mentes Es
terházy Péter és a Nobel-díjas Elfriede 
Jelinek összehasonlításának szüksége, 
az erotika-erotom ánia-trágárkodás- 
obszcénológia-társadalomleköpés-közös- 
séggyalázás-önfeltárás-őszinteségpótló 
magamutogatás és a Közundor motívuma
inak, motivációinak és motiváltságának 
szempontjából.

Arra a kérdésre, hogy mi teszi szük
ségessé éppen ezekben a napokban a 
modern osztrák Jelinek és az ausztro- 
ungernlandi Esterházy összehasonlítá
sát: azzal is lehet felelni, hogy: 1. semmi,
2. ugyanaz, ami egyáltalán indokolttá te
het bármilyen irodalomelméleti fontosko
dást, 3. a modern magyar prózairodalom
nak az a szárnya, amelyhez Esterházy is 
tartozik, megtárgyalhatatlan az osztrák 
(helyesebben talán délnémet) irodalom 
ama vonulatának figyelembevétele nél
kül, amelynek Musil, Bernhard, Handke, 
Jelinek a nálunk ismertebb tájékozódási 
magaslatai; anélkül, hogy a Mészöly Mik
lós, Ottlik Géza, Nádas Péter, Esterházy 
Péter „frakciót” ausztrofiliás epigonizmus- 
sal vádolnám, állítom, hogy az ő produk
cióik inkább vizsgálhatók a fenti osztrá
kok műveinek sodrásvonalában, mint pl. a 
Kosztolányi-„követésben”, ahogy Mészöly 
és Ottlik esetében egyes irodalomtörténé
szek sugallani próbálják, és végül 4. in
dokolttá teszi e két szerző erotikus vagy 
erotikapótló motívumainak az összehason
lítását nemcsak az, hogy mindkettőjüknél 
szembetűnőek az incesztuózus mozzana
tok, hanem szado-mazochisztikus vonások 
adják meg az alaptónust.

Az ilyenkor előírásos fontoskodás modo
rában szólva, a szado-mazochista elemek 
kötelező, mintegy sablonos kijátszása ma 
nemcsak a szórakoztatóipari pornó, nem
csak a nemi élet kórlélektana s nemcsak 
a kriminológia területére tartozik kötele
zően, hanem a nevelés és a mindennapi 
érintkezés gondja is. Különösen, mert sok
szor úgy tűnik, a szadizmus csak provo
káció: kiváltani a másik ellentámadását; 
egy sokat idézett német elbeszélésben a 
társaihoz elviselhetetlenül durva kamasz 
mintegy kikényszeríti, hogy vízbe fojtsák; 
az odaadást az önlealacsonyítással felcse
rélve, az ember nemi mivoltának méltósá
gát számolja fel, mert nemcsak annak a 
nőnek jaj, akit nem tisztelhetünk, ahogy 
a romantikusok mondják, hanem annak 
a férfinak is, akinek csak ilyen nő jut.

Jelinek Zongoratanárnő hősének kezde
ti gátlástalanul szemérmetlen fölényeske
dése tanítványával szemben sablonos me
netű, de részleteiben élményszerű, belső 
inspirációból fakad, a beleérzés, az átélés 
a szeszélyességet is hitelesíti. Esterházy 
verbális szadizmusa viszont ideologikus, 
spekulatív, kimódolt, célja nem élmény
megragadás, hanem az olvasó lehengerlé- 
se, és jelzés, a szerző mintegy rituálisan 
közli világnézeti hovatartozását: azt neve
zetesen, hogy megveti a hagyományos, ér
zelgős, kegyeskedő, melodramatizáló „ala
csony tömeg” értékrendjét.

Daradics Árpád kőnyomata

Ezen a ponton azonban, amikor a ver
bális szadizmus „eszközeit” és tudati-lel
ki hátterét kellene megtárgyalnunk, egy
re sikamlósabb lejtőre csusszanunk. A 
tudományoskodó halandzsa sem segíthet
ne ezen, mert a modern pedagógia nagy 
felfedezése, amit a mai posztmodern kon- 
társág máris üldöz, hogy a rosszat, a hely
telent nem szabad szemléltetni, mert an
nak az affektiv tonalitása (az „emotionelle 
Prägung”-ja) mindig erősebb a tapaszta
latlan kedélyre.

Amikor Esterházy olyan elbeszéléseit 
olvastam, mint A fuharosok vagy A szív 
segédigéi, engem is elkapott az általános 
lelkesedés és csatlakoztam azokhoz, akik 
Nobel-díjat neki! felkiáltásokkal fogad
ták minden sorát. Azonban amikor má
sodszor is elolvastam A szív segédigéit, 
mondatról mondatra ízlelgetve, észrevet
tem, hogy az elragadtatott első olvasás 
során itt-ott ugrottam... és a pillantásom 
földbe gyökerezve dermedt meg egy mon
datnál. Az oly megrendítően és koránt
sem Degyinszky Erika szemével megraj
zolt anya a vajúdás döntő pillanatának 
hangulatát így foglalja össze: „Mintha 
...arnék!”

Nos, ha valaki kérdezné, mi a „ver
bális szadizmus?” — hát ez! Szó sincs a 
hiperművelt és kultúrával kitömött szer
ző ízlésének pillanatnyi kibicsaklásáról, 
szó sincs őszinte verista tudatbemuta
tásról. Az író tökéletes biztonsággal döf 
a legkényesebb pillanatban a legkénye
sebb idegszálra, hogy megalázza az olva
sót: csak semmi közösséget nem érezni a 
primitív lelkülettel, amelyik szipogva ér
zékenyül el ilyen témáknál, mint „az élet
adó anya”, egyáltalán: „az anyaság szép
sége”, az összetartozása áhítata, kegyelet 
stb.

Művészi előmunkálatok nélkül, de 
ugyanilyen szadizmussal írta meg Ho
gyan viseljük gondját magyarunknak című 
röpiratát, az úgyis fölfogható, mint előze
tes tanúsítvány a Harmonia coelestishez. 
A „Mennyei összhang” a szerző állítóla
gos elődjének szép, de kissé unalmas és 
a kortársaiéhoz képest jelentéktelen zene
műve csak azért szerepel a címben, hogy 
annál gunyorosabban irtogathassa az ol
vasó ábrándjait. Úgy hatvan évvel ezelőtt 
a lány hazakísérgetése közben azt kérdez
te a diák: „Emlékszik a Tonio Krögerben 
arra a részre, amikor...”? Ma pedig: „Na 
mit szól hozzá, az író milyen jól elkapta 
az apja f....t?!”

Mindezt azért „éppen most”, mert az 
Irodalmi Jelenben olvastam egy remek, 
elfogulatlan kritikát néhány újabb Es- 
terházy-műről. A szimpatikus kritikus — 
Darvasi Ferenc, 1978, Budapesten könyv
táros -  azonban elkövet egy hibát: szó 
szerint idéz Esterházytól! „Mit értünk 
segg-árián?” És itt már Bornemissza Pé
ter szólal meg 450 év kongó messzeségé
ből: „Ha olyasmivel birkózol: akár te győ
zöl, akár az győz meg téged, olyasmis 
leszel.” Itt ez már maga a sikaml...

Legsikamlósabb az lenne, ha Ester
házy megírná a vezekényi csatát, amely
ben négy Esterházy fiú áldozta életét a 
Felvidék (hoppá: Dél-Szlovákia!) védel
mében a törökök ellen...
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SZABÓ RÓBERT CSABA

Csomagok,
bőröndök,
táskák
Azon a délutánon, amikor olyan fázós 

derékkal hozta be a kertből a rózsatöve
ket, és letette az asztal lábához, hogy ké
sőbb majd fölemelje és egy újabb nejlon
zsákba téve lehordja őket egyenként a 
pincébe, K. bejelentette, hogy elutazik. 
Először nem törődött az egésszel, mon
dom, egész nap úgy tett-vett, mintha a kö
vetkező napokra közösen tervezne, min
dent csak félig csinált meg, valójában 
kétszeresen, mert nem csak magának csi
nálta, és amikor a rózsatöveket is kiásta 
és derekán megérezte a hófelhőket, ak
kor is arra gondolt, hogy nem baj, holnap 
előveszik végre azt a hatalmas és vastag 
plédet, amit nagynénjüktől kaptak vala
mikor, és úgy igazgatják el egymáson, 
hogy mindketten egyforma melegben fog
janak neki esti kedvtelésükhöz, és így is 
lépett be a konyhába a rózsatövekkel, né
hány marék földet kipergetve a padlóra, 
hogy majd akkor holnap és holnapután.

Este találta meg az első bőröndöt, ott 
hevert az ágyon, kinyílva ásítozott, még 
csupán néhány darab ruha volt beleszór
va, mondom, csak úgy belehányva, néme
lyik kilógott az ágyra, nem volt semmi 
elrendezve, látszott, hogy nagyon sok do
lognak kell még a hely. Megállt az ágy 
előtt, úgy nézte a nyitva hagyott bőrön
döt, a láthatóan egyenként belehordott 
ruhadarabokkal, és eszébe jutott, hogy 
ideköltözésük első napján azt mondta K.- 
nak, lehetséges, innen már sosem fognak 
elköltözni, és íme, most K. előkészített bő
röndje fogadja.

A második útra kész poggyászra a kam
rában bukkant, becsúsztatva befőttesüve-

gek, tavalyról maradt mentaleveles és 
különböző füveket tartalmazó apróbb cso
magok közé, és miután letörölgette a mű
anyagbőr táskáról a port -  megelepődve 
tapasztalta, mennyire poros ez a csomag, 
mintha hónapok óta előkészítették volna, 
s aztán elfeledkezhettek róla — és előrán- 
cigálta a sok lom közül, észrevette, hogy 
ez sincs teljesen lezárva, a cipzár leg
alábbis nem volt tökéletesen behúzva, és 
még csak arra sem lehetett gyanakodni, 
hogy el van romolva, mert többször is ki
próbálta: mintha beolajozták volna, olyan 
könnyedén futott át az apró gömb a tás
ka nyílásának egyik sarkától a másikig. 
Ebben a poggyászban is ruhák voltak, 
de talált néhány fényképet arról a tenge
ri útjukról, amikor K. mindvégig nyűgö
sen viselkedett valami miatt, talán azért, 
mert útközben összefutottak egy régi is
merősükkel. Igaz, többet aztán nem is 
voltak a tengeren, most meg, mondom, 
sokáig elbíbelődött a képekkel, megpró
bálta fölismerni a helyszíneket, beazono
sítani a napokat, sorrendbe tenni és úgy 
újra átnézni ezt a stósz képet, amit itt, a 
kamrában, befőttesüvegek és teafüvek 
közé rejtve talált meg. Végül aztán csak 
másnap reggel vitte le a rózsatöveket a 
pincébe, előkereste a nyáron hozatott fi
nom homokot, kiöntötte a pince padlójá
ra, és abba rejtette bele télire a töveket, 
utána fölment, és miután leporolta ma
gáról a homokot és mindenféle koszt, be
nyitott a konyhába, és ekkor vette észre, 
hogy az asztalra egy kosár van előkészít
ve. Pontosabban az a kosár, amit utazás
ra szoktak magukkal vinni, és amit K. 
nővére erőltetett rájuk, aztán meg való
ban használni kezdték, holott először ide
genkedtek a gondolattól, hogy kosárral in
duljanak is el bárhová. A kosár gondosan 
le volt takarva egy kockás terítővei, amit 
alkalomadtán kisimítva asztalként is le
het használni, mint ahogy sokszor, sőt 
minden alkalommal használták is. Meg 
sem nézte a kosárban ülő élelmet, tudta 
anélkül is, miket szokott K. pakolni, ha 
valamilyen hosszabb útra készültek, úgy

ment át a nappaliba, hogy meg sem érin
tette a kosarat, ami aztán délutánra el 
is tűnt, mintha sosem is lett volna ott az 
asztalon.

Volt úgy, hogy elfelejtette, hány napja 
tesz-vesz, és csak akkor eszmélt, ha K. 
odament hozzá, és gyengéden megérin
tette a karját. Ilyenkor csodálkozva pil
lantott föl, K. meg az ágyhoz vezette, 
mintha már megint este lenne, lehámoz
ta róla ruháit, félrehajtotta, de csak fé
lig a takarót, és besegítette alá. De most 
megint úgy érezte, nyomja valami a de
rekát, mintha még mindig azok a hófel
hők, vagy mintha sünkutyák szaladgál
nának a lepedő alatt, vagy pedig az ágy 
alatt egy útra kész, vagy csak félig elké
szített csomag várakozna. Nehezen aludt 
el, arra ébredt, hogy minden táska és bő
rönd ott tornyosul ágya végében, szinte a 
lábfejére pakolva, de aztán nyugtatgatni 
kezdte magát. Mióta nem látta K.-t, eltelt 
három nap, pontosan azóta nem, hogy be
hozta a rózsatöveket és letette az asztal 
lábához, utána meg csak össze-vissza jár
kált, és most itt hever K. összes csomag
ja, hová utazhatott el csomagok nélkül, 
erre gondolt, és felült az ágyban, kilépett, 
de a papucsát nem találta, pedig K. er
ről sohasem feledkezett el ötven év alatt 
egyszer sem. Elindult mezítláb, lábujjait, 
mintha csak a görcsöket mímelné, össze
húzta, átvágott a nappalin, menet közben 
fölkapcsolt egy vékony asztalilámpát, 
ami alig vetett valami fényt, lenyomta a 
konyhakilincset, kitapogatta a kapcsolót. 
Néhány pillanatig az erős fénytől alig lá
tott valamit, aztán megnyugvással vette 
tudomásul, hogy a rózsatövek ott hever
nek még mindig az asztal lábának tá
masztva, egyetlen nejlonzsákba zsúfolva, 
és ahogy lekapcsolta a villanyt, és vissza
fele indult, át a nappalin, biztos volt ab
ban is, hogy K.-t ott találja az ágyuk má
sik felén, a megszokott helyén, és hogy 
a bőröndök, mindenféle csomagok és tás
kák nem léteznek, mert ugyan miféle tás
kákba lehetne összecsomagolni egy életre 
való megszokást.

Hamubasült kultúra
> » »  folytatás az 1. oldalról
reménytelenségre osztja az egészet. S talán még a gonosz, goromba, cinikus győz
tesek is a lelkűk mélyén, titokban a végig vesztes remény vallásán vannak. Az iga
zi ballaszt, az igazi tehertétel az egészben az, hogy soha nem mindenki érez min
dent minden korban; sőt, a nagyobbik rész nincs is belekeveredve. Valahol mindig 
vihar-vakáció, kín-szünet van éppen, ahogy az esős évszakokban, zivataros délutá
nokon, viharövezetekben sem mindenütt, minden négyzetméterre esik. Ott pedig 
lazítanak, lazul, akár meg is szűnik, felszívódik, eltűnik a figyelem s a fegyelem. 
Még szolgálatos őrszemet sem hagynak, miként a majomhordák, manguszta-kö- 
zösségek. Ezért — a moziban, híradóban, ropi-eszegetés közben megnézhető, átélhe
tő rosszhírek miatt -  nem lehet véglegesen végetvetni annak. Mert ameddig az em
berek képesek lesznek arra, hogy ölhetett kezekkel figyeljék, hogy embertársaikat 
megkínozzák és lemészárolják, addig a civilizáció üres szemfényvesztés lesz csu
pán, nagypofájú fantom, amely délibáb módjára lebeg a meggyilkoltak tetemeinek 
egyre dagadó áradata fölött.

Mivel tényleg alkalmatlan hordozói vagyunk valami nagyszerűnek. Az emberi
ség egész bölcsességsorozatának mindjárt az elején az a kontraszelektív és kont
raproduktiv, kicsinyes gesztus áll, hogy egy Szókratészt kiiktatnak. Egy Szókra- 
tésztől szabadulnak meg, likvidálják, mintha még a legkülönbek, a kedvencek is a 
disznók elé szórt gyöngy tételének igazolásán ügyködnének. Látható, hogy ennek, 
az ilyesminek ellenében bizonyultak életképesnek szellemünk-jelleniünk virtusai. 
Persze, hogy is várhatja el bármikor bárki, hogy ne hangozzék el bármikor, bárhol 
az elgondolkoztató kiáltás: „Nem azt, hanem Barabást!...”

7



HELIKON

56. Km

H A JÓ S  JÁ N O S

P ie r c in g
Egy nulla van orromba 
s a nyelvembe tűzve, 
egy nullát ír le nyelvem, 
szerelmed betűzve.

Fényeskedik orromon, 
megyek is utána, 
e koronán fönnakad 
illatod rozsdája!

Fémrejáró szemérmed 
mézédes hulla, 
összefut most nyelvemen 
a halnyál s a nulla.

S ha üzennek zsigerek 
inger-metaforát -  
a nyelv útján fölveszik 
a nagy nullaformát.

így jár majd a halál is, 
ha számban halászik, 
fémhurokban viszem el 
az ezüst nullaházig.

H á la én ek
Örülök mert nincs minek 
Hála most a semminek 
Lehangolna ha tudnám 
Mitől kéjes a szuflám

Selovam és sehazám 
Se apósom se gatyám 
Harmadnapja kedve sem 
Szőrén ülök seggemen

F ű szá l
Halálom pillanata 
mannaszagú szappan. 
Kicsúszik kezemből, 
mindegyre kipattan.

Szerénykedik az Úristen, 
nem több, mint egy fűszál.

A z e lv o n t  gom bolyag

Megérett ím kökényborom, 
férfikölnim:köly okkorom.

Jól emészt a szívem, 
s emészthető -  súlyadója. 
Álarcos „nyusziknak”: 
zsírszegény trágya, torzsa.

Lepereg rólam 
a megtisztulás menny(e)i 
borsa!És sava is...

Tenyerem mimikája 
nem túl kifejező.
Sorsvonalamat, 
mint molyrágta fonalat 
csuklómra tekerem.
Pulzusom, persze, 
összekuszálja a szálat.
Tele van már 
a vércipőm cérnarögökkel, 
akár a tököm absztrakcióval, 
írjon már föl valamit 
Doktornő,
nekem teljesen elvont a libidóm!

Selejtőm és sehegyem 
Se veszettség se fejem 
Európém Zeuszé már 
Euróé Európám

Örülök mert nincs minek 
Hála most a semminek

Hajós János: 1976-ban született 
Kolozsváron. Jelenleg is itt él. íjász és 
szerencsejátékos.

Károgó, őszi fantazmák 
csőrében kihűlnek -  
honnan hullnak szavaim!

Borom színe megérett, 
a lélek szinte megszállt. 
Meggyőződéses bizonytalanság -  
mi láthatóvá vált.

A kaszás persze nem alszik, 
harmatot inhalál.

És a (csuklómra tekert) sors
fonalam csupa bog, 
csomó csomólNem akarok még 
Nagysándor lenni...
Következő életemben 
majd szövőlány leszek.
Te meg maradsz, ami voltál. 
Tappancsaid tovább hengergetik 
a sarokba gurult 
elvont gombolyagot.
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V o lle
Amikor Volle körülnézett, és a szürkü

letben pézsmaszagú kijárat felé pillan
tott, a gőzből egy eltévedt angyalpihe 
lipinkált az arcára. Újra él. Annyit tu
dott, hogy újra, ugyanabban az olajsza
gú kocsmában ül, előtte a napi adag rum 
és kakaólikőr sejtelmes keveréke, és az 
imént egy pillanatra mintha minden el
vesztette volna anyagi mivoltát, egy pil
lanatig pillangónak érezte magát, vagy 
minek. Nem szokott ilyesmi előfordulni 
vele. Arca még mindig hideg bizsergéstől 
égett, és ahogy visszagondolt a történet
cafatokra, beleborzongott barnasávos mű
anyagingébe. A szesz lehetett az oka, vil
lant át az agyán. Hetente kétszer szokott 
sakkozni Lomme-val. Semmi publikum, 
hanem szelíden a garázsban. Noshát ál
mok, repülések, pillangók meg a pere- 
putty, minden szarakodása ennek a sem
mit sem érő corpusnak, fejfájás, lumbágó, 
fekély... Lömmé műhelyszagú pálinkája 
az oka minden rossznak. Fizetett, otthon 
várta a tegnapi paszulyleves. Éhes is volt 
egy kicsit.

Elysium. Olyan szépen mondta el egy
szer egy amerikai színész. Volle kan
cahús proletár napjai tele voltak misz
tikával, a történések titkos textúrája 
borította be életterének sakktábláját, 
amelynek egy félreeső mezőjén ő maga 
tudatosította, hogy ez biz agyilag sok ne
ki, nagyonis sok. Amint befordult az ut
casarkon, szinte már bizonyos is volt afe
lől, hogy csoda történt vele. Jövő héten 
nyugdíj, abból félretesz fél milliót. Eb
ből elmegy az orvoshoz, megvizsgáltatja 
időnként kiújuló gyomorbántalmait, és el
megy Alexiához, a jósnőhöz. Ki tudja, hát
ha mond valami jót.

Éppen akkor érkezett az erdő szélére. 
Egy meglehetősen szűk ösvényen haladt, 
amelynek zöldes mélyedései nem sok jót 
sejttettek. Érezte, hogy ez a homályos nö
vényrengeteg semmi jót nem tartogathat 
egy magafajta proletár számára. Ahogy 
haladt előre, apró sejtelmes törpéket lá
tott a bozótban. Hosszú orruk alatt fo
guk fehérje látszott. Csak átszaladtak az 
ösvényen, mint holmi surranok, és a be
szűrődő napfényben megcsillant zöldes 
bőrük. Szürkesapkás proletárok között 
haladt egy idő után, rossz-szájú blokkos 
szomszédok zizegteg kis csoportokban, 
és Volle érezte, hogy hamarosan kivál
nak zsigerei a ránehezedő nyomástól. 
Érezte, valaki kiszakítja veséit. Egy aj
tó előtt állott. Belépett. Kivilágított folyo

Dimény Lóránt: 1981-ben született 
Marosvásárhelyen. Kolozsváron él. 
Legutóbbi kötete: Menta (2005).

só fogadta. Henger alakú. Nem spóroltak 
a kivilágításában. Falait világos szürké
re festették, mint a lépcsőházakat, és be- 
láthatatlanul hosszú volt. Lebegő léptek
kel elindult rajta. Nagyon egyedül érezte 
magát. Legszívesebben kirohant volna be
lőle, de ehelyett csak haladt szakadatlan 
előre, a cső pedig egyre szűkült. Néhány 
lépés után csak lehajolva haladhatott, az
tán már csak kúszva és féloldalasán sú
rolta a galambszagú falakat, ameddig 
oly szorosan fogta közre a csatorna, hogy 
nem bírta magát elmozdítani. De a beton
hüvely tovább szorult, tehetetlenül és sü
ketül, könyörtelenül az oldalába mart a 
falak betonja. Kérlelhetetlen, hogyan rop
pannak el bordái. Fájdalmat nem érzett. 
Majd egy díszes oszlopot pillantott meg 
maga előtt, és ekkor már tudta, hogy szel
lem.

Szánalmasnak érezte magát. Ránézett 
az órára. Éjfél után járt az idő, de jóval 
hajnal előtt. Mélyen felsóhajtott, ahogy 
visszaesett a párnára. Mindez ezelőtt na
gyon sok évvel történt. Volle akkor álmo
dott utoljára.

A rokonság úgy vélekedett, hogy a sok 
stressz, az egészségtelen táplálkozás, és 
a rendszer a hibás. Mindez Vollet nem ér
dekelte túlságosan. Ő csak álmodni sze
retett volna, mint azokban az időkben, 
amelyek, bizony, sok tekintetben jobbak 
voltak. Sokkal több tekintetben. Hiszen 
az álmok nem csalnak.

Függetlenül mindettől, borostájában 
a hajnali buszok munkásszagú szalagjá
val, minden reggel hatkor felkelt, beleszi
matolt a reggeli párolgásba, és elindult 
az autóbuszmegálló felé. Vállán a barna 
textiltáska, a felesége nagy szeretettel ké
szített tízórait, néhány gyűrött buszjegy, 
egy ceruza, és két doboz Diazepam mel
lett a konyha káposztagőze foglalt helyet.

Nehéz idők jártak. Kormányok vál
togatták egymást az ország pengeélén, 
romlott a hús a boltokban, sokasodtak a 
kóbor ebek a flaszteren, egerek a pincék
ben, szurkozták a tetőket őszi esők el
len, és Volle álmai továbbra sem tértek 
vissza. Eljárt jóga kurzusokra, megren
delt különbnél-különb teleshopping termé
keket, akkupunktúra kezelések törzsven
dége lett, természetgyógyászok, mágusok 
próbáltak rajta szerencsét, mindhiába.

Egy este aztán rendkívüli dolog tör
tént. Miután Volle csendesen elaludt a hit
vesi ágyban, és megfáradt proletárkarjai 
a libatollas párnák között pihentek, az a 
szürkeség, ami minden éjjel megfosztotta 
agyának szelíd és vicsorgó képződményei
től, most lassan, mint egy délutáni hava
si köd, feloszlott, és mögötte meglátta ma
gát 40 évvel fiatalabbnak. A gyerek Volle, 
hatalmas fáradt karokkal, napbarnította 
arccal. Egy szánkón ült. Előtte feküdt a 
völgy, benne lapult faluja, városa, és la
kónegyede, a blokkjuk, előtte az egyko

ri Trabant, a terasz, rajta a rokonok, a 
gyár, hatalmas rozsdaszínű kéményei
vel, játszóterek fagyott homokkal, és a na
rancsszínű utcai lámpák gombjait a völgy
re boruló köd unottan akasztotta szürke 
salopétájára.

Volle eltaszította magát, a szánkó 
könnyedén gyúrta maga alá a dombol
dalt, és rohant a völgy felé, és hirtelen, 
hang nélkül, felemelkedett a város fölé. 
Súlytalannak érezte magát, mint egy 
űrhajós. Suhant a lakónegyedek fölött, 
gyomrában érezte az összes izgalmat, 
amit a világ magában elbír. Már szinte or
dítani tudott volna a testében szaladgáló 
kutyaleopárdok karmolásától, és gyöngy- 
házhártyás zsigerei robbanásig feszül
tek, amikor felébredt.

Aznap a lépcsőház ajtójában mélyeb
bet szívott a hajnal szénporos, vörös leve
gőjéből, majd a homályos napra nézett a 
domb fölé, és kissé kelletlenül, már-már 
unottan, talán félve, elmosolyodott.

A Rendszer. A Rendszer mindig elámí
tottá Vollet. Már kölyök korában felfigyelt 
rá az anyja, hogy fia más eszközöket hasz
nál a világ megértésére, mint barátai. 
A rendet kereste. A baromfiudvar titkos 
összeesküvései, vagy a kavicsok üzenete 
a patakmederben, mind a Rendszer diszk
rét feljegyzései voltak. A kis Volle minden 
esetre hitte, hogy léteznek olyan dolgok 
is, amelyeket csak kellő csendben, és kel
lően megnyugtatott lélekkel lehet csak a 
megértés mezejére téríteni.

Ezért volt örökös álma a város. A város 
és a lakónegyedek. Ott élni, ahol mindent 
maga a Rend teremt, ahol minden a Rend
től függ, és ez alapvetően meglátszik az 
emberek lelkén. Ott minden ember végte
lenül rendes. Beköltözni a párhuzamosok 
közé, a betonlapok tökéletesen összeillesz
tett erődítményébe, a racionálisan meg
tervezett emeletekre, a szabályosan elhe
lyezett ablakok mögé. Ez volt Volle álma. 
Hogy végre egyszer megzabolázza rakon
cátlan ösztöneit, hogy formába öntse éle
te kicsapongó perceit, egyszóval bizonyí
tani akart. Mindennek elérésére csupán 
egy lehetőség mutatkozott: tömbházba 
költözni, és soha többé nem cimborálni a 
mindenütt burjánzó anarchiával.

Aztán egy napon, végtelen tengereken 
vergődő lelkének roncsa kikötött végre a 
nyugalom paradicsomi szigetén: Volle be
költözött egy tömbházba. Ami követke
zett, azt tisztátlan írói kezek oltalmára 
bízni nem szabad. A gyönyör órái nem 
akartak véget érni. A hajnalba nyúló kár
tyázások, a rummy kövek fénye, a táblé fi
gurák opálja, vagy a véget nem érő poli
tizálások Volle életének kihagyhatatlan 
építőköveivé válltak. Igazi barátokká let
tek a szomszédok, a gyár oltalmazó vas-

> > > »  folytatás a 10. oldalon

KilomctriK 0



HELIKON

» » >  folytatás a 9. oldalról 
szerkezetének árnyékában meghúzódó 
tömbház eró's falai között.

Valami művészféle, semmirekellő' per- 
nahajder, lakott az elsó' emeleten. Nem 
érdekelte se a közköltség, se a havonta 
összeülő' lépcsőházi konzílium, se a kár
tya, se a sakk. Úgy tűnt, a rendet sem 
kedveli. Kocsonyatestű szitakötők röpköd
tek ki az ablakán, ha asszonyi hangok 
szűrődtek ki ajtaja alatt.

Egy lomha nyári estén aztán, amikor 
Volle éppen a tükör előtt töprengett, a 
perc galambcsontja megroppant: egy szi
várványszemű pillangó pihent meg a bo
rotvahab kupakján. Amikor Volle törölkö
zője lesújtott rá, cincogó hang hallatszott, 
mintha apró fogaskerekek súrlódtak vol
na egymáshoz. Volle tudta, mit kell ten
nie, amikor elővette a fiókból a disznóvá
gó kést.

Abban az évben, amikor igazán há
látlanul, a kapitalizmus első illatosított 
békanyáljai úsztak a tömbházak között, 
és a postaládák szupermarketek disznó
csülkeit ajánlották melegen, az emberek 
fejében újra motoszkálni kezdett a vég 
kezdetének gondolata. Volle azonosult az 
aktuális ideológiai vonulattal, és elégedet
lenül vette észre, hogy a megálmodott glo
bális emberi mosoly, epeízű ajkait szára
zán komorra húzza. A meteorológusok 
nehéz telet jósoltak.

Nyáron még egykor zenével kelt és 
feküdt a negyed, zúgtak a fürdővizek. 
Ahogy viszont beköszöntött az ősz, és 
nehezebbé vált a szárnyalás, a városban 
hamarosan megmagyarázhatatlan je
lenségeket jegyeztek. Egyesek madárpes
tisnek nevezték, mások egyszerűen inf
luenzának. A galambok pusztulása volt 
a leglátványosabb. Mint tömeges öngyil
kosok, egyszerre csapódtak az aszfaltra, 
délutánonként. Iszonyatos ütemben rot
hadásnak indultak, másnapra teljesen el
tűntek a füstben. A csőrük az aszfalton 
maradt.

Egy hónap alatt a főtér járdáit porha
nyó madárcsőr-réteg borította: laza pusz

tulás. Aztán a kertekben égetni kezd
ték a száraz faleveleket. A fast-food-ok 
mögött szétszórt ételmaradékok hódító 
szaga mindent elárasztott. Még a lakó
negyedben is érezni lehetett, így Volle 
kénytelen volt megtiltani feleségének a 
napi szellőztetést. A szúrós, édeskés bűz 
elől viszont nem lehetett elzárkózni.

Furcsa év volt. A dinnyeárusok még de
cemberben is ott fagyoskodtak a rozsdás 
tetők alatt, már régen összeaszott porté
kájukat kínálták.

Amikor lehullt az első hó, Volle béké
sen lapult a forró fűtőtesthez. De időn
ként megnyílt egy-egy fagyott madárcsőr 
az aszfalton, és olyankor valahol egy fél
homályos, csonttá fagyott sikátorból, min
den előzmény nélkül, hosszas, majd hirte
len elhaló sikítás hallatszott.

Lassan, csendes alázatba merült a vá
ros, és a jeges homályban istállómeleget 
gőzöltek a kémények. A figyelmesebbek 
halk suhogást, ásványzizegést, valamint 
túlvilági sóhajokat véltek hallani az izzó 
kemencék ropogásában. Az a tél szokatla
nul hosszú volt.

Volle és az élete külön léteztek. Rövid 
időre találkoztak csupán, és ritkán. Szo
morú találkozások voltak ezek. Nem tud
tak egymással bratyizni, gátlásaik vol
tak. Protokollbeszélgetések. No meg az 
őszinteséggel sem tudtak igazán szaba
don bánni. Tulajdonképpen egyikük sem 
tudott magáról beszélni, és személyeske
désekbe fulladt a beszélgetés. Nem értet
ték egymást soha.

Létezett néhány emlék ilyen találkozá
sokról, és Volle szívesen mesélte el a szom
szédoknak römizés közben. Persze senki 
sem vette komolyan. 0  mindenképpen le
jegyezte a részleteket, és nyomozói pon
tossággal keresett kiindulópontokat egy 
értelmes történethez, amelyben rendsze
rezhetné az átélteket. Szerinte volt ben
nük valami megfoghatatlan. Nekifogha
tott volna írni azon a szokatlanul hosszú 
télen, de úgy érezte, még nem érkezett el 
az idő.

A városban eközben nem történt sem
mi különös, és úgy tűnt, hogy az alkalmi 
jósok minden vészjelzése elszáll az utolsó 
nyomasztó hideggel, és akkor bátran meg 
lehet őket égetni csendháborgatás ürü
gyével a helyi sajtó egyre gyérülő lapjain. 
Meg lehet őket dobálni gömbölyded ólom
betűkkel, fel lehet hasítani hasukat ékes 
felkiáltójelekkel, és nagyokat lehet majd 
rúgni beléjük, ha elmúlt az utolsó fagy, 
ha elmúlt minden izgalom, minden, ami
nek még rossz vége lehet. Erre azonban 
senkinek sem volt bátorsága.

Voile is hallott ezekről a rosszagú hü
lyékről. Tudta, hogy a jósokat megtalál
hatja bárhol, csak körül kell néznie. Ott

voltak minden este a kocsmákban, ahol 
vodkás fiatalok ülték körül őket, és szür
ke karikákat fújtak a félhomályba, ha 
olyan dolgokról meséltek, ami megpen
dítette az éjszaka feszülő húrjait. Órák 
hosszat ültek kopott asztaloknál. Voile is 
beszélni szeretett volna egy hasonló pró
fétával, de neki nem volt bátorsága, és 
amikor lett volna, a családjára gondolt, 
a lakónegyedre, ahol annyira jól érzi ma
gát, és arra gondolt, mi lesz, ha egy át
beszélgetett sikongó éjszaka után, hogy
ha már mindenki aludni tért, a próféta 
még mindig mesélni fog. Rendelni sze
retnének, de a pincérek már régen álom
ba merültek. Akkor majd az idegen fog
ja megkínálni valami igen erőssel, és 
Volle tudni fogja, hogy onnan már nincs 
visszaút. Tudni fogja, hogy akkor éjsza
ka, amikor senki sem fogja várni a haj
nalt, amikor mindenki aludni fog, csak ő 
lesz éber és az idegen jós. Mesélni fog ne
ki, majd valami erőssel kínálja. A kocs
mában nagyon meleg lesz. Vörös szemei 
nyugtalanul remegnek majd fejében, és 
agya nem fogja megtűrni az igazat. Haj
nal felé majd nem is akar hazamenni. 
Tudni fogja, ha majd feljön a nap, egy 
új élet kezdődik. Beleborzongott. Azon 
a reggelen, amikor új autóbuszok fog
nak új embereket új gyárakba szállíta
ni, csak ő, csak Volle fogja tudni, hogy 
volt egyszer, volt egyszer egy más Volle, 
aki egy lakónegyedben lakott, ahol majd
nem minden nap römizett, ahol regge
lente fanyar lakónegyedszag bűzölgött, 
ahonnan minden este kitekintett a csil
lagok közé, mielőtt felesége behívta vol
na vacsorázni.

De erre most nem akart gondolni. Be
falta az utolsó falatot a kolbászos szendvi
cséből. Kissé részegnek érezte magát. Be
lenézett mélyen a tükörbe, megérintette 
a fülcimpáját, és teljesen megszokott mó
don sóhajtott egyet. Több mint fél órát 
töltött el, hogy precízen beállítsa az esz
tergapad minden szögét, de nem ment 
úgy, mint máskor. Mikor kilépett dél
után a gyár kapuján, egy kopasz nőt lá
tott a buszmegállóban. Tekintete hűvös 
volt és szenvtelen, rókaszag lengte körül. 
Egy autó pont a megálló előtt ütött el egy 
macskát. Délután volt, és mégis úgy tűnt, 
mintha már évszázadok óta szürkülödne. 
A gerincét hidegnek érezte. Aznap este 
későre érkezett haza a sokadik számú 
tömbház hosszú lépcsőházának sokadik 
emeletén a bronzkeretes ajtóhoz. Mielőtt 
belépett volna, hunyorított a félhomály
ban.

Másnap nem ment munkába. Amúgy 
is csak részmunkaidővel dolgozott, 
ennyit megengedhet magának időnként. 
A reggeli kávé után rosszullétet színlelt 
felesége előtt. Kedvetlensége epés nyálat 
választott ki. Bement a vécébe köpni. A 
tükör apró porszemcsékkel borított felü
letén egy zsíros, régi feliratot vélt felfe
dezni. Bólintott. Kissé szédelegve belené-
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zett újból a tükörbe. Nem látta magát, 
csak a betűjelek fedésében. Erőteljesen 
végighúzta foltos tenyerét a tükör felüle
tén, mintha végleg el szerette volna tün
tetni a múlt opálos hunyorgását. Volle, 
az izgága proletár, aki mindig azt hit
te, hogy csak nyáron nyílnak a virágok. 
Ő, a megtört, a meghasonlott arisztokra
ta, a sárból kinőtt hamuszirom. Ilyenek
re gondolt.

Aznap nekifogott írni. Nekifogott meg
írni találkozásait az életével. A nagy 
szemérmeskedéseket a fehér szobában. 
Mindent meg akart írni. Hiába várták 
aznap römizni, hiába várták közmunká
ra, hiába készültek a szomszédok, hogy 
elujságolják, hogy miként történt, hogy 
milyen lett, és milyen volt, Volle nem je
lent meg. Csak ebédelni ment ki, és az
nap az újra felfedezett íróasztal fölött 
égett az arca, sziszegett a torka, és serce- 
gett a kiszáradt toll, amit megtöltött a li- 
lás kínai tintával, nyolc év után újra.

A születéstől kezdte. Előszedett csalá
di albumokat, újra elolvasott megsárgult 
leveleket, de hamarosan rájött, hogy nem 
tudnak újat mondani neki. Ezeket már

mind tudta. Nem volt, mondhatni, titka a 
múltnak előtte.

Másnap betegszabadságot vett ki. Két 
hét. Ennyi ideje maradt.

Megírta az anyját, aki mindig neheztel
te a henyéléseket, megírta az apját, aki 
nem hallott, és egy idő után már nem is 
látott. Nehezen ment az írás. Nem talál
ta a szavakat, ilyenkor mondatok gyűltek 
fel mögötte, mint egy hordó csapjába szo
rult szőlőszem mögé a bor. Aztán leírta a 
szót. Nem volt jó. Kihúzta. Leírta külön. 
Nem tudta, hogyan írják helyesen. De 
nem volt sok türelme, leírta, ahogy tud
ta, és hagyta magára csorogni az idő ned
veit. Leírta. Beleírta. Erősen sercegett a 
toll, helyenként kilyukadt a lap, felgyűr
te maga mögött a sorvégeket.

Közben a városban megjött a tavasz. 
Nem volt hideg, de az emberek nem mer
tek sapka nélkül járni. Mindenki kopa
szodott. Lassan kirügyeztek a fák, ha

mupamacsok nyíltak. A legkisebb szélre 
szétfoszlottak, belezümmögtek a fuvallat
ba, és egy lilás csonk maradt helyettük, 
mintha emberi végtagokat teremtek vol
na a fák, és most megannyi vonatkerék 
vágta volna darabokra őket egy töme
ges öngyilkosságkor. Hűvös szelek seper
tek végig néha a nyálkás utcákon, felka
varva a felgyülemlett szemetet, mert ki 
tudja miért, a szemetesek beszüntették 
a munkát. Kutyafalkák támadtak játszó 
gyerekekre akár nappal is. Szörnyű ha
rapások. Lehet, hogy a csatornákból búj
tak elő. Nem tudta senki. Nem volt várat
lan semmi.

Volle közben csak írt, és tudta, hogy 
már nincs sok ideje. Nem lehetett aludni. 
Éjszaka is írni kellett, és hajnal után el
szundítani néhány percre. Majd felkelni 
újra, és újra írni, merthogy nincs sok idő, 
nincs elég idő.

Aznap, amikor a házasságáról írt, 
tudatták vele, hogy nem tagja többé a 
tömbház bizottságának. Nem dönthet 
vízszámlák fölött, nem ítélhet halálra 
közköltség mérlegeket, és nem szabhatja 
meg a takarítónő kilétét. De mindezeket 
nem bánta. Zsíros hajjal, ugyanabban a 
nadrágban, és ugyanabban az ingben ült 
az állott szagú szobában, és meggémbe- 
redett ujjakkal szorította a tollat. Égett 
a műaranyozott éjjelilámpa, és a szobá
ban mindenre, mint egyszer az utcákra, 
vékony porréteg rakódott. Csupán Volle 
karjai, a toll, és a lapok maradtak érin
tetlenül. Mintha beezüstöztek volna min
dent és megfagyott volna a pillanat üstjé
ben az anyag.

A városban nehezen ugyan, de még 
mozogtak emberek. Volt aki minden reg
gel, rendszeresen, eljárt a munkahelyé
re, és fittyet hányt minden látszatra. 
Megnőtt a létértelmezők száma, isten
tiszteleteket és miséket naponta több
ször is tartottak a penészes falú templo
mokban. Persze mindenki az időjárást, a 
globális felmelegedést, az országot, vagy 
a politikusokat okolta. Mindenre akadt 
magyarázat. Közben összeomlottak a ré
gi épületek.

Már nem maradt sok hátra. Volle elér
kezett a jelenhez. Már nem aludt napok 
óta. Néha elhalványult a tinta. Ilyenkor 
felszisszent. A szobában már nagyon sű
rű lett a levegő. Már alig tudott lélegezni, 
amikor elérkezett a jelenhez. Leírta a vá
rost, a patkányokat, a mennyegzőket, a 
temetéseket, mindent, ami eszébe jutott. 
Jegyzetelni akart, nem magyarázni, még
is hosszú, szimfonikus mondatokat hul
lámzott ki magából.

Hirtelen azt vette észre, hogy megha
sonul. Pillanatokkal megelőzte a történé
seket. Hajnal volt, még sötét. Elérkezett 
a napkeltéhez. Kintről sikongásokat hal
lott, majd egy mélyről jövő recsegés, mor- 
dulás. Az óra a szekrény tetején már rég

nem mutatta az időt. A szomszédok kitó
dultak a lépcsőházba. Volle tudta, hogy 
a napnak ma nem szabad felkelnie. Tud
ta, hogy nem szabad átkokat szórnia a jö
vőre, sem a múltra. Eggyé kell válnia a 
szobával, csendben és alázatosan.

Egyeseket a buszmegállóban ért vol
na a hajnal. Másokat a vécén ülve. Volle 
tudta, hogy most, a világ sorsa, az életek 
kötege, a nagy álmok zuhatagai, a nagy 
eszmék tömkelegé, most mind itt van a la
pokon, lila tintával leírva, és tudta, hogy 
elfogytak a lapjai. Tudta, hogy mennie 
kellene munkába, két hét után újra. Csak 
a napnak nem szabad felkelnie.

Letette a tollat. Kinézett az ablakon. A 
szemetesek már dolgoztak. Megérintette 
a fülcimpáját. Beleborzongott a hajnalba. 
Nagyon illatosnak érezte a szobát. Ahogy 
lepuffant az ágyra, felkavarta a port. Szo
morú hajnal készülődött odakint.

Reggel fáradtan ébredt, de rókasza- 
gúnak érezte magát. Kiment megmosa
kodni és fiatalnak tűnt a tükörben. Elin
dult. Beült az autójába. Beleborzongott 
a hidegtől a diófa színű bőrülésbe. Átha
ladt egy lakónagyeden. Utálta ezt a he
lyet. Mindig felhúzta itt az ablakot, ne 
érezze azt az orrfacsaró bűzt, amit a 
tömbházak, a kukák, és a lakók árasz
tottak. Egy buszmegálló előtt elütött 
egy macskát. Undorodva gondolt bele, 
hogy rá fog száradni a lámpákra a do
log. Megállt egy stoppnál. A rikkancstól 
kért egy újságot. Idegennek tűntek a hí
rek és súlytalannak. Miért olyan furcsa 
ma reggel minden? Miért tévedt el két
szer útközben, ahol már öt éve elhalad 
naponta kétszer? Felhúzta a szemöldö
két. A szélvédőre mintha valaki rányom
ta volna a zsíros arcát. Most még ez is. 
El kell mennie délután az autómosóba. A 
következő stoppnál újból belelapozott az 
újságba. A hirdetések oldalán, legalul, a 
bal sarokban egy ismerős nevet vélt felfe
dezni. Mintha találkozott volna vele egy
szer valahol a lakónegyedben. Biztos va

lami alkatrész kapcsán a régi autójához, 
valamit csiszolt neki vagy esztergált az 
a pasas. Zöldre váltott a lámpa. Tökig 
nyomta a gázt. Felröppent egy kevés ha
mu az autó tetejéről. Késő reggel, a Nap 
kábán sütötte a várost. Mintha mi sem 
történt volna.
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C S E K E  R O B E R T

A m i k o r  m á l n a í z ű  v o l t á l

Lágy türelmet szopogatván álltak meg 
az időben a denevérek.
Amikor málnaízű voltál.

Azt hittem, pisztolyt fogtál telkemre: 
imbolyogtam a megfordított havazásban.
Darazsakban lappangott játszó epedésem, 
s köntösödből habzsoltam az olivát.

Melleidet adtad, s melled volt a Kanál.
Tenyeredbe fogtad összes szavamat, 
s én mellkasodban megfürödtem.

M á r  ú g y  e l h ű l t e k  a  v á l l f á k . . .
Már úgy elhűltek a vállfák, polip lettem.
Van.
Minden van.
Néha mégis meg kell szeppennem, mint a cápák, 
akik melóba mentek.
Mert amint távozol, lassabban tömlek...
Lőj a vizemre!

N e t á n

netán egymáshoz hasonlítanánk
mint unott krómkrisztusok annyi faluvégen
netán magunkat vésnénk gyönyörű kövekre
leigazolt minotauruszokként
netán érkezne is már valaki
valaki sokkal nagyobb
egy makacs Narkisszosz
vagy sötét Mentirosa
ki egy hívásra is már visszajön akár a madárból (...)

netán haszontalanul -  bár tárgyakra lelve -
elbillenne ébrenlétünk
csekély néhány percre
hisz akár lehetnénk salétromvirágok
vagy csak olyanok mint a nyári eső

B a r á t a i m n a k

Kedveseim, már megint úgy élek mint a sajt, 
hópehely-csontjaim zuhognak mint a levegő.

Kopatlan fejemben alvó szélmalmok viadaloznak.

Valhallában én zokogok -
az ébredő mohikán -
s tél pihen repedt hátgerinceimben...

Cseke Róbert: 1984-ben született Járán. Jelenleg a 
BBTE Közgazdaság és Európai tanulmányok szakának 
hallgatója. Kolozsváron él.

M a j d n e m  e g y  é v  é s  
A p o l l i n a i r e - r ő l  m a g a s a b b  
s z i n t e n  b e s z é l h e t ü n k :
állsz a ringatok nyomában 
fakír-ölelő pillangó 
hova senki se juthat el hozzád 
töprengek
milyen is lehet nálad lefeküdni 
hol a siker s a lord kordont pusztít

plasztik homlokom a legöregebb
Picasso sem lehetne perverzebb nálam
az okoskodásban munkátlan vagyok
mondom
föloldalak
cseréljünk
pokoli vákuumba ejtem önmagam 

s gyűjtöm érméimet amint elhaladunk (...)

B e r l i n
Berlinben az utcák dinnyeszerúek 
akár a szívroham ha kérdik
Berlinben 28 29 30 vagy 31 napon át homályos a kereskedelem
bizonytalan a tőzsde
de levendulacsöndes az éjszaka
néha tartós a szerelem
néha közönséges
Berlinben számtalan a Berlin
számos babos kendő tonhal
válasz mi válaszolatlan
„milyen is lesz majd szavakban lakni?”
felkészülni a távozásra

megérkezik Berlin s kiteszi az asztalra teleszkópját 
gyorsan a szomszédba átrohan 
ki tudja lehet nem történik vele semmi 
szemével megmotozza a világot 
s ellép -
vagy elléphetne

vonat húz be a berlini állomásra 
madarak sírnak -  vagy brekegnek

sírják a madarak hogy brekegnek 
s emberszagom gránitosodik - 
amint Berlin Berlinen áthalad

amint Berlin Berlinen áthalad 
én érkezem 
és távozom 
és érkezem

12 -f&i » «t  h K i l o m e t r iK
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KÁNTOR LAJO S

Az Idő Vaskalapja
(befejező rész)

Kedves Lajos,
annyira megörültem levelednek, hogy 

szinte azonnal válaszolok (ahelyett, 
hogy némi hallgatással bosszulnám meg 
kivételesen hosszú, fél évig tartó hallga
tásodat). Sajátos módon Te is többször 
eszembe jutottál mostanában. Fúrom- 
faragom az új regényemet, ami -  nagy 
szóval -  valamilyen „totális” szöveg kí
vánna lenni, teljes életemet felidézendő'. 
Teljes életembe -  úgy látszik -  Te is bele
tartozol.

Haladjunk sorban:
1. Igen, ez történt a nyáron: amíg Ti 

az Adrián, addig mi Bulgáriában. (A lé
tező' szocializmus ezen országáról most 
annyit, hogy kétszer jártam benne.) Ez 
nem nyaralás volt, hanem gyermek
felvilágosításra szánt akció -  két gyer
mekkel voltunk minek következtében 
Jugoszláviából csak Belgrád jutott Bul
gária előtt, majd a Székelyföld, Bulgá
ria után. Kettő napot ültünk Vásárhelyt 
a rokonoknál, Kolozsvárra épp az augusz
tus 23-i ünnepségek kellős közepén érkez
tünk, amúgy is kiszaladtunk az időből, te
hát szinte megállás nélkül jöttünk haza.

2. Valóban, kettő könyv félretéve szá
modra: Babilon hercege (novellák) és A 
törvénytevő (ama hat évig fekvő s a múlt 
ősszel végre megjelent regény). Nekem a 
legkínosabb, hogy még nincsenek a ke
zedben, de mostanában nem akadt a 
környezetemben felétek utazó. Ha valaki 
jobb embered mostanában erre utazik, 
keresne meg, a könyvek átvétele céljából. 
Nagyon kíváncsi lennék a véleményedre; 
mint köztudomású, mindig kíváncsi va
gyok a véleményedre, ezúttal különösen. 
A megjelent kritikák jobbak, rosszab
bak, nem mindig mérvadóak. Barátnő
dé, Berkes tanárnőé különösképp nem, 
de ez már egy szóbeli történet. (Barátnő
det személyesen nem ismerem, vagy leg
feljebb egy köszönés erejéig ismerem, de 
párbajt vívtunk az öngyilkos lángelme, 
Hajnóczy ügyében.) G. Ernőnek monda
nád meg, hogy természetesen az őszámá
ra is várakozik kettő példány.’

3. A  múlt évben aktuálmunkák mel
lett főként készülő regényemet csinál
tam, a szokásosnál is nehezebben. Ez 
most nagyregény kívánna lenni, potom 
400 oldalon. Mintegy fél évnyi munkám  
van hátra vele (talán több is).

Cseréppostám fél év után kimúlt, 
mint tapasztalhattad, sokféle okokból. 
Visszhangja vegyes volt, magam is ve
gyes érzelmekkel emlékezem vissza a 
cserepeire. Főtanulság: aki az adott ke
retek között nem tud szuverén lenni, ne 
tegyen úgy, és ne hitesse el magával, 
hogy szuverén lehet. Java darabjait 
most igyekszem egy elegyes esszé-kötet
be átmenteni.

4. Családi állapotom rendezett
nek mondható. Az általad is -  
Pomogátséknál -  megismert Ilonával va
gyunk együtt, úgy is (többek közt) mint 
gyógypedagógus a gyógypedagógiára szo
rulóval. Egyelőre továbbra is két lakás
ban. (A lakáskérdés még viszonylag ked
vező anyagi feltételek között is bonyolult 
jelenség, gondolj például Pomogátsékra.) 
Miklós fiam szociológia-népművelés sza
kon a második évi vizsgáit gyűri éppen. 
Fejében kusza prófétai és írói tervek, fejé
ben továbbá a lángelme és a korlátozott 
tárgyi tudás különös habaréka. Gergely 
fiam szorgalmas általános iskolai tanu
ló, már ő  is gyenge matematikából, már 
az ő  útja is a bölcsészkar irányába mu
tat, nyílegyenesen.

■ ^  ’ j

Borsos Miklós rajza

5. A  világállapot taglalása -  Varsótól 
Kolozsváron át Budapestig -  nem e levél 
témája. Még csak a (feltehetően nagyobb 
füstöt, mint eredményes lángot termelő) 
írószövetségi közgyűlés lényege és adalé
kai sem. Ide most annyi tartozik, hogy 
a körülményekhez képest a Valóság él és 
virul, elértük a 19 000 példányt, a lap 
megjelenése után általában három-négy 
napon belül elfogy. Nem a mi érdemünk, 
hanem a körülményeké meg a konkuren
cia gyöngeségéé. A  82.2. számból okvetle
nül próbálok küldeni példányt -  többféle 
érdekesség akad benne.

6. Nyári programunk még teljesen 
cseppfolyós halmazállapotban, de úgy

fest, július második felében itthon le
szünk, s boldogan láthatjuk egymást. 
Nálunk áprilisban lesz a tavaszi iskola
szünet, elképzelhető, hogy akkor elláto
gatnánk Kolozsvárra. Kérlek, válaszolj 
egzakté: ha előre megbeszéljük, pár nap
ra akad-e akár szállodai, akár magán- 
szállás négy főre? (Vásárhelyi rokonaink 
véleménye ebben a kérdésben mindig in
gatag, és sosem célszerű, félnek az isten
adták.)

Drága Lajos, együltömben, leveled fö
lötti örömömben: ennyi. Újabb bizonysá
gul, hogy kapcsolatunkban én vagyok 
a pontosabb dokumentátor. Ahogy ezt 
majd levelezésünk közreadója Budapes
ten vagy Bukarestben, valamikor a jö 
vő században, tényekkel is bizonyítani 
fogja.

Ezúttal ne hallgass fél évig. És küldjél 
valaki jóembert a könyvekért.

Szeretettel ölel náladnál is öregebb ba
rátod:

Mihály

Bp. III. 23.
[Valóság-fejléces levélpapír]

Drága Lajosom,
hosszú, tartalmas levelem vár válasz

ra. Válaszoljál tehát. Es boldog lennék, 
ha megolvasnád a mellékelt két [kettő, 
2] darab könyvet.

Ölel: Mihály

Babilon hercege és A törvénytevő. Ide
álisan kézbe való, csinos (Budapesten 
ma úgy mondanák: aranyos) kötetek, 
m intha a Szépirodalmi és a Magvető 
összebeszélt volna, a méretet illetően. 
Mindkettőben 1982. márciusi az aján
lás. Engedelmeddel most a családi ih
letésű elbeszélések könyvére reagálok, 
mert újabban én is hasonló cipőben já 
rok. Hálistennek, ezek a sajátos műfa
jú írások csöppet sem „aranyosak”. A 
legközvetlenebbül személyes történe
tek keverednek a történelemmel, u ta
zások emlékei barátok megidézésével, 
klasszikusok beidézésével. Három, 
nem éppen véletlenszerűen kiragadott 
név (mottóból, ajánlásból, leírásból): 
Csoóri Sándor, Páskándi Géza, Örkény 
István. Tárgyszerűségbe rejtett szenve
dés (a dr. R. K.-nak ajánlott Szövetség
ben), „falfeliratnak” nevezett magyar 
história. Mindent befogadni akaró, 
habzsoló természetedet pontosan tük
röző próza. Ezt bizony az utókornak 
illene számon ta rtan i. Amivel mosta
nában én foglalkozom -  nem program
szerűen kezdtem, levelek, dokumentu
mok kerültek elő, szinte esetlegesen, 
de most m ár folytatni akarom - ,  az én 
„kapuim” főként az újabb korokra nyíl
nak; lehet, hogy meglepetést tudnék 
szerezni velük Neked. (Esszé? Próza? 
Száraz emlékirat?) Akarva-akaratla- 
nul a világállapot taglalásába is beleüt
közöm. (Az én tapasztalataim ból hiány
zik a Közel-Kelet, Belső-Ázsia, India.
» » >  folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról 
Es a Te szám talan olvasmányod jelen
tős része. Helyettük itt a bő kisebbségi 
tapasztalat, az 1990, sőt a 2000 utáni 
évekből is.) Ahogy látom, ez a mi mos
tan i közös könyvünk is amolyan kapu
vá (a harm adikká) válik.

Irigykedve olvasom a híradást a Va
lóság 19 ezres példányszámáról. (En
nek mi, a Korunknál, kivételes eset
ben, a Kós Károly -  Kalotaszeg szám, 
az 1973. novemberi alkalmával, alig 
harm adát értük el, máskor a negyed- 
ével-nyolcadával megelégedtünk, hogy 
aztán a tizedét próbáljuk legalább meg
célozni.) Ma m ár hihetetlen ez a szám, 
Budapesten is. A Valóság pedig, a címé
ben utód, hát... Újabban azt hallom, 
hogy ta lán  meg is szűnik. (Nem csodál
koznék.)

Budapest, 1982. július 2.
Kedves Lajos,
nem, igazán nem állítható, hogy ma

gánlevelezésedben (legalábbis az énre- 
ám vonatkozó hányadában) oly pontos 
lennél, mint objektivalt életművedben ál
talában. Sebaj, végül is tegnap megérke
zett rég várt, kétszer datált leveled. Rög
vest válaszolok, s remélem, a levelet nem 
kell félbe hagyva, egy hónapig (majd egy 
hónapig) félretennem (a gépből kiven
nem).

Legelőször persze -  önző-hiú élőlény 
lévén -  a könyveimre írtakra reagálnék. 
Nagyon elgondolkoztatókat közölsz, pro 
is, kontra is. Tanulságos a magam hasz- 
nára-használatára, de kántorlajos-i vo
natkozásban is. A  legtanulságosabb: 
nyílt ellenszenved Jakab vezér iránt. Ho
ni kritikusaim általában épp az ellenke
zőjét róják fel: hogy túl ellenségesen keze
lem Jakab vezért, s -  tárgyilagosságba 
pályázva -  túl sok megértéssel az osztály- 
vezető bírót. Talán olvastál egysmást 
a sajtóvisszhangból: a Babilont általá
ban nagyon dicsérték, A törvénytevő
nek komplex és ellentmondásos a fogad
tatása. Mivel okos és érdemes emberek 
is bíráltak (legmélyebben Csetri Lajos 
a Tiszatájban), ez esetben a szokásos
nál alaposabban is spekulálnom kellett 
a véleményekről. (Barátnődet és régi vi
tapartneremet, Berkes tanárnőt nem szá
mítom ide. Az ő írásos véleményén nem 
spekuláltam. De ezt tegyük el a szemé
lyes találkozásig.)

Merőben más: családod, családom. 
Bizonyára a mi fejünk felett is elrepülő
ben az Idő Vaskalapja: a szemem tük
rében két kamaszka-vasgyúró a régi 
kolozsvári házból, s lám, ki filmoperatőr
nek, ki vízipólósnak... Errefelé sem más 
a szituáció. Miklós fiam tegnap repült el 
Angliába, hol egyebek közt Gömöriéknél 
is megfordul, Gergely fiam teniszezik és 
kamaszodik és rühelli olvasni A kőszí
vű ember fiait. Esígytovább, nyilván a 
sírboltunkig érően. -  Mi az idén nyáron 
csak a Balatonra megyünk hosszabb idő
re (merthogy nem akarok folyamatosan 
kiszállni a regényírásból). Feltehetően
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július 25. és augusztus 10. körül nem 
leszünk Pesten. Nagyon örülnék, ha au
gusztusban találkoznánk -  s a családi
baráti együttléteken túl négyszemközt 
is kommunikálhatnánk, részemről vol
na miről -, így hát a magam, Pestről va
ló elutazása előtt igyekeztek a megadott 
magántelefonszámon este elérni.

Egyebek:
1. Még megérkezése után, behatóan 

elolvastam a Líra és novellát. Ez je 
lentékeny könyv, 82-ből nézve: egy iro
dalomtudósnak indult, s jelenleg nem 
(szerencsére nem) az irodalomtudó
si státuszban tartózkodó szerző termé
ke. Nyáron ez lesz -  ez lenne -  az egyik 
beszélgetéstémánk. Hevenyészve csak 
annyit: szerintem előnyét is, hátrányát 
is viseli, hogy megszakításosan kelet
kezett, s az első megfogalmazáshoz ké
pest tetemes késéssel jelent meg (a ké
sést mind a fogalmazásmód, mind a 
jegyzetapparátus bizonyítja). En -  mint 
tudod -  jobb szeretem az újabb keletű 
esszé-műfajodat, de még egyszer: fontos 
könyv, jelentékeny könyv. Az alaptézis
sel szemben tartom évekkel ezelőtti fenn
tartásaimat.

2. Ha hozzájutsz és nincs jobb dolgod: 
egy üres (?) estén olvasnád el a kecskemé
ti Forrás júliusi számában megjelenen
dő regény nyitány ómat.

3. A z általad gyűlölt Valóságot term é
szetesen érdekli esszé-fejezeted. Egyet
len, előzetes kérdés: a kiválasztott rész 
ne legyen -  ha lehet -  25 gépelt oldal
nál hosszabb, s keltse kerek, önmagába 
zárt írás benyomását. Drága Lajos, nem
csak én szeretlek Téged. A  Valóság is sze
ret Téged. Maga Körösi főszerkesztő is 
szeret Téged. Hidd el, s ebben a kivéte
les esetben se legyél elfogult, nem méltó 
hozzád.

Látod, én aznap fejeztem be levelem, 
amely nap elkezdtem. Megőriztem fölé
nyem az utókor előtt.

Ölel: Mihály

Budapest, 1982. augusztus 16.
Kedves Lajos,
utolsó levelem, illetve küldeményed 

ezek szerint keresztezte egymást. Ezúttal 
lapidárisan jelezném az alábbiakat:

1. Telefonon elért Lázár Irén (jól em
lékszem a nevére?), elmondta az elmon- 
dandókat. Mint képzelheted, derűs kedv
re fakadtam. Ezek szerint augusztusban 
nem látjuk egymást. Szabadasszociá
ciós rendszerben eszembe ju t hirtelen 
Beauvoir Mandarinok/a. Üsd fel -  ha ke
zed ügyébe esik -, amit Portugáliáról ír, 
46-ból. Jó emlékezőtehetségű, kiváló sze
m ű riporter-regényírónő.

2. A  Balatonról hazatérve kéziratod 
és az ahhoz mellékelt cetlid várt. Ezúttal 
felhőtlenül jó hírt írhatok (végre, végre). 
Az írás kitűnő, (szerintem) legjobb műfa
jod legjobb hagyományait viszi tovább. 
Ami fontosabb: ezúttal ez nemcsak a ma
gánvéleményem. A kézirat elfogadottnak 
tekinthető, feltehetően már a novemberi 
számban hozzuk* (ha nem rogyik ránk

addig a nemzetközi égbolt, amire azért 
vannak némi jelek). Most már elhiszed, 
ugye, hogy Körösi (a maga módján) sze
ret Téged?

3. Minden egyéb ezek szerint később
re halasztva. Én -  ha élek -  szeptember 
13-á.n két hétre a SZU-ba megyek, Bel- 
ső-Ázsiába, Taskentbe, Szamarkandba, 
holmi konferenciára. Ha élve visszaju
tok, elképzelhető-e (egyelőre elvben), 
hogy október valamelyik hétvégéjén csak 
úgy, kettesben átugornánk két napra kin
cses Cluj-Napocába? Ha elvben igen, a 
részletekről később.

Most (lapidárisan) ennyi. Reméljük a 
legjobbakat.

Ölel: Mihály 
* rövidítés nélkül

Fölényedet az utókor előtt, kedves 
Mihály, nem vitatom -  sőt leveleidnek 
közlésével és kommentárjával bizonyí
tom is. Az Idő Vaskalapja -  miként 
a nikkel szamovár -  valóban elrepü
lőben a fejünk felett. Fiaink (a negy
ven közelében, vagy m ár túl is rajta) 
javában a bizonyítás korában járnak. 
A mi Istvánunk (ő is idősebb a Te ki
sebbikednél) és a Ti Gergelyetek kevés
bé a nyilvánosság előtt teheti ezt -  a 
vízipóló az orvosi pályára állás m iatt 
félbemaradt (az ifjúsági válogatottság
nál), legnagyobb sajnálatomra, így az 
unokáktól, István két fiúgyermekétől 
és kislányától várhatom, hogy az én 
nem igazán megvalósult sportbeli am
bícióimat kiteljesítsék. (Teniszben még 
fölveszem velük a versenyt.) Miklósod 
tanulmányaival sokfelé találkozom, 
ebben a pillanatban épp az Ökotájban 
olvasom Tőle, egyetértéssel, hogy az 
ökológiai válság elmélyüléséhez hozzá
já ru l a társadalom mediatizációja. La
ci fiunk mostanság, az operatőri és ren
dezői diploma megszerzése után, főleg 
filmproduceri munkájával van elfoglal
va, az Új Budapest Filmstúdió talán  
még a Korunknak is tud segíteni, leg
alábbis a „határon tú li” jelenlétben. 
Mellesleg: beválasztották az Európai 
Filmakadémiába.

Az Idő Vaskalapja szegény Berkes Er
zsi fölött is végleg elrepült. Lehettek 
-  voltak -  extrém kritikai véleménv: 
nyilvánításai, számomra azonban Ő 
megmarad a jó emlékezetben, kritikus
ként és barátként is (jóllehet élete utol
só éveiben megszakadt kapcsolatunk). 
Sajnos, m ár nem tudjuk lefolytatni a vi
tát, hogy Te miért írsz visszatérően oly 
irritá ltan  róla a leveleidben.

Pontosítás végett: az üzenetvivőim 
közt említett Lázár Irén leánykori ne
vén Kántor Baba, vagyis a nővérem. 
Beauvoir Mandarinokjá t nem tudom 
levenni a könyvespolcról, marad a ta 
lálgatás, a feltételezés, hogy ily közve
tetten a mi egyre romló (romániai) vi
szonyainkra kívánsz utalni. A jó hír 
viszont valóban jólesett: a Fekete szél 
nekem is kedves esszé (a hivatkozott 
Faulkner változatlanul kedvencem —
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ebben újra találkozunk), harm adik úti
könyvem, a Milyen az út? (1983) tize
dik fejezete lett. Köszönöm a közlést, 
Körösinek is.

Budapest, 1983. október 20.
Kedves Lajos,
kaptam volt Tőled -  július és október 

közötti időben -  összesen egy (1) db leve
let, egy (1) db levlapot, valamint (Széles 
Klári baráti közreműködésével és szerte
folyó magyarázataival körítve) egy (1) 
db kéziratot. Mostanig halasztottam a 
választ, erre két okom volt. Első és fon
tos ok: jó  hírt akartam okozni. Talán 
sikerül: tanulmányod (változatlan szö
veggel) a mai napon nyomdába ment, 
feltehetően decemberben, legkésőbb ja 
nuárban megjelenik. Jó írás, fontos 
írás, igen tisztességes írás, igen aktu
ális írás. Második és mellékes ok: úgy 
gondoltam, ha K. L. majdnem egy éven 
át tartja a száját és tollát, s egyetlen hír
rel vagy sorral nem informálja az úgy
nevezett barátját, akkor az úgynevezett 
barátja kicsikét megsértődik. Megsér
tődtem, elmúlt, folytathatjuk ott, ahol 
abbahagytuk.

Tehát: remélhetően birtokodba ke
rült még tavalyi, novemberi számunk
ban kinyomtatott dolgozatod, a Fekete 
szél. (Mert erre sem érkezett visszacsa
tolás, feltételezhetően nem a Te hibád
ból.) Az embernek oly kevés az öröme: 
e kevés örömök egyike, hogy láthatóan 
megvagy, állsz (ülsz) a helyeden, folya
matosan dolgozol, helytállsz, teszed a 
dolgod. Mindenféle kedves látogatóim, 
Tóth Sanyitól Herédi Gusztin át a fiata- 
labbakig meséltek mindenféléket. Hadd 
idézzem számodra mostanában egyre 
sűrűbben olvasott kedvencemet, Marcus 
Aureliust, kinek egyik sarokmondása 
így hangzik: „Nyomás, Lajos, munkál
kodjál, míg ki nem fingasz.” (Az eredeti 
latinban Lajos helyett Mihály szerepel.) 
Tartsuk magunk a Mester intelméhez.

Fanyar kedvemben vagyok (mint a 
fentiek talán érzékeltetik) már huzamo
sabb idő óta. Hosszabb ideje lelkileg az 
ötvenedik születésnapomra készültem, 
e hó 4-én átestem rajta, azóta készülök 
az ötvenegyedikre. Nem jó születésnap, 
majd meglátod nemsokára. Objektívebb 
nyalánkságok is fanyarítják az ember 
kedvét. A  Konrád-szindróma. A Csoóri- 
szindróma. A  Mozgó Világ-szindróma. 
(Azt jósoltam, legkedvesebb barátnőid 
egyike, Berkes Erzsébet lesz az új főszer
kesztő. Csak picikét tévedtem, az én leg
kedvesebb barátnőim egyike, P. Szűcs 
Julianna lett az új főszerkesztő.) A 
Lancranjan-szindróma (az újabb menet
ben nb. lapom-lapunk -  szerzői jelenlé
ted által a Te lapod is -  feltehetően újból 
sorompóba lép). És tágíthatnám kifelé, 
széles e világ szívderítőjelenségei felé.

Különben remekül vagyok, szűkebb- 
tágabb házamnépével együtt. Vastag új 
regényemet (melynek az általad dicsért 
Kemény Zsigmond is az egyik részlete- 
betétje) még a nyáron befejeztem, várja

a nem könnyű megjelenését. És hát dol
gozom a következő regényen, tanulmá
nyon, miegyében, lévén ez az állítólagos 
dolgom.

Ennyit, hirtelenjében, drága Lajos. Jó 
lenne mihamar Pesten látni. Ha nem si
kerül, a levélírással ne várjál újabb szűk 
esztendőt.

Ölel:
barátod Mihály

Ui. 1. Rengetegen halnak meg errefe
lé, szőkébb-tágabb baráti körömből is 
mostanában. Éz sem jó.

Ui. 2. Ezt már komolyan kérdezem. 
Valóban olyan jó prózaíró (regény-esszé- 
író, esszé-regényíró) Méliusz, ahogy 
újabb, illetve újabban kiadott művei 
alapján képzelem? Vagy csak becsap a 
hozzám igen közeli író-jelenség? Örül
nék, ha öt sorban eligazítanál, az ebben 
a kérdésben kevesebbet tudót. Csak azt 
ne mondd, hogy ezek a könyvei mind túl
írtak, locsogósak stb., mert az nyilvánva
ló. De az az álom-rész, (vízió) a svéd bün
tetőtáborokról -  hát az sejtésem szerint 
világszínvonal.

Ui. 3. Mit csinál Székely János, a ma
gányos lángelme? Mit csinál Veress Da
ni, az ál-lángelme? Az ember itt ül, és 
nem tud semmit.

A  születésnapokkal, pláne a kere
kekkel, már így vagyunk. (Azt szok
ták  mondani, aki nem hal meg idejé
ben, az megöregszik. Hát most m ár mi 
a jobb?) De vannak azért -  késó'i -  örö
mök is. Az előbb telefonált Poszler Gyu
ri a Kosztolányi tér 5-ből (közel van, 
mint tudod, a Ti Egry utcátokhoz), ol
vasta a könyvéről a Tiszatájban megje
lent írást; az ő köszöneté nekem sokat 
jelent. De tulajdonképpen nem a két bu
dai cím közelsége indokolja, hogy hivat

kozzam a telefonbeszélgetésünkre, ha
nem hogy említi a szegedi lapban közölt 
tanulm ányt a Láncránjan-ügyről (a tör
ténész Vincze Gábor a szerzője). Hát 
szóval így kerekednek ki a dolgok; mert 
épp a telefon megszólalása előtt léptem 
a könyvszekrényhez, hogy kivegyem a 
Függőhíd című (1993-as, a pécsi Jelen
kor által vállalt) kötetet, kikeresve a 
Ion Láncránjanra vonatkozó -  sűrű -  
passzusokat, egyeztessem az időponto
kat. (Nem tudom, eljuttattam-e Hozzád 
ezt a nekem nagyon fontos könyvet -  
meg kellene nézni könyvtáradban, vala
melyik fiadnál - ,  a névmutatóban ellen
őrizhetően számos olyan név szerepel 
benne, melyek kifejtése levelezésünk
höz akár lábjegyzetként használható. 
Persze Méliusz is ott van, rá még vissza
térek.)

Először is Láncránjan. M indjárt ne
gyed százada, hogy a Cuvint despre 
Transilvania (Beszéd Erdélyről, 1982.) 
című publicisztikai kötete, a magya
rok elleni egyik legdurvább tám adás 
megjelent -  ez eléggé széles visszhan
got keltett. Ti a Száraz Gyurka könyv- 
nyi válaszát közöltétek a Valóságban (a 
Gyorsuló Idő sorozatában is olvasható); 
nekünk nem adatott meg a nyilvános
ság előtt tiltakozni, m aradt a levelek 
lehetősége -  illetve a „kinti” megszó
lalás. A rra sem emlékszem már, hogy 
volt-e alkalmam felhívni a figyelme
det (persze csak 1990 után tehettem  
volna): a Kortárs 1988. júliusi számá
ban Fodor István álnév a latt megjelent 
tanulm ány (Magyarok -  mai román re
gényekben), amely Száraz Gyurka fel
kérésére készült, szerénységem műve. 
Itt a Beszéd Erdélyről folytatásáról is 
szó van, a Toamna fierbinte (Forró ősz, 
1986.) című Láncránjan-regényről, 
amely méltó folytatása gyűlöletkeltés
ben a négy évvel korábbi publicisztikai 
tám adásnak.

Méliusz. A Láncránjan-ügyben te r
mészetesen velünk volt. (Merthogy 
nem mindig és mindenben.) A Tranzit 
kávéház engem is meglepett (a „svéd” 
jelenet valóban jó, azaz hátborzonga
tó), 1983-ban megzengtem a Korunk
ban (Periratok a közelmúltból címmel, 
más em lékiratokra is kitérve). A Város 
a ködben újrakiadása pedig igencsak 
indokolt volt, szerintem ez a regény is 
Méliusz életművének javához tartozik. 
Egyszóval ismét jó a „képzeleted”, iro
dalmunk erdélyi (vagy: ezúttal hangsú
lyosan romániai) részét illetően.

A túloldali szindrómákhoz behatóbb 
ismeretek alapján mernék csak hozzá
szólni, bár feltételezem, pontos a jel
zésed, a levélbeli sejtetésed. (Berkes 
Erzsit viszont, továbbra is kérlek, ne 
bántsd.)

Végül, de nem utolsósorban: Székely 
Jánosra méltán figyelsz. Én ugyan tá 
volabb állok tőle (lehet, hogy távolabb, 
mint a Kolozsvárt Marosvásárhelytől el
választó 105 km), írói nagyságát azon
ban elismerem. Lehet, a prózaíró és a 
drámaíró lassan fölébe nő a költőnek.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Hiányzol-e magadnak?
(folytatás e lőző  szám unkból)

8. (A kaland)

A sóvárgás fél szerelem. Meghódí
tan i könnyebb volt őket, m int téged 
öreg fejjel megengesztelni.

A kaland kihívás; k iszám íthatat
lan -  párbaj! hazardírozás! m inde
nedből kiforgat.

Ami megőriz, m egtart: több m int 
szerelem.

H a csak szellemi kalandról volna 
szó... De ez a rengeteg át- meg átfogal
m azás álmodban, tüntetéseken, holt
vágányra terelt vonaton...

Amikor elmúlt egy nap nélküle.
Amikor az ötödik pohár szesz a leg

keserűbb.
Egy harm inc éve rossz sláger hőse 

vagy; koldus.
Mikor a redőnyrésen többé nem ha

tol á t a fény.
Mikor kettéhasad az életed.
(Kiröhög, m int egy cseléd, s te Isten

fiát utánzó, szenvelgő bugris vagy.
Öklendezel a zsoltártól, és sírsz, 

hogy m ért lettél ilyen pogány!)

Milyen legyen? -  kérdezed m agad
tól; attól, ak it egy csalódás vagy szakí
tás  m áris eltávolított és messze űzött 
a felm agasztosított eszményképtől.

Ki-bevándorolsz az időbe; az agyad
dal forog, felfordul a gyomrod is. 
Szentséges m ártírarcon, vagy csak 
dogma ham vain taposol?

„Éljen a szerelem a
Német kiejtés szerint!
Noha sárga Angliában
A  szerelem...”

Azt m ár hozzá se kell tenni, hogy:

„A vöröset ismeri
az egész világ - ”***

Legyen derűs és ám ula tra  inger
lő, m in t mondjuk, egy gyerm ekko
ri kocsikázás a nyárfasoron... Vagy 
m int ism erkedésünk Párizzsal, sok 
évvel ezelőtt. (Emlékszem, féltem, 
hogy könny tör elő szememből, am i
é rt nem itt ism ertük  meg egym ást 
s a szerelmet. Igaz, nem keresztezte 
u tu n k a t bordély, még «kukucskáló« 
sem.)

M inden esedékessé vált. Az utazás 
is. A megérkezés is.

Megvolt bennünk a tudás a befoga
dóképességre. Most m ár csak a hazai 
gyötrelmeket kellett az európai világí

táshoz hozzáigazítanunk. Mutogatva, 
vagy eltakarva. Apróbb anakronizm u
saink, középkori gátlásaink a TGV- 
ben m aradtak; kihajigáltuk őket, 
vagy öblítővizet engedtünk rájuk a 
toilette-ben. Elkészült a világvárosi 
smink, szerencsére ketten voltunk és 
összemosolyogtunk. (A ki egyedül töri 
egymás fejét****, az hiába nyitja ki jól 
szemét, bajosan fog belehatolni a világ 
-  , ezt tud tam  egy román költőbará
tomtól, akivel éppoly lassan keringett 
otthon a Föld, akárcsak  velünk, azért 
nem hiszi már, hogy „végül minden la
kat lehull”.) Estélyi ru h á t persze nem 
hoztál m agaddal... Pedig hányszor 
gondoltunk a rra , hogy: EGY ÉLE
TÜNK VAN, FIRENZE! (Aki utazik, 
sosincs egyedül. Egy hang, am it csak 
belülről hall, elkíséri.)

r

Bardócz Lajos grafikája

...Párizs ünnepelt. A pályaudva
rokon felvillanó arcok között a sápadt, 
szeplős Piaffal nem találkozhattunk, 
sajnos; sehol ázott lobogók -  közben 
eső szemerkélt - ,  meg utcai hangszó
rók, hogy tú lk iabálja  őket (magát) a 
tömeg. Olyan m eghitt ünnep volt ez 
nekünk is. Végig -  toronyiránt! -  ko
rokon, stílusokon át, k lasszikus szob
rok és u tcai festőállványok során. 
O tt a rra  gondolsz, hogy itthon majd 
könnyebben elviseled a m últ veresé

geit. Tám aszd fejedet a vállam nak, 
m ondtam  neked a Louvre katakom 
báiban, a gerincem úgyis m indig m e
reven megfeszül, m intha kőszobor 
volnék, vagy a nagy Theodorik palo
tá jának  vörös köve, mely á tv ilág ít a 
keresztény templom falán. Nem ju 
to tt időm bámészkodni, unatkozni so
ha, mondtad; a kim erültség persze 
nem gátolhat meg abban (gondoltuk 
m indketten), hogy Párizsban is el
lenfelek m aradjunk a szerelmi tu sa 
kodásban!... A fejtartásod valahogy 
m ás volt, de ugyanaz a csökönyös
ség, ugyanazok a «haragszom-rád«- 
ok -  emlékszel? - ,  csak a múzeumok
ban csillapult bennünk a sok gőzt 
pazarló («feledni-kéne«) indulat. A fe
ledhetetlen festmények közt kószál
va eszembe ju to tt a tizenkilencedik 
századbeli festő neve: Forbin, aki 
Pauline B onaparte-nak volt a szere
tője (ez te tte  őt h írhed tté  kortársa i 
előtt), aki aztán  Napóleon jóvoltából 
a becsületrend tulajdonosaként és bi
rodalm i bíróként leköszönve a művé
szetnek szentelhette életét. A Luxem- 
bourg-parkot já rv a  eszembe ju to tt a 
történelem  ítélete -  a „csak jóképű, 
fia ta l d ilettánsró l”. (Az utókor a bot
rányhősök esetében kevésbé elnéző.) 
Forbin a restauráció évtizedeiben a 
király i múzeumok igazgatója lett: ő 
szervezte át a Louvre-t és m egalapí
to tta  a Luxembourg-múzeumot a kor
tá rs  művészek szám ára. Szicíliából, 
Egyiptomból és Görögországból ho
zott an tik  tá rg y a it mi is megcsodál
h a ttu k ... Nem vigaszképpen idézem 
neked (mint szülőnek) a szeszélyes és 
nim fom ániás Pauline és im ádott pik
tora közötti viharos szerelem inciden
seit -  m it is kezdene pletyka nélkül 
az utókor! - ,  legfeljebb bizonysága
ként annak , hogy a nagy szenvedé
lyek ritk án  nélkülözik a botrányos, 
rik ító  (megríkató) felhangokat. „A 
hercegnő — olvasható Napóleon hú
gáról -  jóindulatú, de elkényeztetett 
gyermek, csupa szeszély, derűs pilla
natai ellenszenves zsarnokoskodás- 
sal váltakoznak. Egyszer láttam , 
am int egy könyvet vágott Forbin a r 
cába...” Holott nem sokkal korában -  
a fivéri s császári felszólítás ellenére, 
hogy hagyja el P árizst és szakítson 
Forbinnal -  Pauline éjszaka egyetlen 
kocsissal szökik meg egy fürdőhely
ről: hajtja  a nyugtalan  vágy, még ha 
nagy is a kockázat, hogy kiesik m in
denható bátyja kegyeiből... Szinte 
m agam  előtt látom a kényes Pauline- 
t, ak i egy fogadóban kénytelen meg
szállni, ám sehogy sem tud  elaludni, 
m ert csípik a bolhák. („A szemem se 
b írtam  lehunyni” -  meséli később.) 
Ha képesek lennénk mi is ilyen nagy
vonalúan kezelni a k irándu lása in 
kon szerzett kisebb-nagyobb „csípé
seket”! Képzeld el Pauline-t, arcán
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angyali p írral duzzogva szopogatja 
u jjait a (rossz alvást kárpótlandó) m é
regdrágán beszerzett fenyőrigó vacso
ra  után!... Mi — am i igaz, igaz -  orosz 
halkonzerv-pástétom m al és m agyar 
hűsítőporokkal vág tunk  neki a fran 
ciaországi ka landnak. Vizet Párizs 
is adott bőven. És néhány szép éjsza
kát...

*
-  Azt mondtad, felköltesz még.

Hangomból szem rehányás ör
vénylik.

-  Fáradt voltam...
Elképzelem, am int hálóingben be

hullsz a vendégágyba.
Villámlik. Bennem is. Az egész éj

szakánk ilyen lesz?
„Uram, lázas vagyok és nagyon 

m agányos.” C endrars-pózzal fek
szem han y att, a különbség csak 
annyi, hogy az ő húsvéti ágya New 
Yorkban szörnyen hideg volt. Én vi
szont aranyló verítékben fürdőm. 
M int tűző  nap és füst u tán  a vá
ros. A Torony esőgyöngyöktől rem eg
ve (is) együgyű valam inek tűn ik . 
A hangom  is m in tha  toronym agas
ban  remegne. T alán  a tizenegyedik 
em eleten vagyunk. (Te majd kijaví
tasz. Te, aki m indenem  vagy itt  is. 
Százéves Torony és kikövetkeztet- 
he tetlen  m odern -  női idom -  a lak 
zat. „Modern á lla t... Költeményem 
tá rgya ... Mozgó torony” -  m egint 
C endrars, ezt neki nézd el.)

Elfelejtsz rám  pillantani. Mellbim
bód á tü t a citrom sárga trikón. Arco
don, am int tested is alvást színlel, 
távoli, letörölhetetlen fájdalom foszlá
nyai. Ajkadat keményen összezárod. 
Én is belealudtam a vágyba, a meg
megújuló csodálkozásba. (Nem segíte
ne most virágének -  hajnali hold sem 
látszik itt, nem fa koronája takarja , 
gondolhatjátok!) Rohanni, menekülni 
kéne a m ohátlan dzsungel, a civilizá
ció árta lm ai elől. Ez nem kitalálás -  
s még nem álom aki mellettem fek
szik, nem űzött vad, csak kim erült 
pária ... Tagadja kielégületlenségét. A 
szexuális vágy „értelm ét” egyáltalán 
(?). Ezt tőle kéne megkérdezni. (Súlyo
san esik latba egy elmosódó, gúnyos 
mosoly.)

Mind jobban szűkül az álomcsator
na, amelyen á t kell bújnom.

Izgulok, m int egy gátlásos kölyök. 
(„Nem tagadhatjuk  le mindenkori 
önm agunk!”) Nem nézek előre -  a 
semmibe. Ahova kezem ernyedten 
lecsüng. Van ami a hűtlenségnél is 
nyomasztóbb... (Vajon m iért m aradt 
el a szeretkezés? Épp ott és akkor?) 
M int egy holdkóros, fölkelek. Száraz, 
torokszorító düh -  semmi váladék. 
Mégis szükségét érzem a mosakodás
nak.

Lemondani annyi, mint egésznek ma
radni. Á llítólag így m ondta Lao-ce.

*
Az ébrenlét előtt néha különös p á r

beszédeket folytatok veled. Nem is te 
vagy, aki válaszolsz. Pauline, Geor
ge Sand, tulajdon nagyanyám , vagy 
nagyanyád.

„Ön megsebesült? -  k iált föl 
(Pauline). -  Ispotályba kell vinni, Ú r
isten!”

„Te törődsz velem. Isteni!”
„Én egész m ás vonatkozásban idéz

tem  meg a M indenhatót.” „Az Ég 
U rát.”

„Ne légy fellengzős. Se lekezelő.”
„A Földét -  így jobb? Én is a szomjú- 

hozó földhöz tartozom.”
„Hagyjuk a gáláns játékokat, mie

lőtt csak úgy elvéreznél...”
„Mielőtt egy kiváló táncossal keve

sebb m aradna.” „Aggódom...”
„Végre. Te, akinek a nemtörődömsé

ge is elragadó.”

J ir i A nderle: K atona

„Van valam i benned -  fordult szem
be velem George Sand (legalábbis ak
kor ezt a nevet adtam  neki) - ,  ami a r
ra  kárhoztat, hogy önmagadon kívül 
képtelen vagy m egérteni másokat.” 

„Ez az én szövegem — mondtad cso
dálkozva. -  M áskülönben mi az a va
lami?”

„A vakság. Az előítélet a m ásik nem 
iránt. Hogy a kellő tiszteletet ne is em
lítsem.”

„Amiért azt ta lá ltam  mondani (?): 
Valljuk be, hölgyeim és uraim , az 
egyenlőség fura egy növény!... Egy no
vellából idéztem; különben is já ték  az 
egész. M iért vetted m agadra, m aga
tokra? A külön tisztelet jogán? E mi
a tt a -  nem tőlünk, hanem  a Terem
tőtől származó -  megkülönböztetés 
m iatt hogyan is já rh a tn a  ki a tisz te
let egy férfinak, aki ráadásul gondol
kodik?”

„Ugye megmondtam.”

Nem minden dialógus szakad meg 
ilyen hirtelen.

„Mennyi fortély, csalétek, hogy fog
va ta r ts a  az ő arany halacskáját, ak i
nek az a hivatása, hogy acélpenge 
legyen!”... Nem vágsz vissza, nyu
godtan szólalsz meg;

„Csak fantáziálsz megint.”
„Úgy, ahogy mondod: képzelgek. 

Elég egy ú t sarába süppedt hintó vala
hol az időben... egy jelenés...”

„Ki eléd áll a nyílt mezőn! Értem . A 
Szindbád  című versed ju t erről eszem
be: képtelen voltál kivárni a hűség / 
helyiérdekű posztópapucsába / pöféke
lő vonatok csoszogását...”

„Ne felejtsd ki belőle a kétségek ra 
vasz gübbenőit s a kiábrándulás ke
mény göröngyeit.”

„Érdekes. Kíváncsi vagyok, meddig 
hajszolod még lovaidat?... Ezt akkor 
kérdeztem, igaz.”

„Olykor még, bevallom, a búcsúzta
tó pózába merevülök, egy mentő-moz
dulattal görcsösen szeretnélek fogva 
ta rtan i. Téged.”

„Hm.”
„Csak bele ne játszass a cselekmény

be olyan gesztusokat...” 
„Gusztusokat.”
„Most te művészkedsz?!”
„Tudtam, hogy úriem ber vagy, s el

ismered képességeimet.”
„Nem tudtam , hogy cinikus leszel. 

De ha m ár ilyen idők járnak!...” 
„Milyenek?”
„Közönyösek.”

A zöldülő káposzta-fodrok árnyala
tai. Nyulak kergetőznek. A tavaszi k i
ábrándultság dacossá tehet. S m agad
ba fojtod ezt is a többivel, depressziós 
leszel, s ham arabb megöregszel.

„Emlékszem anyai nagyanyám ra...” 
„A gyermekek alusznak!... H alkab

ban beszélj.”
„Még annyit sem mondott: «kár

tyás, kurvás«-hírű nagyapám nak: 
Édi, megengedem, hogy tisz tára  mos
sa magát!”

„Csak kite tte  a szűrét?!”
„Jól te tte?”
„Ki ne égesd a lepedőt.”
„Mindenki a m aga figyelmének, fe

gyelmének a kovácsa. Szokás dolga.

> » »  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
Ha nincs több villanykörte, Istenem, 
jó a gyertya is.”

„M indenki a m aga génjeivel, ha  
m ár szóba hoztad a nagyapádat.” 

„Ezt nem h a llh a tják  meg a gyer
m ekek?”

„Ezt még nem értik .”
„Érdem es volna k ité rn i a regene

rációjelenségére, amely S pallanzani 
óta az élettudom ány legizgatóbb feje
zete m arad t. A kiváltója m indig va
lam ilyen sejtpusztu lás során fellépő' 
szükséglet. Minél alacsonyabb ren 
dű a szervezet...”

„Mi jö tt rád?!”
„Reméltem, hogy ezt sem é rtik  

meg.”
„Mit képzelsz ilyenkor magadról. 

Hogy különb vagy?...”
„Hogy különbözünk. Az én 

hangerőm , a te  érdekló'désed, né
ha még az őszinteségünk is. Épp 
ezért fontos, hogy m egértsük, hogy 
m egértsd ...”

„A defektusaidat?”
„Más birtokos ragot is lehet hoz

zátenni: defektusaim , defektusaid... 
És így tovább.”

„Ahá. így  tovább.”
„Csak ki ne égjen a villanykörte  -  

o tt belül.”

Az eső u tán i p irkada tban  lábadat 
a k im erü ltség tő l a fejemre te tted , s 
a  lebontástól m egm enekedett h áza 
tok és a kert, az álom burkából k i
tö rn i kész lelkem ben felköltözött a 
H enrie Selber u tcai erkélyre, ahol 
Michel horkolt éppen, m int m egke
serede tt (minden Hófehérkét elm a
rasztaló), magányos törpe. Van úgy, 
hogy nem csak a bennünket körülve
vő em berek, hanem  időként még a 
tá rg y ak  is m egtagadják tő lünk  a jó 
indulato t, az engedelm ességet. Mie
lő tt még m egébredtem  volna, „ráéb
red tem ” a rra , hogy némely dolgok a 
tu d a ta la ttim b an  egészen m ásként, 
fordítva is tö rténhetnek . („A szépség 
tag ad ása  az in te llek tus abszurdu
m a volna!” -  tiltakoztam  volt heve
sen neked, ugye em lékszel rá?... Ám 
akkor éjjel nem n y u g ta lan íto tt vol
na különösebben „megalkuvásom ”, 
ha könnyű szívvel elism erem  neked, 
hogy az in te llek tus tagadása  nem 
feltétlenül a szépnem abszurdum a.)

Az eperfátok a la tt ülni. Nagyobb 
nyugalm at el sem képzelhet m agá
nak  va lak i -  jövevény. Én, lásd  be, 
m ár álm om ban sem lehettem  az. „Ki
csi korom ban -  m esélted hazagondol
va — m indig attó l ta rto tta m , hogy 
az erdő egész a falunkig, a h ázu n 
kig nyomul előre.” Fölkaptam  a fe
jem; ezt nem először hallom  tőled.

C sak én éppen a m ásik  titkodra  vol
tam  kíváncsi... Valósággal bele fo
gunk  ájulni a forróságba -  gondol
tam  félálom ban a párizsi emeleten, 
s érdekes módon, m ielőtt szemelget- 
ni kezdtem  a szontyoli ribizlibokrok- 
ról a piros szem eket, a libbenő füg
göny mögül, a huzatos m agasságban 
m in tha  kaján  öreglegény-tekintet- 
tel követte volna téblábolásom at, 
gondolataim at a rém. Tulajdon k í
váncsiságával, borzaloméhségével 
áll szemben ilyenkor (te ta lán  úgy 
m ondanád: illetlenségével!”) a kial- 
v a tlan  lélek. (Én ezt is inkább kótya- 
gos főnek nevezném.) Pedig -  a ha lo t
ta k a t és h ite tlenségünket terelő Idő 
a tan ú  rá  anny ira  egym ásra va
gyunk utalva!...

M inek a m últ robbanásai u tán  k u 
ta tn i?  Az e ltem etett hangok u tán . 
Éreztem , hogy félreérted  faggatózá
somat. Kedvetlenül néztél rám:

„Nem elég, hogy önhibánkon kí
vül tú l korán elveszítjük a leg
drágábbakat?... Csak fájdalom van, 
nincs titok.”

„A fájdalom, m ásokban is, rég el- 
m eszesedett. Neked legfeljebb csak 
a génjeidben élhet, az átö rök íte tt 
em lékezetben...”

„Itt van, olvasd” -  tetted  elém; arcod 
m intha hirtelen belázasodott volna.

Ne boncoljanak fel. Önszántamból 
tettem...

A legtisztább, a legdrám aibb fe
szültséget sejtető, h á trah ag y o tt so
rokra  sokszor mégsem em lékezünk 
pontosan utólag.

Hányszor szó lítanálak  (nagyanyá
dat szólítom), de legalább akkora tá 
volságra vagytok tőlem , m int é rte l
m étől az a bizonyos Tomiba küldött 
mondat, (az Ovidiusé.) „Megölni a 
szám űzöttet nem szabad fu tn i hagy
ni.” Nem kérdezek olyasm it, am ire 
még a ha lo tt sem ism eri a választ. 
Ki tu d n á  előre felm érni, hogy melyi
k ü n k  m ikor nem képes többé szem
benézni a romlás rémületével? S é ta 
pálcák, m ankók -  még felállítandó 
kapufák  sem tud ják  talpon, életben 
ta r ta n i  az eleven porhüvelyt, ha  
rosszul szám íto tta  ki a lélek esendő- 
ségi fokát.

„Mi van veled? M egint az elérhe
te tlen  ta r t  fogva?” -  fogadtál karod
ba incselkedőn a harm ad ik , utolsó 
reggelen.

Párizs, a hajdan  elérhetetlen, a lá 
baidnál hevert. Nem ro n th a ttam  el 
kedvedet egy hülye replikával, hogy: 
„Nem is veled voltam, hanem  örök
ifjú, húgodlehetne-nagyanyáddal... 
C sak nem vagy féltékeny?”

M indent megbocsátó ölelésed, lep
lezett kíváncsiságod legfeljebb té to 

GÖMÖRI GYÖRGY  

N auplion  fö lö tt

„Mindig vágytam délre,
mióta élek...” 
(Dsida Jenő)

Már haldokolva, Dsida 
görög tájakra vágyott: 
Athosra, Attikába.
Engem olyan szerencse 
ért, hogy most elmehettem 
Athénba és Korinthosz 
alatti Nauplionba.
Ott türkiz-enciánkék 
tenger fölött a várból 
lenézve megcsodáltam 
a folyton színeváltó 
örökkön-szép th a lla tá t . 
Meghalni nem szeretnék 
ilyen helyen, de élni..'?
A forró nap hevében 
áradó illatoktól 
elbódul minden érzék.
S ha szél borzongat este, 
gyerünk a kis szigetre, 
ahonnan erőd leste 
a kopár hegy gerincét, 
s a narancsfákkal terhes 
termékeny partokat.

va érdektelenséget olvashatott vol
na ki abból, ahogyan néztelek, majd 
kissé kényszerűen követtelek a cso
m agokkal. A L ipton-teát felhajtó s 
egy fél b an án n a l izgato ttan  a liftbe 
préselődő nő 1990-ben m it is kezdhe
te t t  volna egy két-nem zedékkel ko
rábbi tragéd iátó l kétségbeesett, öre
gedő Rómeóval?... Még néhány óra, 
s úgysem  fogjuk tudn i, m inek az esé
lye k e rü lt távolabb tő lünk: a Moulin 
Rouge-ban lá tha tó  kánkáné , vagy a 
leukém iáé?

„Lélekben, érzem, vissza fogok té r 
ni ide.”

Közel lehet a messzi is, ha  egyszer 
m egism erted. Vagy csak m egsejtet
ted, m in t a h a lo ttak  h ité t. Az öngyil
kosok e lhatározását.

Azóta m in tha  még távolabbról néz
ném a világot, az ő szemével is, aki 
-  m in t te  -  m iért ne lehete tt volna 
o tt velünk Párizsban?

***Nicolae Prelipceanu
****Székely János: Szempontok az illúzi- 

ótlan gondolkodáshoz

(folytatjuk)
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‘K Ó D 'E X -
Hetven éve hunyt el Juhász Gyula, 
a magyar bánat költője
Szegeden született 1883. április 4-én. Szegeden hunyt 

el 1937. április 6-án. Utolsó éveiben születésnapja táján új
ból és újból megkísérelte a halált. Hetven éve sikerült ne
ki. A gyűjtögetett veronál megoldotta kínzó gondjait.

Az orvostudomány máig sem tudja, az ideg és az elme be
tegsége mennyiben függ az öröklött génektől s mennyiben 
a kedvezőtlen sorstól, a gazdasági és társadalmi viszonyok
tól. Nincs műszer, mely kimutatná az endogén és egzogén 
tényezó'k százalékos arányát. Juhász Gyula 1936-ban a sze
gedi idegklinikán újságíró barátjának, Magyar Lászlónak 
azt vallotta: „Az én betegségem menekülés ebból a mai vi
lágból...” Bizonyos, hogy elkeserítette az ellenforradalom el
ső' évtizedében a demokrácia elsorvasztása, majd a húszas 
évek végétől a gazdasági világválság következtében előál
lott hazai nyomorúság és Hitler uralomra jutása, a kommu
nizmus és a fasizmus nemzetközi előretörése. [...]

Betegségének alapforrását azonban mégis több versé
ben helyesen látta a hátgerincsorvadásban elhunyt ap
jának szomorú örökségeként. Éppen érettségi előtt állt 
1902-ben a költészettel már kacérkodó ifjú, amikor elve
szítette apját, s ettől kezdve a fiát is túlélő édesanyjának 
egyoldalú szeretetére volt utalva. A szegedi kegyes osko
lából a pesti egyetemre kerülő fiatalember betegségtuda
tát növelte kudarcos pályája. Az egyetem a Négyesy-sze- 
minárium vezéralakja volt. Tóth Árpád mögötte ült, nem 
merte megszólítani, akkora volt a tekintélye. S ez a sokat 
ígérő pálya megtört, amikor 1906-ban mind szülővárosá
tól, mind a fővárostól oly messze, az ország északkeleti 
szélén fekvő kisváros, Máramarossziget piarista gimná
ziumában kapott helyettes tanári állást. Első szökéséről, 
öngyilkossági kísérletéről 1907 februárjából csak homá
lyos adataink vannak. Októberben Léváról hasonlóan me
nekült. A Lánchídról diákköri múzsája, Kiima Ili vitte ma
gához budai lakásukba. Ekkor jelent meg első verskötete: 
ez adta vissza életkedvét. Amikor meglátta, így kiáltott 
föl: „Hamupipőke, bársonyban és ezüstben!”

A nagyváradi premontrei gimnáziumban helyettesít
hetett 1908 februárjában. Várad pezsgő szellemi légköre 
gyógyított megtépázott idegein, de meg nem gyógyíthat
ta. A Holnap és társasága, Ady barátsága szintén kedvező
en hatott rá. Ám a Sárvári Anna megismerésével az érzel
meit és költészetét elöntő szerelem csak eleinte töltötte el 
boldogsággal: visszautasítása inkább önérzetét rongálta, 
önemésztését fokozta. A csaknem száz Anna-vers (külö
nösen a két leghíresebb: a Milyen volt... és az Anna örök) 
költészetünket sajátos színnel gazdagította, de költőjének 
mélyülő melankóliájáról árulkodott. A víg Várad után a 
szomorú Szakolca következett: 1911 őszén az ország má
sik végvárába, a morva határ mellé helyezték. Ezt vég
képp száműzetésnek érezte. [...]

1913 őszén a messzi Szakolcáról a közeli Makóra helyez
ték. A „Maros menti Konstantinápoly”, ahogyan később 
József Attila nevezte, kicsiben Váradot utánozta. A nagy 
műveltségű Espersit János lett a legjobb barátja. De Ma
kón is megrokkant a háborús tanárkodás vesződségeiben. 
Kilenszáztizenhetet majdnem végig a pesti Moravcsik- 
klinikán töltötte. Itt találkozott újból a Váradon megis
mert Gulácsy Lajossal. Alakját megrendítően szép költe
ményben örökítette meg (Gulácsy Lajosnak, 1922). [...] 

Költészetének egyik csúcspontja az 1923 pünkösdjén 
született verse, A tápai Krisztus. Magyarság, katoliciz
mus, népiség, szociális érzékenység: ezek Juhász Gyula 
költészetének legjellemzőbb tulajdonságai. [...]

Ötvennégy éves volt csupán, amikor valódi és képzelt 
kínjaitól a halálba menekült.

PÉTER LÁSZLÓ: M a g ya r  N em ze t, Magazin, 2007. 
április 7., szombat.
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Zrínyi szózata -  Kodály szózata!

Különös magyar szó — ha 
csak önmagában olvassuk! -  
a SZÓZAT. Szavak sokasága, 
gyűjteménye, szerkezete lenne 
a jelentése. Egy kicsit mester
séges szóképzés szülötte is, amo
lyan fokozat, okozat, stb. Mégis 
mekkora többletet kapott Vörös
marty óta ez a szó, univerzális 
jelentés hordozójává vált: KI
ÁLTVÁNY egy néphez, a világ
hoz, az univerzumhoz. A fensé
gesség hordozója lett ez a szó, a 
felmagasztosulás lehetőségének 
a hírnöke. Elég kiejtenünk a 
szót: SZÓZAT, és máris emelke
dett, ünnepi hangulat vesz erőt 
rajtunk. Nem véletlen, hogy Zrí
nyi szövegének megzenésítése
kor címül választotta Kodály 
ezt a szót. Bátor tett volt, rend
kívül nemes gesztus a minden
kori magyarság felé: „Sárdis 
város megvételekor egy vitéz 
magára Krőzus királyra akad
ván, meg akarja vala ölni. A ki
rály fia, ki egész életében néma 
vala, látván veszedelmét atyjá
nak, megszólala mondván: Ne 
bántsd a királyt! Váljon nem 
hasonló-e az én mostani felkiál
tásom édes nemzetem hozzád? 
Látok egy rettenetes sárkányt, 
mely méreggel, dühösséggel te
li, elragadja s ölében viseli a 
magyar koronát. Én, csak nem 
mint egy néma felkiáltok, ha 
kiáltásommal elűzhetném ezt 
a dühös sárkányt, kiáltván: Ne 
bántsd a magyart!” A bariton
szólóra és vegyes karra írt kom
pozíció kiadásának dátuma: Bu
dapest, 1955., új kiadásra egy 
évvel később ismét sor került, 
akkor 1956-ot írtunk.

Az idézetet záró kétség- 
beesett felkiáltás végigvonul 
ezen a kórusszimfónián. Nem 
refrénként tér vissza, sokkal 
inkább vezérmotívumként. Egy 
jellegzetesen Kodály-dallamfor- 
dulat csatlakozik hozzá: a le
hajtó majd visszapattanó kvart
hangköz. A kvart-hangköz egy 
ősi zenei rendszer emlékét idé
zi, amit a magyar népzene má
ig változatlan erővel olt bele 
mindenféle dallamfordulatába, 
akár kezdő vagy záró mozdulat
ként is, mint ahogyan „A csitári 
hegyek alatt” kezdetű népda
lunk példázza. Ebben a sajátos 
hangközhasználatú zenében 
a kvart uralkodik szemben a 
nyugati zene tiszta kvintjével. 
Kodály keresi is ezt a sajátos 
moll kvartszeksztes, aranymet
szés rendszerű hangzásvilágot. 
Ahogyan alkalmazza ezt a nép
zenei indíttatású hangzást: az 
a KODÁLY-HANG. A lehajtó

kvartot ott találjuk a más ké
sei Kodály-szózatban is, pl. a 
MOHÁCS című vegyeskari mű
ben. Az elsó' három dallamsor 
már a kvartlépés zárlatok „lép
csőin” vezet a vezérszó-felki
áltásig: „Mohács” (Kisfaludy 
Károly verse). A Magyarokhoz 
című, Berzsenyi versére ké
szült nagyszabású vegyeskari 
kánonja szintén szózat-fogan- 
tatású műve Kodálynak. Már 
a kezdő dallamsorok kihangsú
lyozzák a Kodály-hang kvartfor
dulatait, a későbbi kontrapunk- 
tok mégtovább gazdagítják, 
formálják ezt a hangvételt. Ter
mészetesen minden Kodály-dal- 
lamnak sajátja az ősi magyar 
népdalok pentaton fordulatai
nak újra alakalmazása, új élet
re keltése. Bőven megtaláljuk 
a Háry János ban, a Székelyfonó
ban, a Psalmus Hungaricusban, 
de a szózat hangvételű Kodály- 
művekben többlet jelentést kap: 
vezérhangközzé válik. Például A 
székelyekhez c. Petőfi vers megze
nésítésében (szintén vegyeskari 
mű!), a „Föl, székely, föl!” szen
vedélyes felkiáltás dallamfordu
lata egyezik a Zrínyi szózat ve
zérmotívumával. Vagy például 
a Petőfi Csatadal c. vegyeskari 
műben valósággal halmozza a 
mindig lefele hajtó kvartlépése
ket.

A Kodály-hang kvart-fordula
tai mellett, vagy ezekhez közvet
lenül csatlakozva, sokféle más 
kiegészítő hangközlépést és 
ezekből alkotott dallamfordula
tot találunk, kiütközik belőlük 
a pentaton dallamok hangvéte
le. Vissza az ősi melódiákhoz, 
hogy azokból születhessen meg 
a valódi új. Ez a Kodály-koncep- 
ció a dallami őssejtektől a legbo
nyolultabb szerkezetekig áthat
ja Kodály művészetét. Zenéjét 
átlényegíti a PENTATÓNIA: a 
legbelső lényeg kifejezőjévé, hor
dozójává válik. Érthető, hogy a 
kodályi SZÓZAT-HANG megje
lenésekor ez a legbensőből faka
dó hangzás tűnik fel: la-mi-mi- 
szo-mi-do-re-mi-la-szo, hirdeti 
Vörösmarty Liszt Ferenchez c. 
verse megzenésítésének első 
dallamsora („Hírhedett zenésze 
e világnak...”). Aki tud szolmi
zálni, az ért a (Zene) SZÓBÓL. 
Maestoso, ma con moto -  sugall
ja a tempójelzés. A mű talán a 
legnagyszerűbb KODÁLY-SZÓ- 
ZAT, appassionato kicsengé
sével: „Árja közben a szilaj ze
nének zengedezzen diadalmi 
ének”.

TERÉNYI EDE
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Júniusi évfordulók
1 -  210 éve született Christoffer Jacob Boström svéd filozófus
2 -  150 éve született Kari Adolf Gjellerup dán író
3 -  120 éve született Carlo Michelstaedter olasz költő
4 -  100 éve született Jacques Roumain haiti költő
5 -  140 éve született Paul-Jean Toulet francia író 
6 -1 1 0  éve halt meg Marián Aguiló i Fuster katalán költő
7 -  220 éve halt meg Hugolin Gavlovic szlovák költő

110 éve született Maksay Albert romániai magyar író 
40 éve halt meg Putinas litván költő 
110 éve született Vaszary Gábor író

8 — 40 éve halt meg Otília Cazimir román írónő
60 éve halt meg Egyed Zoltán író

9 -  410 éve halt meg Jósé de Anchieta portugál költő
130 éve született Rudolf Borchard német író

10 -  140 éve halt meg Ilia Fibiger dán írónő
1 1 -  110 éve született Michael Kakoyannisz görög író 

110 éve született Bruno Frei osztrák író
70 éve halt meg Zalka Máté író
1 2 -  75 éve született Bélint Tibor
13 -  120 éve született Bruno Frank német író

320 éve született Paolo Rolli olasz költő
14 -  80 éve halt meg Jerome K. Jerome angol író

170 éve halt meg Giacomo Leopardi olasz költő
15 — 170 éve született Peres Prosjan örmény író
16 -  100 éve született Helvi Heleena Hämäläinen finn írónő

30 éve halt meg Baráth Béla művelődéstörténész
17 -  100 éve halt meg Sergio Corrazzini olasz költő

140 éve született Henry Lawson ausztrál író
210 éve született Alexandre Vinet svájci irodalomtörténész

18 -  130 éve született Gombocz Zoltán nyelvész
19 -  170 éve halt meg A. A. Besztuzsev orosz író

150 éve halt meg Adolf Januszkiewicz lengyel költő
20 -  130 éve született Gabriel Donna román költő

85 éve született Jánosházy György költő
21 -  50 éve halt meg Claude Farrére francia író
22 — 240 éve született Wilhelm von Humboldt német író

480 éve halt meg Niccoló Machiavelli olasz író 
120 éve halt meg Eugenie Marlitt német írónő 
240 éve született Szentjóbi Szabó László író

23 -  120 éve született Thyde Monnier francia írónő
24 — 220 éve született Giovanni Arrivabene olasz író

260 éve született John O’Keeffe ír író
25 -  90 éve halt meg Gyóni Géza költő

85 éve halt meg E. T. A. Hoffmann német író
26 -  520 éve halt meg Joannisz Argiropulosz görög humanista

85 éve született Földes László kritikus
80 éve halt meg Vasile Párvan román történész

27 — 120 éve született Emanuil Bucuta román költő
50 éve halt meg Malcolm Lowry angol író

28 -  80 éve született Bustya Endre irodalomtörténész
140 éve született Luigi Pirandello olasz drámaíró 
210 éve halt meg Pietro Verri olasz író

29 -  170 éve született Petre P. Carp román kritikus
30 — 200 éve született Aleksander Groza lengyel költő

485 éve halt meg Johann Reuchlin német humanista 
? -  180 éve halt meg Perecsényi Nagy László költő

H ä n d el
VÍZSZINTES
1. Georg Friedrich Händel 1685- 

1759) német zeneszerző operája. 10. 
Előtagként: rossz. 14. Iraki politikus 
volt. 15. Izgalmas könyv, film igéje. 
16. Szibériai folyam. 17. Gyakran 
jár az iskola mellé. 18. Savval keze
lő. 20. Orosz zongoraművész (Jakov). 
21. Ágynemű. 22. Mégsem távozik. 
24. Bő. 25. Morzehang. 27. Régész 
öröme. 28. Korondon kalap készül 
belőle. 30. A Balaton vizét levezető 
csatorna. 32, Dózis, porció. 33. Ki
sebb nyaraló. 34. Bécsi nagyszülő! 
36. Gramm! 37. Händel operája. 41. 
Zamat. 42. Hangya, angolul. 43. Spa
nyol folyó! 44. Cukorkafajta. 45. Ka
tonai, röviden. 47. Román légitársa
ság. 49. Régi aprópénz. 50. Helyrag.
52. Keskeny nyílás. 53. Esetlen, ne
hézkes mozgású. 54. Valaminél ma
gasabb helyen. 56. Teve hátán van. 
58. Kertben dolgozó. 59. Falusias női 
becenév. 61. Vidéki apó. 62. Világot 
járó. 63. Falnak támaszkodás. 65. 
Számsorsjáték. 66. Händel operája.

FÜGGŐLEGES
1. Elemi parány. 2. Sörmárka.

3. Azonos betűk. 4. Római számok, 
összegük: 52. 5. Következmény. 6. 
Duzzad. 7. A jelzettek. 8. Szerb vas
úti gócpont. 9. Csendes utazó! 10. Rá
ma. 11. Gátba ütközés. 12. Pulóvert 
készítő. 13. Idegen előtag: fül. 15. Pa
pírszelet. 18. Rendezvényről elszökő.
19. Szobor áll rajta. 21. Mocsaras te
rület. 22. Tengeri állat. 23. Álba ... 
(Székesfehérvár). 24. Csinos, nett.
26. Filozófus, pedagógus 1 olt (Gyu
la). 27. Lajos az oviban. 28. Lomb
talan. 29. Mosópor márkája. 31. Az 
... álmát alussza. 33. A völgybe sie
tő. 35. Szilvát szárít. 38. Robbanó
szer. 39. Verskellék. 40. Kritizál. 46. 
Csont lékelésére szolgáló eszköz. 48. 
Legelő. 49. Germán nép volt. 51. Meg
szégyenítő. 53. Vicces. 54. Sors, ango
lul. 55. Electric Light Orchestra, rö
viden. 56. Magyar „atomváros”. 57. 
Elkopó. 58. Monarchiabeli katonai 
rövidítés. 59. Páros emberek! 60. ...- 
jang, kínai város. 61. Munkadíj. 63. 
Holland autójel. 64. Némán áldó!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 9. szá
mában közölt Igazság 
című rejtvény megfej
tése: Nem kerül sem
mibe, ezért nincs is ke
letje manapság. 7 7 1 2 2 0 6 2 8 0 0 8

TÁMOGATÓINK: 
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