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Tóth Szűcs Ilona: Helyzetkép

EGYED EMESE 
In som nium

Antal Á rpádnak 

Ne kerülj, ne kerülj el, álom

szép, csöndes eső mossa szívemet.
A kedveseim láthatatlanok. 

Messze toronyban óramű zenél, 
lassú szavak közt holdfény susogása!

Álarcot cserél az idő, maradtam 
kerengő kánya kiterjesztett szárnya, 

szélcsend vagyok: 
ne kerülj el, álom.

Ne kerüld el kapum, kék ligetembe 
láthatatlan társaságod vezesd be: 
hallhatatlan mondatok zuhogása, 

vaspántú titkok, gyermek kacagása,

aranypántlikák harmadfű sörényben, 
üvegcsengők könny háza közelében.

Ne kerülj, ne kerülj el, álom!

Alomtalan álomsarjasztó lélek, 
hozzád szólok, békélj a békességhez. 

Békülj mélység s magasság tengeréhez, 
jó lélegzet, lépés egyenletéhez, 

egyenletes reménység-kenyeredből 
falatot kaptam, kortyolhattam 

az árdeli vízből.

Rigó elült, őzek csapata messze, 
kék messzeségben szabadon eresztve,

s borostyán indán, skófium fonálon 
álom kerülget.

Ne kerülj el, álom.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
A legfőbb tu lajdonság
Szuezi, korinthoszi, Panama-csatorna. Me

lyikhez mi tapad? A változó folyamközi hegy- és 
vízrajznak is megvolt már a maga Vásárhelyi
terve, aztán Velencének, aztán Kínának, az
tán  Ceylonnak, M adagaszkárnak. Hiszen a La 
Manche is csak egy csatorna. Éljen Albion és 
éljen Madagaszkár! Az új Velence, meg a több
szörös kőfallal, szögesdróttal m áris körülkerí
te tt sziget: a legfejlettebb államok vezetőinek 
konferencia-színhelye. Semelyik F ührert így 
nem védték még, pedig Claudiust, Nérót, Sztá
lint, H itlert, Titót se tréfa, ahogy óvták. Már 
elkészült ez az új Maginot-vonal, Atlanti-fal, 
mikor egy négygyermekes anya a bagatell vil
lanyszámlája m iatt belehalt valahol a világon, 
m ert őt még a villanyszerelőtől, a pénzbeszedő
től se védi senki.

A hírek szerint az új csoda politikus-rezervá
tum menedékének hossza tizenkét kilométer, 
a nőnek pár ezerre rúgó villanyszámla h á tra 
léka volt. Legrövidebben tehát mi a demokrá
cia a XXI. században? A fáraók s az asszír ki
rályok óta soha egyeduralkodókat nem védtek 
úgy, mint ahogy ezek a mai választottak véde
tik  magukat. Maga az irgalm atlanság metafo
rája, hogy egy töredékéért máshol m ásnak leál
lítják a lélegeztető-készülékét. A magyarázat: a 
villanybeszedő csak a m unkáját végezte. A szo
kásos eljárást vitte véghez. M intha egy kicsi 
Enola Gay gombját nyomta volna meg, parancs
ra tette, ezzel mentegetőztek a nácik is. A bol
sevikok is persze. Tetszik emlékezni? Az ember 
legfőbb tulajdonsága a kapzsiság.

Adós, fizess, ha keveset loptál a magad mun
kájával túl lassan gyarapítóit globalizált tőké
ből. Ha többet, akkor elengedik neked. Csak 
azt az egyet nem lehet közel tízezer éve elis
m ertetni, hogy a szegényembert a szögesdrót 
melyik oldalára érdemes ültetni, telepítni, so
rakoztatni. A többit aztán Noé esője vagy Isten 
könnyzápora időnként úgy megnöveszti, mint a 
gazt. így lesz az igaz magasabb minden sövény
nél, kerítésnél.

• Bálint Tiborra emlékezik 
Bertha Zoltán és Egyed Emese

• Lászlóffy Csaba poémája
• Szőcs István tanulmánya
• Petrik Emese tanulmánya
• A NAGY KILOMETRIK
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HELIKON

BERTHA ZOLTÁN

In memóriám Bálint Tibor
Bálint Tibor, az ízig-vérig kolozsvári 

író, az erdélyi sors, a közép-európai élet
helyzetek és az emberiségnyi létdrámák 
látomásos megelevenítője az egyetemes 
magyar szépírás mesterei közül való volt
— és marad. Nemigen akadt kortársa (pá
lyatársa, kritikusa vagy olvasója), akit 
ne nyűgözött volna le látásának, stílu
sának, ábrázoló nyelvi erejének különös 
sugallatossága. A faluról a városba sod
ródó cselédség, a tengődó' külvárosi, pe
remvidéki szegénység, a fülledt levegőjű 
munkásnegyedek hírhozójaként lépett 
az irodalomba — s azonnal átköltve vas
kos élményeit, az elbeszélés megjelenítő 
hitelességét valami lélekbolygatón igéze- 
tes líraisággal átszínezve és modernizál
va. Kezdettől egészen eredeti hangjának 
felerősítésében egy Krúdy, egy Tamási, 
egy Gelléri szellemujja, vagy messzebb
ről főként a nagy oroszok, Tolsztoj, Dosz
tojevszkij, Csehov művészi inspirációja 
segítette; légies, „tündéri” hangulatsu
gárzó realizmusa, hétköznapokat „elva
rázsoló”, csendes vagy lármás utcákba, 
lépcsőházakba „angyaljárást” idéző tör
ténetmondása fényévnyire kerülte el az 
ötvenes évek szocreáljának és proletkult- 
jának bornírt kívánalmait. így végzett ő 
is „vérátömlesztést”, „korváltást” a sema
tizmus hosszú évtizedei után -  a háború 
után indulók mértékadói, majd a közvet
lenül őket követő Forrás-nemzedék leg
jobbjai között. Máig alapos elemzésre 
vár például, hogy miként függött össze 
Bálint Tibor modern fantasztikumot és 
abszurd humort elegyítő novellisztikája 
vagy profetikus-groteszk anti-utópiája 
(az elgépiesedő világcivilizációt karikíro- 
zó Önkéntes rózsák Sodomában) a hatva
nas évek amerikai, angol, francia irodal
mának szemléleti folyamataival.

S a „nagykörösödé” erdélyi irodalom 
hetvenes évekbeli fellendülését indítot
ta korszak-meghatározó nagyregénye, 
a Zokogó majom is. Méltán lett kirobba
nó könyvsiker az egész magyar nyelvte
rületen: olyan bűvöletesen tarka sorspa
norámáját, történelmi freskóját festi ez 
a mesei népeposz, ez a vallomásos ön
életrajzi tényregény vagy családregény 
az esendő kisemberi létezésnek, a peri
fériákra szorultságban is legyőzhetet
len megigazulásvágynak. Az örök-egye
temes kisnépi-közösségi léttapasztalat
— maga a humánum kálváriája — táru l
kozik föl ebben a mágikus realizmus csú
csaihoz mérhető sorsvízióban: a félreta- 
szítottságban felfénylő egzisztenciális 
teherviselés és vitális erkölcsiség ősmí- 
toszi igazságérvénye. A harmincas évek
től, a nagy világválságtól a háborús idők 
nyomorúságain át a szovjet—román dikta
túra első szakaszáig ívelő szociografikus 
távlatok a bővérű, fantáziadús meseára
dás ősforrásaihoz vezetnek -  s a hang
nemváltozatok sűrű hatásformáihoz: a 
humoros-ironikustól az együttérzőig, az 
anekdotikustól a balladisztikusig, a mor- 
bid-bizarrtól és (tragi)komikustól a nosz
talgikusig.

Bálint Tibor -  Nagy Imre rajza

Elragadtatva üdvözölték mindezt oly 
sokan -  Féja Gézától, Czine Mihálytól 
Ilia Mihályig, Pomogáts Béláig, Kántor 
Lajosig. S a villanásnyi gesztusrajzok
ban is pontos-hiteles lélekfestés bámula
tos gazdagságát -  az „öregek könyvétől” 
az „apokrif novellákig” szélesedő elbeszé
lésfajtákban. S aztán az újabb regény
eposz, a Zarándoklás a panaszfalhoz az 
ötvenes évek és az 1956 utáni megtorlá
sok zsarnokságát vetíti ki, amelyben a 
társadalmi terror működtetése a legszo
rosabban összefonódik a hiperbolikus 
emberi aljasság, az aberráció, a gyilkos 
ösztönöket elszabadító basáskodás legel- 
képesztőbb jellemképleteivel és jelensé
geivel. A hatalmi kéj tobzódásának leké
pezése a modern pszichológia, a freudi 
és poszt-freudi antropológia tág dimenzi
óiban is értelmezhető -  s esztétikai mi
nőségében is felkavaró emberlátomást 
nyújt: a megalázók és a megalázottak so- 
kadalmi kavalkádjának, „a szenvedések 
dekamer ónjának” (Nicolae Balotá) a kite- 
rebélyesítésével. Hasonlóképpen a bibli
kus-apokaliptikus Bábel torony házához, 
amely (orwelli típusú parabolaként, az 
abszurd realitását és a megélt realitás 
tökéletes abszurdumát kiélesítve) az er
délyi magyarság hátborzongató passióját 
már a hatvanas évtizedtől a Ceau§escu- 
császárság 1989-es megdöntéséig köve
ti végig — katartikus érzékletességgel és 
mementó-állítással emlékeztetve mind
arra, ami ebben a földrajzi-politikai tér
ségben megtörténhetett. Trilógiává bol
tozva egy démonikusan beteg világ és a 
benne szorongva meghúzódó emberség 
megrendítő mélységű, vizionárius próza
költészeti dokumentumát.
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A megsokszorozódva tomboló közna
pi és történelmi erőszak, az „égi és földi 
kovártélyokba” hatoló amoralitás, a kín
zó téboly fenomenológiájának írója érzé
ki-érzelmi és szellemi jelentéstartalmak 
olyan életes-eleven viszonyát alakította 
ki, amely előhívta és igazolta a karco- 
latnyi kisesszékben vázolt művészetböl
cseleti gondolatokat is. Arról, hogy a 
maradandó alkotás egyszerre mozgat 
„szavakat és szíveket”, ugyanúgy érzé
keltet „kenyeret és gyertyalángot”, „il
latot és filozófiát” -  mert az igazi mű 
hangulata, mely „tartósan zsong az ide
geinkben”: a „tapasztalás vérfestékéből” 
van kikeverve. Bálint Tibor, aki azt sze
rette volna, ha az erdélyi írókat nem
csak „szamócaillatú” szép szavaikért, 
hanem „éles meglátásaikért” és „halálo
san pontos leírásaikért” is „csodálná a 
világ”, Tolsztojjal vallotta: „úgy kellene 
írnunk, mintha a szomszédos szobában 
mindig épp haldokolna valaki...”

Korának, a sokáig „elhallgatott törté
nelemnek” „igaz krónikásaként” táplál
ta közösségét „az anyanyelvűségben az 
ő csodálatos, mert tárgyszerű és mégis 
poétikus nyelvezetével” (mondta róla Sü
tő András) -  s az „áttűnések és árnya
latok” szivárványos, tökéletesre telített 
„szépirodalmi anyagával”, a zamatos 
„mesélőkedv” és a stiláris, „nyelvi érzék” 
utánozhatatlanságával (Lászlóffy Ala
dárt idézve). Fodor Sándor szerint pedig 
így a „legkiválóbb novellistáink között is 
az első hely illeti meg Ót”.

Szerelmese volt szülőföldjének, az 
ódon kolozsvári sikátorok és a keserű- 
vidám kocsmák, a Hóstát, a Malomárok, 
a „Kövespad”, a „Sánta angyalok utcája” 
és a többi környékének, a gyermek- és di
ákévek színtereinek, a református kollé
gium, a Bolyai egyetem, a lapszerkesztő
ségek, a munkahely (a gyermekirodalom 
fellegvárát jelentő folyóirat, a Napsugár) 
otthonvilágának. A házsongárdi temető
nek, ahol az a megható „gyerekes meg
győződés” foghatta el, hogy a fekete sír- 
kőlapokon átmelegedett három szem 
sárga szilva majszolgatása közben (mert
hogy „Kolozsvár szeszélyes lakói még a 
Házsongárdot is teleültették gyümölcs
fákkal”) „dédnagyapái húsából táplál
kozik”, „akikhez lenyúlik a szilvafa gyö
kere”. Vagy a Szent Mihály-templom 
tornyának, amelyben gyermekként, ri- 
adt-diadalmasan kapaszkodva a súlyos 
kötélbe, egyszer ő is harangozott. „És 
azóta a szülőföld számomra halk, de fo
lyamatos harangzúgás, amely a nap
fényt ringatja és az aranyló galuskákat 
a vasárnapi húslevesben, és a galambo
kat lebegteti a magasban, és a port Má
tyás csizmái körül, és elmélyíti a ránco
kat Apáczai arcán, de egy kis mosolyt is 
megrezzent rajta, és hintáztatja a Sza
mos szőke habjait és a hársfák lombját 
és az emlékeket és az eperszínű fényké
peket a falon, nagyapám és nagyanyám 
arcát. És a szívemet, hogy erősödjék ben
ne a bizalom: jó volt itt élni, ebben a vá
rosban, ha olykor a szorongató idő körbe
fogta is.”

Azóta -  öt éve -  őt is a Házsongárd pi
henteti; életművét pedig az értő utókor 
fogja újjáeleveníteni.
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EGYED EMESE

A történet személyessége
A XX. század második felének magyar 

nyelvű szerzői között is ama kevesek közé 
tartozik Bálint Tibor, akiknek beszéde (mon
datszövése, helyzetteremtése, szóhasznála
ta, só't művészetértelmezése) nem lett avít
tá az olvasói szokások és a politikai helyzet 
változásával (a sorrend nem számít). Kultu
sza nincs, arcképei nem sokasodnak a világ
hálón, némi túlzással általánosíthatunk is, 
fennáll a veszélye annak, hogy az információ- 
dömpingben, reklámfogások útvesztőjében 
emléke eltéved, nem fogják ismerni az arcát, 
sőt, hús-vér irodalmi szereplőit, novellákba- 
regényekbe-esszékbe tördelt végtelen törté
neteit. Amíg személyes ismerősei élnek, érde
mes az író emberi nyomait is gyűjtögetni... 
Joviális mosolyát, járását-kelését, őt magát 
a kolozsvári utcán az otthonosság képeként 
őrizhetjük. A könyvek, írásai sorsa is titokza
tos, nincs mese, (olvasói, kritikusi) felfedezé
sek öröme nélkül ma is lehetetlen az író evi
lági feltámadása.

Egyébként a szöveges öröksége színvona
láért sem szégyenkezni, sem aggodalmas
kodni nem kell. Érzékszervek megbékélése, 
a lélek hozzábékülése a tökéletlen világhoz: 
ez az otthon áldása Bálint Tibor történetei 
szerint. Egyik sem fontosabb a másiknál. 
Ugyanakkor a titokzatosság tiszteletremél
tó, mert a teremtés része, és ebbe az ember
ben lakó nyugtalanság, például a nyilvános
ság óhajtása és keresése is beletartozik.

2001-ben a Mozgó Világban jelent meg Egy 
elhidegült kályha története című írása, amely 
„vázlatosságával”, valójában erőteljes jelképi- 
ségével jellemző mutatvány lehet abból a je
lentés- és formavilágból, amelynek immár 
Kháronja az egykor garabonciásán, festői
én jelenvaló szerző. Hozza-viszi a kíváncsit 
a szöveges művészet létrejötte és elenyészé- 
se partjai között, akár a Szamos sekélyes vi
zében a valamikori révész. Ez az oda-vissza, 
a „fordítás”, közel hozás művelete a legnehe
zebb, pedig ugyancsak rászorulunk saját kis- 
világunkba-életidőnkbe feledkezettek:

„Hol vagy, meleg? Te, aki álla alá nyúlsz a 
dermedt virágnak, és sugaraidon, mint villo
gó sürgönydróton, röpíted a gondolatot? Nél
küled megfagy bölcsőjében a gyerek, lehuny
ja  kék pilláját a hidegülő szerelem; nélküled 
nincs szépség és igazság!”'

Mit jelent a férfi és a nő kapcsolata az idő
ben? Miért nem olvad egybe vágykép és va
lóság ? Egyszerűen továbbírja a paradicsom
ból való kiűzetés történetét: nem kell más, 
csak az egymásra utaltság, máris kezdődik 
az egymásért -  lelki épségünkért folytatott 
küzdelem, amolyan jóvátehetetlenül remény
kedő, mondjuk ki: meseszerző formán.

Dichotóm világát a bizalom elve hatja át, 
végső soron az emberi bűnök bocsánatos ter
mészetét mutatja. Minden rémségre mentsé
get, de legalábbis magyarázatot keres, hogy 
ne legyen értelmetlen maga a teremtés. 
Minitársadalomnak nevezi a létminimum 
alatt élők közelről ismert és sokszor megírt 
világát, nem un rá az emberi viszonyok tör
ténetekben való vizsgálatára, de személyesen 
kíván bemutatni, a rejtőzködést, a távolságte
remtést nem tartja a művészet feltételének.

A (mindenkori) hajléktalan emberrel va
ló szolidaritás tarka csarnokában járunk: 
Merle vagy Tersánszky — vagy akár Mándy 
Iván világára emlékeztető fekete-fehér, meg 
lámpafény és hűvös légáramlatok között. 
Békétlenkedése az úgynevezett emberba
ráti gesztusok és gazdáik felé irányul. Az 
olvasás: nem holmi szabadidő-mulató úri

passzió, hanem bátorság a világ megismeré
sére. Naiv elvárás ez manapság, s az volt Bá
lint Tibor életidejében is, de érezhető benne 
a sóvárgás valami közvetlen igazságra, az 
önzésből való és végleges kilépésre, tett ér
tékű életgesztusokra. A XX. század nyolcva
nas éveinek hazugságpalotáiból, ma már ab
szurdként észlelt metaforahasználatából, sőt 
-kényszeréből például, egy a korszak tiltásai 
és lehetőségei peremén egyensúlyozó Utunk 
Évkönyv bői jó humorú életszigetként ható de
rűs emberi beszéd az önismeret és ars poeti
ca jellegű Bálint Tibor-írás, a Népes család 
(Utunk Évkönyv 1982).

„A mese az mese, a valóság az valóság (... 
) de amikor a mi kezünkre csapja rá a sors az 
ajtót, fölüvöltünk s a szenvedéstől tán eszméle
tünket is veszítjük.”„Együttérzésünk az iroda
lom szenvedőivel egyben önző, erkölcsi kielégü
lés is...”„A regény csak kulcsa, de nem hiteles 
változata sorsunknak” (Bálint Tibor: Népes 
család, Utunk Évkönyv 1982).

A módszer ismerős is lehet; hogy Móriczot, 
Tamási Áront, József Attilát is olvasott ez az 
önelemző, nem lehet kétséges, de az írói ké
pességek eredeztetésén túlmutat a vizsgáló
dás, a család (sőt az ismerősök nagycsaládja) 
kiapadhatatlan ihletforrása a mindenkori 
történetmondónak Homérosztól Tolsztojig, 
Borgesig. Nem ritka dolog, hogy hangvétele 
személyes ismerőssé teszi az írót a legtávo
labbi olvasó számára is, pedig a hangvétel 
és lélegzetvétel, a hanghordozás, hangszín, 
a kérdések és tűnődések írássá kódolása fo
lyamán sok minden elvész (nem tekintjük ha
szontalannak az írói szándékelemek között a 
szerző hangját, beszédmódját).

„Milyen anyagokból is vagyok összegyúrva; 
mit örököltem át a szüléimből és nagyszüleim- 
ből, kinek mekkora része van írói látomása
imban, melyik merre billent a döntés percei
ben: melyikük génjei buzdítanak a tékozlásra 
s melyiküké beosztó életre; honnan bennem a 
megértés a szenvedők iránt s honnan alkalo
madtán akár a kegyetlenség isi Milyen visel
kedésre, milyen cselekedetekre vagyok bekódol
va? Milyen gyarlóságaim ellen kell legtöbbet 
hadakoznom, mit várhatok magamtól még ez
után, és mit remélhetnek tőlem azok, akik bíz
nak bennem? ... Mi végre születtem?...”

Mi a módja a tapasztalat és a képzelet 
írásos rögzítésének, milyen a jó arány ezek 
között s kiszámít-e mindent az író? Arra a 
szintre, ahol az olvasó már a teremtett vi
lág utcáin járhat s megosztozik a bemuta
tott famíliával szűkös ebédjén, csak az írás
beszéddel való mindennapi élés (mondjuk ki: 
íráshétköznapok) révén lehet eljutni. Sokak 
számára az volt talány, mikor írt Bálint Ti
bor, ha élete olyan tetemes részét töltötte va
lóságos beszélgetéssel, járás-keléssel, tollon- 
írógépen inneni és túli állapotban. Bizonyára 
nem is az írás, hanem a megírás (szerkesz
tés, kohézióteremtés, stílus) misztériuma 
vizsgálható művei túlnyomó részében legsi
keresebben. Az egyéni színek megragadásá
tól vagy kikeverésétől nem félt, humora, sza
tirikus hajlama, öniróniája ma is megvédi 
a legérzelmesebb történetekben is a mester
kéltség vagy a giccs ikerkráterébe való zuha
nástól. Olvasás és írás csak az emberi törté
netmondás révén kapcsolódik össze nála, az 
emlékezés és történetmondás bonyolult össze
függéseit maga is a nyomozó lelkesedésével

kutatja és ebben az „elméletalakításban” csa
ládi kötődések nem jelentenek akadályt!

„Édesapám (...) fiatalon a pékkemence te
tején elég sok mindent összeolvasott, főként 
egzotikus útleírásokat és misztikus története
ket, mert a különösség mindig erősen vonzot
ta; ez a tulajdonság nagynénémben, Böskében 
már-már betegessé fejlődött, s kölyökkorom- 
ban olyan történeteket suttogott bele a fülem
be, s olyan tájakat elevenített meg, hogy tágra 
nyílt a szemem, és elakadt a lélegzetem. Elbor- 
zasztó kínzásokról és szenvedésekről tudott, de 
a végén mindig ellágyult a hangja, és ellenpon
tozó, örömteli dolgokkal igyekezett lecsillapíta
ni fölzaklatott lelkemet.”2

Ugyanakkor a láttatás a tudás rögzí
tése és olvasóit mint közös olvasmányél
mények révén ismerőseit szólongatja a 
történetelbeszélés közben. Mire jók a szín
pad folytonos történetei és a családi regék, 
meddig tágítható az élmények adta közösség 
családtagok és (virtuális) ismerősök között?

„Édesapám sokszor legorombította Böskét 
képzeletének túlzott csapongásai és hamis esz
méi miatt, amelyekkel fertőzni igyekezett ben
nünket, ahogy Luka fertőz az Éjjeli menedék
helyben, de ő is szeretett mesélni a fakírokról, 
a pápák bűneiről, Sobri Jóskáról és Savanyú 
Józsiról, szellemjárásról és lélekvándorlás
ról. S  olthatatlan vágy volt benne, hogy olvas
mányélményeit, a róluk alkotott véleményét s 
a napi politika eseményeit másokkal közölje. 
Ezzel magyarázható, hogy bármennyire igye
kezett is édesanyám otthon fogni, ha pénz volt 
nála, hogy ne fizessen fűnek-fának, hiába ho
zott ő maga pálinkát ilyenkor s készítette meg 
köményesen, mert apám alighogy megkönnyez
te a családi idillt (mi nagyobbak is kaptunk 
egy-egy gyűszűnyi meleg krampampulit), már 
nyugtalankodni kezdett, már fölállva szivaro
zott, sűrűn pillantva az ablakon át az utca fe
lé, míg ki nem szökött, hogy a kocsmába men
jen, ahol nemsokára fölzengett a hangja. Itt 
volt az ő igazi közönsége, ahol megcsodálták 
tájékozottságát és előadói tehetségét. Azt hi
szem, ha van bennem közlési vágy, jelenítő 
erő, hangulat- és atmoszférateremtő készség, 
rögtönző hajlam, ezt elsősorban tőle örököl
tem; mint ahogy mesélő képességem gyökerei 
bizonyára Istvánháza, Ózd, Bükkös s Radnót 
földjébe nyúlnak le. Bizonyos fesztelenség nél
kül már el sem tudnám képzelni az életem s 
ebben ismét a város »rontását« kell látnom 
magamon.

...Ezeknek az embereknek leikéből és testé
ből vagyok tehát összegyúrva, nekik köszönhe
tek mindent. És mi az, amit meg kell köszön
nöm? Először a létemet, hogy nem vetélt el 
anyám, másodszor pedig írói sorsomat (... ) 
örülök, hogy egyetlen örökségként bennem szö
vetkezett a falu és a város...”

A görögök logosza, erosza azonban a meg
értés feltételeként tételezi az energiák ez 
elvont együttesét, irányok, vonzások, meg
szólítások együttesét. A kihűlt és helyére 
visszatelepített kályha a szimbólumteremtés
nek, a remény újjászületésének példázata. A 
közös idő/élmény, szó/szimbólum, olvasmány, 
(beszéd)tárgy otthonossága jelenti a szemé
lyesség garanciáját Bálint Tibor írásaiban. Az 
általánosítás, a szimbolikus erő okán a mese 
határán járunk. A mesélés és mesehallgatás 
életszükségletünk, a szimbólumok mindenko
ri ismerője, a mesélő nemcsak a gyermekidő 
értelemadója! Szeretet-elvű, mesélés-elvű iro
dalomról van szó, olvassuk (újra).

J eg y zetek

1 Bálint Tibor: Egy elhidegült kályha története. 
2001

2 Népes család in U tunk évkönyv 1982. 72.
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Egy e lh idegü lt ká lyh a  története
Mihelyt a Vesta-kályhát megvették, 

Pilbák rögtön föléje tolta a tenyerét, mint
ha a plattniból máris forróság szállna.

A taliga másik oldalán Stefi lépdelt ki- 
hevült tokával, s ő is ki-kinyújtotta a ke
zét; de nem melegedni akart, inkább a bo
rulástól rettegett.

A gömbölyke asszony örült az új szerze
ménynek: nem kell majd annyit hajladoz
nia a pucolásnál, fényezésnél, és az étel 
is bizonyára hamarabb megfő a Vesta- 
kályhán.

Férjét más gondolat fütötte: tévéké
szüléket vett, lemezjátszót szintén, most 
pedig kidobja az ócska főzőkályhát!... 
Lám, milyen kifogása lesz továbbra is az 
asszonynak?... Ezután is a szomszédokat 
járja, őt pedig legtöbbször hideg étellel 
várja majd?...

0, a tűz, az áldott tűz! Mit szenve
dett ő életében a hidegtől! Volt úgy gyer
mekkorában, hogy megkísértette a kék 
csicsonka, s mert a lábbelijét javításba 
adták, mezítláb szökött ki; ilyenkor esté
re mindig forróság borította el, s a lámpa 
fénye úgy megnőtt előtte, mintha ő a nap 
ölében feküdne.

Amíg inas volt, álmában is didergett. 
Örökké valami szürke sáv fogta körül az 
ágyát, s reggel, ha kizúdította a mosdóvi
zet a műhely udvarára, gyöngyszemek pö
rögtek a macskakövön.

És ismerte a maró füstöt is, amely a 
mennyezet alatt kóvályog, térdelt könnyez
ve a kályha szájánál, de hiába élesztget
te a haldokló vizes hasábokat. Ugyanek
kor a Kétvízközt olvadás idején gyakran 
elszakadt a malomárok zsilipje, és jeges, 
iszapos lé árasztotta el az udvarokat: 
megemelte a ruhásszekrényt, s tenyerén 
billegtette a tejeslábast.

És ha visszahúzódott a víz, nyirkos
ság és korhadás szaga hangolta le a kör
nyéket, az asszonyok hónuk alá vették a 
lisztestarisznyát, és sorba álltak a malom
nál kárpótlásért: kendőjük sötét három
szöge a föld felé billent...

Effélékre gondolt Pilbák, és észre sem 
vette, hogy az emberek utánabámulnak, 
és nem értik, miért tartja a kezét a 
plattni fölött.

Mihelyt hazaértek, rögtön beállította a 
kályhát, s a próbafűtésnél, amint hátralé
pett, örömmel tapasztalta, hogy a meleg 
egyenletesen oszlik meg, akár a szeretet.

Éjjel a fehér zománc meg-megújuló fé- 
nyecskéket küldött a sötétbe, s a férfi ál
mában is érezte a Vesta jelenlétét.

Nyugodtan, jóízűen aludt.
Reggel rántottat sütött, s miközben a ke

mence fölé hajolt, ismét elismerő szavakra 
gondolt, mert abban a pillanatban serceg- 
ni kezdett az olaj a palacsintasütőben.

-  Látod? -  mondta Stefinek. -  Szinte 
önmagától főz, csupán a keze alá kell ad
ni az ebédnekvalót!

Aznap az épülő gyárkéményen dolgo
zott, ahonnan a vakolókanállal el lehetett 
érni a felhőket. Mire lemászott a magas
ból, megéhezett, ruhájából hullámokban 
tódult a hideg, s akár a boldog ígéret, úgy 
jelent meg előtte a fehér kályha.
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Ó, ha már otthon lehetne!
Útközben szüntelen erre gondolt, nem 

készült rá, hogy az ajtót zárva találja. 
Csalódottan vette ki a lábtörlő alól a kul
csot, benyitott: Stefi sehol, és a tűzhely 
körül csak az átfázott vas szomorúsága 
leng...

Leült, nézte a kályhát. Néha elbóbis
kolt, és a Vesta tenyérnyi fehér folttá zsu
gorodott a távolban. Nem is hallotta, ami
kor Stefi belépett.

-  Jaj, apukám, úgy eltelt az idő! -  mond
ta az asszony. -  Nem nagyon volt időm főz
ni, de vettem finom párizsit!...

-  Hát a leves?
-A z  sajnos nincs...
Pilbák szótlanul evett, nem is nézett 

fel. Az utolsó falatot is némán rágta, vi
zet ivott rá, s utána végighevert a dívá
nyon.

Öt perc múlva már aludt. Stefi várt 
egy keveset, aztán visszasompolygott a 
szomszédba, Gajzágóékhoz.

-  Hol is hagytam abba? -  szuszogta. -  
Na igen: kivették a fél veséjét, és a másik, 
mivel ezután az egész munkát neki kellett 
végeznie, lassan akkora lett, mint egy ve
der. Bizony!...

-  Mint egy veder?
-  Talán még nagyobb!
Másnap is a gyárkémény hatalmas be

tongyűrűit illesztették egymásra. A  szik
lánál szilárdabb ecset már-már szétkente 
az ég szürkéjét.

Pilbák szeme élesen fénylett: vajon a 
Vestában ég a tűz? Ha belép a lakásba, 
elébe szalad-e a meleg, hogy átölelje?

Hiszen a tegnapi eset ezúttal csak vé
letlen lehet, az asszony most már tudja, 
hogy fordulat állt be az életükben, hogy 
nem lehet a pletykahordásból megélni, ha
nem kötényt kell kötni, és odaállni a kály
ha mellé, finomabbnál finomabb falato
kat elővarázsolni...

Többé nem csípi a szemét a füst, nem 
panaszkodhat, hogy kínlódás főznie, őpe
dig naponta fölkapaszkodik az égig, on
nan alászáll, ami ugyancsak nehéz tor
na, és naponta túlórázik, hogy vigyék 
valamire...

Fölnézett a szürke gomolygásba, haza
felé menet vett egy üveg vodkát, hogy fel
avassák a kályhát, s biztos volt benne, 
hogy Stefi ma kitesz magáért, és az ő 
kedvencét, az Eszterházy-rostélyost tálal
ja fel...

Megszokta, hogy Lupánnal indul ha
za mindig, útközben bekapnak Láposinál 
egy-egy decit, s miután kibeszélték magu
kat, ki-ki folytatja az útját. Ma azonban 
sietve fölugrott a trolibuszra: ma rendkí
vüli nap van!

Vagy három állomásnyit mehetett, ami
kor az ablakon át Stefit pillantotta meg. 
A troli jobbra tért, az asszony pedig ellen
kező irányba ballagott el, ráérősen, s kis
sé unottan. Karján műanyag szatyor ló
gott.

Érezte, hogy elgyengül, s megkapaszko
dott a fogantyúban. Te jó isten, ez most 
megy vásárolni, késő délután, s csak esté
re üt össze valamit?! Meleg ebéd helyett az

tán bizonyára valami mesét, hazugságot 
talál ki: „Képzeld, apukám, órákon át nem 
volt gáz, azt hittem, megőrülök: végül vet
tem valami finom fősajtot és hozzá orosz 
mustárt...”

Most már tudta, hogy nem képzelődik.
Hazaérve nagyot sóhajtott, leült szem

közt a kályhával, és idegenül nézeget
te. Lám, olyan, mint az Északi-sark egy 
csücske: mint egy hasábokra bontott ide- 
genség, mint a fagyott szeretet, amelyről 
lecsúszik a kapaszkodó kéz. És ez az un
dok szín: fehér láng! Még a kilehelt szót 
is porrá égeti, és a földre szórja!

Összezavarodott, és sírni tudott volna.
Hol vagy, meleg? Te, aki álla alá nyúlsz 

a dermedt virágnak, és sugaraidon, mint 
villogó sürgöny dróton, röpíted a gondola
tot? Nélküled megfagy bölcsőjében a gye
rek, lehunyja kék pilláját a hidegülő szere
lem; nélküled nincs szépség és igazság!

Hirtelen kiegyenesedett. Zsebéből elő
húzta a pálinkásüveget, s belekortyolt: 
íme, ez az árvaság kapatja rá az embert 
az italra! Mert meleg nélkül nem tud él
ni. A tévé homályos, a lemezjátszót por fe
di, a lavórban megdermed a víz! Emiatt 
virít örökké pihe a Stefi hajában, mint a 
pitypang, emiatt slampos a járása, emi
att hideg az ölelése is...

Megint meghúzta az üveget, utána föl
állt, és járkálni kezdett. Mikor az asszony 
betoppant, a kályhánál találta, kinyújtott 
tenyere a plattni fölött lebegett.

-  Mi történt, apukám? -  kérdezte Stefi 
riadtan. -  Mit csinálsz?!

Pilbák megfordult. Tekintete fakó volt, 
az ajka kék.

-  Megfagyok, asszony! -  kiáltotta. -  
Csonttá fagyok melletted!... Hát mire va
ló ez a kályha, te átkozott?!

Stefi megingott, a kendője kibomlott. 
Csak hebegni tudott:

-  Látom, megint ittál!...
-  Itt állok hát, mint egy fagyosszent, 

és mától kezdve mindennap leiszom ma
gam, amíg ki nem olvadok!...

Pilbák hatalmas alakja megmozdult, 
akár a lengő kémény, két karjával átölel
te a Vestát; kinyomakodott vele az ajtón, a 
hátára vette, és imbolyogva igyekezett vele 
a zsilip felé, ahol sárgán örvénylett a víz. 
Az asszony igyekezett belécsimpaszkodni:

-  Megőrültél, Sándor?!...
De a férfi már ott állt az áradat fölött, 

szeme fehérje megvillant, mint a főtt to
jás, és a következő pillanatban hatal
mas csobbanás hallatszott: a szelíd fehér 
kályhára rögtön ráugrottak a vad sárga 
hullámok...

Másnap kissé kábultan ébredt; oly tom
pa volt az agya, hogy miután a sarokba 
pillantott, azt kérdezte az asszonytól:

-  Hol a kályha, te bolond?
Utána felöltözött, kiment a kapu elé, és 

rágyújtott. Szemközt, a gyepes térségén 
négy gyerek kergette a rongylabdát.

Feléjük intett:
-  Hé, pucások!... Hozzatok drótot, 

kötelet!... Ki kell emelni a kályhát a 
malomárokból!... Tegnap részeg fejem
mel belöktem a zsilip elé!...

A gyerekek eltrappoltak, hogy segítsé
get hozzanak, Pilbák pedig rákészült: ha 
kell, leereszkedik a jéghideg vízbe is, de a 
kályhát nem hagyja odaveszni!



HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

Vendégségben  
Bárd O szkáréknál
„talán egész eddigi rövid és kínosan hosszú 
életemben itt éltem meg a legmélyebb, a leg- 
öntudatosabb emberi pillanataim at. 
Megköszönni pedig  csak csirkepaprikást, 
hagymatokányt és bobszeletet lehet...”

(Dsida Jenő)

Valami megnevezhetetlen állt a háta mögött.
A kielemezhető' dolgokon túli, az egyetemes 
melankólia kínjánál, a fojtogató sötétségnél is el
viselhetetlenebb. „Ha valaha fiam lenne -  gondolta -, 
nem zárhatom el tóié a derűt... Sekély es, 
savanykás vigyor, üres vihogások. Mit nekem te 
zordon (Kárpátokon inneni s túli) öntudat!”

S azzal máris -  azzal a tudattal, hogy „te viszel el 
tőlünk mindent, háláld), te, aki sohasem alszol 
(igaz, én is szeretek virrasztani, de erőtlen fejem 
hamar lehanyatlik” -  máris a zongora alá bújt, 
méla lesben; s lám csak, megjött a kis elemista 
Edgár (mióta várta már haza az izgága kölyköt!), 
és hátitáskáját a szíjánál fogva messzire hajítva,
Jenő bá’ után mászott gyíksebesen. Percek alatt 
lezajlott a nagy, harcias viaskodás, aztán velőt- 
rázó röhögéssel kimásztak, de még mindig négykéz
láb, ő morgott is hozzá, mint éhes oroszlán, majd 
benyitván a könyvesszobába, már ott is volt az ív 
papír a kezében, hogy a plajbásszal a Wettenstein- 
dinasztia legifjabb sarjáról portrét rögtönözzön. Az 
elkövetkező percekben boldog kimerültséggel dőlve 
hanyatt, Ronsard s Berzsenyi verseit bújta. Később 
Szapphóra gondolt: „csöndes / révedezéssel régi görög 
hegyekre / s zengeni ritm ust?” (A véres arcú rémületek 
még messze; nem kétséges, hogy: úr-e a szellem?...)
A megviselt sarkú Candide-ból -  megsárgult lapjai 
kijártak -  kívülről idézett franciául (Edgár, egészben 
nyelve le gyorsan a még párolgó aranygaluskát, tele 
szájjal utánozta a játszótársat, blabla-szövegév el 
remekelve ismét)...

„Sokszor szeretnék máshol lenni, 
mint ahol vagyok (Karinthytól ollózom? tökmindegy!) -  
gondolta Jenő-, ámde ez Bárd Oszkár galgói »kúriája«, 
itt most jól érzem magam. Nem úgy, mint amikor csak 
nézek magam elé, elbambulva, mint egy ökör...”

A könyvek bűvköréből kilépve, a leprás homályban még 
sokáig zenélt valami az agyában, mint sarkantyúpengés. 
Versek ritmusa. A bohóckodás máza mögött tünedezőben 
az önzés kínja. Réti kökörcsin-virulás (még ha maszk is), 
és rejtve a zsurnaliszta-pökhendiség. Csorduló áhítattal 
gondol vissza később is ezekre a napokra -  elképzeli, 
miként duzzadnak izmai, mikor két karjánál fogva felkapja 
és forgatni kezdi a kis Edgárt, a csapodár «lepkelegényt«, 
aki, mint mindenik gyermekpalánta, szívszorongva szeret 
repülni. És hát vele van a magát mindig mellőzöttnek érző, 
öreg körorvos-barát (Jenő nem a gráfománt, vagy a kettős 
kisebbségi komplexussal küzdő morfinistát látta Oszkárban, 
hanem a megtépázott idegzetű költőtársat), s ott a figyelmes 
-  sastekintetű -  és legalább annyira szárnyaló képzeletű, 
lankadatlanul éber gondolkodású házi tündér (levelében 
csak „kedves Nagyságos asszony”), aki hol anyai szigorral, 
hol megbocsátó mosollyal illeti az elkényeztetett ifjú poéta 
bohóckodásait, patetikus szavakba csomagolt ostobaságait, 
s aki rég fölismerte, miszerint náluk szellemi skorbut járja, 
csak sürgönyön, rádió útján hatol be olykor nagyvilági élet; 
ám az is zavaros fortyogással, provokatív zajokkal, 
fenyegetőn, nem úgy, mint a kristálytiszta forrásvíz.

„Sok kevély, vagy bús, ostoba magyar! Nem jut eszükbe mo
solyogni, nem tudják, mi az Éltető Derű. Én azért, minden 
megaláztatásom ellenére, büszke vagyok ember voltomra. 
Még ha a nyomorgó emberiség számára nincs is vigasz, csak 
sóvárgás.” Hirtelen sírás fojtogatja, az örömtől is persze, hogy 
mennyi közös érzelem s indulat gyűlt fel vendéglátóiban... 
és különösképp benne, az üde lelkű (Oszkár szerint: bűbájos) 
gyermekemberben, akinek az arcszíne valószínűtlenül lilás ár
nyalatú (a szívbetegek »elvarázsolt« arcszíne ez; veleszületett 
szívbillentyű-zavara miatt az esetleges rohamtól kell örökké 
félteni), s aki túl mohón habzsol fel és ont magából minden él
ményt. Talán mert születésétől kezdve ugyanaz az árnyék kí
séri, amelyik most sietve fut előtte a ködbe veszett vasútállo
más felé, hogy le ne késsé a provinciális sötétségben vesztegelő 
súlyos szerelvényt.

2006. május 21.

Andonisz Papadopoulosz rajza
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzetek
a NYELV ÉS LÉLEK tém ához
1. Szumírok és a két
szeleburdiak
Időnként bizonyos szellemi pangó

vizek fodrozódni kezdenek, vagy ép
penséggel habzani. Például az van ki
látásban, hogy m egürül egy tanszék. 
Nosza, a  szemfüles pályázók m ár kel
lő időben célba vesznek egy „negatív 
jelenséget”, s bebizonyítják, hogy izzik 
bennük az elszánás a bevett nézetek 
oltalm azására. Olykor elég, például, 
a történettudom ányokban s rokonte
rületeiken leleplezni egy rovásírás ha
m isítást; esetleg az egész rovásírásról 
kisütni, hogy furfangos szerzetesek 
majdnem újkori csinálmánya; máskor 
a hun és szittya kérdésben kell a szak
mabelieket szórakoztatva benyalni a 
szakterület pápáinak. Egy ideig még 
a szecesszió m agyar változatának 
szám lájára is jókat lehetett szellemes- 
kedni, de ennek vége: most m ár m in
denki lelkendezik.

Még mindig m egm aradtak azon
ban a szumírok! El lehet sütni a leg
régebbi (bizony m ár kétszázéves is jól 
elmúlt) denunciálásokat! : „Nem te t
szik nekik (!) a halszagú atyafiság”... 
„Dicsőségesebb ősökre vágynak\” -  
és egybe lehet kapcsolni a hűségnyi
latkozatokat (már száz véglegesen 
eldőlt!...) némi politikai h itelrontás
sal..., hogy: „sovén körök”, vagy „ke
resztényellenesek” vagy „klerikális 
m egszállottak”, „horvátistvánkodók”, 
egy időben „külföldi imperializmu
sok ügynökei”, ellen-dákórománok. 
A ztán, ha  befutott a pályázat, betöl
tö tték  az állást s elfoglalták az ülést 
a tanszéken, egy ideig megint pang a 
tudományos buzgalom, s kit sem érde
kel az egész, hogy tundrákról vánszo- 
rogtunk-e ide, vagy poros pusztákról, 
ahol m ár a tu lipánhagym ák is kiszá
rad tak  a szecesszió alól?

Nemrégiben megfigyelhető volt egy 
hasonlóan ravasz csel az írói migráci
ók terén. H a valaki hirtelen elhatároló
dott a „m agyarosinak számító érdek
lődéstől, vagy ír t egy „mítoszromboló” 
emlékezést történelm ünk valamelyik 
áhítatos berkében magányosan mo- 
hásodó bálványszoborról, vagy látvá
nyosan felmutatta, ő nemcsak hogy 
kozmo, hanem  csak véletlenül m agyar 
nyelven írigáló europid-harwardianus, 
akkor rögtön tudni lehetett, hogy ké
szül kitelepedni az annyi hűségeskü
vel benyálazott transzilván rögökről, 
méghozzá M agyarországra készül ki
telepedni, m ert csakis ott méltányol
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ják, ha valaki „disztancírozott” a 
m agyar-kodással szemben, holott ezt 
mindenki fordítva képzelné el... (Azt 
hiszem, az egyetlen kivétel Kocsis Ist
ván volt). Ma azonban e téren is fellé
pett a túltermelés, és odaátról így in
tik  meg e hitbuzgalmiakat: Egyelőre 
vagyunk itt m ár elegen, most csinál
játok otthon, mi majd meglátjuk, mi
lyen alapítványi tám ogatásban és ér
demrend osztásban tudunk részesíteni 
benneteket... Ha: tudunk.

Az ÓKOR c. negyedévi lap 2006- 
os 3 -4 . szám ában Pálfi Zoltán és Ta- 
nos Bálint történész és nyelvész szer
zők közlik A  sumer-magyar hit és a 
sumerológia című tanulm ányukat (in
kább „összeállításnak” nevezném),

amely m integy 25-30 gépelt oldalnyi 
terjedelemben össze szeretné foglalni 
a sumerológiát, ennek m agyarorszá
gi vonatkozásait, a műkedvelői „su- 
m er-irányult” anti-finnugrizm us ki
alakulását, m indennek a könyvészeti 
anyagát -  és a m agyar nem zettudat 
sérüléseinek gyógyíthatóságát, vagy 
gyógyíthatatlanságát - ,  és az ezekhez 
csatolható közhelyeket „múltunk újra- 
álm odása” tárgykörben.

Ekkora vállalkozás ilyen szűk te r
jedelemben csakis d ilettáns kísérle
tezésbe fúlhat, főleg am iatt, m ert a 
kényszerű válogatás során nem tu 
dományos rang, érdem és használ
hatóság szerint selejteznek, hanem  
világnézeti, sőt politikai (sőt közren
dészeti!) alapon. M ár összeállításuk 
címe a sumér-magyar „hit” kifejezés
sel jelzi, hogy pam fletét óhajtottak 
alkotni, bár ez humorérzék hiánya 
m iatt nem sikerült; a szándék fenn
ta r tá sá t jelzi, hogy a sajnálatosan 
ritka  számú m agyar sumerológusok 
egyikét, Galgóczy Jánost „az egyik 
hangadó”-nak  nevezik. E kifejezés

nek megvan a m aga légköre: „a köz
rend fenn tartására  törekvő rendőri 
szervek” a hangadókat elszigetelik, k i
emelik, megbilincselik, megtapossák, 
meggumibotozzák, term észetesen tör
vényes keretek között, majd nagyka
bát és ezüstkiskanál lopással meggya
núsítják és elítélik.

Ugyanabban a bekezdésben, fen- 
nebb a többi hagyományos klisé: a 
„reformkorban Horvát István a Bib
liában bukkan a m agyar nevek 
tömegére”..., „a századforduló környé
kén egyrem ásra bukkannak  fel az ősi 
tu rán i rokonokról szóló irományok”; 
(figyeljük e szót: irományok!) és így to 
vább. Noha tervem  szerint csak ezen 
két szerző bibliográfiai jegyzékével k í
vántam  foglalkozni, itt kizökkentem, 
ugyanis nemcsak arról van szó, „hogy 
e betegség m ásokat is megfertőzött”... 
-  akkoriban, ez több száz éves ügy! 
Hiszen a bibliafordítások kezdete óta 
(lásd pl. Bogáti Fazakas) k ísért pl. a 
héberrel való összehasonlítás, ötlete 
(más nyelveknél is). E rre vonatkozó
lag tanulságosak a Szenczi Molnár 
Albert Latin-m agyar szótárának első 
kiadásához (1611) íro tt ajánló versek 
és a rákövetkező vita, de még életem
ben nem találkoztam  finnugristával, 
aki ezt ism erte volna; pedig m ár van 
számítógép, in ternet stb., és ezen ott 
vannak a linkek (nemcsak a tudomá
nyos életben!)... A ztán következett a 
barokk kori m agyar történetírás (fi
lológiai ős-történetkutatás!), Otrokócsi 
Fóris Ferenc, Desericius, Oertelianus 
stb., ak iket a Fugr. Tanszékek leg
alább annyira nem ismernek, m int 
saját nagyjaikat. (Révai, Sajnovics, 
Gyarmatin)

Ordító, szembe-hasba és hátba dö
fő ez a tájékozatlanság, ignorancia. 
Igaz, Horvát István ír t ilyeneket, 
hogy „a Szentírás pözsög a m agyar ne
vektől”, azonban elméletének kiindu
lópontjait oklevélkutatás közben te tt 
megfigyelések alkották, m int pl.: a 
m agyarországi jászokat a káptalanok 
irom ányai sokszor filiszteusokként 
emlegetik, m áskor meg a Kán ne
vet Cananeusnak fordítják la tin ra  
stb. Mindezeket a kérdéseket azon
ban e m ai két történész, akik Csoko
nai szeleburdiaihoz hasonlóan ugyan 
nem festményeket, hanem  elektroni
kus, vékony képernyőket viselnek nya
kukban és úgy „linkelnek”, általában 
fel sem fogják, legjobb esetben is sző
nyeg alá seperik.

Mint ahogy a reformkori „délibábos
ok” majd a tu ran isták  hangadói között 
sem ismernek egy nagyon fontos nevet: 
Csengery Antalét. Két olyan tanulm á
nya is megjelent az 1860-as évek előtt 
vagy körül, amelyeket e tárgyban, tud
niillik „a turanizm us” kérdésében meg-
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kerülni nem lehet: Nyugotázsia őstörté
netei az ékiratok világánál, valam int A 
schyták nemzetisége.

Ezeknek a tanulm ányoknak (és a 
m agyarok ősvallásáról szólóaknak) 
az ismerete elengedhetetlen volna 
minden finnugoros szám ára. Azért 
is, m ert Csengery ugyanúgy kritizál 
és ugyanazt, m int ők, pl. Ipolyi Arnol- 
dot és Horvát Istvánt is, azért hogy 
m indent belülről ak arn ak  m agyaráz
ni, értelmezni, s elutasítják szavak 
és folklór-motívumok, művelődési ele
mek átvételét az idegenektől, még 
olyan esetekben is, am ikor ez nyilván
való, de még inkább ism erniük kel
lene am iatt, hogy bőven él finnugor 
népek párhuzam aival, nyelvi, etnológi
ai, művelődési adataival, azaz a finn
ugor rokonságnak is „híve”. Amellett 
persze, hogy ő az első, aki (Rawlinson 
nyomán) a mezopotámiai régiót be
vonja a m agyar nyelv eredetét kutató 
vizsgálódások körébe; most mindegy, 
hogy milyen eredménnyel.

M adarat tolláról, szakem bert bibli
ográfiájáról ism erni meg. Hosszasan 
lehetne elm élkedni szerzőink jegyze
teiről és bibliográfiájáról is, de csak 
néhány vonást említek. K iválaszta
nak  m aguknak egy műkevelő ellenfe
let, Varga Csaba nevűt (aki az utóbbi 
években egészen meglepő népszerű
ségre te tt szert és több közfigyelmet 
vont m agára, m int a kérdés komoly 
vitatói száz éven át). A módszer né
mileg hasonlít ahhoz, am ikor tévé- 
burleszkben egy pehelysúlyú profi 
boxolót á llítan ak  szembe egy nagy be- 
hemót hetvenkedővel, aki, teljesen is
kolázatlanul, egyetlen orrba vágást 
sem tud e lhárítan i, de -  talpon m a
rad. (Közben még m agukról is e lá ru l
ják: annyit sem tudnak , hogy a m a
gyar nyelvben az ing szónak ümög 
alakja is van!) Ugyanakkor, ha  m ár 
Varga nevű ellenfél kellett nekik, vá
la sz th a tták  volna a nagyobb tudású  
Varga Gézát, vagy éppenséggel Var
ga Zsigmond egykori egyetemi ta 
n á rt, ism erhették volna könyvét a 
nyugat-ázsiai népek művelődéstörté
netéről; vagy még inkább az Ötezer 
év távlatából címűt, m ert az kevés
bé sikerült. (Irom ányuk elején em lí
tik  ugyan Varga Zsigmondot, de csak 
annyiban, hogy „1916-ban az A kadé
miához benyújtott dolgozatát e lu tasí
to ttá k ”.)

Á ltalában ta rtjá k  m agukat ah
hoz a finnugoros tanársegédi szokás
hoz, hogy csak a legfrissebb megje
lenéseket kell olvasni, az alapvető 
m unkákat nem. (Ezért fordították le 
csak kétszáz év múlva Sajnovics De
monstrációját? Révai Elaboratoriaja 
és G yarm athi Affinitása  kétszáz év 
múlva sem érte meg, hogy a m agyar 
nyelven olvasó közönség kezébe m er

jék adni. Ilyenformán term észetesen 
hiányoznak jegyzékükből a szum ír 
nyelvet felfedező lángeszű kutatók ne
vei, ám még az olyan újabbak sincse
nek említve, m int N. Kramer, vagy 
Zamarovszki. Sőt, még L. Woolley ne
vével sem találkozunk, akinek a há
ború a la tt jelent meg m agyarul az 
Officiánál egy igen nagy érdeklődést 
kiváltó műve rövidített alakban (Úr 
városa és az özönvíz). Szóval hiányoz
nak  mindazok a szerzők, ak ik  a m a
gyar olvasók szemét valaha e kér
désre rányitották. Persze, hiányzik 
Somogyi Ede is, aki újságírói módszer
rel (tehát műkedvelőként) nyúlt a csip
kebokorba, de legnagyobb hatása  még
is neki volt, m int m ostanság „a Varga 
C sabának”. Ilyenformán az utolsó szó 
szerintük e kérdésben: Csorba László
val beszélget Rádai Eszter a Mozgó Vi
lág nevű szakfolyóiratban!

„Szakmai énünk tiltakozik elle
ne — írják  két szerzőink —, de a szer
zői tisztesség megköveteli, hogy a su
mer-magyar hívők néhány művét is 
megemlítsük, úgy véltük, az itt fel
tüntetett alkotóktól is elég fejenként 
egy mű. A  »klasszikusok« közül néhá
nyon: Galgóczy János, A  sumir kér
dés. New-York 1968...” és itt álljunk 
le! Galgóczy A  sumir kérdés című m űt 
nem írt. 1899-ben és 1904-ben jelen
tek meg A sumir kérdéshez I. és II. ta 
nulmányai. Ezt s még tizenöt, külön
böző folyóiratokban (Ethnographia, 
Századok, Keleti Szemle, M agyar 
Nyelvőr, Zeitschrift für Assyriologie) 
megjelent írását és egy-két ellenvéle
ményt (Munkácsi Bernát, Venetiáner 
Lajos) foglalta egybe dr. Erdy Miklós 
a Studia  Sumiro-Hungarica 1. köteté
ben, 1968-ban! Ugyanígy eldátumoz- 
zák későbbre Bobula Ida könyvét is, 
csak a nem tudom hányadik kiadást 
említve.

Galgóczy János két szum ír szószede
te t is közöl, 1899 és 1902-3-ban. Mai 
napig ezek m agyarul a leghasználha
tóbbak. Ugyanis a jegyzékbe felvett sza
vaknak előfordulási helyét és sokszor 
a szövegkörnyezetet is megadja. H a az 
antiszum iristák kicsiny, de lelketlen 
csapata érdemi vitát akarna  folytatni, 
e két szószedetet kellene a szerintük 
„egyetlen használható sumer szótár
ra l” egybevetni, adatról adatra, (http: 
/ /psd.museum. upenn.edu/epsd/nepsd- 
frame.hatnml.) Akkor m ár vinnénk 
előbbre a kérdést.

Szerzőink m agyar nyelven egyetlen 
ism ertetést ajánlanak, Zólyomi Gábor
tól, A Világ nyelvei c. 1999 Bp. kiad
ványban. Meglehetősen szűkszavú, s 
hogy m iért, a rra  k itérünk  majd, azzal 
együtt, hogy a szumírokról szólva mi
ért használnak  különböző alakokat? 
Sumer, sumér, szumér, szumír).

(folytatjuk)

CSEH KATALIN 
S zü lő i h áz
Tudod nekem nincs szülői házam 
Vagyis van de nem az enyém 
Itt élnek bennem a falai csatornája 
A szobák a konyha a kamra a pince 
A padlás az iroda hol apám ült 
És híveket fogadott én azt hittem 
Hogy ő nem dolgozik mert nem 
Ment el otthonról csak ha temetett 
Olyankor a csönd is körötte remegett... 
Az udvar a fákkal a veteményes kert 
A virágok: oroszlánszáj kisasszonypapucs 
Ma már mindez nem valóság csak fikció 
De oly jó felidézni bizony nagyon jó 
A szülői ház nem kézzelfogható 
Nem tapintható az épület az illúziók 
Tartományába vonult át mindenestől 
De a lelke a lelke itt kuporog bennem 
Cipelem hordom mint a keresztem 
Egyre nehezebb mázsás súlyként 
Sújt le rám görnyed a kezem lábam 
Sajog a csontom s minden porcikám 
Már nem bírom leteszem és akkor 
Hirtelen fölszáll lengén könnyedén 
Galagonyalepke nyári holdsütésen 
Megáll egy csillag csipkézett peremén...

Tudod nekem nincs szülői házam 
Vagyis van túl időn s a lét földi terén 
Süllyed mint hajó az óceánba 
Fölsejlik bennem szakasztott mása
-  apám és anyám minden ablakában -  
Bejárata sincs már de csak az enyém

R utin
A tanárnő reggel korán kel 
megfőzi az aznapi ebédet 
szendvicseket csomagol 
a férjének inget vasal 
kiviszi a szemetet
-  a kukák csordultig tele 
nem vitték el a szemetek -  
gondolja magában majd 
felkölti a többieket: 
párját meg a gyerekeket 
következik a szokásos 
kapkodás majd az indulás 
ki-ki a megszokott helyére 
csengetésre ér oda
első lecke az óda 
második a szóképzés 
harmadik János vitéz 
negyedik... mindegy 
mindig ugyanazt mondja 
mindig ugyanúgy
-  néha kicsit árnyaltabban -  
a lelke színültig félelemmel 
szorongással borzongással 
fokozott kétely-tolongással 
vagy éppen közönnyel
friss hiány-özönnel 
délután csak ül a széken 
kuporog a vélt reményen 
mindennapi megváltásra várva 
elvonul fölötte a kegyelem árnya
-  az isteni TALÁN 
s az emberi HÁTHA
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r r á r t y f t j a  é s  s Z e r W r t i  ^ a r á c s c r u j i  Z s o l t M
PETHO LORAND 

B ö r tö n le v é l  (1)
nálunk Lia hideg van a kaja kevés 
egy sarokba pisilünk puszta létezés 
kirepül a rács mögül csal jer velem 
az őr verni indult ébredj mesterem

a nyirkos börtönfalra rátapad a haj 
ne félj kedvesem nem lesz semmi baj 
a mester beteg néha vért köhög 
ha nem vernek agyon egyszer kijövök

B ö r tö n le v é l  (2)

a fiad mit csinál nagy golán lehet 
holnap akasztanak kissé rettegek 
és gyomrom íze a fogsorom mögött 
tangót jár torkomba felszökött

a börtön falán egy csonka vers pihen 
kanállal véstem holnap elviszem 
a kikötőben egy gőzhajó robog 
semmi különös a többit már tudod

rotyogva kávém fő megint 
fekete édes balzsamom 
vágott mosolyod szelíd 
mérgedet félve kavarom

és bőröndök a víz felett 
csábítva mocsárt halszagot 
a partról tovább eredek 
megtölteni egy új lapot

F a so r  tá n c
a kikötőben nyírt kutyák 
csontom vonszolják elmegyek 
látni jöttem de nem talált 
szemem csak egy sírkövet

és bejártam minden üreget 
hátha fekszel csak úgy bután 
de nem és törve integet 
a fasor csónakom után

látni jöttem de nem vagy itt 
a hullám a vitorlán tüzel 
és számból melled kiszeli 
és hátán messze viszi el

a parton némán elvonulsz 
a köd belep hát lenni kell 
egyre bomlik az alkatod 
vajon most merre evezel

C a tu l lu s  e g y  
k e r tb e n

de most látom csontom hidegtől remeg 
vigyázz fel ne túrják fürtös kertedet 
tudom hogy megcsalsz gyilkolni fogok 
semmi különös a többit már tudod

ki tudja hány éve a testedre vágyom 
fetrengnék meztelen a halálszagú ágyon 
bogarak közt a földön lelem nyugalmam 
a széttépett fényképedet újból összeraktam

egy kéz csapdos süllyedni hagyod

és elsüllyed mint arcod a pad fölött 
majmok csüngnek poshadt gerezdeken 
szemeddel a pohárt áttöröd 
csak szavald a holtat éhesen

( b e o l t o t t  a rc )
a dohányízű várost tenyeredbe vésted 
ma kocog az ablak lelkedet ne féltsed

csak a hideg kopog nyergében a csókom 
szomorú arcodat a kertembe beoltom

és mocsárba körmölsz mintha hátam lenne 
fakul a jóslat száll az ereszekre

egy siket holló a himnuszon vágtat 
kopogok veszetten ablakod bezártad

(m e leg  guano)
a pádon feküdtél denevér ült a lécen 
kutyák kergettek üldözött a léptem

fehér fogaikról párolgott az álom 
meleg guano csörgött le a vállról

befele fordultál a fasor mélyen horkolt 
a villamos elgurult bezártak a boltok

sörözni indultam de most melléd fekszem 
aludjunk izzattan összebújva ketten

F e k e te  b a lz s a m
pilládon nyesve lóg dalom 
vacog a hideg idebent 
mérgedet félve kavarom 
kanalam tánca kileng

bőröndökben egy útitárs 
elosztva évek lapjain 
indulót fúj a trombitás 
sivatagok arcain

Pethő Lorand: 1983-ban született 
Bánffyhunyadon. A kolozsvári Puck báb
színház irodalmi titkára. Kolozsváron él. 
Első kötete: Nimfasztriptíz (2007)

padod benőtte a szőlő a gaz 
söröd felitta repedt ajkú csend 
és dörzsölted tested a ház elkopott 
új majmokkal rebeg most a kert

és szavalják a holtat éhesen 
nedves bőrt a pénztárca vakar 
mint olcsó zacskó kékben repdesel 
és tudod a föld majd egyszer elkavar

mért van hogy a kozmosz így is elvisel 
ha gyomrod korog a kirakat előtt 
farkad a Stüxön a csónakból kivizel 
és tudod a szél nem fúj a part felől

a lapát megáll egy stoppost felveszel 
a ronda nőd ki utcára rakott 
hallod barát ma hiába evezel

o - M  t e M ö í  t ó - t ó  f á k - M
O  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D u e tt
földedbe egy magot temettem 
Lia testét visszanyestem 
és érzem lassan hogy elég 
sápadt vagy a fakeretben 
elgörbült a vaskerék

hátamon a körömsávban 
paraszt legény sást kaszálna 
rozsdázik a drót a torkon 
a város indul cifra bálba 
drága öltönyödet hordom

zsebemben az emlék tárlat 
a legyek ma szarra szállnak 
táncolnak a sarkkörök
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és melegét a kórház-ágynak 
ringatják az ördögök

L é tr a
vihar lesz ma éjjel 
az ablak egyre koccan 
Lia áll egy képben 
hófehérre mostam

csatáztunk nem egyszer 
glóriákat törve 
most mikor növekszem 
vágyok nó'i ölbe

friss kenyér szagára 
kanca-pecsenyére 
mi lesz vacsorára 
mi lesz tán ebédre

L á to g a tá s
Ildikónak

folt a tájban 
erre szálltam 
csókra vártam 
láva ágyban

fekete toliam az éjbe merül 
prüszköl az ablak és a kád veled 
a párkányon nászi tánc a léptem 
letört körmeim itt majd megleled

párás bőröd a körte megtöri 
a törölköző alatt a csók szalad 
befon a szem és ölbe felveszi 
dundi tested és az ágyra lerak

éles körmöm a lepedő alatt 
barázdát vág így leszek örök 
a hamis álom pilládra rátapad 
fekete tollal az éjbe merülök

F o rtu n a
csak te vésed majd arcomat a kőre 
nyáladban loholva rongyos ég felé 
hideg arcomból egy darabot letörve 
vedleni kezdek újra emberré

ragyás tested végleg megszeressem 
tenyérrel simítsam nádas ráncaid 
és mint villám álmaid megfelezzem 
szemedbe szórjam csipkés lángjait

elüldögélünk egy füstös bérlakásban 
hol a lépcső a semmibe vezet 
egy virgonc golyó integet a tárban 
igaz kedves hogy megengeded

(csitt gyerek a betűk összevernek 
nyavajgásod a hab hasán csörög 
az evezők moslékká kevernek 
elmosott arcod hömpölyög)

K KOVÁCS ISTVÁN 
Bolond bölcsek,
Kolozsvár, kincses mivoltán kívül, 

a bolondjairól is híres. Ők azok, akik 
bárhol és bármikor felbukkannak 
ugyan a járókelő, siető polgárok kö
zött, de egy külön kasztot alkotnak. 
Számukra semmi sem sürgős, mivel 
időmilliómosok, nem kell alkalmazkod
niuk a társadalm i normákhoz, mivel a 
társadalom m ár rég kitaszította őket. 
Egyetlen feladatuk a túlélés és a felvál
lalt rögeszméjük lehetőleg látványos ki- 
nyilvánítása.

A tanárem ber benyomását kel
tő Miáó, aki elmés eszm efuttatásait 
időnként egy-egy keserves nyávogással 
fűszerezte, az arisztokratikus megjele
nésű D artagnan, vagy a menyasszonyi 
ruhát viselő, örökké a jegyessét váró 
törpe m ár a múlté. Ók m ár átköltöztek 
a legendák világába, ahova valójában 
mindig is tartoztak.

Az időnként fel-, majd eltűnő bo
londos alakok közül, a rangidős nem 
lehet más, m int Lulu, a gyermek
arcú kretén, aki csak nemrég költö
zött át az Égi Kolozsvárra, m iután 
évtizedekig itt csetlett-botlott közöt
tünk. Télen-nyáron lobogó, földig érő 
nagykabátot viselt, amelynek zsebei 
kiflivégektől, perecdarabkáktól és fé
lig szopott cukorkáktól duzzadtak. Ez 
a kabát, amely jónéhány számmal na
gyobb volt az ő méreténél, olyan kel
lék, m int mondjuk Chaplin esetében 
a keménykalap és a sétabot. Donald 
kacsára emlékeztető harsány hangja, 
m ár messziről m agára vonta a figyel
met. Az esküvők és a tem etések örö
kös kliense volt, hiszen ilyen helyen és 
ilyen alkalm akkor mindig csurrant- 
csöppent valami szám ára is. Soha 
sem volt agresszív: a gúnyolódás leper
gett róla, fel sem fogta talán; ha fenye
gették, vagy bántották, igyekezett el
illanni. De kevesen bántották. Alig 
másfél méteres, imbolygó, kacsázó szi
luettje, am int megjelent valahol, mo
solyra húzta az emberek arcát. íme, 
itt jön Lulu, a mi bolondunk! Ilyenkor 
a polgárok kicsit felsőbbrendűbbnek, 
kicsit okosabbnak érezhették m agu
kat, m int az egykori uralkodók, akik
nek hivatalból k ijárt az udvari bolond. 
Aprópénzt, ételt, édességet szívesen 
elfogadott bárkitől és ilyenkor örömé
ben fejhangon énekelt. Viszont nem 
cigarettázott és soha senki nem lá tta  
ittasan. Szenvedélyesen szerette a gye
rekeket: leguggolt melléjük, megsimo
gatta  őket (amitől sok anyuka majd 
frászt kapott), dünnyögött nekik, és 
furcsa mód, a kisgyerekek soha nem 
riad tak  meg, hanem úgy tűnt, megér

je. Kovács István: 1969-ben szüle
tett Kolozsváron, dramaturg, jelenleg 
is itt él.

bölcs bolondok
te tték  a kedveskedő, de összefüggéste
len szavakat.

A Tábornok úr, egészen másféle 
eset. Magas, szikár alak, tiszti sapkát 
visel és lezserül, meztelen felsőtestre 
vett, félig kigombolt altiszti zubbonyt, 
amelynek mellrészén legalább húsz
harm inc kitüntetés ragyog (a kommu
nista  élmunkás csillagjától, egésszen 
a pionírparancsnok vállzsinórjáig), 
amelyeket rendszeresen és alaposan 
megtisztogat egy koszos zsebkendő
vel. Lovaglónadrágja és hosszúszárú 
csizmája, valam int katonaládája, fo
kozza a m ilitarista  külsőt. Egy feke
te, nagyterm etű, lompos kutya kísé
ri m indenütt. A Tábornok ú r kedvenc 
tartózkodási helye a Főtér. Ide ül ki 
dohányozni és ideológizálni. Erős, 
szűrő nélküli cigarettákat szív, egyi
ket a m ásik után , és egy lapos üveg
ből kortyolgat is hozzá valam i szíverő
sítőt. Feszesen ül a pádon, a bőrönd az 
egyik, a kutya a m ásik csizmája mel
lett hever. Élvezi a napsütést, és a jö
vő-menő sétálók megbotránkozott, 
vagy elnéző pillantásait. Mindennapi 
sziesztázó helye, a bábszínház udva
ra. Itt minden alaklommal végigbön
gészi a plakátokat, majd letelepedik 
az udvar egyik sarkában, katonaládá
jából előhalássza a zsebrádióját és mi
közben a híreket hallgatja, elfogyaszt
ja  szegényes ebédjét. A bábszínház 
udvarán mindig találn i, a gyerekek 
által eldobott fél szendvicset, alm át, 
vagy kekszet. Ezt az „égi m annát” ál
talában  felvágottal dúsítja, és m iután 
testvériesen megosztozik az elemózsi
án a négylábú kísérőjével, elszív még 
néhány adomány cigarettát, majd a 
zsebéből elővesz egy csergőórát, és mi
u tán  megállapítja, hogy a pihenő le
já rt, visszatér őrhelyére, a Főtérre.

A yettire emlékeztető, Rongyos La
ci, vulgáris megjegyzéseiről, átható bű
zéről és fejére, illetve a lábára húzott 
nájlonzacskókról ismeretes. Hatalmas, 
fekete fóliazsákokat cipel magával, ta r 
talm uk mindenki szám ára rejtély. Mac
kós alakja, a szám talan ruharétegnek 
köszönhető, ha levesz magáról néhány 
ruha-burkot (minden ruhadarabból leg
alább négy-öt réteget visel, kabátja vi
szont csak három van), cingárrá vál
tozik és védtelenné. Leginkább egy 
kivert, kóbor kutyára emlékeztet. Rej
tély, hogy miként tudja átvészelni a ke
mény teleket, tekintve, hogy mindig a 
szabad ég a latt tanyázik, ott, ahol ép
pen ráesteledik.

Volnának még sokan, akiket m éltat
lanul mellőzök most: a piros bundás, 
csomagcipelő Orosz Asszony, az opera
látogató, púpos Rigoletto vagy az ele
fántkóros, félelmetes, Arctalan Néne... 
Bolond bölcsek, bölcs bolondok.
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HELIKONSZÁNTAI JANOS
A hiba

Brédának, egy dévai ufó-leszállás 
emlékére

Egy szép napon Isten kapta magát, és 
megharagudott az emberiségre.

Az emberiség azon a napon 6 milliárd 
524 millió 238 ezer 101 egyedet szám
lált. (Egyed: Fii -  Önálló létű egy dolog. 
Áll, Növ -  Vmely fajta közül egy. Magyar 
értelmező' kéziszótár, I. kötet, Akadémi
ai kiadó, Budapest, 2002. A továbbiak
ban: A Szótár I.) Isten nem próbálkozott 
víz-, tűz-, lég-, föld- és egyéb özönök zúdí- 
tásával. A klasszikus módszerekkel ala
posan megjárta. Alaposan rábasztam, 
mondta. Az emberiség mind a 6 milli
árd 524 millió 238 ezer 101 egyede hal
lotta a dörgést. (Dörgés: Nagy erejű, 
mély, dübörgő hang. Mennydörgés. Biz: 
b. Jól ismeri vminek az elintézési mód
ját. Szótár I.) A süketek is. Az eseményt 
követően az emberiség már csak 6 mil
liárd 524 millió 238 ezer 098 egyedből 
állt. Egy 63 éves, szívbeteg éjjeliőr vég
zetes kimenetelű infarktust kapott. Egy 
54 éves, túlsúlyos villamosmérnök agyá
ban elpattantak az erek. Egy 32 éves, 
neurotikus könyvelőnő öngyilkosságot 
követett el. R. I. R Isten élvezte korlát
lan hatalmát. Ja, és a cethalra is rábasz
tam. Azon a napon egyetlen cethal sem 
élt már a Földön. Ha nekiállnék teremte
ni egyet, ezek azonnal levadásznák, és 
tessék. Szart se érne a munkám. Aznap 
sokat dörgött az ég. Az emberiség lélek
számú azonban nem csökkent tovább. Al
kalmazkodtak a helyzethez.

Isten szörnyű büntetést fundált ki. 
Kapta magát, és elhagyta a Földet. De 
nem úgy, tele reménnyel, ahogy Platón 
mondta. Hülye Platón, morogta. Hanem 
rendesen. Szépen bezárta az ajtót, zseb
re vágta a kulcsot, bevert egy szeget, rá
akasztott egy táblát, amelyen ez állt:

Elköltöztem.
Isten

És elment. Az emberiség meg kinyal
hatja. De nem nyalta ki. Minden ment to
vább, ahogy addig. Hülye Platón. Szeren
csére Isten nem szerzett tudomást erről. 
Túlságosan lefoglalta az Új Terv. (Terv: 
Jövőbeli cselekvést, annak idejét és mód
ját meghatározó elgondolás. Magyar ér
telmező kéziszótár, II. kötet, Akadémiai 
kiadó, Budapest, 2002. A továbbiakban: 
A Szótár II.)

Isten nekiállt, és keresett egy kedvé
re való kisbolygót valamelyik eldugott 
galaxis csücskében. És ha Isten neki
üli, akkor alapos munkát végez. Úgy 
elbújt, hogy még. A lehető legtávolabb 
az elvadult emberiségtől. A kisbolygó 
tökéletesen megfelelt a célnak. Koráb
bi tapasztalatain okulva, ezúttal való

ban tökéletes világ teremtésére készült. 
Semmit sem bízott a véletlenre. (Vélet
len: Előre nem látható, nem várt ese
mény. A Szótár II.) Vagyis magára. A 
Véletlen Én vagyok, szokta mondogat
ni. Igen, de agyonstrapálni se akarta 
magát. Dolgozik a faszom, vigyorgott 
kajánul. Valamivel korábban volt egy 
kedvenc népe a Földön. Ez a nép egy 
Rapa Nui nevű szigeten élt. Nem sok 
vizet zavartak. Csónakáztak, halász
tak, írogattak, festegettek, harcoltak, 
megették egymást. Egyszer aztán vala
melyiküknek eszébe jutott, hogy szob
rot kéne faragni Istennek. Ha már ked
venc népe voltak. Kőből ki is faragták 
a szobrot. De nem volt nyaka. A fő-fő 
szobrász elment egy bölcs öreghez, aki 
annyit mondott neki, hogy a szobor nya
ka vele van. A művész nem értette a vá
laszt. Megette a bölcset és elindult haza
felé. Útközben pisálnia kellett. Letolta 
ágyékkötőjét, kézbe vette a farkát, és

akkor rádöbbent, hogy a bölcsnek iga
za volt. Az öreget ugyan már nem tud
ta összerakni, de a szobrok attól a nap
tól kezdve igen jóra sikeredtek. Isten 
igen kedvelte választott népét. Sajnos 
idővel más népek érkeztek a szigetre, 
akik szintén Isten kedvenceinek ta rto t
ták  magukat, viszont puskájuk is volt. 
Nyalják ki, morogta Isten. Teremtett 
egy gépet, saját képmására, amely földi 
szemmel nézve hatalmas, csillogó farok
ra emlékeztetett, és elnevezte Magvető
nek. Na, ez majd dolgozik. Nekem meg 
marad az örök Hetedik Nap. A Magve
tő teremtőegységét úgy állította be, 
hogy bármilyen lényt alkothat, egy fel
tétellel. A teremtménynek folyadékból 
és gázból kell állnia. Ennek következté
ben a lény szerkezete változik, a Brown- 
féle mozgás rendje szerint. A Brown-féle 
mozgás intenzitása viszont a belőle, Is
tenből áradó hő függvénye. (Hő: Az ato
mok, ill. molekulák mozgási energiájá
ból összetevődő, melegként érzékelhető 
energia. A Szótár I.) Na, ezt jól kifun- 
dáltam. Mert, miként maga Isten, a be
lőle áradó meleg is örök. Ily módon a 
teremtmények szerkezete minden pilla
natban más és más, vagyis nem áll fenn 
a megszilárdulás veszélye. Amely mel
lesleg az akarat nevű vírus táptalaja. 
(Akarat: Az embernek az a képessége, 
amelyet a kitűzött cél elérésére irányu
ló tudatos törekvés jellemez. A Szótár
I.) Kapják be, ordította a változatosság 
kedvéért Isten. Eszébe jutott ugyanis

az elhagyott emberiség 6 milliárd 524 
millió 238 ezer 098 egyede. Azon a na
pon a földi teleszkópok fokozott kozmi
kus hullámtevékenységet észleltek. Az 
emberiség ugyan már 10 milliárd 316 
millió 867 ezer 257 egyedet számlált, 
de egy sem érzett az egészből semmit, 
mint rendesen.

Isten próbaképpen beindította a Mag
vetőt, és megfigyelte, amint a gép csino
san lekerekített csúcsába vágott résen át 
néhány buboréklény pattan ki. Megnyom
ta a kikapcsoló gombot, kicsit elszöszmö- 
tölt a beállításokon, hogy a hibának meg 
az egyvégtelened részét is kiküszöbölje, 
ismét bekapcsolta a gépet, hanyatt dőlt 
és nagy élvezettel vakargatni kezdte a 
hasát. (Hiba: A gondolkodás, a nyelv v. 
vmely tudomány szabályait megsértő vét
ség, tévedés. A Szótár I.) Dolgozik a fa
szom, mondta nevetve. A Magvető pedig 
dolgozott, halkan és szünet nélkül, hi
szen tökéletes gép volt. A bolygón vígan 
szaporodtak a lég- és cseppfolyós nemű 
lények.

Egy másik szép napon Isten arra  éb
redt, hogy valami nagyot koppan a hom
lokán. Kinyitotta mindhárom szemét. 
Aztán megdörzsölte őket, és megint. De 
nem hitt nekik. A szemek eddig is átver
ték. (Szem: a látás érzékszerve. A Szó
tá r II.) Lapos, ezüstösen csillogó, legin
kább Petri csészére emlékeztető űrhajó 
lebegett az orra előtt. (Petri csésze: Bak
tériumok, sejtek tenyésztésére szolgáló 
széles, hengeres üvegedény. A Szótár 
II.) Isten behunyta szemeit. Remélte, 
hogy álmodik. Gyakran remélte, hogy 
az emberiséget is csak álmodja. De 
nem. Lehet, hogy mostanában többet 
fantáziálok? Nem felelt senki. Résnyi- 
re nyitotta harmadik szemét. A jármű 
zsilipkapuja sziszegő hang kíséretében 
félrecsusszant, és egy űrruhás ember 
éviekéit elő. Siklott egy ideig Isten orr
nyerge felé, aztán a ruháját a hajóhoz 
kapcsoló köldökzsinór visszarántotta. 
Finomabban, hé. Isten hallotta a han
got. Dörögni kezdett a fejében. Az ű r
hajós végül megállapodott a harmadik 
szem magasságában. Jó napot. A nevem 
Csárlész Somogyi. Telepes vagyok.

Isten megdöbbent. Tudni kell, hogy 
ilyen esetben megáll az idő. (Idő: a 
valóságnak az a vonása, hogy azt egy
más után köv. mozzanatok összefüggő 
folyamatának, történésnek fogjuk fel. 
A Szótár I.)

Csárlész Somogyiról azt kell tudni, 
hogy az emberiség vele valamilyen for
mában ismeretségben álló része gyerek
kora óta furcsának tartotta. Eleinte leg
inkább azért, mert egyszer párbeszédet 
folytatott Istennel. Isten graffiti alakjá
ban jelent meg a kis Csárlész előtt, az 
óvoda épületének falán. Akkoriban na
gyon divatos volt ez a graffiti, miután 
valaki igen szellemesnek találta az Is
ten házának ajtajára kiakasztott tábla 
szöveget. (Isten háza: istentisztelet cél
jára  való nagy épület. A Szótár I.) A pár
beszéd így hangzott:

-  Mennyit adjak, hogy elrontsd Marci
ka traktorját?

1Q A KilometriK
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— Nyald ki.
Később Csárlész rászokott, hogy min

dent fordítva csináljon, mondjon és gon
doljon. (Fordítva: a meglevővel, a szo
kásossal v. az előzővel ellenkezőleg. 
A Szótár I.) A módszert egy indiános 
könyvből tanulta. Az emberiség 7 milli
árd 899 millió 109 ezer 877 egyede közül 
akkoriban elég kevés volt az indián. Ta
lán azért, mert ó'k nem akartak mindent 
fordítva csinálni, mondani és gondolni. 
Abban az időben a gyerekek a természe
tes számok sorát tanulták az iskolában, 
egytől tízig. így:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Csárlész és megtanulta. így:

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Ezért sok rossz jegyet kapott. Később 
ugyanezért sok jó jegyet kapott. Aztán ti
zennégy és fél éves korában kiesett har
madik emeleti lakásuk erkélyéről. A har
madik emeleti lakások erkélyeit nem 
úgy tervezték, hogy valaki kiessen ró
luk. Csárlész nem is akart kiesni. Emel
kedni akart. Következetes volt. (Követ
kezetes: elvet, módszert, stb. ingadozás, 
eltérés nélkül követő, ill. annak minden
ben megfelelő. A Szótár I.) De a gravi
táció azután is működött, hogy Isten el
költözött. Csárlésznak nem lett semmi 
baja. Azazhogy lett, de utóbb nem bizo
nyult bajnak. A földdel való érintkezés
kor agyának két féltekéje egytized mil
liméterrel közelebb került egymáshoz, 
miáltal Csárlész valóságos lángésszé vál
tozott. Másodpercek alatt oldott meg ma
tematikai feladatokat, melyeken több 
neves tudós hónapokon át rágódott. 17 
évesen megcáfolta Einstein relativitás- 
elméletét. (Relativitáselmélet: A testek 
mozgásának egyetemes vonatkozásaival 
s a térrel és az idővel mint az anyag álta
lános létformáival foglalkozó e. A Szótár 
II.) Tizenhét évesen és egynaposán meg
cáfolta a cáfolatot. Két testvére, Marcsi- 
ka és Marcika igyekezett követni példá
ját. Kiugrottak az erkélyről. Marcsika 
palacsinta lett. Marcika elmegyógyin
tézetbe került. Traktorja az eséskor 
összetört. Ezt Csárlész jó ómenek tekin
tette. Marcikáról ennyit kell tudni. Mar
csikéról ennyit sem.

Egy világhírű kutatóintézetben több 
kísérletet végeztek Csárlész agyán. Az 
eredmények szerint Csárlész Somogyi 
agya az esés következtében úgy visel
kedett, mintha összedugta volna magát 
magával. Ezáltal a megszokott kettő 
helyett kapacitásának 99,8 százalékát 
kezdte el használni. Némi tréning után 
a szuperagy tulajdonosa elérte, hogy ké
pes volt látni a jövőt. (Jövő: az ezutáni 
idő. A Szótár I.) Egész pontosan 17 má
sodpercnyit látott belőle. Körülbelül 
ennyi időre van szükség, hogy a csontgo
lyó megálljon, miután elhagyja a krupié 
markát. E tehetsége folytán Csárlész So- 
mogyi jelentős vagyonra tett szert. (Va
gyon: vkinek, vmely jogi személynek a

tulajdonában levő anyagi javak s a ve
lük kapcs. jogok összessége. A Szótar II.) 
Egy ideig földi dolgokba fektette pénzét, 
ám élete virágkorában elfordult tőlük. A 
mennyei dolgok kezdték érdekelni. Épí
tett egy Überglobal Co. nevű gyárat, 
ahol hatszázötvenkét tudós, mérnök és 
munkás űrhajókat állított elő. Létreho
zott egy Mapagalaxy Labs nevű válla
latot, ahol száztizenkét tudós, kartog
ráfus és munkás űrtérképeket rajzolt, 
szerkesztett és nyomtatott. Megalapított 
egy Pervadvert Inc. nevű reklámügy
nökséget, ahol egyetlen szakértő, maga 
Csárlész Somogyi dolgozott. Az ügynök
ség egyetlen reklámot gyártott. Az embe
riség 8 milliárd 411 millió 676 ezer 233 
egyede bárhonnan láthatta a reklámot, 
ha éppen nem volt fedél a feje fölött. A 
hajléktalanok előnyben voltak valami
lyen otthonnal rendelkező embertársa
ikkal szemben. A reklám az égen jelent 
meg. Ez volt a szövege:

Helyszűkében szenved? Nézzen fel.
A határ a csillagos ég.

Úrtelepes-programj át népszerűsíten
dő, Csárlész Somogyi ország-világ előtt 
kijelentette, ő maga vág neki elsőként a 
csillagoknak, hogy megtalálja az Új ígé
ret Földjét. Minden jelentős televízió, rá
dió, sajtóorgánum jelen volt, amikor So
mogyi űrhajója, a Phallus Dei a levegőbe 
szökkent, kilyukasztotta az atmoszféra 
hymenjét és behatolt az ég mélyébe. A fel
emelő képek láttán az emberiség 9 milli
árd 645 millió 111 ezer 001 egyede egy

futó pillanatig büszke volt arra, hogy az, 
ami. (Büszke: akit vmi miatt [jogos] ön
érzet, jóleső érzés tölt el. A Szótár I.)

A Phallus Dei intergalaktikus bolygó
lokátorának memóriájába táplált ű r
térképek tanulmányozását követően 
Csárlész Somogyi választása az XXX- 
696 galaxis WC 312-es bolygójára esett. 
Megadta a koordinátákat a lokátor ve
zérlőegységének, hátradőlt és nagy él
vezettel vakargatni kezdte a hasát. Az 
említett másik szép napon arra ébredt, 
hogy valami nagyot koppan a homlo
kán. Kinyitotta mindkét szemét. Téve
dett. A homloka volt, ami koppant. Az 
intergalaktikus bolygólokátoron. Ponto
sabban a billentyűzeten. Még pontosab

ban, a billentyűzet Mindent töröl gomb
ján. Csárlész Somogyi megdöbbent. Az ő 
döbbeneté azonban nem befolyásolta az 
idő múlását. Bekapcsolta az űrhajó mo
lekuláris szenzorait, és kiadta a paran
csot: Értelmes lény keresése. (Értelmes: 
gondolkozni tudó. A Szótár I.) A keresés 
eredményeképpen 1 perc 43 másodperc 
alatt rátalált Istenre, az eldugott gala
xis csücskében levő kisbolygó fölött. A gé
peknek két percre lett volna szükségük 
a találathoz, de Csárlész jövőlátó képes
sége 17 másodpercet megspórolt nekik. 
(Gép: energiát átalakító v. munkavégző 
szerkezet. A Szótár I.)

Csárlész a következő kérdést intézte 
Istenhez:

-  Elnézést, nem tudja, merre van a 
WC 312-es bolygó?

Nem érkezett válasz. Pedig ezúttal Is
ten nem graffiti alakjában jelent meg 
Csárlész előtt. Csend volt, csak a Magve
tő halk zümmögése hallatszott. (Csend: 
az az állapot, amelyben hang, zaj nem 
hallatszik. A Szótár I.) A helyzet kezdett 
kínossá válni. Csárlész Somogyi megkö
szörülte a torkát.

— Mi a véleménye Amal Laala művésze
téről? Tudja, az a nő, aki különböző nagy- 
vállalatok küszöbére hányja műveit. Szó 
szerint. Az emberiség túlzott fogyasztá
sának ábrázolásaként. Szerintem zseni. 
Megvettem az összes munkáját, melyeket 
vállalataim küszöbén alkotott.

A Magvető leállt. Egy tökéletes gép
nek is vannak határai. Az isteni meleg 
elillant. A Brown-féle mozgás megszűnt 
odalent. Csárlész Somogyi kis ideig 
bámulta még a kisbolygó fölött elnyúló 
hatalmas, mozdulatlan testet, aztán vál
lat vont, belebegett az űrhajóba és elhú
zott. A Magvető teremtményei ott álltak, 
amilyen alakban éppen foglyul ejtette 
őket az isteni döbbenet. A mennyekből 
zuhogott rájuk a szabad akarat.

Egy harmadik szép napon Isten fel
ocsúdott meglepetéséből. Kisbolygóján 
épp egy kígyószerű lények alkotta civi
lizáció uralkodott. A magukat A Nagy 
Rozsdás Farok Választott Népének neve
ző lények ez idő tájt éppen a szárnyas ro
dodendronok leigázásával foglalkoztak, 
hogy általuk meghódítsák a levegőeget. 
Istenként tisztelték a Magvetőt. (Isten: 
a világ teremtője, fenntartója, a legtöké
letesebb személyiség. A Szótár I.) Isten 
hirtelen mindenre emlékezett. Dühösen 
rácsapott a bolygóra, pozdorjává zúzva 
mindent, ami rajta élt és mozgott. Nyal
játok ki. Ezúttal úgy is lett. Aztán kapta 
magát, és eltűnt. Csak úgy.

Nem sokkal ezután megérkezett a 
Földre az első hír a távoli WC 313-as 
bolygóról. Lángoló feliratok borították 
el az eget. Az egész emberiség láthatta 
őket. Az emberiség 14 milliárd 579 mil
lió 343 ezer 897 egyede ezt olvashatta, 
amennyiben felnézett:

Mennyből a kőolaj!
Gallonja csupán egy cent. Ne hagyja ki.
A WC Trust és Csárlész Somogyi, az 

Ön motorja!
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FILIP FLORIAN

A kisujj ak
Harmadik fejezet
1.

Először a mutató ujját emelte magas
ra. És a vágásoktól barázdált ujj, mint 
száraz hal a szélben, néhány pillanatra 
megállt a levegőben, a halánték előtt, az
tán rándult egyet, annyira határozottan, 
hogy a szalmakalap pereme is belereme
gett. Röviddel e gesztusok után (melyek 
megtisztító, emlékeztető, megrovó, meg- 
jósló, megbocsátó és számtalan más jelen
téssel bírtak) tisztán hallhatóan kimond
ta: háromszor ereszkedett le Szűz Mária 
az égből, hogy Onufrie lássa az ő támaszát 
és bizalmát. A hangja ugyanúgy szólt min
den esetben, se vidámabban, se komorab- 
ban, nem sietett, nem nyújtotta el jobban. 
Számtalanszor elmondta ezt naponta -  
reggelente, amikor egy bádogtrombitával 
ébresztette a túlságosan édesen alvó ina
sokat, valamivel később, amikor az ecse
teket és festékeket készítette elő, amikor 
spaklikat, vakolókanalakat és egyebeket 
osztott szét a segédek között; ebéd előtt 
és ebéd után, amikor nehéz tenyerét a 
perselyre is figyelő látogatók fejére he
lyezte áldón; napnyugtakor, ha mindenki 
letette a munkát és összegyűltek egy pi
láf, egy főzelék vagy egy gombapaprikás 
körül. Elmondta éjszaka is, már egyedül, 
az esti ima és a lefekvés előtt, a kilenccsú- 
csú fenyőfa mellé eszkabált kalyibában, 
és a szomszédságában álló kápolnában. 
Olyankor fenyegetően rázta ujját a nap
nyugati fal felé, mert úgy hitte, hogy a 
rossz szellemek az ikonok és a lámpás bal 
oldalánál törnek elő.

2 .

Mennyi mindent kell megmagyaráz
ni! Netalántán még azt is: miért hord, rá
adásul széles karimájú szalmakalapot az 
atya, hiszen a nap se éget mindig, az év 
pedig hosszú és tömve évszakokkal. Min
denekelőtt tudni kell, hogy hatéves korá
tól (ez hozzávetőleges életkor, hiszen sen
ki sem képes pontosan megállapítani egy 
folyóparton talált gyermek születésnap
ját), egy őszi vasárnaptól kezdve, amikor 
először volt vásárban, nem já rt soha töb
bet fedetlen fővel. Látott ott hintát, or
rukban karikát viselő medvéket, festett 
orcájú nőt, aki nyakára tekeredő kígyót 
hordott meztelen hasán, egy háromfejű 
sárkánynak öltözött férfit, aki bármikor 
készen állt tüzet fújni az orrlikán keresz
tül, két aranyos lovacska, az egyik ká
vébarna foltokkal és szőke sörénnyel, a 
másik meg kócos állal, és térdtől lefelé hi
hetetlenül szőrösen, néhány hatalmas, ho
mokkal töltött bivalybőr zsákot, amelyek

be minden keménykötésű fickó bele akart 
ütni, egy szájkosaras párducot, lábán fe- 
gyenclánccal, kereskedőket, pultokat és 
mindenféle sátrakat, egy alkalmi kuglipá
lyát, gólyalábakon járó törpét, egy csomó 
szájtátit, egy faállványnak támasztott 
bárkát, amelyet hússzemélyes hintának 
használtak, cigányokat tucatjával, egy 
szoknyácskákba öltöztetett bodrikutyát, 
aki a harmonika ritmusára vonyított, és 
néhány asztalt, melyeken egyre csak ka
varogtak a kártyák és a gyűrött bankók, 
és valahol, mindezek között (ez ragadt 
meg leginkább az emlékezetében, hiszen 
istállókban, padlásokon, kukoricásokban 
és ólakban tért nyugovóra, ezért ahol 
csak tudott, gondolt a saját bőrére is) egy 
öregapó, aki poloskák, kullancsok, bol
hák és tetvek elleni porokat árult. Evett 
egy szív alakú mézeskalácsot és ivott rá 
kölessört, amit egy kofától kapott aján
dékba, de az egyetlen dolog, amit azon a 
napon megértett, (bár a vásárban éppen 
az ellenkezőjének látta volna hasznát) az 
volt, hogy senki sem nevet már rajta, ha 
van egy fejfedője. Hajnalban, már indulni 
készültek a vásárra, amikor Vuta anyó, 
motyogva megállt az udvar közepén, a 
tornácig ment (de mert visszafordult az 
útból, először persze hármat köpött a 
mejje közé), egy darabig kutakodott az 
egyik ládában, aztán megviselt kalapot 
kotort elő, és a fiú fülébe húzta. Nem tud
ta meg soha, hogy szánalomból cseleke
dett így az öregasszony, vagy ez volt a fi
zetség azért, mert tizenkét kilométert 
cipelte a mezőn keresztül a mogyoróbél
lel és cukor-kakasokkal tömött zsákot, 
vagy csak azért, hogy ne legyen kára a 
fiú furcsaságából. Akárhogy is lett volna, 
ő úgy vette mint a legjobbat a világ leg
nagyszerűbb dolgai közül. Ahogy vissza
tértek a faluba, gondosan rendbe szedte 
a kalapot, anélkül, hogy a posztó zsíros 
fénye különösebben zavarta volna; a hir
telenjében talált piros cérnával megfoltoz
ta, ahol már kirágta a moly, a varrásokat 
megerősítette, leszedte róla a pihéket, és 
beszűkítette, amennyire csak bírta, hogy 
ne csússzon folyton a szemébe. Nem vált 
meg tőle nyolc esztendőn keresztül, s 
csak éjszaka vette le, miután megbizonyo
sodott róla: senki sem leskelődik, hogy a 
haját láthassa. Nagy ritkán, ha a kalap 
már kicsinek bizonyult, lazított a varrato
kon -  nem mintha vízbe esett volna (mos
ni egyáltalán nem mosta, csak az esők áz
tatták meg olykor), inkább azért mert ő 
maga nőtt megállás nélkül, anyag volt bő
ven, hiszen a megboldogult nagy fej volt 
a szó minden értelmében. Üstökének nyí
rásával ebben az időszakban sem hagyott 
fel, naponta többször is lenyírta a feje búb
ját, megbújt valahol, bárhol, ahol védve 
volt a többiek pillantása elől. Mindig ott 
volt a zsebében az olló, ami most is meg
van, amikor már Isten Szent Anyjának 
kegyes tiszteletére épít kolostort, annak 
a tiszteletére, aki háromszor ereszkedett 
alá, hogy támogatást és bizalmat adjon-,

egy ollót, ami ócska volt már a kezdet kez
detén, és még ócskább most -  amit Nae 
atyától kapott, attól, aki a Tarajos nevet 
ráragasztotta. Azt is nehéz megállapíta
ni, hogy az olló ajándék volt-e egykoron, 
vagy fizetség, mert kirázta és kisulykolta 
a sárga paszulyhüvelyeket, melyekből ő, a 
kisgyerek, 1931 szeptemberének egy szer
dai napján, kiválogatott vagy tíz vékányi 
tiszta, fehér magot, hogy a papnénak már 
rögtön volt mit főzni. Mindenesetre, a fel
nőtté cseperedett gyermek szívében és 
emlékezetében ez is jó cselekedetként ra
gadt meg, mint az élet legjobb cselekede
tei közül való, még akkor is, ha Nae atya, 
már jóval azelőtt Tarajosnak hívta, hogy 
a templom mellé fogadta és Gherghének 
keresztelte volna, ahogy ezt a Turtucaia- 
nál elhunyt testvére emlékére akarta az 
a nő, aki pelenkák között talált rá a folyó 
partján, s aki, ha másért nem, már ezért 
megérdemelte, hogy fogadott anyjának te
kintse. De Tarajosnak nevezte minden
ki, senki sem szólította Gherghének, még 
aki rá talált, még ősem, akijárni tanítot
ta, és aki, amikor nagyjából tizenkét éves 
és férfi volt már, az Úr házába vitte, hogy 
ne maradjon pogány. De, attól a pillanat
tól, hogy Vuta anyótól megkapta a kala
pot, egészen addig, amíg elhagyta a falut, 
a csúfnév egyre inkább számított becsüle
tes névnek, minden bántó él nélkül. Mind
ez néhány eseménynek volt köszönhető: 
a vásár után egy este, hatalmas lapát
tenyerével betörte az egyik száját, beszí
nezte egy másik orrát, és egy életre meg- 
görnyesztette a harmadikat a legények 
közül, akik azzal szórakoztak, hogy le
verjék fejéről az elnyűtt posztódarabot. 
Amikor nyolc hónappal később a részeg 
felcser, aki meglehetősen kába volt egy 
halotti tor után, arra vetemedett, hogy 
magához szorítsa és a kalapot a sáncba 
dobja, Tarajos úgy megharapta a kezét, 
hogy négy kapocsra volt szükség azon
nal; máskor, egy hideg, végeérhetetlen 
esőkkel rakott őszön, miután Nifica meg
próbálta a kocsma csillárjára kötözni Ta
rajos kalapját, és megfogni rakoncátlan 
hajtincsét, érthetetlen módon leégett az 
egyik mezőn hagyott szénakazla; minden
esetre, éppen megkeresztelése napján, 
amikor először húzott fehér inget, egy in
get, ami valaha a néhai, Turtucaia-nál 
elhúnyt Gherghe tulajdonát képezte, Ta
rajos benyomta különösen hosszú, akkor 
még forradásmentes mutatóujját Sorica 
mama balfülébe (félig süketen hagyva), 
mert az torka szakadtából kiabálta, hogy 
nem engedhetik a templomba a Gonosz 
szolgáját. A Sorica mamás epizód után 
már senki sem kötött bele a kalapjába, 
annak ellenére, hogy kíváncsi tekinte
tek elől rejtve, a taréj, ez a nagyon sűrű, 
két centivel a homloka fölött burjánzó haj- 
tincs, négy óránként nagyjából húsz cen
tit nőtt és négy óránként, az óramű pon
tosságával le is vágta, akárcsak most 
(amikor már nincs szó sem a Tarajosról,
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sem a megkeresztelt Gherghéről, hanem 
csakis Onufrie szerzetesről).

Abban a síkvidéki faluban (amelyet, 
a derült égből jött elhatározással, tizen
öt évesen hagyott el végleg, egy forró és 
poros reggelen, amikor az égen felhők he
lyett seregélyek sürögtek), számtalan tör
ténet kerengett az ó'jól elrejtett tarajáról. 
Volt, aki azt mondta: a csecsemőnek sörte 
nőtt a fején haj helyett, s hogy az édesany
ja attól a tincstől fogva dobta a folyópart
ra, a Jóisten pedig megjelölte e förtelem 
helyét. A másik értelmezés szerint, és eb
ben hitt vakon Sorica mama is: ahova az 
ördög egyszer beteszi a lábát, hogy a gye
henna égesse meg, ott semmi sem marad
hat tisztán, tudhatta a szegény asszony, 
bárki lett is volna, miért vált meg gyer
mekétől.

Akik nem feledkeztek meg arról, hogy 
Szent Illés után két nappal találtak a Ta
rajosra a folyóparton, ahogy elnyúlt mint 
egy tök, úgy vélekedtek: az isteni kegy és

a próféta jótéteményei, mert hiszen a po
ronty nem tudott se mászni, se felülni, 
mind az ő hajába gyűlt, ahelyett, hogy az 
uborka és paradicsom, meg a búza és az 
árpa között oszlott volna el. Silca anyó 
(mindenki hozzá járt, ha valami komo
lyabb baja volt, nem is törődve a felcser
rel), aki a füvekből, virágokból és gyöke
rekből a jót és a rosszat is előhozta, azt 
mondta, hogy a Tarajos haja (nagy buzga
lommal kutatott a négyóránként vágott 
tincsek után, és csak nagy ritkán já rt sze
rencsével) mindennél jobban gyógyítja a 
reumát, ami azért van, mert a sűrű haj- 
tincs-taréj nem a bőrből nő ki, de a kopo
nyacsontból, ha ugyan nem egyenesen az 
agyvelőből. Nae pópa, akit annyiszor von
tak kérdőre e témában, teljesen elégedett 
volt a fiúval, nem csak paszuly kirázás
ban és sulykolásban, de a szilvaszedés
ben, búzás és málézsákok rakodásában,

krumpliszedésben, lóvakarásban, kos be
fogásban, szemétgyűjtésben és -égetés
ben, szőlő kacsolásban, birkanyírásban 
és rengeteg egyéb munkában is, így a pó
pa általában megelégedett azzal, hogy 
megállapította: az Úr útjai kifürkészhe- 
tetlenek. Egy Virágvasárnapon ismét kör
bevették a hívő asszonyok, hogy nyilatko
zatra bírják (kiáltozva és gesztikulálva 
szorították a templom ajtajához, egyre- 
másra izzadt homlokukra csúszó kendői
ket igazgatva), ettől az arca zöldes fehér
re váltott, majd rákvörösre, aztán újból 
zöldes fehérre (arca, a keskeny homlokkal 
és erős állkapoccsal hatalmas kacsatojás
ra emlékeztetett egy pillanatra), és kije
lentette, hogy A Leprásnak Adott Csók a 
Szentírás legfontosabb tanítása. Egyéb
ként a pópa ezután megkereste a gyere
ket a tömegben, karjába vette, levette a 
kalapját (ez volt az egyetlen alkalom, ami
kor békésen tűrte, hogy a feje fedetlen) és 
forrón megcsókolta a rakoncátlan hajtin

cset, ami már megközelítette a vágás előt
ti maximális húsz centimétert. Kékes-fe
ketén csillogott a napfényben, olyan 
hetykén mint egy ecset, melynek látvá
nyától a tömeg felhorkant, a nők pedig le
nyugodtak. De ennek a még sosemvolt 
tincsnek a története, a története, és nem 
a legendája, a maga tiszta, keresztény ki
találóktól és eretnekségektől mentes for
májában (egy forma, amelyhez csak na
gyon kevesen érnek el szülőanyjuk 
hiányában), valami egészen más. Az egé
szen fiatal Stanca, a meglehetősen üres 
kelengyetartóval és szellős ruhatárral bí
ró leány, akinek egy halott apja és öt test
vére volt, de egyébként egészen a dereká
ig érő szőke copfjai, szép tánca, gyors, 
dévaj pillantásokat előcsaló mosolya — 
egyhetes szerelmi kalandjai egyikén ter
hes maradt egy csendőrtől, aki a fogadó
ban történt gyilkosság miatt érkezett a

lány dombvidéki falujába. Az embrió se
hogy sem akart kijönni a méhéből; hiába 
a forralt fenyővíz, a bojtorján leve, a teá
ba áztatott ribizli, így hát, nem sokkal 
Húsvét előtt Buzáu-ba szökött, onnan az
tán egy-egy szekérrel, vagy gyalog, ahogy 
éppen alakult, egészen Brailáig, ahol -  
úgy tudta -  az apja egyik húga él, akit 
még életében nem látott. Nem találta 
meg. De őt, aki éhes, koszos, kimerült és 
ijedt volt mint egy kóbor kutya, megtalál
ták a törökök, akik egy gabonasilót őriz
tek. Fekhelyet készített magának egy né
hány méter magas búzakupac tetején, és 
a tenyere hajlatába gyűjtve falni kezdte 
az aranyló, kemény szemeket. És Allah 
kegyes olykor, nem mint a mi Atyaiste
nünk, de még ő is jó lehet, ha egy szeren
csétlen teremtés megmentéséről van szó, 
aki, két-három nap múlva, néhány forró 
fürdő és emberhez méltó étkezés után, 
aranyos és szorgalmas, mosolygós és alá
zatos leánykává alakult át. Valamivel ké
sőbb űzték el, amikor a hasa nagy és za
varó lett. Meleg, szelíd ősz köszöntött be, 
így sikerült életben maradnia a mocsa
rak, pocsolyák és nádasok között, és meg
tanulta, miként lehet megfejni az elva
dult tehenet is, ha a borját egy nyárfához, 
vagy fűzfához kötöd, hogy lehet a ráko
kat partra csalogatni a bomló hús szagá
val, mint is lehet egy-egy tenyérnyi ká
rásszal öreg harcsát az örvénynél kifogni, 
s hogy a nyakában hordott ezüst kereszt
tel hogy is lehet különbséget tenni a jó és 
a mérges gomba közt. A hetedik hónapba 
ért, és nem vágyott semmire, ami nem ke
rült a szeme elé, de, amit maga előtt lá
tott, azt kívánta tiszta szívéből; remegett, 
könnyezett, sikoltott, fetrengett a zsíros, 
dögszagú és mentaillatú földön, térden 
állva könyörgött, térdéig érő haját tépte 
és összemarta az arcát egy kis kacsamá
jért. Mindez azután történt, hogy egy vad- 
kacsacsapat útban telet nem ismerő ottho
na felé, valami érthetetlen okból megállt 
egy pillanatra az ő hevenyészett kalyibá
ja előtt. Kékes-feketén, tréfás bóbitákkal, 
finoman és csodásán zajongva, olyan so
kan, hogy az ég is elsötétült, mikor a mo
csarak fölé emelkedtek. Ahányszor csak 
felszálltak, nem sejtve, hogy végleg elre
pülnek, vagy csak helyet változtatnak, 
langyosabb vizet és halrajokat keresve -  
ökölbe szorította a kezét, akkora dühhel, 
hogy tenyeréből kiserkent a vér a körmei 
alatt. Volt a szigeten -  a város felőli, távo
li, homokos részen — néhány ház, és lakói
val kereskedett is olykor-olykor; ikrát 
adott zsinórért és horogért, gyufáért ra
koncátlan lovakat szelídített, inge alját 
több kiló szederrel rakta meg, és egy liter 
gázzal tért meg. Ezektől a komor és hall
gatag emberektől, akik úgy néztek rá, 
mint egy madárijesztőre, s akik mindegy
re becsapták és megalázták -  tőlük szere
zett két veder törkölyt, ami ott maradt ku
pacban egy pálinkáskazán mellett. Egy 
hosszú, még mozgó, méteres csukát adott

» » >  folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról 
nekik cserébe. Egész délután, mint olyan 
lány, aki megtanulta levenni a szálat a se
lyemhernyók gubóiról, hogy szőjön a hábo
rúban és kalácsot süssön a torra; az egy 
héttel korábban egy őzgidáért kapott ócs
ka hálóval fogott apró halak -  pirosszár- 
nyúak, dévérkeszegek és ezüstös balinok, 
sügérek és lapos keszegek -  százait töl
tötte meg a sokáig erjesztett és desztillált 
cseresznyeszilvával. Napszálltakor meg
leste az egyik apró, szélcsendes tavon nyu
govóra térő, már bóbiskoló, csak nagy rit
kán és akkor is elernyedten hápogó 
vadkacsákat, akik voltak talán ezren is. 
Stanca (a szíve alatt hordott gyermek 
nem ismerte az anyja nevét, habár a Ta
rajos vágyott rá, hogy megtudja, bár 
Gherghe már kevésbé, Onufrie pedig egy
általán) hangtalanul, magát combig be
nedvesítve és besározva közeledett, átsur
ranva az éppen zöldellő nádhajtások 
között, és vékony rétegben a vízre terítet
te alkohollal átitatott apróhalait. A ka
csák nem vették észre, ő pedig várt álmat
lanul, egy hosszú éjszakán át, és egyre 
csak arra gondolt és azért imádkozott, 
hogy sikerüljön a terve, miközben a po
ronty úgy vergődött odabent, mint addig 
még soha. Reggel, amikor már szinte fel
kelt a nap, és a ritkuló, folyó feletti köd vé
kony csíkokra esett szét, óriási szárny
csattogás közepette, a vadkacsacsapat 
végleg elrepült. Egyáltalán nem bánta, 
mert negyvenkilenc részeg kacsát szedett 
össze. Felvágta őket, és nyersen falni 
kezdte a májukat; volt ugyan gyufája és 
aprófája, de a türelme teljesen elfogyott.

Lemosta szájáról és arcáról a véres 
csíkokat, és eladott mindent, amit csak 
összegyűjtött, a halászhálót, a gázt, a 
pokrócot és a füstös fazekat, csak hogy 
egy bárkával átjusson a Dunán, és elin
dult gyalog a már puszta és leégett me
zőkön át dombvidéki szülőfalujába. Va
lahol útközben, egy akácfa-ligetben, fiút 
hozott a világra. Egy fehér vászonba ta
karta, amit naponta kimosott, még a 
braila-i gabonasilónál töltött idő óta, és 
kitetette a napra, egy ágakból és fűből 
készült ágyra, éppen egy folyó partján. 
Észre se vette, hogy a gyermeknek akko
ra hajtincs díszeleg a feje búbján, amek
kora a feje.

Miután egy szinte új sapka teljes és 
egyedüli birtokosává vált (cum specios, 
mondta a foc§ani-i bíró, akinek kitisztítot
ta az ereszt, és két szekér fát is összehaso
gatott), Gherghe megvált a kalaptól, ami 
olyan kemény volt már, mint a bádog. A 
kapott fizetség, a tetőre mászásért és a fa
vágásért kapott fizetség, nem volt vélet
len, ő maga követelte ki a sok tekintetben 
Nae pópára emlékeztető, testes, pirospozs
gás arcú férfi legnagyobb meglepetésére. 
Talán az azt követő télen, amikor a hasá
bok már lángoltak a vaskályhákban és a 
kandallókban, s amint az várható volt, a 
fáskamrából előkerült néhány vaskos, ké
kes-fekete hajtincs, a bíró esetleg megér

tett valamit a fiú kívánságából, de mit 
számított már ez akkor. A Vuf a mamától 
kapott kalap nem a szemétbe került, ha
nem még azon az estén, viharverten és 
kopottan, ahogy volt, a Szűzanya temető 
egyik, mind a négy sarkán angyaloktól 
őrzött, gondosan óvott sírköve alá. 1941 
szeptember 14-én Foc§ani fölött vöröses
lila volt az alkony, szelet, vagy talán vi
hart jelezve, de ő nem látta az égbolt szí
neit, vagy ha mégis, nem volt szeme 
hozzá. Megállás nélkül járta az utcákat 
(a keresztnevét viselve, mert a Tarajosról 
már nem is lehetett szó, az Onufrie pedig 
még képzeletben sem létezett) és olykor
olykor megtapogatta a fejét, mert a homlo
kán és halántékán már nem érezte a meg
szokott szorítást. A kockás, finom 
nemezből készült sapót majdnem egy évig 
hordta, addig amíg azt a várost, és min
den várost amelyen keresztülhaladt, el
kezdte hidegnek, képmutatónak, sőt ellen
ségesnek érezni. Megállás nélkül 
vándorolt, öntudatlanul is egyre csak 
észak-kelet felé haladva, mert arrafelé a 
történelemnek köszönhetően megnőtt a 
tér és volt elég hely a továbbhaladásra.

Megállóit Ne a mi kolostoránál is, nem a 
helységnévből következő, a Marsall szá
mításai és tervei előtti tiszteletadásként, 
csupán, hogy behúzódjon az eső elől, ami 
már bőrig áztatta. És ott is maradt. Kez
detben, még hónapokig őrizve a sárga- és 
zöldkockás sapkát, mely egyértelműen bi
zonyította, hogy a bíró hajdanán golf-játé- 
kosi babérokra tört, a fiú nem volt több 
egyszerű szolgánál, aki a kövér legelőkre 
kísérte a kolostor csordáját, kitakarította 
az istállót, lekaszálta és boglyába rakta a 
szénát, teheneket fejt, a fiatal bikákat 
egy görbe kés és egy izzó vasrúd segítsé
gével békés és szófogadó ökrökké változ
tatta  át. A Caliop atyánál tett első gyóná
sa után (aki hosszú ideig a gyóntatója

maradt, még azután is, hogy a Marsallt 
kivégezték, a Királyt lemondásra kény
szerítették, és az első Főtitkár államosí
totta az ipart), Gherghe-t a kolostor apát
jához hívták. Radifir apát saját ujjaival 
kívánta megérinteni, és a saját kanócvá
gó ollójával akarta levágni a húsz centi 
hosszúságú tincset, hogy egy napon át, 
minden negyedik órában ellenőrizze növe
kedését, megpróbálva elégetni, hogy leel
lenőrizze, vajon pörkölt disznó szagát 
árasztja-e, ami azt jelentette volna, és azt 
is jelentette, hogy a fiú az Úr egyszerű bá
ránya, ám ha bűzös miazmákat áraszt, 
amitől a Szentlélek óvjon! az valami egé
szen mást jelenthetett volna. Ezt az epizó
dot követően az apát azonnal engedélyt 
adott, hogy fedett fővel léphessen a temp
lomba, és megparancsolta, hogy ne szórja 
szét a tincseket, ahol épp eszébe jut, ha
nem inkább gyűjtse egy zsákba (naponta 
hat, hetente negyvenkettő, száznyolcvan ápri
lisban, júniusban, szeptemberben és no
vemberben, egyenként száznyolcvanhat 
hét másik hónapban és százhatvannyolc 
februárban, anélkül, hogy a szökőévek 
okozta módosulásokat is figyelembe ven

nénk) és adja át neki, ahányszor csak a 
naptár az 1-es számhoz ér. Hogy az apát 
mit kezdett a hajjal, az Gherghe számára 
homályos maradt. A szerzetesi csuháért 
’43 júliusában mondott le a polgári ruhák
ról, és akkor cserélte a sapót papi süveg
re. Ez alkalommal már nem ment a teme
tőbe, és a kockás anyag örök nyughelyét 
egy magányos, árnyékot adó bükkfa odvá
bán találta meg, amit már ismert tehe
nészlegény korából. A papi süveget durva 
posztóból varrták, ezért Onufrie atyának 
(Gherghe egy időre kilép a képből) muszáj 
volt hozzászokni a tarkójánál és a füle fö
lött állandósuló és elviselhetetlen viszke
téshez. De az ismételt névváltoztatás 
után egyéb dolgokat is kénytelen volt meg
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szokni. Mint novícius, csak a nagy ünne
peken kapott egy-egy pohár bort, a pisztá
cia-likőrtől, törkölytől, köményestől és 
pálinkától pedig eltiltották, pedig azelőtt, 
kóborlásai közben, de még a kolostor istál
lójában is, gyakran és nagy odaadással it
ta valamennyit; kötelezték, hogy órákon 
át a szent könyveket bújja, habár az ele
jén a betűket alig tudta megkülönböztet
ni, elképzelhetetlen volt, hogy egyedül is 
papírra vesse őket; megtudta, hogy nem 
csak akkor kínzó az éhség, ha az ember 
nem talál munkát, vagy senki sem könyö
rül meg egy falattal, hanem szigorított 
böjt idején is (mert elkapták péntek este 
a tyúkólban, ahogy nyelte a nyers tojást, 
tizenhárom vesszőcsapást kapott, és egy 
hétre szűk cellába zárták, ahol csak vizet 
és egy hordót talált); a térdepléstől elzsib
badtak a lábai, fájt a gerince a sok meg
hajlástól, érthetetlen szavaktól hemzsegő 
imákat és zsoltárokat magolt, addig amíg 
kiszáradt a szája, vagy a szavak már csíp
ték a torkát, mégis érzett bennük olykor 
valami megmagyarázhatatlant, talán a 
ritmusban, a hanglejtésben, vagy a dal
lamban, talán azoknak az életmódjában 
és erejében, akiknek szóltak e dalok, ő se 
tudta pontosan, de volt valami, ami forró 
teaként melengette belülről a testét, 
annyira, hogy az álla remegni kezdett és 
a szeme könnyezett még az erős gyertya- 
füst nélkül is. Onufrie testvér akkor tette 
meg a szeretet első, csodálatos útját, de 
mert az érzés ismeretlen volt számára ti
zenhét hosszú éven át, igyekezett behozni 
az eltelt időt és úgy viselkedett mint egy 
gyermek, aki ha kell ingerli és nyaggatja 
az annyira imádott lényt. A templomban, 
egy alkalommal, a padlómosás egyik szü
netében, combon szúrta a Kisdedet, amíg 
az Anyja keblén szunyókált. Szent Mi
hály és Szent Gábor napjának előestéjén 
történt, és a két arkangyal védelme 
alatt, már két napja elindult a megbocsá
tás eléréséhez vezető hosszú és rögös 
úton, amelynek végén inkább Szűz Mári
át látta, mint Jézust. Az idők során több 
száz virágcsokrot vitt ahhoz az ikonhoz, 
hogy több ezer imát mondjon el előtte, és 
állhatatosan áztassa a térdeplőnek hasz
nált lábtörlőt, amíg az egyik sarkán meg 
nem jelent az első rothadásfolt. De vala
mi más zavarta meg a szerzetbe lépés utá
ni életének ritmusát. Részt vett a hajnali 
misén, a vecsernyén, az éjfélin és a többi 
misén, miközben az evés és az olvasás idő
pontja is szigorúan adott volt, ezért vál
toztatta meg kénytelen-kelletlen a haj- 
tincs levágásának idejét. Amíg az új 
ritmushoz hozzászokott, néha akár hét
nyolc óra is eltelt a két vágás között, így 
fedezte fel: mi történik, ha a tincset nőni 
hagyja. Gyorsan megfehéredett, tészta
szerűvé vált, aztán megolvadt mint a vi
asz, a fejbőrét is megégette és pokoli fáj
dalmat okozott. A különös az, hogy éppen 
e testi fájdalmakban bővelkedő időszak
ban volt kénytelen megoldani egy koránt
sem egyszerű matematikai feladványt

(miként lehet huszonnégy órát úgy hat 
egyenlő részre osztani úgy, hogy minden 
határidő egyedül találja, védve a többiek 
pillantásától) és akkoriban kezdte érteni 
mit jelent a boldogság. Nem volt állandó 
állapot, nem is lehetett az, volt néhány 
előrejelezhetetlen és tartósíthatatlan rit
ka pillanat, amikor tulajdonképpen nem 
gondolt semmire, nem volt dolga tárgyak
kal, sem emberekkel, pillanatok, amikor 
a szó fizikai értelmében, minden kiürese
dett benne, és ezt az űrt valami meg sem 
határozható töltötte ki. Olyankor megfe
ledkezett a barkója és a tarkója fölötti 
viszketésről, az álmosságról, Radifir 
apát szigorú pillantásáról, egyes testvé
reknek a szűk ketrecekbe zárt nyulak- 
kal űzött játékairól, Caliop atya sziszegő 
szavairól, a káposztaleves ízéről, a sza
mócalekvár és a friss savó illatáról, a ko
lostori munkákról és cselszövésekről, és 
számtalan más dologról. És milyen jó 
volt így.

A posztó papi süveg és a szalmakalap 
között (amit néhány évvel az utolsó Főtit
kár lelövése után vett meg) hordott még 
egy ötágú csillag és címer nélküli kato
nasapkát, egy ócska fejkendőt, egy zer- 
geszőrméből vart kucsmát, egy dokksap
kát, és ismét süveget, az elsőtől teljesen 
különböző finom anyaggal és kellemes ta
pintású szatén béléssel. Valamennyi az 
élete egy-egy szakaszát határozta meg, 
függetlenül attól, hogy éppen Gherghe 
vagy Onufrie volt. A katonasapka, úgy, 
gyűrötten és jelzések nélkül, ahogy volt, 
a kényszermunka idejét jelezte, ami rög
tön azután következett be, hogy a fiata
lokat, a miszticizmusból való kigyógyítá
suk érdekében, kiűzték a kolostorokból. A 
fejkendő a maga nőies és enyhén transz
vesztita jellegével, a bányából való szökés 
és a razziáktól és ellenőrzésektől hemzse
gő vidékeken át véghezvitt futás szimbó
luma. A kucsma könnyen félrevezethet, 
enyhén a vadászatot idézi, vagyis a vér
ontást, miközben ő, mióta az ollóval meg
szúrta a Kisded combját, egyre csak a ke
gyelmet kereste, és egyetlen lénynek sem 
ártott volna soha (később, mint szerzetes
pap, amikor egy hívő asszony döbbenet
tel és undorodva mondta, hogy egy tetűt 
látott fehér szakállábán, Onufrie azt vá
laszolta: eh, hiszen az is Isten teremtmé
nye). A kucsma, az a különös, tessék-lás- 
sék összetákolt fejfedő, ami egy sziklák 
közt talált döglött zerge szőréből készült, 
valójában a remeteség és a hegyi rejtek
helyek éveit idézi. A dokksapka nem véd
te sokáig a kékes-fekete tincset, mégis jel
zi, hogy Gherghe megbékült a világgal, 
egy olyan pillanatban, amikor kiléphe
tett az erdőkből és sziklaodúkból, miután 
megértette, hogy a rá kirótt büntetéseket 
eltörölték a másokéval együtt, s, hogy ezt 
a dolgot amnesztiának hívják. Ezt követ
te a már annyira kényelmes és mutatós 
második papi süveg, ami szerzetesi ne
vét ismét hivatalossá tette, és megenged
te azt is, hogy újra azon a helyen éljen,

amelytől két évtizeddel azelőtt elszakí
tották a rá irányított géppisztolycsövek 
közepette, és felrakták más testvérek
kel együtt egy kaki színű ponyva alá. 
Ami a széles karimájú szalmakalapot il
leti, amivel a mai napon is látni lehet a 
Piatra Ro§ie völgyében, ahol egy kilenc 
csúcsos fenyő közelében már felépített és 
megfestett egy kisebb oltárt, ahol pely- 
hedző szakállú és pattanásos inasai se
gítségével templomot és néhány reme
telakot akar építeni, ez a kalap volt a 
bizonyítéka, vagy legalábbis következ
ménye a Szűzanya harmadik alászállásá- 
nak, mely által Onufrie támogatást és bi
zalmat kapott.

3

És mi a rengeteg heg története? Jobb 
kezének mutatóujján -  amelyet oly gyak
ran emelt magasba és annyi hévvel tu
dott rázni, nem holmi szokványos, az 
idők során munka közben, vagy ki tud
ja hogyan szerzett vágások díszelegtek; 
a mutatóujj belső, húsos részén tízesével 
sorakoztak az apró, egymás után követ
kező, vízszintes vonalak. Mindet saját 
kezével vágta, a ballal természetesen, 
és valamennyi a tőle elválaszthatatlan 
olló nyomát viselte, az ollóét, amit még 
Nae pópától kapott a paszulyrázásért és 
-sulykolásért, a jól élezett ollóét, amellyel 
naponta hatszor vágta le feje búbjáról a 
tincset, s amellyel, éppen Szent Mihály 
és Szent Gábor arkangyal ünnepének 
előestéjén, megzavarta a Szűz keblén al
vó Krisztust. Minden egyes vágás, amely 
idővel beforrva vékony csíkká alakult át, 
jelezte, hogy eltelt egy újabb év mióta a 
Szűzanya másodszor is alászállt az égből, 
hogy Onufrie iránti támogatását és bizal
mát jelezze. Amikor először vágta meg az 
ujját, a fájdalmas ceremóniát a hegyek kö
zött vezette be május 16-án, amikor má
sok születésük napját ünnepük otthona
ikban (ami az ő, a folyó partján hagyott 
gyermek esetében teljesen lehetetlen), 
mert ekkor telt el pontosan egy év az
óta, hogy Szűz Mária megjelent a bányá
ból épp akkor felérő foglyok csoportja mel
lett, és anélkül, hogy a bajtársak, vagy az 
őrök is meglátták volna, arra biztatta őt, 
hogy minden félelem nélkül haladjon át 
az üres udvaron, és bújjon meg az egyik 
csillében. Az ujján sorjázó, egymás mellé 
gyömöszölt, és gyakran egymást fedő vo
nalakat lehetetlen lett volna megszámol
ni, de a számuk mindenképpen ötven kö
rül lehetett.

KARÁCSONYI ZSOLT
fordítása

Részlet a szerzőnek a Magvető 
Kiadónál m egjelenés előtt álló re
gényéből
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PETR IK  EM ESE

Az önértékelés játéktere
Fejezetek A  m on olog iku s versszem lé le t  
iro d a lo m e lm é le ti  m eg k ö ze líté se  cím ű  
hosszabb tanulmányból
A szubjektivitás  
előtérbe k erü lése
A modernség korában kerü lt a köl

tészetpoétikák homlokterébe az a kér
dés, hogy milyen helye és szerepe van 
a személyességnek a lírai megnyilvá
nulásban. Tényszerűen jelentkezett 
az igény, hogy „új konvenciókat kell 
terem teni az új életérzés szám ára, ez 
kétségtelen. Az irodalom itt is mint 
technikai feladat jelentkezik elsősor
ban, hiszen az új érzés nem m egte
remtendő', hanem  kialakuló valami. A 
feladat az új formák, az új megnyilvá
nulási lehetőségek megteremtése. A 
m ai irodalom káosz, izmusok tömkele
gé, az á ttek in tés nagyon nehéz. A k ri
tikus feladata azonban, hogy ne enged
je á t m agát az ösztöneinek, és amidőn 
átm eneti ingereket kap, ne higgye, 
hogy ez végleges megoldás.” (Halász 
Gábor, 1981, p. 436.) Az énszemlélet 
lehetőségei nagy m értékben megha
tá roz ták  az egyes áram latok, életmű
vek és alkotások beszédét. A modern
ség hagyom ányában a személyesség 
fogalma együtt használatos a rokon 
vagy legalábbis nem elhatárolt jelen
tésű  szubjektum és az individuum fo
galmával. A filozófiai gondolkodás 
korábbi fejló'désszakaszaiban megkü
lönböztetett értelemmel viszonyult a 
fogalmakhoz. A szubjektivitás az isme
retelm élet szám ára olyan általános tu 
lajdonságot jelölt, amely minden ön
tu d a tta l rendelkező lény sajátja. A 
modernség szám ára mértékadó mó
don először a klasszikus német idealiz
mus közelítette meg három  állítással 
a szubjektivitás ta rta lm át: a szubjek
tum  közvetlen ism erettel rendelkezik 
önmagáról, spontán módon nyilvánít
ja  ki m agát, léte az éntudatban ölt tes
tet. A szubjektivitás önreflexivitással 
való m eghatározhatóságát később 
a szubjektivitás nagy kritikusai, 
Heidegger és Derrida sem vonták két
ségbe. Hegel értelmezése folyamán az 
általános én tudatnak  a még mindig 
azonosíthatónak gondolt sajátságos
ra  való leszűküléséből keletkezett az 
individualitás fogalma. A rom antiku
sok a klasszikus idealizmussal szem
ben az individualitást nem a szubjek
tivitásból vezették le, és benne nem 
az én azonosíthatóságát értették , ha
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nem a m ögékerülhetetlen másságot. 
(Nyíri Tamás, 1991, p.269-292.) A ro
m antika korában az álom tapasztala
ta  vált még az énszemlélet szerves ré 
szévé. A huszadik századi modernség 
legtöbb irányzata szám ára az indivi
duális én nem azonosítható a költői 
én alanyaként. Nem azért, m ert az in
dividuális személyesség kilépett volna 
a beszédből. Ezért például a tárgyias- 
ság modern költészeti megnyilvánulá
sa nem jellemezhető az elszemélytele
nedés fogalmával, m ert megváltozott 
az értelmezése és a jelentésképző ha
tóköre. Az individuális Én megszó
la lását a modern költészet esetében 
szem antikai innovativitásában szem
lélhető: az Én időbeli rétegződése a 
nyelvhez kötődik, és ily módon erede
téből és alakulásából lehetőséget k í
nál fel a világot megnyitó értelem adá
si kísérleteknek. (Bókay Antal, 1997, 
p.147-151.)

Az irodalomelmélet több ízben te tt 
kísérletet az alkotói Énnek a külön
böző műfajokban elfoglalt központi 
szerepkörének és poétikai változása
inak  körbejárására. Don Quijote a 
regényirodalomban jelent ilyen m ér
földkövet. A közösséget felváltotta az 
igazságot hordozó személyiség. A drá
mairodalomban H am lettel indult útjá
ra  a modern értelembe vett személyi
ség önfelépítésének-önmegőrzésének 
útja. Madách művét a személyes meg
próbáltatásokkal szinte egyidejűleg 
a történelem  sodrásával szembekerü
lő összeroppanó m agát kereső, önmen
téssel kísérletező Én küzdelmi erő
köre ihlette. A lírára  vonatkozóan a 
szubjektivitás megjelenése a történe
tiség újkori tu d a tán ak  kifejlődésében 
gyökerezik. A XVIII. század második 
felétől a kora rom antikától, a szubjek
tum  önm agát a saját történetiségének 
egyediségében ism erhette fel. A költé
szet eszközeinek segédletével, a meg- 
nyilatkoztatás jelenti azt az egyedüli 
lehetőséget a rra , hogy a szubjektum 
ráébredjen önmaga identitására. A 
XIX. és XX. század fordulóján töme
gessé váltak az Egész széthullását 
konstatáló megállapítások, értelm ezé
sek. Proust m ár a század elején az Én 
veszendőségét fedte fel, am inek ábrá
zolásához alapjaiban át kellett formál
ni a regényírás eszköztárát. „Az em
ber nélküli tulajdonságok világa jött

létre”- írja Musil, illetve a költészet 
nyelvén Rilkét idézve „Csordultig tölt. 
Rendezzük. Szétesik. /  Újra rendez
zük, s szétesünk m agunk.” Ettől kez
dődően az Ént m ár nem lehetett meg
találn i, elevenné tenni a líra, epika, 
drám a korábbi nyelvezetével.

A befogadó az irodalomelméleti szö
veg olvasatától azt várja, hogy olyan 
m egállapításokat ta lá l benne, ami 
bármely m eghatározott szövegre al
kalm azható lesz, am it tanulm ányoz
hat. A zért van szükségünk elméletre, 
m ert azt reméljük tőle, hogy vizsgáló
dásunk szám ára keretet fog nyújtani; 
előírja majd az okfejtésünk logikáját 
s azokat a következtetéseket, am e
lyekre elfogadható módon ju thatunk . 
Azt reméljük, hogy az elmélet tú l van 
időn és téren, hogy olyan logikát köz
vetít, amely tú lhalad  a kultúrákon. 
Ezt azonban csak részben érezhetjük 
valónak. Többször időben visszafelé 
tud következtetéseket levonni.

Az „Én” 
értelmezése
Jung  és Freud az Én-integritás 

megbomlásáról, az osztódó Én-ről ad
nak  hangot tanulm ányaikban. Jung  
az Én fogalmát az Én-komplexum ré 
szeként tárgyalja. (Jung, 1997, p. 104- 
106.) Három szerkezeti egységet kü
lönböztet meg a külső rétegtől a belső 
felé haladva: a külső tartom ányt, a 
belső részegységet, valam int a magot. 
Ezáltal az én és a világ dialogikus sze
repköre tágu l a szövegen belüli já ték
té r sokszínű lehetőségeinek fokozha- 
tóságával együtt. A külső tartom ány 
fogadja be, tárolja és gerjeszti a kívül
ről érkező ingereket, információkat, 
melyek a belső részegységben feldolgo
zásra várnak. A belső részegységek k i
fejezik azon lelki elemek és funkcióik 
sokaságát, melyek azonos szerkezeti 
egységen belül, illetve a két szélsősé
ges tartom ány, a mag és a külső ta rto 
m ány közötti dialogikus viszony által 
értelmezhetőek. A mag, az önmaga tel
jességében megismerhetetlen létezőt 
sejteti, amely a m aga elrejtettségében 
m utatkozik meg. Egész emlékképeket 
és érzékfunkciókat koordinál. Általa 
vizsgálható a realitás körülöttünk és 
önm agunkban. Majd ez a kép vetül ki 
a belső részkomplexumba a tudat és 
a tu d a tta lan  közötti ellentét feszült
ségével. A mag erővonala váltja ki a 
folyamatos interakciót a belső ta rto 
mány -  am it általánosítva egyénnek, 
jelen esetben ÉN-ként em lítünk — és 
a külső tartom ány -  am it világnak, 
illetve TE-nek nevezünk — között. Az 
itt történő interakció feszültségekkel 
és részfeloldásokkal teljes. Ez az a kö
zéppont, amely egyesítő erejével egy-
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a rán t folyamatos önértelmezésre kész
te ti az írót és a befogadót is.

Az Én-komplexum pszihológiai il
letve irodalomelméleti megközelíté
sét hidalja á t Hamvas Béla m etafizi
kai koordinátája. A „lét teljességéből 
és nyíltságából kiesett ember Énje 
(ami egykor az Istenivel volt egyenlő) 
lefokozódott; lezárult, kábaságba sül
lyedt, individuális Énné szűkült; en
nek a lefokozott Énnek a lefokozott 
valóságban lefokozott valóságérzéke 
van.” (Hamvas Béla, S. Sacra II. 1996. 
p. 293.) A mag, az intuitív erő szere
pe az önértelmezés folyamán csökken. 
Az irodalmi megközelítések analogi
kus gazdagságból merítve, a teljesség 
igénye nélkül az irodalomelméleti ta 
nulmányok többféle értelmezési k iin
dulópontot k ínálnak. A líra  a legszub
jektívabb műfajként különös művészi 
érzékenységgel alakítja és tükrözi a 
világ és az én viszonyát. Novalis leve
leiben is külön hangsúlyozza a költé
szet megújító szerepének. Megtöri a 
megszokott állapotok és a közönséges

élet összefüggéseit, és ezáltal megúju
láshoz vezet. A megújulás folyamata 
elsősorban szellemi, gondolati, majd 
formai szintjén játszódik le. A válto
zás jelei a szövegben is éppúgy követ
hetők, m int az egyénben. „A költészet 
(mint a művészetek általános képvise
lője) állandóan és ellenőrizhetetlenül 
kitolja a megszokott társadalm i nor- 
m alitás h a tá ra it” (M anfred Frank, 
2001, p. 232.), hogy az én a jelen folya
m atosságában megkísérelje a válasz
adást, még ha lezáratlanul is (a szer
zői énből kiindulva a szöveg én-jén 
keresztül kapcsolatot terem tve a befo
gadó én-jével). Ricouer m eghatározá
sában a beszéd alanya az, aki önma
gát „én”-ként jelöli meg. „A beszélő 
alany saját beszédéhez való közelségé
nek helyére a szerző és a szöveg bonyo
lult kapcsolata lép, mely lehetővé te 
szi azt m ondanunk, hogy a szerzőt a 
szöveg létesíti, s hogy m aga a szerző 
is az írás kijelölt és előírt jelentésteré

ben tartózkodik. A szöveg m aga az a 
hely, ahol a szerző megtörténik.”(Paul 
Ricoeur, 1999, p.14.) Az önértelmezés 
folyamata egybeesik az újraterem tés
sel. Bányai János a Weöres Sándor 
Átváltozások című szonettjeiről szó
ló tanulm ányában a költői én meg
határozásainak  sokszínűségét emel
te ki. Ugyanis Psyché szerepkörében 
Weöres Sándor első tudatosan megne
vezett költői énje szólalt meg költésze
tében. A m egtervezett költői én ku
riózumot jelentett a tanulm ányírók 
körében, m ert egy „teljes életrajzzal, 
stílussal, sorssal, világnézettel, ars 
poeticával felruházott költői én” ka
pott szereplehetőséget. (Bányai János, 
1972/1, p. 37.) Hasonló tudatos építke
zés jellemzi Szabó Lőrinc költészetét. 
A teljes Weöres életmű keretében a 
költői én Proteus-alkata, -term észe
te kelt életre az irodalomban. „A köl
tői én Proteus: sokszínű, változékony, 
sokféle alkat.” (Bányai János, 1972/1, 
p. 36.) A költői én sokszorossága kerül 
be az irodalmi gondolatkörökbe, „a pil

lanat teljessége ez, 
és a pillanat soha
sem más pillanat. 
Ezért a költői én ese
tében sem m erülhet 
fel az igazi kérdése, 
m ert minden költői 
én, minden versként 
és a vers módján 
megvalósuló költői 
én igazi, egyszeri 
és egyetlen. A költő 
a költői ént éppúgy 
ölti m agára, m int 
az elhagyott vagy a 
még meg nem ta lá lt 
formát, és a jelenlét 
kérdésében is m in
dig a vers dönt.” (Bá
nyai János, 1972/1, 

p. 37.) A pillanat á ltal hitelesítődnek 
a dialogikus viszonyok is a külső ta r 
tomány és a m ag közötti térben. „A 
költői ént tehát le kell vennünk arról 
a m agaslatról, am ire a hagyományos 
k ritik a  és irodalom történet helyezte. 
Nincs egy állandó költői én, mely egy 
költő minden versében változatlanul 
visszatérne.” (Bányai János, 1972/1, 
p. 41.) A költői én folyamatos „átvál
tozása” növeli meg a befogadó önértel
mezési vágyát. Az én átértékelődése a 
legkülönbözőbb prózaműfajokban is je 
len van: „költői próza, librettó, irodal
mi forgatókönyv, rendhagyó nekrológ, 
függő ről« van szó”. (Kontra Ferenc, 
1986, p. 487.) Esterházy Péter kötete, 
a Bevezetés a szépirodalomba, az ez
redvégen új én-töltetet „hivatalosít”, a 
konstruktív iróniát. A szerző a konst
ruktív  irónia fogalmát Musil értel
mezésében használja: „Ha úgy ábrá
zolunk egy klerikális személyt, hogy 
mellette a bolsevik is találva legyen.

H a egy ütődöttet, hogy a szerző h ir
telen azt érezze: de hiszen ez részben 
én vagyok. Az iróniának ez a fajtája 
-  konstruktív irónia -  a mai Magya
rországon eléggé ismeretlen. A dol
gok összefüggéséből emelkedik ki ez 
a mezítelen irónia. Legjobban szere
tem  azt a tréfát, amely egy nehéz, je 
lentékeny gondolat helyén áll, egyszer
re ujjm utatásul és szemhunyorításul.” 
(Esterházy Péter, 1986, p. 488.) Ez a 
konstruktív ironikus nézet állandó ön
értelmező, én-kiegészítő, szövegszerve
ző elem Esterházynál. Akkor is jelen 
van, mikor az ént bemutatja: „Kitá- 
molygott a füstös pinceklubból. Nem 
volt részeg, csak veszélyesen rosszked
vű. Homályban élt. M intha beteg vol
na, m intha lenyúzták volna a bőrét. 
O azonban tud ta  betegsége forrását: 
ez a szégyenkezés m aga m iatt, s ezzel 
együtt a másoktól való félelem. Má
soktól -  a társadalom tól, amelyet meg
vetett!” Vagy: „Mennyi legyek! Vakme
leg van.” (Ésterházy Péter, 1986, p. 
528.) Esterházy stílusában folytatva a 
mai önértelmező én egyedül van, aki 
boldog csodálkozással nézi nap m int 
nap az őt körülvevő embereket. Csön
des, noha érzékeny. Nem tud betelni 
a lá to tt világ abszurditásával. „Ilyen 
nincs”, csóválja a fejét. Örül, ha  le tud
ja  írn i azt a papírt, am ire éppen ír. 
Főbb hajlam ai közül megveti a borúlá
tást, az önimádatot, a szolipszizmust, 
a kegyetlenséget, a szójátékot, a k ishi
tűséget, gyűlöli az öngyűlöletet, ergo 
önmagát. Lesajnálja az önsajnálatot. 
A m aga fajtájának a lét fele se tréfa, 
így kiált: „Nem szeretem ezt a kábító, 
undorító és dühítő világot. Meg aka
rom változtatni.” (Esterházy Péter, 
1986, p. 502.) A XX. század m ár az én 
veszendőségének sokszínű műfaji gaz
dagságát is felmutatja.

A költői Én  
m egm utatkozása  
Ady k öltészetében
„Költői Én ennyire még nem mu

ta tta  meg m agát, s ennyire még nem 
nyomta rá  bélyegét versekre a m a
gyar költészetben.” (Bori Imre, 1984, 
p.7.) Ady egészen eredeti egyéniségét 
Én-költészetének köszönheti, folytat
ja  Bori Imre. A rom antikában gyöke
rező szereplehetőségek közé sorolha
tó Ady választása: a költő-személy, 
m int közvetlenül megnyilatkozó te r
mő géniusz. Sík Sándor figyelt fel a r 
ra, hogy ez a választott és felvállalt 
szerep alapozta meg költészetében 
a monologikus szerepkört. (Sík Sán
dor, 1928, p.200-202.) Ady a monológ 
versformát a kijelentő mondatszerke
zetekkel építi, amely a folyamatos ön-
» » >  folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról 
vallomás is, és az önarckép szüntelen 
form álása is. Még akkor is az első sze
mély dominál, ha vers tárgya h arm a
dik személyűnek látszik. A vállalt sze
rep legfontosabb szerepjátéka az volt 
a költő' szám ára, hogy elhitesse ő m a
ga jelenik meg a sorok között. A drá- 
m aiság fokozása m iatt, olykor dialó
gusok szakíto tták  meg az egymásba 
láncszemszerűenkapcsolódómonológo- 
kat. Ezeknek a dialógusoknak is egyé
ni színezete volt, m ert leginkább Ady 
beszélt (Beszélgetés egy szekfűvel, Kö
szöntő az Életre, A ló kérdez). Ady 
m agam agát választotta ketté, és lett 
a párbeszéd kettős alanya. (Sík Sán
dor, 1928, p.214-215.)

Az Én mint jelnek ilyen fokú kieme
lése, ami Egyet képvisel a magban, lát
szólag ellenpólusát képezi a külső világ
nak, a Mindennek, az Egésznek. Ezt a 
látszólagosságot,aromantikábangyöke- 
rező személyiség-felfogást értelmezte át 
Ady. A lírai „Én” a távolság nélküli meg
nyilatkozást választotta. A romantikus 
személyiségeszménytől, az egyközpon- 
tú  lírai „Én”-től eltérően a modern sze
mélyiség-felfogásnak adott hangot: az 
„Én” örökös átváltozásának. A szemé
lyesség és tárgyi-érzéki közvetlenséget 
a szereplehetőségek folyamatos átváltá
sában élte meg: „Ki száz alakban száz
szor volt szabad / S minden arcához öl
tött más mézét, (Száz hűségű hűség). A 
lírai „Én”-t m ár nem a romantika örök
sége az érzéki benyomások szüntelen 
váltakozása, ennek kifejezés-lehetősé
ge éltette, hanem a vállalt és megterem
tődő szerepek hívták életre a költészet 
által kifejezést nyert más-más arcot. A 
Minden-Titkok verseiben például az ön
megértés megoldatlan kérdései is felso
rakoznak főként történelmi vonatko
zásban, ami az 1912-1914 között írott 
verseinek sajátja. A jelenkor recepcióel
méletét a mű kérdéseire való ráisme-

rés foglalkoztatja és ezáltal az önértel
mezés mélyebben feltáruló síkja. Az én 
jelként való szerepe újabb többlettel je
lentkezik. A modern ember szereplehe- 
tőségei nem egymásutániságukban lé
teznek, hanem egyszerre és egymás 
mellett jelentkeznek és élnek. A roman
tika korában, a költői szerepjátszásról 
a magyar költészetben Horváth János 
így ír: „Petőfi-szerepet játszik, mely
ben eredeti kedélyszínezet s a határozot
tabb egyénítést célzó lelemény valóban 
érdekes és lyrailag complex költőty- 
pussá egyesül .’’(Horváth, 1922, p.43.) 
Ám a lírai „Én” kiteljesedését nem te 
kinti szerves, együtt vizsgálható egész
ként. Az önarckép két ellentétes eleme
ként értelmezi. Petőfi-monográfiában 
szembeállította a szerepet az „őszinte” 
és „igazi” énnel, melynek értelmében a 
személyiség akkor nyilvánul meg, ami
kor kibújik a magára öltött szerepjel- 
mezbó'l. A modern életérzést kereső, ki
fejező szerepelméletek m ár eltérnek. 
Az Ady-versek szubjektuma a felvál
lalt szerepek sokféleségében nyilvánul 
meg, a valóságos életviszonylatok kife
jezésével múlt, jelen és jövő viszonylatá
ban. A romantika személyiségjegyét, a 
lelki tulajdonságok és a megtapasztalt 
világnézeti szemlélet zárt egysége és 
állandósága képezte. A XX. század új 
lélektani irányzatai a zárt egésznek ér
telmezett személyiséget, m ár rétegezve 
látták. Érzékelhető a külső és a belső ré
teg közötti ellentét. Ady új „Én” szemlé
lete magában hordta a kitárulkozó, de 
mégis megismerhetetlen magot. „Nem 
volt költőnk, a századelőn, aki a versal
kotó „én”-nek nagyobb jelentőséget tulaj
donított volna nála. Nem volt költőnk, 
aki sajátszerűbb és felismerhetőbb nyel
ven szólalt volna meg, mint ő.” (Kenye
res Zoltán, 1998, p.64)

(folytatjuk)

Lövith Egon vázlata

SZÁLINGER BALÁZS 

Téglás G ábor ’78-06
Huszonnyolc éved rég elérhetetlen,
S oly szűk szavakkal állsz a jegyzetekben: 
Korán lehullott jurátus-poéta -  
Mint egy kivénhedt korszak rossz poénja.

Ezt tudva rólad forgatta hazádat, 
Sírod körül, mint játékát, a század,
S belátom én is, kinek versét írod: 
Hamis jöttmentek sámlija a sírod.

Elismeró'n rádbiccent néha-néha 
Egy-egy dilettáns házsongárdi séta: 
Unott diákhad lassít, szinte gyászol,
De ez se rólad szól, csak a szobrászról,

Aki siettén, vagy mert alig látott: 
Tekintetedben meghagyta a lángot -  
És nézd csak, én se magadért szeretlek: 
Saját szobromat porolgatom benned.

Épp e szobortól búcsúzom el holnap, 
Mikor túléllek téged, a nagyobbat, 
Eztán én súgok neked a jövőről,
Az idő engem épít, nekem őröl.

Kétszer temetnek téged, lángjaőrző 
Magyar s utolsó romantikus költő,
S bár önerőből fuldokolsz e percben,
Én kérlek végül, hogy hagyd el a versem.

Dési Huber István rajzai
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X & D T X -
[...] Mit is értünk a könyvkiadás művészetén? Mind

azoknak a munkáját, akik a könyvmű létrehozásában 
részt vesznek. A kiadót, a szerkesztőt, a tervezőt, az il
lusztráció, illetve borító készítőjét, a nyomdát, a terjesz
tőt, sőt, a szenvedélyes és munkáját hivatásnak tekintő 
könyvesboltost, bolti eladót, akár raktárost is... Róluk 
mintha megfeledkeznénk az utóbbi időben, és elintéz
nénk azzal az egyszerű szembeállítással ez irányított fe- 
ledékenységet, hogy író ír, kiadó meg üzletet csinál belő
le. Lehet ilyen is, de nem csak erről van szó. Vagy nem 
elsősorban erről. A könyvcsinálók és könyvsors-intézők 
legalább olyan megszállott emberek, vagy kellene legye
nek, mint a könyv írói; a könyvvel való bánás, a könyv 
létrehozása és eljuttatása a közönséghez legalább annyi
ra művészeti munka és hit-kérdés kell legyen, mint a 
megírás, a kézirat előállítása. így ebben a megnyitóban 
én a könyv mint műalkotás létrehozásában, kiadásá
ban és eladásában részt vevőket éppen olyan súllyal kö
szöntőm és ünneplem, mint az írókat, a könyvtárgyat 
nemes tartalommal megtöltő művészeket.

A Könyvhét mindenképpen közös vállalkozása kell 
legyen írónak, könyvkiadásnak és olvasónak. Az olva
sónak is, hangsúlyozom, hiszen az ő jelenléte eleve be
le van komponálva az eseménybe -  nélküle üres bolyon
gás és fölösleges demonstráció lenne a könyvünnep. 
Jelenlétével azt ünnepli, amit már olyan sokan eltemet
tek: a könyvet, a tipográfiai jeleket hordozó médiumot. 
Azt a médiumot, amely esztétikai jeleket hagy rólunk, 
arról, hogy itt vagyunk, vagy itt voltunk valaha. így vá
lik a könyv léte, létrehozása és használata erkölcsi tet
té az esztétikai leletmentésen túl.

A könyvet Marshall MacLuhan temette el először 
egész világra kiterjesztett herderi jóslatában, melyet 
Gutenberg-galaxis címen adott ki a hatvanas években, 
és jelölte meg benne anakronisztikus lényként az írásos 
kultúrával táplálkozó, nyomtatott szövegeket dekódoló 
tipográfiai embert. A kanadai média-kutató még csak 
a televízió elterjedéséből vonta le a nyomtatott könyv 
formájú üzenetek elsorvadásának elkerülhetetlenségét. 
Talán ennél is borzalmasabb víziói támadnak, ha talál
kozik a számítógéppel, mi több, az internettel. És ezzel 
eljutottunk a másik temetési kísérlethez, az internet ko
rának nagy és vészterhes jóslatához: a világháló léte és 
terjeszkedése fölöslegessé teszi a könyvet, sőt, a könyvi 
tárhelyeket, a könyvtárakat is.

Ha körültekintünk a könyvkínálaton, még a lassú ki
múlás legapróbb jeleit sem tapasztaljuk a könyvön, és 
gondozóján, a könyvkiadáson. Sőt. Egyre nagyobb sú
lya lesz ismét életünkben a kézbe fogható, zsebre rakha
tó, megszagolható, lapozható, újra nagyon szép, és vall
juk be, egyre drágább, az olvasótól megvásárlásukkor 
évről évre nagyobb áldozatot megkívánó könyvtárgyak
nak. [...]

Az első könyvnapot olyan írók népszerűsítették jelen
létükkel, mint Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Mó
ricz Zsigmond, Hatvány Lajos. És nem kisebb személyi
ség vállalkozott a megnyitóbeszéd elmondására, mint 
gróf Klebelsberg Kunó magyar királyi vallás- és közok
tatási miniszter. Helyszín a Magyar Tudományos Aka
démia díszterme. Ma sincs ez másképp, csak máshogy. 
Az írók egy hétre megszállják a könyvheti sátrakat, be
szélgetnek, dedikálnak, színpadon szerepelnek, zené
szek csalogatják a könyvekhez a sétálókat... Hogy közü
lük, közülünk kikről fog megemlékezni a jövő század, 
ha megemlékszik, aligha eldönthető ma még. De biztos 
vagyok abban, hogy itt járnak közöttünk, és jelenlétük
kel már emelik az ünnep rangját.!...]

Z A L Á N  T IB O R : T is z te l t  k ö n y v e t  ü n n e p lő  K ö 
z ö n s é g . B á r k a , 2 0 0 6 /4 .
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KODÁLY 125 
Lendvai és Kodály

„Bartók és Kodály anyag-te- 
remtő géniuszához közel férkőzni 
annyit jelent, mint a zenei anyag
ban önműködően benne rejlő' tör
vényeket jobban megismerni.”

(Lendvai Ernő')

1975 Karácsonyán csodála
tos könyvet kaptam ajándékul 
Lendvai Ernőtől: Bartók és Ko
dály harmóniavilága. Az ünnep 
első napján, december 25-én de
dikálta új munkáját, az egymást 
megértés, a HARMÓNIA ünne
pén. Kereste a harmóniát! Nem
csak az egymásba csengő akkord
hangok kozmikus rendjét, de még 
inkább a ZENE lelkének harmóni
áját. Kodályhoz is ez az ösztöne ve
zette el: korábbi Bartók-kutatásai- 
nak eredményeit kezdte el Kodály 
zenéjére is alkalmazni. Eredmé
nyei rendkívüli felfedezésekhez 
vezették el. így summázza felis
merését: „a döntő és talán a legvá
ratlanabb fordulatot ebben a mun
kában az a felismerés jelentette, 
hogy Bartók és Kodály -  stílusuk 
látszólagos különbözősége mellett 
is — egy nyelvet beszél, és ma már 
a Bartók-kutatás nem folytatható 
a Kodály-kutatás eredményei nél
kül”. (Előszó a Bartók és Kodály 
harmóniavilágához).

1984-ben új könyvet jelente
tett meg Lendvai Ernő Verdi és 
a 20. század címmel. A könyv 
előszavát már így címezi: KO- 
DÁLY-MÓDSZER -  KODÁLY- 
KONCEPCIÓ. És így vezeti be 
az olvasót új elméletébe: „Gyak
ran kérdeztem: módszer-e a rela
tív szolmizáció, vagy koncepció? 
Alkalmas-e arra, hogy pedagó
giai rendeltetésén túli kérdések
hez is elvezessen? Mert ha nem, 
jelei csak saját ürességüket hir
detik. Mi az, ami a jelképet élő 
anyaggá -  a betűt magyarázat
tá teszi? Van-e okunk feltételez
ni, hogy a szolmizációs betűkkel 
való játék olyan struktúra-rend
szerek leírására használható, 
amelyre a hagyományos elmélet 
alkalmatlannak bizonyul?” Rend
kívüli jelentőségű a kérdés ilyen 
feltevése és a rá adott válaszok 
hosszú sora. Itt már többről van 
szó, mint arról a tényről, hogy 
Bartók és Kodály egy nyelvet be
szél a zenében. Kodály olyan mód
szert kínál, amely -  Lendvai 
szavaival -„a jelenségek átfogó 
vizsgálatára és megértésére al
kalmas (...) segítségével egy ze
nei »világegyetem« tárul fel előt
tünk, és mindenekelőtt nemcsak 
a struktúrát, hanem a zene tar
talmát is híven tükrözi.”

Mire utal Lendvai az előbbi idé
zet zárógondolatával? Ennek meg

értéséhez feltétlenül hozzátarto
zik annak az új zenetudományi 
szakterületnek az ismerete, amit 
ZENEDRAMATURGIÁNAK ne
vezünk. A 19. századbeli zseniá
lis felfedezések után a 20. századi 
zenetudomány alakította ki azt a 
szerkezeti modell-rendszert, ami
vel manapság a zene tartalm á
hoz jóval könnyebben hozzáfér
kőzhetünk. A zenedramaturgia 
egy sor kérdésre keres választ: 
milyen zenei elemek növelik vagy 
csökkentik a hangzásfolyamato
kon belül a feszültséget, a feszült
ségek feloldását, a fény és árnyék 
effektusokat (Lendvai szóhaszná
latával: „chiaro és oscuro” effek
tusok), az expresszív-impesszív 
elemek váltakozását, az idő- és 
térelemek szerepét. A felsorolást 
még hosszasan folytathatnánk. 
Az izgalmas kérdés, hogy mind
ez hogyan jelenik meg a rela
tív szolmizáció jelrendszerében? 
Lendvai kidolgozta és elemzé
seiben alkalmazta is a relatív 
szolmizáció jelképrendszerének 
teljes jelentéstanát. Ebből idéz
zünk egy nagyon egyszerű, de 
központi jelentőségű definíciót: 
a mi-hez képest a so- expresszív 
„pentaton”-terc (a so-mi dallam 
a pentatonikus feszültség leg
elemibb megnyilvánulási formá
ja!) A relatív szolmizációban a 
kistere hangközökhöz a so-mi 
szótagpáron kívül a do-la, fa-re 
és a re-si kapcsolható, de csak 
ha diatonikus dúr-moll rendszer
ben gondolkodunk, a pentatóniá
ban csak a so-mi és a do-la van 
jelen, e kettőből is a so-mi vált 
alapszimbólummá. Idézzük fel 
emlékezetünkben a „Zsupp...” 
kezdetű kis gyermekdalt: so
mi, so-so-mi, so-so-mi-mi, so
so-mi. Énekeljük el fordított sor
rendben, kezdjük a mi-ve 1 és 
folytassuk a so-val: érzékelni 
fogjuk a kisterccel magasabban 
hangzó so-hang feszültségét: a 
so konfliktust kelt, a mi felolvad, 
íme egy csepp zenedramaturgia. 
Lendvai a Kodály-koncepciót ép
pen Kodály-elemzéseiben érvé
nyesíti a legzseniálisabban: kor
szakos váltást eredményezett a 
Kodály kutatásban. így össze
gezi felfedezését: „Kodály leg
nagyobb képessége alighanem 
abban áll, hogy akár egyetlen 
akkord segítségével is bonyolult 
képeket sikerül elénk vetítenie. 
Szinte elég egy érintés, hogy -  
mint a villám fényénél — megvi
lágosodjanak a gondolatok. A ko- 
dályi képek ereje épp a kifejezés 
sokarcúságában rejlik.”

TERÉNYIEDE
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Kolozsváron 2007. június 20-án 
tragikus hirtelenséggel elhunyt 
K. Jakab Antal kritikus, irodalom- 
történész, a Helikon szerkesztője.

K Jakab Antal Marosvásárhe
lyen született 1942. július 26-án, a 
szatmári Kölcsey Gimnáziumban 
érettségizett 1959-ben, egyetemi 
tanulmányait a kolozsvári Babe§- 
Bolyai Tudományegyetem Filoló
giai Fakultásán végezte. 1964-től 
az Utunk belső munkatársa; 1990- 
től a Helikon szerkesztője.

Halála rendkívüli vesztesége iro
dalmunknak.

A z  utolsó maszek című Szilágyi Do
mokosról készült portré- és kordoku- 
mentumfilm bemutatójára és az azt 
követó' kerekasztal beszélgetésre má
jus 31-én este 7 órakor került sor. A 
film operatőre: Kötő Zsolt, rendezője: 
Maksay Ágnes és Marius Tabacu. Hely
szín: Kolozsvár, Tranzit ház, Malom 
(Barifiu) utca 16. szám.

A z  Emberi Piramis. Beszélgetések a 
pártállami diktatúráról címmel a Tran
zit Alapítvány nyilvános beszélgetésso
rozatot kezdeményez. A tervezett soro
zat olyan közbeszéd része és alakítója 
kíván lenni, amely felvállalja a közel
múlt és a jelen kritikai vizsgálatát, a 
társadalom működésének, azon belül 
pedig az irányítási technikáknak és az 
ellenállási lehetőségének az elemzését. 
Az első részre Szilágyi Domokos szim- 
pozion címmel június 2-án, szombaton 
került sor a kolozsvári Tranzit Ház
ban. Program: Szabó Levente: A hall
gatás alakzatai; Balázs Imre József: 
Értelmiségi szerepkatalógus Szilágyi 
Domokos műveiben; Demény Péter: Mi
ért Kolumbusz1? Magány és színvonal 
összefüggései Szilágyi Domokos költé
szetében; Berszán István: Szilágyi Do
mokos képe és árnyéka; Antal Balázs: A 
politikai olvasás kudarca; Láng Zsolt: 
Laios; Stefano Bottoni: A hosszú ötve
nes évektől a rövid hatvanas évekig. Szil
ágyi Domokos nemzedékének viszonya a 
politikai hatalomhoz. Vita. Moderátor: 
Selyem Zsuzsa. Este film: Szemből ha
lál. Szilágyi Domokos halálának har

mincadik évfordulóján címmel B. Nagy 
Veronika és Sánta Ádám filmjének ve
títésére került sor, amelyet beszélge
tés követett, meghívottak voltak: Láng 
Zsolt, Stefano Bottoni, Szilágyi Júlia, 
moderátor: Könczei Csilla.

A z  Erdélyi Magyar írók Ligája és 
az Előretolt Helyőrség Szépirodalmi 
Páholy szervezésében Gazda József A 
tűz októbere (1956 magyar sorsokban) cí
mű könyvét mutatták be június 15-én 
a szerző jelenlétében a kolozsvári Café 
Bulgakov Irodalmi Szalonjában, a szer
zővel Benkő Levente beszélgetett. Az est 
házigazdája Orbán János Dénes volt.

Verőcén, a Csattogó-völgyben rende
zik meg augusztus 18. és 20. között az 
erdélyiek első világtalálkozóját, amely 
egyben kulturális fesztivál lesz, képző- 
művészeti- és fotótárlattal, könnyű- és 
népzenei előadásokkal. A fesztiválon je
len lesz Erőss Zsolt, aki a magyarok kö
zül elsőként hódította meg a Himaláját.

l i i

Könyveim
VÍZSZINTES

1. Talpassy Tibor könyvének cí
me. 6. A mélyben (népies). 11. San 
..., olasz fesztiválváros. 12. Gép ke
nése. 14. Török tiszti rang. 15. Rajz
filmhős család. 16. Idegen művészet. 
17. Nitrogén és fluor vegyjele. 18. Té
li időjárási jelenség. 20. Kiel központ
ja! 21. A petróleum am erikai neve. 
23. On ..., úgy beszélik (francia). 25. 
Formális. 26. Jogi író (Gyula). 28. 
Becézett Abigél. 30. Számítógép-mo
nitor típusa. 31. Alsó végtag. 32. Pá
ra tlan  munka! 33. Épületszárny. 34. 
Tengeri emlős. 35. Füzetbe jegyző.
37. Csapadék. 39. Rajtol. 41. Csak
hogy. 43. Ablakon át menekülő. 45. 
Magnézium jegyjele. 46. Folyó, spa
nyolul. 48. Táncterem. 49. Becézett 
A ttila. 50. A szervezetbe bejutott 
mikroszervezet. 52. Ülőbútor. 53. 
R itka női név.

FÜGGŐLEGES

1. Élősködő növény. 2. Eleget tesz 
a követelményeknek. 3. Az a távo
labbi. 4. Keleti táblás játék. 5. A jel
zett esztendőből való. 6. T anár van 
ilyen. 7. Szolmizációs hang. 8. ... 
szép ,... szép (nóta). 9. ...fári, buta be
széd. 10. Éjszaka előtti (költőies). 13. 
Keverten híg! 15. Film színház. 18. 
Fején fehér foltot viselő ló. 19. Sír.
22. Tapad. 24. Oktat. 27. Szibériai fo
lyam. 29. Állatpiac. 31. Alá. 32. Bá
torkodó. 33. Lenti helyre helyez. 34. 
idegen férfi becenév. 35. Gyalogos k a 
tona. 36. Női becenév. 38. Feszítő
eszköz. 40. Pohárba öntő. 42. Szok
nyahosszúság. 44. Hiszen (népies).
47. Azon a helyen. 49. Színezékcso
port. 51. Igeképző. 52. Kén és káli
um vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 12. szám ában közölt 
Elgar című rejtvény megfejtése: 
Gerontius álma; Enigmaváltozatok.
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Romániai írók Szövetsége
Kolozsvár Város Tanácsa

ILLYÉS KÖZALAP f i  VÁNY Magyar Kultúra Alapítvány
Illyés Közalapítvány 
Nemzeti Kulturális Alap

NEM ZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
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