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Búcsú K. Jakab Antaltól
„E szűkhatárú lét e minde

nem” — üzeni, vallja Madách 
Ádámmal. Merthogy a hálán 
dó e szűkhatárú létnek próbál
ja elszántan, majd egyre két
ségbeesettebben tágítani tereit, 
ameddig élte tart. Amikor pe
dig egy élet, egy pálya lezárul
— kivált, ha lélekrendítő várat
lanul -  csak állunk a távozó 
után tekintve: ennyi volt, csu
pán ennyi a „... küzdj, és bíz
va bízzál” elrendelés teljesítésé
hez kimért idő? Amikor viszont 
olyan barátot temetünk, akit 
mintegy másfél emberöltönyi 
idő óta ismerünk, olyankor akár
ha sajátmagunkat is temetnénk
-  a magunk életidejéből jókora 
darabot. Én legalábbis így áll
tam K. Jakab Antal barátunk, 
Helikon-beli szerkesztőtársunk 
koporsója mellett.

...Származott a történelmi 
senkiföldje Partiumból; jött 
Szatmárról a törékeny szép if
jú ember be, Kolozsvárra, min 
denkor eminens bölcsészhall
gatónak, hogy aztán 1964 tői, 
huszonkét éves korától, ígére
tes literátorként „mívelje” az 
akkor épp Utunknak nevezett 
soros irodalmi folyóiratot. Ko
lozsváron akkor már 150 éve, a 
Döbrentei Gábor által 1814 ben 
alapított Erdélyi Múzeum fenn 
állása óta létezett valamiféle 
irodalmi fórum; a jeles szerkesz
tőknek (Gyulai Páltól Kuncz 
Aladárig s rajuk túl) bizonyára 
egész sorát lehetne előszámlál
ni; „a mi időnk” ben a lap főszer
kesztő gazdája Létay Lajos volt.

Jött hát Anti barátunk az 
Utunkhoz, majd pár évre a Ko
runkhoz, s végül a Helikonhoz 
szolgálatos mindentudónak, az 
igazmondás, a valós művészi ér
ték örök számon kérőjének, min 
den gyarlóságunk bírájának,

aki igencsak rühellte a szellem 
bármiféle pallérozatlanságát. 
Született lázadófajta, aki szá 
mára a sors -  vagy tán a kor, 
melyben élnie adatott -  nem tet
te lehetővé, hogy ezen benső in 
díttatás szerint cselekedhessen. 
Merthogy a körülöttünk s fölöt
tünk regnáló „percemberkék” 
csakúgy, mint az úgynevezett 
történelmi pillanatok egyaránt 
méltatlanok voltak az ő harag- 
vásaira. Nem véletlen hát, hogy 
szerkesztőelődeink között alig
ha akad olyan, akinek az övé
hez hasonló módon taposott 
volna a tollára a cenzúra. A min 
denkori. A vitriolos publiciszti
ka helyett — mely fő erőssége 
lehetett volna -  maradt hát an 
nak idején a Levélváltás rovat, 
úgyis mint esztétikai gyorsse
gély ... Végül aztán maradandó
nak sikerült Jakab féle vállalko
zás lett a hét évszázad magyar 
irodalmának általa szerkesz
tett négykötetes monumentális 
antológiája, valamint a száz esz
tendő Nobel díjasainak emléket 
állító könyv, mely egyszerre lexi
kon és szöveggyűjtemény. Mind
ezen vállalásai ellenére soha 
sem lett valamiféle szobatudás: 
jó humorú, évődőn maliciózus 
pajtásunk maradt.

. ..Istenem, hogy megapadt má 
ra az indulásunk idején létezett 
írótársaság. Amikor Szilágyi 
Domokost temettük, Anti azt 
csikorogta: „Domi ebben is meg
előzött bennünket...” Aztán az 
elkövetkezett harminc esztendő
ben a nyomába szegődött a java 
sereg... Mi pedig, akik még meg
vagyunk -  mi mást tehetnénk: 
- , emlékezzük. Hogy legalább 
az emlékezetünk tartsa meg a 
jövendőnek az elmenőt.

SZILÁGYI ISTVÁN



HELIKON
SÜTŐ-EGERESSY ZSUZSA

Hamupipőkék Akadémiája
„Különös jelenség — írta Weöres Sán

dor harminc évvel ezelőtt Három veréb 
hat szemmel című rendhagyó antológiájá
nak utószavában hogy a magyar iroda
lomtörténészek nem szeretnek tudomást 
venni a költőnőkről.” Ha a kortárs iroda
lomtörténészek egy részéről el is mondhat
juk, hogy egyre inkább „szeretnek” költő
női életművekkel foglalkozni, úgy tűnik, 
még mindig nem túl rózsás a helyzet, ami 
a köztudatba beépült irodalmi kánont ille
ti. (Kérdezzük csak meg átlagos műveltsé
gű ismerősünket, hogy hány magyar költő
nő nevét tudná felsorolni? Sőt, fokozzuk! 
Hány kortárs magyar költőnő neve isme
rős? Esetleg hány kortárs erdélyi — az er- 
délyiség-képzetek sokszínűségétől most te
kintsünk el -  magyar költőnő neve?)

Specifikusan költónőkre összpontosító 
antológiák viszonylag ritkán látnak napvi
lágot magyar nyelvterüle
ten, hirtelenjében csak a 
Pálmai Nóra szerkesztésé
ben megjelent Lecsukott 
szemeden át látom. Kor
társ magyar női szerelmes 
líra (2005) című kötetet, 
illetve az S. Sárdi Mar
git és Tóth László által 
szerkesztett Magyar köl
tőnők antológiáját (1997) 
tudnám megemlíteni.
Részben ezért hiánypót
ló a Kriterion Kiadó által 
indított sorozat legújabb 
kötete, a 111 vers erdélyi 
költőnőktől. Részben pe
dig azért, mert (szűkítve 
a kört) a kortárs erdélyi 
költőnők lírájából próbál 
meg ízelítőt adni. A verse
ket válogató Katona Éva 
mintegy „névsorolvasást” 
tart: ha hinni lehet a kötet márciusi bemu
tatóján elhangzottaknak, minden erdélyi/ 
Erdélyből elszármazott költőnő helyet ka
pott az antológiában, akinek Hervay Gi
zellától „erre felé” verseskötete jelent meg. 
A kánonalakítási kísérlet részeként tehát 
Adonyi Nagy Mária, Bállá Zsófia, Bordy 
Margit, Botár Emőke, Cseh Katalin, Do
mokos Johanna, Egyed Emese, Farkas 
Wellmann Éva, Gál Éva Emese, Gergely 
Edit, Hervay Gizella, láncú Laura, Kinde 
Annamária, László Noémi, Lendvay Éva, 
Lipcsei Márta, Nagyálmos Ildikó, illetve 
Tamás Tímea verseit olvashatjuk a válo
gatásban.

A Kriterion sorozatának korábbi da
rabjai tematikus válogatások voltak — 
Kolozsvárról, Nagyváradról, Marosvásár
helyről, a nőkről (!) szóló verseket öleltek 
fel -  s bár első látásra nem úgy tűnik, bi
zonyos értelemben a 111 vers erdélyi köl
tőnőktől is tematikus válogatásnak te
kinthető. A versek többségét ugyanis az 
erdélyi költőnő fogalom (ha úgy tetszik, 
címke) elemei -  erdély(i)-költő-nő -  kö
ré lehet csoportosítani. Hangsúlyoznám, 
hogy ettől még korántsem lesz egysíkú 
(vagy inkább háromsíkú?) a kötet, bár ér
dekes volna tudni, hogy ez egy tudatosan

végivitt szerkesztői koncepció eredmé- 
nye-e vagy egy szubjektív, esztétikai ala
pú válogatás mellékhatása.

Itt vannak például elsőként az anya
nyelv megőrzésére, a hazára/hazátlan- 
ságra, a nagybetűs Erdélyre reflektáló 
költemények, mint Gál Éva Emese Ve- 
letlen című verse („Véletlen, hogy erdé
lyi magyar lettem, / s hazátlan hitem 
őriz nemzetemben, / nélküle mégsem 
lennék ugyanaz / a hiányaiban hányódó 
ember”) vagy Domokos Johanna áradó 
szabadverse („anyanyelv szófajai ezek, 
és a / megtörténtek folyamatos elhallga
tásával / várja, hogy ismétlődhessenek 
ajkakon”, Langue) és Egyed Emese mí
ves rímei („köszöni szépen erdély éppen 
múlik / küszködünk benne halálunkon 
tűiig / nem adjuk úgyis odavan”, Históri- 
ás töredék). S ne feledkezzünk meg a kö

tetben szereplők közül legismertebb „név
ről”, Hervay Gizelláról sem, akinél talán 
a legerőteljesebben sejlik fel a tragikum
-  mert a többszörös elnyomás tragikuma
-  az olyan verseiben, mint Három napja 
és három éjszaka vagy Mert fuldoklásunk 
szenzáció.

Jelentős csoportot képeznek az ars po
eticák is, melyekben egyaránt felleljük a 
komoly-komor „hitvallást” („A költészet / 
időhirdetés / felszakadt / sötét seb”, Lip
csei Márta: A költészet; „Azt, hogy mit 
tud a költő, / mely világban tanulta, / 
nem is sejti a zsarnok, / pedig nagyon 
szeretné / uralni azt a tájat”, Kinde An
namária: Rettegve ordít egyre) és a játé
kos iróniát („A nehéz vers / Az vaskos / 
És mondanivalója van / Sosem lebegtet / 
Almot vágyat / És nem is súlytalan / A lí
rai én a nehéz versen / Bakancsosán is át
suhan” Cseh Katalin: Ellentétek). Az an
tológia szerzői előszeretettel építik be 
lírájukba a XX. századi költészeti hagyo
mányokat, a versformákat illetően van 
itt minden képverstől szonettig, a megidé
zett költőelődök közül pedig József Attila 
(Bállá Zsófia: Az élő forma; Gergely Edit: 
József Attila hidd el) és Dsida Jenő (Gál 
Éva Emese: Dsida) szolgálnak leginkább 
ihletforrásként.

A harmadik s egyben legdominánsabb 
tematika a női lét tapasztalataihoz, az ér
zelmi élet magaslataihoz és mélységeihez 
kapcsolódik. A közös(?) élményt -  szerel
met, szeretetet, magányt, fásultságot -  
megszólaltató versnyelvek talán itt kü
lönböznek leginkább, de nagyszerűen 
ellenpontozzák/kiegészítik egymást: „a 
boldogság lenyelt falat / amire emlékezni 
jó / de akkor sem lesz az, ami / ha kifordí
tod önmagad”, olvassuk László Noémi ver
sében (Érzéki csalódás), majd pár oldallal 
arrébb Nagyálmos Ildikó sorai „felelnek” 
rá („Nem tudni, mit akar a nő, / valamit 
akar, biztosan, / rántaná magára az eget, 
/ átnyalna sok sok bélyeget, / míg fel, 
majd alázuhan.” Mit (t)akar a nő?\). Vagy 
lapozzunk csak vissza Hervay Gizellához 
(„tál szerelmet sem löttyintsz / Uram az 
asszonyoknak”, Gyalogzsoltár), és azu
tán egy hasonlóan eredeti metaforáért az 
ábécé-sorrendben felsorakoztatott költő
nők közül az utolsóhoz, Tamás Tímeához 
(„odú a szerelmed / rókalyuk / két kijárat
tal / itt állok / Isten kék ege alatt / rám 

y *. tűz a nap / tudom hogy
hol rajtad a lakat / s a kul
csot is láttam / a rókalyuk
ban / ottmarad” Reminisz
cencia).

Ha már a versnyelvnél, 
kifejezésmódnál tartunk, 
érdemes kitérni Lászlóffy 
Aladár lírai hangvételű elő
szavára. Nemcsak azért, 
mert akár 112. versnek is 
beillene, hanem mert azt a 
111-et, melyet megelőz, az 
écriture feminine problema
tikája felől látszik megkö
zelíteni. Helene Cixous ele
ve metaforákat hasznosító 
elméletére (a női szerzők
nek „vissza kell lopniuk” 
a hangot, a megszólalás
hoz való jogot a domináns 
kánon, illetve diszkurzus 

formálóitól) és Elaine Showalter megha
tározására (az écriture feminine nem 
más, mint a női test és különbözőség be- 
leíródása a nyelvhasználatba és szöve
gekbe) jól rímel Lászlóffy bevezetője: „A 
világ megszólítása, felszólítása, kihívá
sa, felhívása ... Mindennek a másik irá
nya, szimmetriapárja a hársfaágak és 
Alhambrák, várkisasszonyok és pásztorlá
nyok megbízásából.” Nem biztos azonban, 
hogy a költőnők javát szolgálja, ha túlon
túl misztifikáljuk a női költészetet, mint 
azt az előhang szerzője teszi („Hamupipő
kék Akadémiája hát egyrészt ez a hely, 
másrészt a titokzatos és diadalmas kék
szakállú hetérák vára ez az egész hölgy
album.”), bár meg kell hagyni, hogy a kö
tetet grafikusként is jegyző Bordy Margit 
sötét tónusú, helyenként elmosódó, sejtel
mes illusztrációi is a bevezető szövegéhez 
hasonló hangulatot keltenek.

Mindent egybevetve, tartalm át és ki
vitelezését tekintve is igényes könyv a 
111 vers erdélyi költőnőktől. S talán álta
la azok a költőnők is közelebb kerülnek 
az olvasókhoz, akik megjelent köteteik el
lenére sokak számára ismeretlenül, az er
délyi magyar irodalom Hamupipőkéiként 
váltogatták a verslábakat.
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K Á N T O R  LAJOS
Paulovics Lászlóról (közelből)
Földrajzilag száz (olykor ezer) kilomé

terek választottak el minket — attól füg
gően, hogy vándorlásai során éppen hol 
találta meg otthonát nekem pedig Ko
lozsvár maradt a fix pont; mégis közel ma
radtunk egymáshoz. Az magyarázná ezt, 
hogy ugyanabban a jegyben születtünk? 
(Öcsémnek mondhatom Paulovics Lacit, 
nyolc nappal én vagyok az idősebb.) Talál
kozásaink nem a kerek évfordulókhoz kö
tődtek, hanem feladatokhoz -  és persze 
baráti látogatásokhoz. A szatmárnémeti 
színház bemutatói jelentették az első, sű
rű alkalmakat, ő mint díszlet- és jelmez- 
tervező (1962 és 1985 között) közvetlenül 
is érdekelt volt abban, hogyan látja a kri
tikus azt a társulatot, amelyben olyan 
művészek léptek akkoriban színpadra, 
mint Csíky András, Elekes Emma, Ács 
Alajos. Külön tanulmányba kívánkozna 
Paulovics (színpadi) díszletterveinek az 
elemzése (itt most csak egy munkájára 
utalok, Az ember tragédiája történetesen 
nagyváradi színre állítására, Szabó Jó
zsef rendezésében); mint ahogy nagyobb, 
szabadtéri, később (már 1990 után ké
szült) templomi „díszleteire” is részle
tesebben ki kellene térni, arra, amivel 
Szatmári ajándékozta meg az évtizedek 
folyamán.

Az életmű egészében azonban a megha
tározó a grafika és a festészet. (Még egy 
rövid zárójel: kerámiában is letette a név
jegyét.) Paulovics Lászlónak kitűnő mes
terei voltak. Kolozsvári tanárai között 
ott volt a diákok szemét -  nálunk rend
hagyó módon -  a modernekre nyitó Ká
dár Tibor, de jöttek a távoli mesterek is. 
Banner Zoltán ezt írta róla: „Cézanne, 
Picasso és Berény Róbert, szóval az épít
kező modern mesterek hatottak rá legin
kább főiskolai tanulmányainak végezté
vel.” Egy másik szatmári barát, a költő 
Páskándi Géza pedig (1965-ben) tanárok 
és tanítvány viszonyát így jellemezte: „Pi
casso formakincséből, Csontváry biblikus

monumentalitásából és vízióiból tanulni, 
vagy a megolvadt órák tengerentúli fes
tőjétől, sőt talán Moore sejt- és amőba- 
alakzatú szobraiból -  Paulovics számára 
nem jelent problémát: érzi ugyanis, hogy 
amit mondani akar, az a sajátja, és vé
gül is a hatás már nem is hatás, hanem 
tájékozottság.” Ehhez a tájékozottsághoz 
— hetvenedik évében járó művész külön
böző pályaszakaszainak ismeretében -  
én még hozzáteszek két fontos forrást: a 
népművészet tárgyi világát és az írói élet
művekben való elmélyedést. Hiszen vers
illusztrációk és sikerült íróportrék soro
zatát köszönhetjük Paulovicsnak. Petőfi, 
Arany János, Madách, Ady, József Attila, 
majd Kós Károly, Gellért Sándor, Szilágyi 
Domokos arcmása, költészete, prózája fog
lalkoztatta, de jött Villon, Apollinaire, Ca
mus, Kafka, Szolzsenyicin is; ma az erdé
lyiekből kialakított rangos gyűjtemény, 
közel félszáz grafikai lap a Kolozsvár Tár
saság főtéri galériájának a dísze.

Szatmárnémeti mellett Kolozsvár már 
régebbtől meghatározó találkozási he
lyünk. Hogy mi minden jelent meg tő
le a Korunkban, több mint négy évtized 
során, azt csak a még hiányzó folyóirat
bibliográfia alapján állapíthatnánk meg. 
De mindig újra elmondom: az 1965 már
ciusára tervezett modernség-számunk
nak ő lett volna a grafikusa, az újító tör- 
delői-grafikusi tervek el is készültek, ám 
a pártfővezér halála s az újabbnak a trón
ra emelése (a Gheorghiu-Dej -  Ceau§escu 
váltás) elúsztatta szép terveinket. És 
még egy kiemelendő vállalkozás: Updike 
regényének, A kentaurnak sorozat-közlé
se (Szilágyi Domokos fordításában) lehe
tőséget teremtett e mitológiai elem be
építésére Paulovics grafikáiba, illetve 
festészetébe.

És akkor lépjünk közelebb mindennapi 
találkozásainkhoz. A kiterjedésében ne
hezen követhető Paulovics-életmű azon 
darabjaira térek ki, amelyek kolozsvári

lakásunk falain szemlélhetők. A Ketten 
-  nagyapámnál falun (1980) még erősen 
grafikus hatású, de a fehérek-szürkék- 
barnák ereje nem vonható kétségbe. A 
felület osztott tere azt a motívumot -  lé
nyegében az időt! -  emeli ki, amely gyak
ran tér vissza Paulovics képein: a nemze
dékek, korok egymáshoz való viszonya 
folyamatosan foglalkoztatja a grafikust, 
a festőt. Egy baljós csendélet (1978-ból) 
a képre fölfestett, foszladozó deszkájú ab
lakkerettel, a modern piktúrában nem is
meretlen sötétszürke gömbbel, üres ké
kes üveggel, lila drapériával, félbevágott 
halványsárga citrommal, a sarokba he
lyezett fekete erezettel, fölöttük a vihar
felhőkkel -  különösen sikerült kompozí
ció, nyilván sokkal többet sugall, mint 
a részek leírása. Az In memóriám G. S. 
(1995) már Iserlohnhoz, a dél-vesztfáliai 
német kisvároshoz, illetve a távol került 
Szatmárhoz kapcsolódik. A mikolai-szat- 
márnémeti népi költő, Gellért Sándor ha
lála kiváltotta vízió tarka vonal-folt vilá
gán egy „absztrakt” sugárnyaláb tör át, 
mintegy a Természet és Alkotás apoteózi- 
sát hozva létre. A bohóc címet adta a fes
tő annak a barendorfi műteremből a ko
lozsvári Mikes Kelemen utcába elkerült, 
kis méretű 1992-es olajképének, amelyet 
gyűjteményünk egyik legkiválóbb alko
tásának vélek; esztétikai kurzusokon ez
zel a festménnyel lehetne bizonyítani, 
hogy az absztrakt festészet nem föltétle
nül absztrakt, hogy nincs színek közötti 
összeférhetetlenség -  hogy egy kompozíci
ónak hányféle olvasata lehetséges. Végül 
egy szabályosabb (?) Paulovics-akvarell, 
az új otthonból, Szentendréről, a műem
lékkörnyezet fölötti villanegyedből; csu
pa derű, csupa melegség, könnyedség — 
nem képez le közvetlenül tulajdonképpen 
semmit, csak éppen az otthonosság érze
tét kelti.

Az öt festménybe (és két kerámiatál
ba) természetesen nem sűríthető össze 
Paulovics László művészete. Már csak 
azért sem, mert olyan lényeges sorozatok 
maradnak említetlenül, mint a D’43 cí
met viselő tusrajzok, a Don-kanyari tragé
diának méltó művészeti emléket állító ki
rajzolt és rejtett keresztek. A Matisse-os 
Asszonyodtól (1965) az Erdélyi Krisztusig 
(1992) s a ma Duna-közelben születő mun
kákig annyi mindenről kellene beszél
ni, ami csak egy nagy könyvbe férne be
le. Menjen hát most ez a rövid üdvözlet a 
szatmári-iserlohni-szentendrei barátnak, 
addig is, amíg újra együtt nézhetjük a leg
frissebb Paulovics-festményeket.

3
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POMOGÁTS BÉLA

Kérdések és válaszok a történelemnek
-  Illyés Gyula és az erdélyi magyarság -
Illyés Gyula költői sorsának s egyénisé

gének alakulása a magyar és az európai 
értékek és igények bölcs egyeztetésének 
készségére épült, nem alaptalanul, hiszen 
életműve valóban szerves egységbe tudta 
fogni azokat a hagyományokat és törek
véseket, amelyek gyakran és szerencsét
lenül kerültek egymással szembe közéle
tünk és művelődésünk huszadik századi 
története során. Valójában ez az összeg
ző: egyszerre nemzeti és európai látás
mód és gondolkodás szabta meg azt a szel
lemi stratégiát, amelynek nyomán Illyés 
a kisebbségi helyzetbe szorított Kárpát
medencei magyarság helyzetét mérte fel 
és világította meg. A kisebbségi magyar
ság, mondjuk így (Illyéstől aligha idegen 
kifejezéssel): „sorskérdéseit” meg lehetett 
közelíteni szűkösebb „nemzeti” és elvon- 
tabb „egyetemesebb” nézetből, mindket
tőre számtalan példa adódott (és adódik 
a jelenben is). Az első nézőpont mindenek
előtt a nemzeti sérelemérzetet, a máso
dik mindenekelőtt valamiféle nemzetek 
feletti (például korábban az úgynevezett 
„szocialista”, mostanában az úgynevezett 
európai) integrációs megfontolásokat kép
viseli. Illyés Gyula, miként más nagy kér
dések körében is, egyeztet és összefoglaló 
szemléletet alakított ki, vagyis az általá
nos európai, humanista és demokratikus 
követelménye nyomán ítélte meg a kisebb
ségi helyzetben élő magyar közösségek 
helyzetét, illetve a nemzeti identitás 
és kultúra védelmének ügyével kötötte 
össze az európai és demokratikus jogel
vek érvényesítését. Ennek a kettős elkö
telezettségnek és személetnek a következ
tében tette fel a magyar nemzetpolitikát 
érintő kérdéseket, és kereste rájuk a vá
laszokat. Abban a mentális, és mondjuk 
így: „lelki” rendszerben, amelyet Illyés a 
nemzet „sorskérdéseinek” megválaszolá
sa végett, a magyarság és az európaiság 
eszméinek összefogásával és szintézisé
vel alakított ki, különös szerepe volt Er
délynek és a méltatlan kisebbségi sorsba 
taszított erdélyi magyarság iránt vállalt 
szolidaritásnak. Illyés négy alkalommal 
látogatott Erdélybe: 1941 karácsonyán 
Kolozsváron és Marosvásárhelyen járt, 
1942 júniusában a kolozsvári könyvna
pon vett részt, 1945 augusztusában Nagy
váradon, Kolozsváron és Segesváron járt, 
felolvasást tartott a bukaresti rádióban, 
végül 1956 januárjában Marosvásárhe
lyen vett részt Fáklyaláng című történel
mi drámájának századik előadásán. Ezt 
követve már nem utazhatott Erdélybe, el
sősorban azért, mert az ottani magyarok 
jogai mellett történő folyamatos kiállása 
következtében a Gheorghiu-Dej-, majd a 
Ceausescu-féle kormányzat rendkívül el
lenségesen bánt vele.

A határokon túl élő magyarsággal 
vállalt szolidaritás, illetve a határok fö
lött (és ezek ellenére) létrehozandó nem
zeti egység eszméje Illyés számos költői 
művében, naplójegyzetében és publicisz
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tikai írásában hangot kapott. Olyan 
versekre gondolok, mint A Dunánál Esz
tergomban, Haza a magasban, Csángók, 
A békeszerzőkhöz, Segesváron, A Duna fi
aihoz, Erdélyben, Verses levél Zilahy La
joshoz és Koszorú című költői művei. 
Olyan naplójegyzetre, mint az 1942 ja
nuári bejegyzés, amely az író első erdé
lyi (kolozsvári) útját örökíti meg. Illyés a 
város visszacsatolása után egy jó eszten
dővel, 1941 Karácsonyán já rt először Er
délyben, és naplójában lelkesült szavak
kal örökítette meg az erdélyi magyar 
városokkal, az erdélyi magyarokkal va
ló találkozását. „Az ország — jegyzi fel — 
tágult, s újra tágult, mint a lélegző mell
kas. Járom a vidékeket. Valami öntudat 
csak most kezd igazán tágulni és emel
kedni bennem. Oly erős volt a szorítás, 
a nyomás? Nem tagadom, megilletődtem 
én azon, hogy még Kolozsváron is magya
rul szabadon beszélnek. És Marosvásár
helyen is, s Gyergyószentmiklóson is, 
száz és száz kilométerre Pesttől és még 
azon túl is, száz kilométerre Ozorától. 
Én úgy készültem magyarnak, hogy ki
tartok mellette s viselem, ha mindössze 
csak Tolnában beszélik ezt a nyelvet. A 
többi mint ráadás nekem: már Székesfe
hérvárt hódításnak éreztem. Hallgatva 
ülök az erdélyiek társaságában, úgy hall
gatom a puszta beszédet is, úgy élvezem, 
mint valami ünnepi előadást, valami 
nagy győzelem után. Megeresztett tagok
kal karszékben ülök, nem minden önelé
gedettség nélkül.”

Ehhez, mintegy a személyes élmény 
értelmezése kedvéért, még a következő 
történetet tette hozzá: „Soviniszta va
gyok? Mindezt azért merem leírni, mert 
épp ellentéte vagyok a sovinisztának. A 
színmagyar Gyergyószentmiklóson, a fő
téren tegnap az autóbuszba egy csapat 
román paraszt tódul be, Gyilkos-tónál 
van átszállásuk Békás felé. Otthonosan, 
hangosan beszélnek románul: távolról 
sincsenek többségben, de ez a fesztelen 
hangosság egyszeriben úrrá teszi nyel
vüket a nagyrészt csak pusmogó magya
ron. Fölszáll egy rikkancs, nagy szóval új
ságjait kínálja, elfojtják az ő szavait is. A 
rikkancs idősebb törpe -  hirtelen föleme
li a hangját. Azt kiáltja, beszéljen min
denki magyarul, magyar világ van már! 
A lárma oly egyszeriben eláll, mint zá
por szűntével a mély útban a víz. A rik
kancs hangjában némi fölénnyel -  most 
románul kiált egy mondatot. Nyilván az 
előbbieket ismétli. Kínos csönd, a magya
rok is hallgatnak. A rikkancs újra meg
szólal, hangjában a fölény most már szin
te a kárörömé. A csönd még kínosabb. 
Iszonyodom a föltűnéstől. Gyermekko
romban rengeteg pofon rekedt meg a te
nyeremben csak azért, mert a csattanás 
egyben látványossággá is ütötte volna 
ügyemet. Egy puszta mezőn megmérkőz
ni, csak az Isten szeme előtt, az más. A kí
nos csöndben jól érzem, hogy kellene vala

kinek valamit csinálnia; de miért éppen 
nekem? Fordulok az ablak felé, kaparom 
a jeget, kandikálnék ki az estébe; elég
gé elöl ülünk, a harmadik, negyedik sor
ban. Nagy meglepetésemre hirtelen azt 
hallom, hogy megszólalok. Nem nagyon 
udvariasan mondhattam meg a rikkancs
nak, hogy csak a maga nevében beszéljen 
ilyen hangon és ne egy nemzetében, mert 
rögtön leszállt. Hátrafordultam a romá
nok felé, hogy csak folytassák: mindnyá
jan egyformák vagyunk. Nem mukkan
tak; nem értették? Kézzel homlokomhoz, 
majd a távozó után mutattam, aztán le
gyintettem: ne adjanak rá. A beszélgetés 
megindult; hamarosan megindult a kocsi 
is.” Természetesen idézhetnék más napló
jegyzeteket is.

Egységes m agyarság
Versei és naplójegyzetei mellett nyo

mot hagytak erdélyi élményei tanulmá
nyain, esszéin, publicisztikai írásain is. 
1940-ben a Nyugat Egységes magyarság 
címet viselő ankétján (Babits Mihály, Joó 
Tibor, Keresztury Dezső, Schöpflin Ala
dár, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő, 
Tabéry Géza, Tolnai Gábor, Tompa Lász
ló, Vass László, Wass Albert mellett) ő is 
kifejtette álláspontját arról, hogy a ma
gyar állam közösségébe visszatért erdélyi 
magyarság miként vehet részt az egész 
nemzet közéletében, és miként segítheti 
ennek magára találását. „íme — olvasom 
-, az első kézfogás után megosztjuk gon
dunkat velük: az a legmeghittebb fogad
tatás, a legőszintébb bizonyíték, hogy va
lóban testvérként üdvözöljük őket. Nem 
azt várjuk tőlük, hogy mik ők külön, ha
nem azt, hogy mik velünk. S hogy mit te
gyünk immár együtt? Ha mondandójuk 
van, ne Erdély nevében mondják, hanem 
az egész magyarság nevében. Magyaros 
bátorságra biztatnám őket; nekünk is 
van ebben iskolánk.”

Illyés, ahogy valójában (talán néhány 
kivétellel) az egész magyar értelmiség és 
írótársadalom, nem tudta könnyedén túl
tenni magát azon, hogy az 1945-tel be
köszöntő új történelmi változás ismét a 
bukaresti hatalomnak szolgáltatta ki az 
erdélyi magyarságot. Amidőn 1945 au
gusztusában (immár harmadik alkalom
mal) ismét Erdélyben járt, és felolvasást 
tartott a bukaresti rádióban, bizony aggo
dalommal eltelve tanulmányozta az erdé
lyi magyarok átalakuló életét. Erdélyi út 
című naplóbejegyzése tanúsítja, hogy nem 
bízott, nem is bízhatott a magyar kisebb
ség akkori politikai vezetőinek többségé
ben (a naplójegyzetben Bányai Lászlóra 
és Czikó Nándorra hivatkozik, ők akkor 
valóban inkább a román nacionalizmus 
érdekeit szolgálták, mint saját nemzetisé
gükét!), és aggodalommal beszélt ennek a 
román nacionalizmusnak az előretörésé
ről, amely a háború győztesének érezte
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magát, és már akkor a kisebbségi társa
dalmak radikális korlátozásának terveit 
készítette elő. Ez az aggodalom valójában 
mindig ott bujkált Illyés későbbi erdélyi 
jegyzeteiben is, így az 1956 tavaszán tett 
marosvásárhelyi látogatásáról beszámoló 
Székelyföldi tudósítás című írásában, ké
sőbb, már a hetvenes években lejegyzett 
naplóiban vagy éppen az úgynevezett 
„nemzeti kérdés” körül nyilvánított véle
ményeiben. Például Szakvizsgán naciona
lizmusból, Egy vita vége és eleje, Mire kell 
a nemzet? Nemzetében él a nyelv és más 
írásaira gondolok.

A „nemzeti kérdésről”, a kisebbsé
gi magyarság és így az erdélyi magyar
ság „sorskérdéseiről” kialakított véle
ményét a legnagyobb hatással minden 
bizonnyal Válasz Herdernek és Adynak cí
mű hosszabb publicisztikai írásában fej
tette ki. Ez a tanulmánya a Magyar Nem
zet 1977-es karácsonyi és 1978-as újévi 
számában jelent meg, és mondanivalójá
val, fogadtatásával egyaránt rányomta 
bélyegét a hetvenes évek végének szelle
mi, mi több, politikai életére. A nagyobb 
terjedelmű publicisztikai írásnak, aho
gyan ezt magából a szövegből, illetve 
Illyés akkori naplójegyzeteiből ki lehet ol
vasni, két közvetlen indítéka volt. Kolozs
vári Grandpierre Emil Herder árnyéká
ban című tanulmánya, amely a Kortárs 
című folyóirat 1977. augusztusi számá
ban látott napvilágot, és amelyről a szer
kesztőség az októberi számában (Illyés 
Gyula, Benkő Lóránt és Kőháti Zsolt rész
vételével) ankétot tartott, és Ady Endre 
születésének századik évfordulója, amely
nek november 22-én rendezett hivatalos 
ünnepségén Illyés is részt vett, az ünne
pi alkalomra írta különben Endre Ady -  
rénovateur de la poésie hongroise című 
megemlékezését a párizsi Le Monde szá
mára (ez az írás magyarul Adyról fran
ciáknak címmel Szellem és erőszak című 
kötetében olvasható). A nevezetes -  és 
szenvedélyes vitákat okozó — tanulmány 
azonban természetesen nem Herderről és 
nem Adyról értekezik, jóllehet a német fi
lozófus nevezetes jóslatához és a magyar 
költő nem kevésbé nagyhatású nemze
ti pesszimizmusához fűzi következteté
seit, hanem a magyarság trianoni felda
rabolásának végzetes következményeit 
veszi sorra, a kisebbségi helyzetbe taszí
tott magyarok, mindenekelőtt az erdélyi
ek mostoha sorsát, jogfosztottságát mu
tatja be. A kisebbségi magyarok által 
elszenvedett sérelmek már hosszabb ide
je foglalkoztatták Illyést. írásaiban, nem 
egyszer a cenzurális rendszer íratlan sza
bályait is áthágva, mind gyakrabban hív
ta fel a figyelmet arra, hogy a szomszédos 
államokban élő magyarság intézménye
it, mindenekelőtt iskoláit sorra építi le 
a kisebbségi magyarság anyanyelvi kul
túrájának és nemzeti identitásának fel
számolásra, a magyar tömegek erősza
kos asszimilációjára törekvő romániai és 
csehszlovákiai rendszer. A kisebbségi sor
ban élő magyarok iránt érzett felelősség- 
tudat és aggodalom jelent meg több nyu
gati lap számára adott nyilatkozatában 
és 1971-ben közreadott Hajszálgyökerek 
című publicisztikai gyűjteményének több 
darabjában is.

V álasz H erdernek  
és A dynak
Naplójegyzeteiből (Naplójegyzetek,

1977-1978. Bp. 1992) meglehetős pontos
sággal deríthetők ki a Válasz Herdernek 
és Adynak című írás közvetlen előzményei, 
sőt a tanulmány több megállapításának 
forrására is rábukkanunk. így a novem
ber 1-jén kelt jegyzet arról tudósít, hogy 
nála járt a kolozsvári költő, Kányádi Sán
dor: „A nemzeti kisebbségi sors igazi átka
iról nem is esik szó. Kolozsváron hetven
ezer magyar van. De magyar orvost oda 
nem neveznek ki. így a lakosság orvosi 
ellátottsága voltaképp afrikai szintű. Be
tegségünkről igazán csak anyanyelvűn
kön tudunk értekezni.” Mindez aztán szin
te szószerint így olvasható a Válaszban is. 
A november 14-i feljegyzés Benes csehszlo
vák elnök magyarellenes politikájával fog
lalkozik, az elítélő véleményt ugyancsak 
megismétli a Válasz. Hasonlóképpen meg
találhatók a tanulmányban azok a meg
jegyzések, amelyeket a november 20-i 
napló tesz a Romániából és Szlovákiából 
érkező iskoláskönyvekről, ezek a Duna- 
medencében letelepedő magyarokat és utó
daikat mint „barbár”, „ázsiai” hordát állít
ják a kisebbségi magyar diákok elé

A Válasz Herdernek és Adynak tárgyi, 
illetve érzelmi forrásai közé tartozik a fel
vidéki Janics Kálmán (két esztendő múl
tán éppen Illyés előszavával emigrációs 
kiadónál: az Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetemnél megjelent) A hontalan
ság évei című munkája is, amely a szlová
kiai magyarok ellen 1945 és 1948 között 
bevezetett elnyomó intézkedésekről rán
totta le a feledés leplét. A napló november 
17-i jegyzetei szerint Illyés egy nehezen 
kibetűzhető gépiratos példányt kapott, 
azt olvasta mind nagyobb döbbenettel, és 
így a Janics-kézirat nyomán kialakult fel
ismerések is hangot kaptak a Válasz meg
állapításaiban.

A cikk írásáról ugyancsak a napló tesz 
először említést, december 3-án: „Kará
csonyi cikk a Magyar Nemzetnek. Azért 
nem lesz meg, mert máris könyvnyi terje
delemre írom.” A december 10-i naplóbe
jegyzés szerint az írás már Pethő Tibor
nál (a Magyar Nemzet főszerkesztőjénél) 
van. „Megjelenhet-e egyáltalán?” -  fűzi 
mindehhez a naplóíró. Illyés a Magyar 
Nemzet hagyományos karácsonyi cikk
írói közé tartozott, aki több alkalommal 
is a lap ünnepi számában adta közre leg
fontosabb gondolatait. Az adott politikai 
helyzet feltételei között, midőn a kommu
nista párt vezetése igen gondosan ügyelt 
arra, hogy a magyarországi nyilvánosság 
fórumain ne jelenjék meg bírálat a szom
szédos országok nemzetiségi politikájá
ról, és kivált az MSZMP Politikai Bizott
ságának decemberi ülése után, amely a 
hazai szellemi élet ideológiai megregu- 
lázását tűzte napirendre, Illyés és a Ma
gyar Nemzet szerkesztősége egyaránt 
nagy bátorságról tett tanúságot azzal, 
hogy a Válasz szövegét nem egyeztette a 
pártközpont korifeusaival és személyesen 
Aczél Györggyel, akivel akkoriban Illyés 
Gyula kifejezetten jó személyes viszonyt 
tartott fenn. Ámbár Révész Sándor Aczél

és korunk című könyvében lehetséges
nek tartja, hogy mégis történt valamifé
le egyeztetés, tudniillik a költő felesége, 
esetleg Illyés tudta nélkül, eljuttathatta 
Aczélhoz a kéziratot. A nagyhatalmú poli
tikus mindazonáltal úgy tett, mintha az 
újságban olvasta volna először a szöveget, 
amelynek több megállapítását is nehez
ményezte: néhány hónappal később min
denesetre a Válasz következtében romlott 
meg Illyés és Aczél korábbi jó viszonya.

A Válasz Herdernek és Adynak Kolozs
vári Grandpierre Emil említett tanulmá
nyára hivatkozva idézi fel Herder neveze
tes „jóslatának” hiteles (a közkeletűtől 
némiképp eltérő) szövegét. „A magyarok 
vagy madzsarok az egyetlen népe ennek 
a törzsnek (a finnugornak), mely a hódí
tók közé bejutott... Most aztán szlávok, 
németek, vallachok és más népek közt 
az ország lakosságának kisebbik részét 
alkotják, és évszázadok múltán tán már 
nyelvükkel is alig találkozunk.” Ezt kö
vetve emlékeztet a 19. század első felé
nek nagy magyar költőire: Berzsenyire, 
Kölcseyre és Vörösmartyra, akik vala
mennyien azokkal a szorongásokkal küz
döttek, amelyeket a hírneves „jóslat” is 
táplált. Majd Ady egy rendkívül pesszi
mista: a magyarság végő pusztulását 
már tényként rögzítő gondolatát elevení
ti fel, Fülep Lajos nyomán, keserűen álla
pítva meg azt, hogy azok a baljós jövendö
lések, amelyeket Ady Jóslatok (helyesen: 
Jóslások) Magyarországról című publi
cisztikai gyűjteménye fogalmazott meg, 
Trianon után és különösen a második vi
lágháború után rendre megvalósulni lát
szanak. írásában éppen Ady zaklató jósla
taira és kérdéseire kíván válaszolni — az 
újabb tapasztalatok nyomán.

A kisebbségi jogokról
A tanulmány igazán fontos megállapí

tásai a második részben olvashatók. En
nek nyilvánvalóan taktikai szerepe volt, 
az első rész viszonylag apolitikus gon
dolatmenete így nem veszélyeztette az
» » >  folytatás a 6. oldalon
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> » »  folytatás az 5. oldalról 
írás második felének közlését. Illyés kü
lönben is (szokása szerint) igyekezett 
„diplomáciai” fordulatokkal elfogadható
vá tenni mondanivalóját. így két alkalom
mal is hivatkozik Lenin történelmi érde
meire, először a szovjet kormánynak a 
trianoni szerzó'dést elítélő' állásfoglalá
sára, másodszor pedig a „nemzetiségek 
létjogait védő törvényekre”, amelyek „Le
nin szellemében -  a SZU területén a tör
ténelem leghaladóbb elvein alapulnak”. 
Ezek a hivatkozások akkor nem nyerték 
el a hazai ellenzéki értelmiség tetszését, 
noha nyilvánvalóan csak taktikai felada
tuk volt, különben szinte fölöslegesen, 
minthogy nem tudtak igazán menlevelet 
szerezni azoknak a fejtegetéseknek, ame
lyekkel Illyés a kisebbségi kérdésben ki
alakított politikai diskurzus alapvető sza
bályait törte meg.

E szabályszegésnek mintegy kezdete
ként a tanulmány arról beszélt, hogy az 
anyaország és az utódállamok magyar
ságát nem lehet egymástól elválaszta
ni. „A világon -  fejtegette -  mintegy ti
zenöt-tizenhat millió magyar él. Ebből 
azonban csak tízmillió az ország terüle
tén, határain belül; a többi kívül, jelen
tékeny részben úgy tapadva a térképbe
li országra, mint kenyérre a héja. Jól oda 
kell néznünk, hogy a valóság és vele egy 
eltakarhatatlan kérdés határait lássuk.” 
Ezt követve jelentette be, hogy -  a hiva
talos nézetekkel ellentétben -  a magyar 
kisebbségi népcsoportok kérdését nem le
het megoldottnak tekinteni: „A nemzeti 
kisebbségek jogait semmiféle nemzetközi 
megállapodás nem védi. A békeszerződé
sek ezeket, mint maguktól értetődőket, 
az egyéni jogok közé iktatták. Az orszá
gok, melyeknek bármily tömegű diaszpó
ráik vannak, csak egyéni magatartásuk
kal fejezhetik ki azt, miként vélekednek 
a legelemibb -  legemberibb -  jogok helyes 
vagy helytelen alkalmazásáról.”

Majd, most már egyenes támadásként, 
korábban sehol sem tapasztalható nyílt
sággal mutatott rá az erdélyi magyarok 
jogfosztottságra: „Hiteles adatok, ellen
őrizhető panaszok szerint több százezer, 
sőt millió lelket számláló kisebbségi la
kosságnak nincs saját nyelvi egyeteme, 
illetve, ha volt, azt megszüntették. De 
nincs ilyen főiskolája, s rövidesen nem 
lesz egyetlen saját anyanyelvű középis
kolája, mert ami volt, azt is úgy szako
sítják, hogy az oktatás az állam nyelvén 
folyik: azzal a következménnyel, hogy 
nemzeti kisebbségű ifjú a maga nyelvén 
ipart sem tanulhat; tehát gépmunkás, 
gépkezelő sem lehet, csak napszámos. Eu
rópa legnagyobb nemzeti kisebbsége ma
gyar anyanyelvű, a húszmilliós egésznek 
mintegy tizenhat-tizennyolc százaléka.”

Ezt követik azok a megállapítások, 
amelyekre Kányádi Sándor imént emlí
tett beszámolója, illetve a romániai és 
szlovákiai történelmi tankönyvek nyo
mán jutott: „Gyakori — illetve mind szá
mosabb a fölsorolható -  pedagógiai bal
fogás, hogy már elemi iskolás gyermekek 
saját nyelvű tankönyveikben is saját őse
ikről mint barbár betolakodókról, alacso
nyabb rendű pusztítókról tanulnak leckét 
-  a valósággal ellentétest -, még az eleik

által létrehozott építészeti remekekről is 
mint megannyi bűnjelről. Még élesebb a 
pedagógiai eltévelyedés, ha a gyermekek 
már az ábécével nem a saját nyelvükön is
merkedhetnek meg. Európa legnagyobb 
számú nemzeti kisebbségének gyerme
kei közül több mint húsz százalék van eb
ben a helyzetben. Részben már a szülők 
(akaratából): ki ne vonná ki gyermekét, 
ha csak egy rá a mód, már-már apartheid 
sorsból? Hatalmas tájegységeken tűnik 
el a kisebbségi értelmiség: eladdig nem
zetiségi városok hosszú sorában szűnik 
meg a kisebbségi műveltség minden mű
ködése.”

írásának ezen a helyén állapítja meg: 
„Ez még nemcsak a kisebbségi és nem
zeti, hanem elemi emberi jogok sérelmé
vel jár.” Elítélve a román és csehszlovák 
kormányzat etnokratikus, általa, mint 
láttuk „apartheidének minősített törek
véseit, cikkét mégsem a reménytelenség 
szólamával kívánta lezárni. Ellenkező
leg, a kialakult drámai helyzet közös tisz
tázására és orvoslására szólított fel. A Vá
lasz a következő szavakkal ért véget: „A 
múlt szigorú vizsgálata, a félreértések 
tisztázása ennek a hitnek nyit utat. Segít 
tényekkel eloszlatni, mindörökre, az egy
kori jóslatok borúlátását. Ősi hiedelem, 
hogy az állhatatos szembenézés orosz
lánt meghátráltat. Hitem, hogy az embe
riségre pirkadás jön. A vadszelídítő tekin
tetektől.”

A V á l a s z  listá ja
Illyés írása természetesen a politikai 

szenzáció erejével robbant, hatását talán 
az is felerősítette, hogy 1978. január 6-án 
az Országház épületében a Vance ameri
kai külügyminiszter vezette küldöttség 
átadta a magyar országgyűlésnek a ha
zaszállított Szent Koronát. Az ünnepé
lyes eseményen természetesen a költő is 
résztvett, s a beszélgetések során a Vá
lasz is szóba került. Illyés naplója örökíti 
meg, ki mindenki jelentkezett élőszóban, 
telefonon vagy levélben, hogy kifejezze 
egyetértését és örömét a Magyar Nemzet
ben megjelentek miatt. A január 6-i be
jegyzés arról is szól, hogy Aczél György 
szerint „tompítani kellett volna egy-két 
mondatot”. A nevezetes írás általános 
visszhangja és sikere nyomán született 
az a meggyőződés, hogy Illyésnek az utób
bi időben készült publicisztikáját könyv 
formájában kellene összegyűjteni. Az 
1977. december 10-i napló ad hírt arról, 
hogy Csoóri Sándor vetette fel a „tudat
tisztító” írások megjelentetésének gondo
latát, amelyet azután Kardos György, a 
Magvető kiadó igazgatója karolt fel, fel
ajánlva Illyésnek az igen gyors átfutást 
kínáló Gyorsuló idő című sorozat keretét. 
A január 12-i naplójegyzet már az új kö
tet címét is megadja: Szellem és erőszak 
(Illyés egy korábbi írása nyomán). A kötet 
hamarosan elkészült, áprilisban nyomdá
ba került, és májusban harmincezer pél
dányban már a dabasi nyomda raktárá
ban várta a kiszállítási engedélyt.

Ezen a ponton szólt közbe a politika, 
ezúttal a bukaresti kormányzat elhárí
tó és dezinformációs szolgálata. Miköz

ben Illyés a Válasz külföldi visszhangját 
figyelte, például április végén egy Dobbs 
nevű angol külpolitikai kommentátor, 
éppen Illyés írása nyomán, előadást ta r
tott a Londoni rádióban az erdélyi ma
gyarok helyzetéről, érkezni kezdtek a 
román politika „visszavágásának” első 
jelei. Az április 17-i naplójegyzet tudósít 
arról, hogy erdélyi magyarok levelei ér
keznek: „fölháborodott -  bár tisztelettel- 
elítélő levelek, kézírással, magyarok nevé
vel, lakcímével.” Később persze kiderül, 
hogy a román titkosrendőrség szervezte 
a tiltakozó akciókat, a levélírók a rend
őri kényszernek engedelmeskedtek. A 
bukaresti Előre című napilap hosszadal
mas írásban ecseteli a Horthy-csapatok 
úgynevezett észak-erdélyi „rémtetteit” 
Bécsben pedig ugyanezekről öt nyelven, 
közöttük magyarul, megjelenik egy ké
pes brosúra, nyomda és kiadó megjelölése 
nélkül, mint a május 23-i napló feljegyzi: 
„Durva, célzatos hamisítás és ferdítés özö
ne”. Május 10-én Illyés Kuczka Pétertől 
tudja meg a Szabad Európa hírét, misze
rint Ceausescu legutóbbi beszédében két
szer is kiejtette a nevét, persze durva tá
madások közepette. Ugyanezen a napon 
értesül arról, hogy a román írószövetség 
Luceafárul című lapjában egy akadémi
kus cikket írt ellene, majd még aznap a 
Bécsből érkező Lendvai Páltól megkapja 
a cikk francia fordítását.

A „hosszú hasábokon átkozó és fenyege
tőző” ellencikk írója Mihnea Gheorghiu 
akadémikus, a Társadalmi és Politikatu
dományi Akadémia elnöke, címe Hunok 
Párizsban, ez nyilvánvalóan Illyés önélet
rajzi regényére utal. A bukaresti akadé
mikus, mint mondja, Illyés nevével elő
ször (az 1943-ban franciául, 1952-ben 
románul is megjelent) Puszták népe című 
regényben találkozott, gondolatmeneté
ből azonban igen gyorsan kitetszik, hogy 
egyik könyvet sem olvasta, pusztán a cím 
nyomán képzel el bizonyos „szemléletet”, 
és konstruál Illyésnek tulajdonítva vala
miféle ideológiát. A párizsi „húnokat” és 
a „puszták népét” egyaránt úgy képzeli, 
mint Illyés „turánista” ideológiájának bi
zonyítékát, és ennek következtében rajzol 
az íróról torzképet, amely szerint Illyés a 
két világháború közötti magyar naciona
lizmus és a románellenes revansizmus 
képviselője, és a Válaszban kifejtett gon
dolatai során végre „kiengedte odújából li- 
dércnyomásos románellenességét”.

A román bíráló szerint Illyés Gyu
la azok közé tartozik, akik „sajnálják, 
hogy az urak urasága a győzedelmeske
dő új társadalmi renddel véget ért”, s a 
magyar író „mint a munkásosztály el
lensége, oda jut, hogy (...) újra felidézze 
a revansista nacionalizmus és soviniz
mus gyűlöletet és vért hirdető jelszava
it”, a „vivere pericolosamente” fasiszta 
eszmekörének igézete alatt állva „tele 
nosztalgiával a letűnt dualizmus és a 
flotta nélküli admirális emléke iránt zsi
geri gyűlöletet” érez más népekkel szem
ben, és abban a reményben cselekszik, 
„hogy a történelem kereke visszafordul, 
lehet, esetleg Horia kerékbetöréséig”. Vé
gül arról beszél, hogy Illyés „a magyar 
emigráció fasiszta köreinek harci kora és 
gondviselésszerű embere”, aki „egy tál gu-
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lyással” próbálja megvásárolni a magyar- 
országi közvéleményt. A bukaresti cikk 
mindvégig hasonló képtelen rágalmakra 
épül, teljességgel méltatlanul valakihez, 
aki akadémikusi rangot visel.

Illyés Gyulát érthető' módon felháborí
tották Mihnea Gheorghiu mocskolódásai, 
és miként május 14-i naplójegyzete rögzí
ti, nyomban válaszolt is a román lap rá
galmaira. Azt is jól tudta, hogy ezeket a 
rágalmakat nyilvánvalóan a bukaresti 
kormányzat rendelte meg. A május 23- 
i naplójegyzetben olvashatók a követke
zők: „Az engem gyalázó cikk eredete vol
taképpen román belügyi helyzetben van. 
Bukarest semmit nem tehet Király, Faze
kas, Takács és Sütő ellen — magas állású, 
közismert emberek, világbotrány lenne 
a letartóztatásuk. Amit rájuk tudnának 
mondani gyalázkodást, ezért áraszt
ják rám. Diplomáciai fogás tehát. Bizo
nyos, hogy Ceauescu tudtával történt, ha 
ugyan nem az ő utasítása szerint. A cikk 
szerzője nyilván nem Gheorghiu: bent a 
kamarilla készítette.”

A válaszcikk közlése körül támadt 
némi vita. Aczél György azt javasolja, 
hogy Illyés hagyja szó nélkül a rágalma
kat, Boldizsár Iván azt, hogy magának a 
Luceafárulnak kellene elküldeni. A Fegyel
mezetten című írást Illyés végül a Magyar 
Nemzetnek küldi el, ahol közlését elő is ké
szítik. Válaszában Illyés nem kevés méltó

sággal hivatkozhat arra, hogy mindig is a 
román irodalom barátai és tolmácsai közé 
tartozott, felemlíti a Miorifa (Bárányka), 
a Corbea (Holló) című népbaladák, George 
Co§buc, Tristan Tzara és Tudor Arghezi 
költeményeinek fordítását, majd a követ
kezőket állapítja meg: „Válaszában, ha fi
gyelmeztethetem rá, szemét mintha az 
indulat köde homályosította volna el a kér
déshez és helyzethez szükséges éleslátás 
helyett. Nyilván az ragadtatta arra, hogy 
a román nép ellenségének és elfogult ma
gyarnak nevezzen, holott — azt hiszem, si
került igazolnom -  csupán a közös bajok el
lensége vagyok, egyaránt mind a két nép 
jövője érdekében.”

Illyés válasza felettébb mértéktartó és 
visszafogott, a költő felesége, amint ezt 
a május 14-i naplójegyzet elmondja, túl
ságosan is enyhének találta. „Nem érti 
tán, hogy a túl-európai, a szinte megaláz

kodásig menő fogalmazás az egyedül le
hetséges, és aki megérzi annak hátterét, 
az mélyebben látja az igazat, mintha föl
emelném a hangomat.” Ennek ellenére 
Pethő Tibort eltiltják a válaszcikk közlé
sétől, és a pártvezetés olyan döntést hoz, 
miszerint Illyés helyett, az ő védelmében 
a történész Pach Zsigmond Pál akadémi
kusnak kell megszólalnia, aki korábban 
az úgynevezett „magyar nacionalizmus” 
ellen vezetett támadásairól volt ismert. 
Pach írása A Dunánál -  itt élned kell cím
mel az Elet és Irodalom 1978. július 8-i 
számában jelenik meg. Jól emlékszem ar
ra a csalódottságra, amellyel ezt az írást 
olvastuk annak idején: a leninista rabu- 
lisztika jellegzetes terméke volt.

Képet adva Mihnea Gheorghiu legin
kább elfogult és leginkább hazug sértései
ről, a budapesti történész visszautasítja a 
román részről érkező rágalmakat, ugyan
akkor a pártpolitika hagyományos szoká
sainak megfelelően Illyés megállapításait 
is részben elveti. „Semmi sem áll tőlünk 
távolabb — szögezi le —, mint az, hogy ke
rüljük a vitát Illyés Gyulával; szóban for
gó írásainak egyik-másik kitételével is 
lehet vitatkozni. Eruptív szellemisége min
dig is kiváltott vitákat; a jövőért aggódó, a 
jobbításért feszülő indulatának heve magá
val is ragadja olykor; és semmiféle titkot 
nem árulunk el, ha arra hivatkozunk: a 
vele egy célért küzdők is vitatkoztak és vi

tatkoznak vele. Aki a magyar szellemi élet 
mozgását mélyebben ismeri, könnyedén so
rolhat fel számos tényt, ami ezt igazolja.” 
A kérdés lényegét nem érintve nem arról 
beszél, hogy Illyés kisebbségféltő aggodal
mainak vajon van-e tárgyi alapja, hanem 
a lenini „osztályharcos” szemlélet elvárá
sainak megfelelően röviden áttekinti a 
magyar és a román nép múltbeli kapcsola
tainak történetét, és hitet tesz az úgyne
vezett „szocialista együttélés” mellett. Ez 
a retorika a korszak jellegzetes gondolko
dásmódjára utal, eszerint az úgynevezett 
„szocialista tábor” belső szolidaritását 
mindenképpen védeni kellett, akár a leg
súlyosabb nemzeti tapasztalatokkal szem
ben is. Egyszersmind jelzi azt is, hogy a 
Kádár János-Aczél György nevével jelzett 
kurzus mindig hajtott arra, hogy az elemi 
nemzeti érdekeket a szövetségi rendszer
nek vesse alá.

Az Illyést támadó rágalmakra adott 
hivatalos válasz nem elégítette ki az 
írót, de nem elégítette ki a magyar (és 
az erdélyi magyar) közvéleményt sem. 
Pach Zsigmond Pál válaszát szinte min
denki taktikai kitérésnek, sőt megalá
zó visszavonulásnak tekintette, és a 
történész ezzel csak még inkább meg
ingatta amúgy sem biztos lábakon álló 
szakmai hitelességét. Illyés naplója több 
alkalommal is keserű szavakkal jegy
zi fel, hogy milyen csalódást okozott szá
mára az a tiltás, amely védekezésének 
nyilvánosságrahozatalát megakadályoz
ta. Lényegében ez a tiltás rontotta meg 
Aczél Györggyel fenntartott korábbi szí
vélyes kapcsolatát, amely aztán nem is 
állott helyre a későbbiek során. Egy ideig 
még abban reménykedett, hogy legalább 
már kinyomtatott könyve: a Szellem és 
erőszak (és benne a Válasz Herdernek 
és Adynak) az olvasó kezébe kerül. Erre 
sem került sor, csupán Kardos György, a 
Magvető igazgatója adott át neki május 
19-én összesen öt példányt a raktárban 
fogott harmincezerből. Május 12-i napló
jába kiábrándultán jegyezte fel: „itt van 
kinyomtatva pályám tán legközéletibb 
— legfontosabb -  könyve, s nem jelenhet 
meg. Itt egy heti kemény munkám, a vá
lasz a Luceafarul-nak, ami megint csak 
közügy (s nem az én személyes védel
mem), s az sem jelenthet meg.

A v ita ira t 
feltám adása
A Szellem és erőszak azután Molnár 

József müncheni nyomdájából került el 
néhány száz olvasóhoz, az eredetivel tel
jesen megegyező reprint-kiadásban (ma
gam is őrzök egy ilyen példányt). Maga 
a kis kötet csupán a „rendszerváltozást” 
közvetlen megelőző időben: 1988 nyarán 
szabadult ki kényszerű fogságából, a Fe
gyelmezetten című válaszcikk pedig csak 
a Magyar Nemzet 1988. augusztus 6-i 
számában (majd a Naplójegyzetek 1977- 
1978-as kötetében) kerülhetett az olva
sók kezébe. Túl későn: Illyés Gyula ekkor 
már öt esztendeje a Farkasréti temető
ben pihent. Szellemi öröksége valójában 
az 1989-1990-es történelmi változások
kal került igazán a nemzeti érdeklődés, 
mondhatnám így is: a közösségi straté
gia-alakítás középpontjába, hogy azután 
nem sokkal később félig-meddig ismét a 
periférián találja magát, mi több, a kö
zömbösség és nem egy esetben a gyalá
zatos rágalmak áldozata legyen. Ahogy a 
két világháború közötti korszak magyar 
kulturális közéletének történetét úgy is 
le lehetne írni, mint az Ady-örökséggel 
kialakított viszony történetét, a rendszer- 
változás utáni korszak történetének le
írása során is figyelembe lehet venni az 
Illyés-örökséggel kialakított viszony tör
ténetét. Valójában az az elszántság és 
megfontoltság, az a nemzeti és európai 
értékeket egyeztető mentalitás, amelyet 
a Herdernek és Adynak adott Válasz író
jának sajátja volt, mondhatnám így is: 
Illyés Gyula kérdései és válaszai ma is 
időszerűeknek mondhatók.
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VITUS ÁKOS
É j f é l i  s z i l á n k o k

Mindenféle szalagszilánk 
Mindenfelé köröttem 

Minden éjjel harangvilág 
Mindenfelé fölösleg

Minden múzsám csak hamuzsa 
Minden énem hamuó' 

Minden tetsző' tetszalussza 
Minden tűnő' eltűnő'

Minden kérvény mély gyökérvény 
Minden igaz félig az 

Minden félig örök érvény 
Minden talán mindig ma

Minden minden összevissza 
Minden össze visszalag 

Minden minden minden titka 
Minden éjjeli harang

Minden minden minden minden 
Minden egyse mindegy se 

Minden ponttól minden innen 
Mind szilánkok szertesve

H it
Hiszek egy anyaméhbeli 

Ostehetetlenségben 
nem tehetek róla hogy 

kettőnk közé születtem és 
itt kellett hagynom a mocskos 

pelenkáimat hogy játsszon 
velük a szél míg én velünk 
s a szél velük és zászlókkal 

magyar román s mindenféle 
úniók és szakítások 

zászlóival s pelenkákkal
én meg velünk majd egyre többet 

csak magammal (más nem ért meg)

még azeló'tt kettőnk közben 
sokmindent elfúj

mindenesetre a kettőnk 
(mármint én saz éppen másik) 

dinamikája elvileg 
(méhen kívül muszáj az elv) 

határtalan csak ügyesen 
kell a nemlévő határon 
átgázolni lopakodva 

(sosem tankkal vagy páncél
kocsival néha esetleg 
valami magasba lövő 

rakétával csak vigyázni 
majd a zuhanáskor) 

mert az erő visszahat és 
határt szab rám (kettőnk közé) 

s azt a ruhát nem szeretem 
ahogy a szélt és a zászlót 

sem -  nem engednek szabadon 
mozognom a mindennapon 

mindennapi elvek 
alatt között s mellett

Úgyhogy mikor éppen érem 
a zászlókat mind széttépem 

s felrúgom a határkövet 
(persze csak ha körülnéztem 

s látom hogy senki sem követ) 
csendben és néha már 
véletlenül is s tétován 

félig tettlegesen de 
egész Hitelesen mindig

V á n d o r s z ín é s z e k
Ha már nem torzítja arcát a hányinger 
Ha megnyugszik és talán már ehetne 
Szájába gyúrja a szaporodó Minden 

Emlékét az épp elmúlt perceknek

Ismersz- e minket? Kagylók felett bőgünk 
Tükröknek színpadon és koporsóknak 

Osszevart agyakkal járnánk haza -  őrült 
nek nézetten ott is -  mindegy nincsen hova

S Hiszek egy más -  egyetemes 
anyaméhországban melynek 
nincs zászlója sem tehetetlen
ek nem leszünk majd ott tehát 
pelenka sincs és szél sem de

Vitus Ákos: 1988-ban született Marosvásárhelyen. 
A BBTE filozófia szakos hallgatója.

Jó hogy Te itt vagy nekem kedvesem kérlek 
Ne engedd szétesni színpadon az agyam 

Nyomjad le ujjad a torkomon végre 
Heverjen kagylóban tetszelmünk sarja

Csecsemők táncolnak koporsón tükörben 
Ismersz-e? Mi vagyunk széteső színház 

Szeretlek! Nézz csak ki: tapsol és örvend 
Mindenki Mindenhol s Mindent rólad mintáz
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A telefon, a macska 
és a hagyma esete
Csendes, nyugodt volt a gang. Az egyik 

ajtó előtt nagy, fekete macska gubbasz
tott, látszólag minden különösebb cél nél
kül. Fabritius Matild ablaka félig nyitva 
volt, s a tapasztalt szemlélő' kivehette a 
függöny mögött figyelő öregasszony arc
élét.

Tihamér nemrég érkezett haza, s komó
tosan kanalazta a tárkonyos krumplile
vest a konyhában. A levesestányér mellé 
Szidónia egy kis tálkában ecetes vörös
hagymát is odakészített a fiúnak, aki azt 
jól megsózta, aztán egy mozdulattal az 
egészet beleborította a még gőzölgő leves
be. Tihamér jó erős hagymával szerette a 
krumplilevest, s emellett még a paszulyle- 
vest is, azonban csak ritkán ehetett hagy
mát, mivel a fiú szájából kiáradó hagyma
szagot Szidónia nem viselhette. Ennek 
ellenére ma megkegyelmezett, s két na
gyobb fejet is a tálba aprított.

Miközben Tihamér a levest nyelte, 
Pietrovon gondolkozott. A kapualjban fu
tott össze a szomszéddal, aki meglehető
sen mogorván afelől érdeklődött, hogy jól 
működik-e Marosánék telefonja. Tihamér 
nem értette a dolgot, el sem tudta képzel
ni, miért érdekelheti ez Pietrovot.

-  Szidi -  kiáltott a szobában dolgozó 
lánynak Tihamér - , használtad ma a te
lefont?

-  Nem, miért kérded?
-  Ez a Pietrov, miközben jöttünk fel a 

lépcsőn, azt akarta tudni, hogy jó-e a te
lefonunk.

-  Miért akarta tudni? -  jött ki a szobá
ból Szidónia, s leült a konyhaasztalhoz, 
Tihamérral szembe.

-  Na látod, ezt én is szeretném tudni -  
válaszolta teli szájjal Tihamér, s a kiska- 
nállal tejfölt tett a tányérjába.

-  Szerintem ez a Pietrov, szóval ez 
nem teljesen normális — nézett a fiúra 
Szidónia —, a múltkor, mikor olyan ké
sőn jöttem haza, a frászt hozta rám. Már 
majdnem itt voltam az ajtó előtt, mikor 
hirtelen rám köszönt a sötétből. Egész 
végig ott állt, s ha nem szólal meg, észre 
sem veszem.

-  Akart valamit, vagy csak köszönt?
-  Nem tudom, annyit kérdezett, hogy 

hol voltam ilyen sokáig, s megjegyezte, 
hogy egy fiatal nőnek nem tanácsos ilyen 
későn az utcán járkálnia.

Tihamér elgondolkozva harapott bele 
a kenyérbe, majd a maradék csücsökkel 
tisztára törölte a tányért. Azon morfon
dírozott, hogy tegyen-e még magának a 
krumplilevesből, de aztán hirtelen moz

Vincze Ferenc: 1979-ben született 
Marosvásárhelyen. Jelenleg Magyar- 
országon él, a Napút folyóirat kritika 
rovatát szerkeszti. Első könyve: A 
macska szeme (2007).

dulattal felállt, és a tányérokat a mosoga
tóba tette.

-  Csak azt nem tudom, mi a francért 
érdeklődik ez ennyit. Ha jól tudom, még 
nem házmester. Különben is, semmi köze 
hozzá. S még ha házmester lenne, akkor 
is elmehetne a... Na mindegy!

Szidónia odament a mosogatóhoz, meg
engedte a vizet, mosogatni kezdett. A fiú 
kivette táskájából a cigarettát, leült a be
járati ajtó elé, s rágyújtott.

-  Nem megbeszéltük, hogy mostantól 
nem cigizel idebent? -  csattant fel Szidó
nia hangja, s megállt kezében a mosoga
tószivacs.

-  Persze, megbeszéltük, csakhogy nem 
te kell beszélgess az értelmes szomszédok
kal a gangon. Ezek azt hiszik, én azért 
megyek ki, hogy velük cseverésszek.

Az utóbbi időben, Tihamér akárhány
szor kiment cigizni a gangra, mindig 
megjelent valamelyik szomszéd, a leg
gyakrabban Pietrov, s mindenáron be
szélgetni akartak a fiúval. Újabban min
denféléről kikérdezték, a munkájáról, 
Szidóniáról, a többi szomszédról. A legkí
váncsibb Pietrov volt általában, az ősz ha
jú, pocakos szomszéd, aki egyfolytában 
füstölt, s hülye kérdésekkel ostromolta. 
Mikor kel, mikor fekszik, szokott-e tévét 
nézni, rádiót hallgatni vagy látta-e ezen 
a héten Fabritius Matildot. Mintha az 
öregasszony lenne a legfontosabb ebben a 
rohadt házban! Egész nap úgysem csinál 
mást, mint figyeli a gangot. Pont olyan, 
mint az a túlméretezett macska: gub
baszt. Együtt gubbasztanak naphosszat.

-  Hát akkor szokj le! — adott parancs
nak hangzó tanácsot Szidónia.

-  Könnyű azt mondani! De ne kezdjük 
elölről, ezt már százszor megbeszéltük, 
nem?!

A lány erre úgy vágta a borogatóba az 
éppen kezében lévő jénai tálat, hogy az 
majdnem ezer darabra törött, s abban az 
esetben elbúcsúzhattak volna a táltól, hi
szen azt megragasztani már nemigen le
hetne. Tihamér nem szólt egy árva szót 
sem, csak felhúzta a lábait a székre, mi
kor Szidónia elrobogott mellette a szo
ba felé. Ahogy ott üldögélt, megszűnt 
körülötte minden: a lány visszaült a szá
mítógép mellé, tovább készült a másna
pi angolórára, a gangon csend volt, hasa 
kellemesen tele. Mélyen leszívta a füstöt, 
majd hosszasan és lassan eregette kifelé, 
fel a magasba, a nyitott konyhaablak fe
lé. A bejárati ajtó üvegtábláin át belátta a 
folyosót, s észrevette, hogy Fabritius Ma
tild ablakán megmozdult a függöny.

-  Leadtad a cikket? -  harsogott bele a 
lány hangja a konyha kellemes magányá
ba, s darabokra törte a kialkudott kora 
délutáni csöndet.

-  Hú, a rohadt életbe! -  ugrott fel Ti
hamér a konyhaszékről, s a hirtelen moz

dulattal az ölében lévő hamutartót is le
verte, mely ripityára törött a padlón. -  A 
franc egye meg az egészet! Te meg minek 
ordibálsz, nem lehet ezt halkan is meg
kérdezni? -  morgott a fiú maga elé, mi
közben összetakarította a hamutartó da
rabkáit.

A cikket már két napja le kellett volna 
adnia, de valahogy kiment a fejéből. Leg
alább egy hete elkészülhetett volna vele, 
azonban mindig közbejött valami. Általá
ban az történt, hogy az első vagy a máso
dik leírt mondat után hazaérkezett Szidó
nia, s akkor vége volt a nyugalomnak és 
az írásnak. Mivel az íráshoz csönd kell, 
tartotta Tihamér, s minden zaj megbo
londította a fejében körvonalazódó mon
datokat. Valójában, s ezt valahol legbe- 
lül a fiú is tudta, nem Szidónia jelentette 
a problémát. Inkább a macska, Pietrov 
vagy éppen a vénasszony. Mire éppen be
lelendült volna, valaki elkoslatott az ab
lak előtt, s kénytelen volt pillantásával 
követni az alakot. Jellemző módon a vén
asszony egész nap ki sem mozdult a lakás
ból, azonban a szemetet pont akkor vitte 
le, mikor a fiú nekiállt írni. Vagy éppen 
Pietrov jött ki cigizni, s majdnem mindig, 
Tihamér szerint szándékosan, az ablak 
előtt állt meg. S akkor a már kitalált mon
datok belevesztek a ködbe, és az istennek 
sem tudta újra előcsalogatni őket. Pedig 
a történet folyamatosan ott lebegett ben
ne, szinte minden képkockája élt, látta az 
álvak szintetizátorost, amint megkergült 
hangon énekel az aluljáróban, a néha mel
léje szegődő hegedűst, érezte az aluljá
ró jéghidegen metsző szelét -  s mégis... 
Mintha hiányozna még valami a történet
ből. Valami kiegészítés, ami kerekké te
szi. Most aztán kérheti az elnézést a szer
kesztőtől, hogy még egy árva sort sem 
írt. Az összesepert cserepeket kidobta, s 
az ölébe húzta a telefont. Először rosszul 
tárcsázta a számot, végül, másodszorra, 
sikerült.

Kicsöngött.
-  Igen -  szólt bele a telefonba egy mély 

férfihang.
-  Marosán Tihamér vagyok, s Zakusz 

Sándorral szeretnék beszélni.
-  Téves -  hallotta a fiú a vonal másik 

végéről, majd egy rövid kattanás követke
zett, s a telefon üresen búgott bele Tiha
mér fülébe.

Nem értette. Elővette a folyóiratot, s 
megnézte a már sokszor hívott számot. 
Jól emlékezett. Talán elnyomott egy bil
lentyűt. Ismét kezébe vette a telefont, s 
tárcsázta a számot. Először foglaltat jel
zett, csak a második tárcsázásra csöngött 
ki újra.

-  Igen.
-  Marosán Tihamér vagyok, s Zakusz 

Sánd...
-  Mondtam már, hogy téves — válaszol

ta ingerülten a férfihang, s újra csak az 
üres búgás hallatszott.

Tihamér elbizonytalanodott. Megint 
megnézte a számot, de nem tévedhetett. 
Egyszerűen nem értette. Kihívta Szidóni
át a konyhába, s odaadta a telefont, hogy 
ő tárcsázzon.

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról

— Azt mondja, hogy téves -  nézett Tiha- 
mérra a lány. — Biztos, hogy ez a jó szám?

— Biztos. Már többször hívtam őket, és 
mindig felvették. De nézd meg, itt van az 
újság, ebben is benne van. Vagy, tessék, 
itt egy másik. Hasonlítsd össze! Az is 
ugyanez.

Tihamér egyre ingerültebb lett, s mi
után egy újbóli próbálkozásra is az ide
ges férfihang jelentkezett, a földhöz vág
ta a telefont. Szidi óvatosan visszavonult 
a szobába, nem bírta látni, amint a fiú 
tönkrevágja a szinte teljesen új készülé
ket. Egy ideig csönd volt, majd Tihamér 
rágyújtott. Valahogy fel kell hogy hívja a 
szerkesztó'séget, hiszen azok biztosan vár
ják a cikkét. Ötlete sem volt, miért nem 
működik a telefon. Ahogy fel-alá járkált 
a konyhában, hirtelen eszébe jutott vala
mi.

— Szidi!? Nem tudod, merre van a régi 
telefon?

— Milyen régi telefon? — kiáltott vissza 
a lány.

— Hát az előző. Tudod, amelyiket teker
getni kellett.

— Azt hiszem, abban a dobozban a kam
rában. Ott, a befőttek mögött, a polcon.

Tihamér bement a kamrába, s a be
főttek mögött tényleg megtalálta a régi, 
már elfelejtett telefont. Kifakult, sárga 
színe volt, a kagyló fül felöli részén már 
lekopott a festék, s rozsdásbarna folt ék
telenkedett a szélén. A fiú kihúzta a csat
lakozóból az új telefon zsinórját, s helyébe 
a régit dugta. Egy kicsit kivárt, s miután 
meghallotta a vonalat jelző búgást, im
már a régi készüléken tárcsázott.

Kicsöngött.
— Igen -  szólt bele egy férfihang.
— Marosán Tihamér vagyok, s Zakusz 

Sándorral szeretnék beszélni.
— Egy pillanat, azonnal adom -  vála

szolta a férfi a vonal másik végén.
Öt percig tartott a beszélgetés, s Tiha

mér meggyőzte a szerkesztő, hogy adjon 
még egy hét haladékot. A fiú egy cigaret
tával nyugtázta a sikert, s miután rágyúj
tott, visszaült az ajtó elé helyezett kony
haszékre, és a végre kialkudott konyhai 
magányban nyugodtan eregette a füstöt 
a nyitott konyhaablak felé.

Észrevétlenül telt el a kora délután. 
Az ablak előtt üldögélő Tihamér figyel
mét csupán a néha felbukkanó macska 
kötötte le. A nagyra nőtt jószág hol jobb
ról, hol balról sétált el az ajtajuk előtt, vé
gül a gang közepén, ahol a cementet fel- 
forrósította az odatűző nap, leheveredett. 
Oldalára dőlt, lábait kinyújtotta, s farká
val néha végigseperte a háta mögötti te
rületet. A fiút idegesítette az állat, mivel 
néha odaszart a küszöbre, s azt mindig 
neki kellett eltakarítania. Miközben a 
macskát bámulta, el-elmerengett, s ilyen
kor gyakran eszébe jutott egy kopó, mely 
igencsak ellátná ennek a tepelák macská
nak a dolgát.

A merengéséből a két férfi ugrasztottá 
ki. Arra lett figyelmes, hogy két munka
ruhába öltözött ember lépett a gangra. Hi
ába vizslatta sötétkék ruhájukat, semmi
lyen cégnevet vagy azonosítót sem tudott

felfedezni rajtuk. A férfiak egyenesen a 
folyosó elején elhelyezett távközlési do
bozhoz mentek, s kinyitották. Úgy tűnt, 
rövid ellenőrzésre készülnek; az egyik fel
ugrott a gang korlátjára, a másik lábát 
Pietrovék falának támasztotta, s belené
zett a dobozba. Először csavarhúzót kért, 
utána fogót, majd a társa egy kis kalapá
csot adott fel neki. Talán öt perc telhetett 
el, mikor a szerelést végző férfi leugrott a 
korlátról, s hevesen csóválni kezdte a fe
jét, majd visszafogta magát és odasúgott 
valamit a társának. Tihamér egyre köze
lebb hajolt az ablakhoz, hátha megért va
lamit a párbeszédből, de a férfiak olyan 
halkan beszéltek, hogy csak érthetetlen 
mondatfoszlányok jutottak el a füléig. A 
fiú füle a függönyön keresztül az ablak
hoz tapadt, de így sem értett semmit.

Ekkor az egyik elindult Marosánék aj
taja felé. Tihamér elvette fülét az ablak
tól, felugrott, s a széket eltette az ajtó 
elől. Éppen betolta a konyhaszéket az asz
tal alá, mikor megszólalt a csengő. Az aj
tóban ott állt a kék munkaruhás férfi.

Még egyszer csöngetett.
Tihamér kinyitotta az ajtót, és a férfi

ra bámult.
-  Maga Marosán Tihamér? -  kérdezte 

a munkaruhás.
-  Igen. Valami baj van? -  állt egyik lá

báról a másikra a fiú.
-  Jól működik a telefonjuk?
-  Igen. Most már igen -  válaszolta Ti

hamér, s fél szemmel a gangon lévő férfit 
figyelte. Az a szerszámtáskában pakolt, s

időnként feléjük pillantott. -  Pár órája fo
lyamatosan félrekapcsolt, de mióta kicse
réltem a készüléket, rendesen működik.

-  A központban hibát jeleztek. Mintha 
valamiért nem működne a készülékük. 
Biztos, hogy minden rendben van?

-  Teljesen biztos — mondta a fiú, s egy 
kicsit hátrább lépett az ajtóból. A beszél
getésre már Szidónia is kidugta fejét a 
másik szobából. Tihamér viszont a szemé
vel intett a lánynak, hogy menjen vissza, 
s az azon nyomban visszahúzta a fejét az 
ajtórésből.

-  Akkor rendben. És elnézést a zavará
sért -  búcsúzott a férfi, és visszament a 
társához. A fiú becsukta az ajtót, viszont 
ott maradt, s az ablakból tovább figyelte 
a két munkást. Azok azonban nem fejez
ték be a szerelést. Az egyik elment, majd 
nemsokára egy létrával tért vissza, s eköz
ben a másik elővette a telefonját, és felhí
vott valakit. Tihamér nem hallotta, miről 
beszélhet, azonban az ajtajuk felé tett ön
kéntelen fejmozdulataiból sejteni vélte, 
hogy róluk és a telefonjukról van szó. A 
létrát mindeközben a másik szerelő a fal
nak támasztotta, s az övére akasztható 
táskával együtt felmászott a dobozhoz.

A fiú közelebb lépett az ajtóhoz.

A telefonáló munkaruhás egyre heve
sebben gesztikulált, azonban mindvégig 
csöndesen beszélt. Egy szót sem lehetett 
kivenni mindabból, amit mondott. A lét
rán álló egy kis, fülhallgatós készüléket 
csatlakoztatott a dobozhoz, s úgy tűnt, 
azon mér valamiféle jeleket. A gang, a 
munkaruhások neszezését leszámítva, 
csöndes volt. Nem mozdult semmi. Még 
a nagy, fekete macska sem adott életje
leket. Csak feküdt kinyúlva az átforróso
dott cementen.

Ekkor Tihamér beszólt a szobába.
— Te, szerinted ezek mit csinálnak?
— Fogalmam sincs, biztos valami ellen

őrzést végeznek.
— Hát, nem is tudom... biztos a közpon

ti gép nem érzékeli a régi telefont, vagy 
valami efféle. Csak azt nem tudom, mi
ért. Pedig nemrég még az is jó volt.

— Hát, ha ennyire zavar, akkor cseréld 
vissza -  mondta Szidónia.

— Cseréljem vissza? — kérdezte Tiha
mér, és rágyújtott.

— Cseréld vissza, s ha cigizni akarsz, 
akkor menj ki a gangra -  válaszolta dü
hösen a lány.

A fiú erre már nem szólt semmit. Be
ment a kamrába, s elővette a nemrég 
lecserélt telefont. Odament a csatlako
zóhoz, kihúzta a réginek a zsinórját, s 
bedugta az újét. Belehallgatott. Először 
semmi sem történt. Majd néhány másod
perc múlva meghallotta az ismerős, tá r
csázás előtti búgást.

Ezután visszament az ablakhoz. A lét
rán álló munkaruhás továbbra is a készü
lékét tekergette. A másik alatta csend
ben figyelte. Nem beszélgettek. Egyszer 
aztán a fent álló befejezte a tekergetést, 
s jelentőségteljesen lepillantott a társá
ra. így álltak majdnem egy percig, majd 
a férfi kikapcsolta a gépét, s lemászott a 
létráról.

Tihamér közelebb lépett az ajtóhoz, de 
ismét nem hallott semmit.

Aki az előbb is telefonált, újra elővet
te a telefonját és tárcsázott. Röviden be
szélt, semmit sem lehetett hallani a sza
vaiból. Közben a másik összepakolt, és 
várakozóan nézett a telefonálóra. Az bó
lintott, és elmentek.

— Elmentek -  morogta Tihamér a szo
ba felé. Semmilyen válasz nem érkezett. 
-  Nem hallod?! Elmentek!

A fiú odament a telefonhoz. Egy ideig 
némán nézte a szinte vadonatúj készülé
ket, majd felvette a kagylót és tárcsázott. 
A készülék foglaltat jelzett. Erre ismét 
tárcsázott.

Kicsöngött. A macska szeme

Az újságosstand már rég nyitva volt, 
mikor Tihamér odalépett az ablakhoz, és 
megvette az aznapi újságot. Az odúban ül
dögélő néni, amint meglátta a fiút, készí
tette is a napilapot, s egyik kezével elvet
te a benyújtott pénzt, a másikkal pedig 
kiadta a lapot. A kinyúló és a benyúló ke
zek egyetlen pillanatra összeértek, s volt 
ebben az összeérésben valami megnyug
tató, valami furcsa biztonság, ami reggel
ről reggelre megismétlődött az utca sűrű 
forgatagában.
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Tihamér kinyitotta a lapot, az utolsó 
oldalon ellenőrizte a tegnap esti meccs 
eredményét, majd óvatosan körülnézett, 
s elindult lassan, fel-feltekintve az újság
ból, a sarok felé. Az óta a bizonyos eset 
óta nem tudott olyan felszabadultan lép
kedni a friss, nyomdaszagú lappal a kezé
ben, állandóan attól félt, hogy megjelenik 
a nő, s kitépi kezéből az olvasnivalót.

A fiú azóta készült erre az ominózus 
napra, hogy megkapta azt az ajánlott 
levelet, mely udvarias, mégis parancso- 
lónak tűnő fordulatokkal felszólította, 
hogy jelenjen meg ezen és ezen a napon 
abban a hivatalban. Eleinte nem tulajdo
nított nagy jelentőséget a dolognak, azon
ban nemrég, talán két nappal ezelőtt, fel
hívták telefonon, s egy kimért női hang 
emlékeztette a megjelenés fontosságára, 
és megkérdezte, hogy tudatában van-e 
a beszélgetés jelentőségének. Tihamér e 
telefonbeszélgetésig egyáltalán nem volt 
tisztában az elkövetkező beszélgetés sú
lyával, de akkor, miközben a kimért, 
mély női hang éppen udvariasan a közeli 
találkozás képével búcsúzott, na akkor a 
fiú hátán végigfutott a hideg. Talán nem 
is hideg, inkább csak hűvös borzongás
nak nevezhető, mely éppen csak megboly
gatta a lekonyult, kényelmesen pihenő 
szőrszálak ritkás erdejét. Mindez viszont 
elég volt ahhoz, hogy a fiú kissé remegő 
kezekkel előkotorjon a farzsebéből egy 
meggyötört cigit, és leüljön a konyhaab
lak elé rágyújtani. Miközben a női hang 
kimértségét és a közelgő beszélgetés sú
lyát latolgatta, szemeivel a gangon heve- 
résző nagy, fekete macskát figyelte, s, 
abban a pillanatban először, voltaképp iri
gyelni kezdte ezt az állatot, amely nem la
tolgatott, nem méricskélt, hanem elegáns 
egyszerűséggel melegedett az átforróso
dott betonon.

A villamosról leszállva elindult a meg
adott házszám felé. Ahogy ment felfe
lé az utcán, gépiesen mondogatta magá
ban a házszámokat, míg végül oda nem 
érkezett a megjelölt kapuhoz. Alighogy 
hozzáért a csengőhöz, már nyílt is az 
elektromos ajtó, s hamarosan ott állt a 
portásfülke előtt. Az öltönyben, nyakken
dőben üldögélő, szinte teljesen kopasz fér
fi fel sem nézett a munkájából.

-  Marosán Tihamér?
-  Igen -  válaszolta meglepetten a fiú.
-  Legyen szíves az igazolványát!
Tihamér benyújtotta az iratot, s köz

ben a férfi már nyújtotta feléje a belépte
tő kártyát, melyen ott állt a neve, születé
si helye és ideje s végül jelenlegi lakhelye. 
Tágra nyílt szemekkel bámult a kártyá
ra, azonban nem volt sok ideje csodálkoz
ni.

-  Földszint, tovább egyenesen, majd 
balra a második ajtó — mondta, szinte uta
sította az öltönyös.

A fiú odatette a kártyát a leolvasóhoz, 
mire azonnal kinyílt az ajtó. Elindult a fo
lyosón egyenesen, ahogyan tanácsolták. 
Közben jobbra-balra forgatta a fejét, hát
ha lát valamit a fehér falakon kívül. A fo
lyosó teljesen üres volt, a plafonon hosszú 
neonlámpák szolgáltatták a mestersé
ges fényt, s Tihamérnak egy film rész
lete jutott eszébe, melyben a főhősnő, bi

zonyos Mária, Angéla, esetleg Karola, 
a nevekben sohasem volt biztos, egy ki
halt gyártelepre érkezett, s a romos épü
letek között a gyárrészleg főnökét keres
te. Itt nem voltak romok, nem volt gyár 
sem, minden tiszta volt, mintha nemrég 
takarítottak volna, talán éppen Tihamér 
tiszteletére, s mégis. Valahogyan ott mo
toszkált a fiú fejében Mária, Angéla, eset
leg Karola vékony alakja, többdioptriás 
szemüvege, koszos, mosdatlan arca. Lát
ta, amint a nő bizonytalan léptekkel át
bukdácsol a szanaszét heverő téglákon, 
a félig tele konzerves dobozokon, az ottfe
lejtett huzalokon. A folyosón néma csend 
volt, csak Tihamér fejében visszhangoz
tak a nő csetlő-botló léptei.

Balra a második ajtó előtt állt. Bekopo
gott.

S még mielőtt meghallotta volna a ko
pogás visszhangját a folyosón, az ajtó ki
tárult, s ott állt előtte a kimért, mély női 
hang tulajdonosa. Negyven körüli, ma
gas nő, széles vállakkal, fekete kosztüm
kabátban, térd alá érő szoknyában, hóna 
alatt néhány mappával.

-  Üdvözlöm -  mondta mély és kimért 
hangján, majd fejével, még mielőtt Tiha
mér bármit is mondhatott volna, befelé 
intett.

Tihamér belépett. Újabb folyosó követ
kezett.

A nő a fiú előtt ment, nem sietett, ru
ganyos léptekkel, szinte hangtalanul ha
ladt célja felé, de a fiúnak igyekeznie 
kellett, nehogy lemaradjon. Miután a 
harmadik kanyaron is túl voltak, Tiha
mér teljesen elvesztette a térérzékét, s fo
galma sem volt, merre járhatnak az épü
leten belül. Ekkor a nő megállt egy ajtó 
előtt, s kinyitotta.

-  Csak ön után -  pillantott a fiúra -, vi
gyázzon, lépcső! Tihamér kissé megille- 
tődve belépett az ajtón, s elindult a lefe
lé vezető lépcsőn. Pár lépcsőfok után egy 
szinte teljesen üres szobába érkezett. Csu
pán a helyiség közepén állt egy asztal, 
s egymással szemben két szék. A nő az 
egyik szék felé intett, miközben odament 
az asztalhoz, és az eddig hóna alatt szo
rongatott mappákat maga elé tette.

Tihamér még jóformán el sem helyez
kedett a széken, mikor a nő beszélni kez
dett.

-  A mostani beszélgetésünket rögzíteni 
fogom, s remélem, tisztában van azzal, 
hogy minden kérdésemre őszinte és 
világos választ várok. A hamis válaszokat 
lehetőleg kerülje, mivel azok negatívan 
fogják befolyásolni döntésünket. Mindent 
megértett? Kezdhetjük? -  fejezte be a 
nő, s egy kis magnót tett bekapcsolva az 
asztal közepére.

-  Igen -  válaszolta a fiú, s térdei között 
összekulcsolta izzadságtól nedves kezeit.

-  Neve?
-  Marosán Tihamér.
-  Születési helye, ideje?
A fiú automatikusan válaszolgatott a 

feltett kérdésre, s tekintetével a nő sze
mét kereste, aki a kérdések közben fel 
sem pillantott a jegyzeteiből. Miután be
diktálta pontos lakcímét is, a nő végre 
felnézett. A mesterséges neonfényben 
barnászölden csillogtak apró, kicsit man

dulaszerű szemei. Mintha egy zöld sze
mű macska ülne velem szemben, gondol
ta Tihamér, s ekkor eszébe jutott a kutya, 
amelyet ide jövet a villamosról látott. Egy 
vizsla és egy kopó keveréke lehetett, az 
egész teste barna volt, világosbarna, ki
csit nyurgább vonalakkal, mint amilyen 
egy normális kopóé, azonban a feje fekete 
volt, csupán a pofája két oldalán futott vé
gig egy-egy barnás csík, melyek aztán az 
állkapcsai alatt végződtek. Már egy ilyen
nel is megelégednék, egy ilyen keverék
kel, nem is muszáj fajtiszta kopónak len
nie, bújt elő a fiúból ismét a vágyakozás, 
aztán a következő pillanatban Szidónia 
fenyegető tekintetére riadt.

-  Foglalkozása? -  törte meg a mély női 
hang az elmélkedés bágyasztó csendjét.

-  Újságíró -  válaszolta Tihamér rövid 
gondolkodás után.

-  Maga mindent megír, ami történik 
magával?

-  Ezt hogy érti? -  nézett a fiú csodál
kozva a nőre.

-  Ahogy mondtam. Mindent leír, amit 
lát és hall?

-  Nem, ez nem teljesen így van. An
nak, amit leírok, természetesen van va
lamilyen alapja. Mondjuk hallottam egy 
történetet, vagy láttam valahol valamit, 
ami felkeltette az érdeklődésemet, s az
tán ezekből a töredékekből hozom létre a 
saját történetemet.

-  Tehát a fele sem igaz annak, amit 
leír, s amit az emberek magától elolvas
nak.

-  Kérem, ezt pont így nem lehet kije
lenteni.

-  De hát ezt mondta! Vissza tudjuk 
hallgatni, ha akarja. Ezek szerint maga 
becsapja az embereket.

-  A francba, hát nem... -  húzta fel ma
gát a fiú. -  Bocsánat! Ez nem teljesen így 
működik.

-  Szóval tagadja, hogy a megírt tör
téneteiben valótlanságokat állít? Figyel
meztettem, hogy ha hamisan felel a kér
déseimre, akkor annak következményei 
lesznek.

Tihamér kezdte elveszíteni a türelmét. 
Benyúlt a farzsebébe, s előkotorta a cigi
jét.

-  Itt nem gyújthat rá.
Visszatette a cigisdobozt a zsebébe, s 

kezeit az asztalra helyezte.
-  Mi a véleménye a hajléktalanokról és 

az utcazenészekről?
-  Hát, nem is tudom... Ezen még nem 

nagyon gondolkoztam. Szerintem, aki jól 
játszik, hátjátsszon... Vagy nem?!

-Úgy tudom, maga szereti az utcazené
szeket.

-  Igen, azt hiszem, igen. Diákkorom
ban magam is játszottam néha a pálya
udvarokon, miközben a csatlakozásra 
vártunk. Igaz ugyan, nem sok pénz jött 
össze, de jó muri volt...

-  Ezt nem írta meg? -  kérdezte szokat
lanul éles hangon a nő. Tihamér felkapta 
a fejét a hangra.

-  Nem, ezt nem -  mondta elbizonytala
nodva.

-  Miért?

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

-  Mert nem tartottam annyira fontos
nak.

-  S a történet a vak szintetizátorosról?
-  Maga olvasta? Maga tényleg olvas

ta?! — nézett a fiú döbbenten a nőre.
-  Ez most lényegtelen. Abból tehát mi igaz?
-  Hát, amit megírtam. Hogy nem volt 

vak, csak játszotta a vakot.
-  Ez nem igaz -  szikráztak a nő sze

mei. -  Már másodszor figyelmeztetem, 
hogy ne próbáljon megtéveszteni.

-  De hát, ha ez az igazság -  válaszolta 
Tihamér, s kezeivel ismét a farzsebében 
kotorászott.

-  Utánajártunk, s kiderült, hogy a fér
fi tényleg vak volt. Nem tettette, ahogyan 
maga megírta. Erről beszélek! — emelte fel 
a hangját a nő. -  Maga megtéveszti az em
bereket. Maga egy olcsó poén kedvéért át
írja a valóságot.

Utánajártak. Ez a szó megragadt Ti
hamér fejében. Vajon mit értett az alatt, 
hogy utánajártak? S miért jártak volna 
utána? Hiszen az csak egy írás volt. Se 
több, se kevesebb. Egy írás. A lekonyult 
szőrszálak a hátán éledezni kezdtek, mint
ha jeges szél járt volna közöttük. Tényleg 
képesek lettek volna utánajárni annak a 
vak koldusnak? A fiú nem hitt a fülének. 
Csak ült, némán meredt a vele szemben 
lévő mandulaszemű nőre, s egyre csak a 
vak koldus körül bolyongtak a gondolatai. 
Tényleg vak lett volna? Hiszen elég hosszú 
ideig figyeltem, nem, az nem lehet, hogy té
vedtem.

A nő mindeközben maga elé húzta az 
egyik mappát, és kivett belőle egy iratot.

-  Mondja csak, milyen viszonyban van 
a szomszédaival?

-  A szomszédaimmal?! Tudja, semmi 
különös. Köszönök nekik, ők is nekem. Az
tán ennyi. Nem különösen beszélgetünk.

-  És Fabritius Matilddal mi a helyzet? 
Neki is csak köszön?

-  Igen. Hogy őszinte legyek, azt sem tu
dom, él-e, hal-e. Már jó ideje nem láttam. 
Fura egy vénasszony. Néha fogalmam 
sincs, mit gondoljak róla.

Tihamérnak eszébe jutott az a délután, 
mikor lélekszakadva menekült el Fabritius 
néni kése elől. A fiú nem szeretett emlékez
ni erre a történetre, mert ilyenkor eszé
be jutott a vénasszony, aki még mindig 
ott rontotta a levegőt a gang végén lévő aj
tó mögött, s néha elslattyogott az ajtójuk 
előtt, amitől Tihamért mindig kirázta a hi
deg, s ilyen alkalmakkor automatikusan 
ellenőrizte szemeivel, hogy ráfordította-e 
a kulcsot, betolta-e a keresztvasat, hogy a 
vénasszony még véletlenül se tudjon az aj
tajuk mögé kerülni.

Elég régen történt, de azóta visszatérő 
rémálommá változott az eset. Nem hagy
ta nyugodni, s éjszakánként gyakran ar
ra ébredt, hogy Szidi ébresztgeti, mert ki- 
áltozik. Rémálmaiban nem tudott elfutni, 
valahogy nem találta az ajtót, talán egy
általán nem volt ajtó, s ilyenkor a falhoz 
lapulva próbált elsírülni a vénasszony ke
zei mellett. S mindig, mikor már sikerült 
volna, Fabritius néni utolérte, és a torká
hoz szegezte a kést. Ekkor szokta Szidi 
felébreszteni. Az utolsó pillanatban.

Pedig Tihamérnak azelőtt nem voltak 
rémálmai. Régen, gyermekkorában is 
csak egy. Egy sötét, hajnali váróteremben 
várták a csatlakozást. A pad, melyen vá
rakoztak, kényelmetlen volt, s a fiú meg
unta az üldögélést és a mellette alvó férfi 
poshadt hónaljszagát. Elindult a zsúfolt 
váróteremben körülnézni. Körülötte min
denki aludt. Csak az emberek mély léleg
zetvétele töltötte be a fülledt és áporodott 
szagú termet. Ott is az ajtót kereste, egy
re riadtabban tapogatta végig a falakat, 
átesett az egymás mellett tornyosuló bő
röndökön, a kinyújtott lábakon, mígnem 
végül rálelt az egyik sarokban rejtőző ki
járatra. Odakint hűvös novemberi éjsza
ka volt, az ég tele csillagokkal, s a fiú el
indult a vágányok mentén. Már jó ideje 
mehetett céltalanul a sötétségben, mikor 
a pályaudvar felől meghallotta az érkező 
vonat fékeinek csikorgását. Hiába futott, 
nem ért vissza. Mire lihegve belépett a te
rembe, az már üres volt, s csupán a haj
nali csatlakozásra váró emberek izzad
ságszaga ült az azelőtt zsúfolt padokon. 
Ilyenkor ébredt fel. Az üres váróteremre, 
a teljes elhagyatottságra. Néha előbb. Ar
ra, hogy fut a váróterem felé, melyet re
ménytelenül elnyelt a sűrű feketeség.

-  Szóval csak köszön neki? -  hallotta 
meg hirtelen a kérdést.

-  Igen. Köszönök.
-  S akkor mit keresett azon a délutá

non Fabritius Matild lakásában?
-  Hát semmit... Micsoda? Maga meg 

honnan...?
-  Az nem számít. Szóval mit keresett az 

egyik szomszédja lakásában? Maga csak 
úgy be szokott járni a szomszédaihoz?

-  Nem, én nem -  próbált tiltakozni Ti
hamér, de mire kimondta az első szava
kat, már rádöbbent a tiltakozás értelmet
lenségére. Ez tudja! Ez tudja, hogy ott 
voltam a lakásban. Vajon még mit tud? — 
Csak a macska miatt. Kíváncsi voltam a 
macskára. Azt hittem, hogy a vénasszony 
eltüntette a macskát, hogy megölte...

-  A macska, mi?! Maga most tényleg 
azt akarja velem elhitetni, hogy csak egy 
macska miatt ment be a lakásba? Maga 
teljesen hülyének néz engem? Már az ele
jén megmondtam, hogy ne próbáljon át
verni. Ez a maga érdeke is. Ha hazudik, 
ha nem mond igazat vagy ha csak féliga
zságokkal etet itt engem, akkor sohasem 
fogja megkapni, amit akar. Érti? Ne ha
zudjon, értse már meg, ez a maga érdeke, 
nem az enyém. Itt most nem egy írásról 
van szó, amelyben azt ír, amit akar. Én 
nem veszek be mindent, érti?

Tihamér kezdte érteni. Ha nem is min
dent, de legalábbis az egyes részleteket. 
Kezdett világos lenni számára, hiába 
mond bármit, annak az ellenkezője igaz. 
Kezdte megérteni, hogy itt a féligazság
okból is egész történet kerekedhet, és 
senkit sem érdekelnek a részletek. Pedig 
tényleg csak a macska miatt mentem be, 
nem akartam  én semmit; azonban ennél 
a pontnál elbizonytalanodott. Az egész 
történet olyan álomszerűvé vált. Tényleg 
csak a macska miatt mentem volna be? 
Hiszen ennek semmi értelme. Mit akar
tam attól a macskától?

És ekkor észrevette, hogy ott forog kö
rülötte a macska, a macska mögött az 
asztal, aztán a székek, és az egyiken a 
nő. Integetett. Egyik kezével a székbe ka
paszkodott, a másikkal pedig integetett. 
A szürke mappákkal integetett. A szoba 
hófehér fényben tündökölt, ahogyan hava
si tájak szoktak a déli napsütésben, éle
sen és nyugtalanítón.

Tihamér hunyorított. Összehúzta a 
szemeit, s megpróbált kitörni a jeges táj 
szorításából. Izmai megfeszültek, aho
gyan egy kopó izmai feszülnek, miköz
ben állja a vadat, s ugrani készült. Kiug- 
rani a hóból, a tájból, a vakítón világító 
térből, s szemei előtt közben asztalok, 
székek suhantak el, egy nő szürke map
pákkal, majd újra székek, asztalok, szür
ke mappák. Ekkor a fiú ordítani kezdett. 
Mélyről jövő, állati félelem szülte ordí
tás hagyta el a torkát, mely lelassítot
ta a székek, az asztalok, a mappákkal in
tegető nő őrült körforgását, melyek egy 
hosszú, kimerevített pillanatba dermed
tek, majd hirtelen sötét lett.

Kihűlt kávéját szopogatta. Aznap reg
gel már a harmadik csésze fekete felett 
üldögélt a konyhaasztal mellett, s mind
eközben az abrosz fehér-barna négyze
teit számolgatta. Már az első két kocka 
összeadása után felmerült benne egy 
óvatos gondolat, hogy talán semmi értel
me az egész számolgatásnak. Valamivel 
mégis muszáj volt meg-nyugtatnia ma
gát. Hogy elfelejtsen mindent. Hogy ki
törölje az emlékek minduntalan feltörő 
forgatagát, melyek, mint fékeit csikor
gató gyorsvonat, érkeztek meg agyának 
rejtett részeibe, s ugyanolyan hirtelen, 
mint ahogyan berobogtak, tovatűntek a 
sötét éjsza-kában.

Marosán Tihamér az asztalon heverő 
cigisdobozért nyúlt, és rágyújtott. A füst 
lassan, komótosan tekergőzött a plafon 
felé, s a füstön túl, a konyhaablak túlol
dalán egy nagy, fekete, tepelák macska 
üldögélt. Pofáját az üveghez szorította, 
Tihamért bámulta. A reggeli napfény
ben barnászölden csillogtak ap-ró, kicsit 
mandulaszerű szemei.

-  Igen -  szólt bele egy férfihang, s a 
készülék kattant egyet.

-  Marosán Tihamér vagyok, és Zakusz 
Sándorral szeretnék beszélni.

-  Zakusz már elment. Hagy valami 
üzenetet?

A gang csöndes volt, s a nagy, fekete 
macska egyik oldaláról a másikra for
dult a meleg cementen.
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A Klozettolvasó
naplójából
5.

A cézárok legnagyobb ellenfele nem 
az Idő. A krónikus tudathasadás. Amely, 
per definitionem, krónikus is egyben. 
Bármely trón (ergo trónoló) ideje a biro
dalom létének folyománya. A határokon 
pedig bármikor felbukkanhat a skizoid 
idő, vagyis a barbár horda, hogy ütőere
ket tépve, belsőségeket kiontva, gyer
mekeken és homokórákon tiporva szét
zúzza a termékeny töltéshez szükséges 
Imperiális Tempust. Ez az Idő állapo
ta (állása, hogy csak úgy, mellékesen 
Hérakleitosz, a nagy görög kivétel orra 
előtt is félárbocra engedjem a zászlót, 
most az egyszer) az én habfehér birodal
mamban is, nyájas olvasó. Trónom -  e 
vegytiszta, az alkímia esetlegességéből 
származó tökéletes, tehát paradoxális 
és ily módon kétszeresen túlérzékeny 
anyagból teremtett hatalmi esszencia a 
folyamatos ostrom lehetőségterében ta 
lálható. A határok pedig, az én esetem
ben bár, túlzás nélkül, jelképesek. Nin
csenek cohorsok, nincs görögtűz, de még 
zsebcenturióm sem áll rendelkezésre. Ez 
a belsőséggé emelt tér, ellentétben a cé
zárokéval, amúgy sem a háborúké. A 
barbár hordák viszont ugyanúgy a hatá
ron túli időkhöz tartoznak. Nesze neked, 
Epheszoszi! A folyód bizony áll. Azóta is. 
Ebben az esetben tehát a kapituláció az 
egyetlen lehetőség. Gyakran a fiziológi
ai trónidő lejárta előtt. Az olvasatidő be
teléséről nem is érdemes beszélni. Per
sze, megtehetem, hogy tojok a helyből 
vereségre. Ebben különbözöm a cézárok
tól. Ők (még Marcus Aurelius is) hatal
mi székrekedésben szenvedtek. A hatá
rokon át betörő más időktől való félelem 
megfagyasztja a test humorjait. Nézd 
meg, nyájas olvasó, bármelyik cézár szob
rát. Mind székrekedt. És ott van a kőben 
tapintható hiány, a humorérzéké, per
sze. Kiszáradtak. Szar lehetett nekik. 
Persze végül mind bekapták a Nagy Has
hajtót. Kapják be. Ostobák. Az én hatal
mam illékonyabb. Ami rossz is. Olfaktív 
szinten némi illatosító permettel eltávo
lítható. Mintha ott se lettem volna. (Per
sze, lehet, hogy ott se voltam. De ez egy 
másik trónidő története.) De jó is. Mert 
a spiritus maximus arénájában verhetet
lenné tesz az annyi olvasatidő, amennyi. 
Nincs Góliát, aki felvenné velem a ver
senyt. Még akkor sem, ha behunyt szem
mel, anyaszült meztelenül, hátrakötött 
kézzel állok ki. Nyogodtan ülhetek hát. 
Tojok rá.

Titkom szezámja, hatalmam jelképe a 
könyv, amit úri kedvemben, trónomon ol
vasok. Bármikor érkezhet a hasadt Idő. 
Bármikor letehetem. Bukowski ugyanis 
nem tudja letagadni származását. Nem 
is akarja. Tojik rá, persze. De ettől még a 
kis Heinrich Kari ugyanúgy nagyra nőtt 
benne, valahol mélyen, mint Charles, 
a Vén Kujon (a dirty old man fordítása

bűn rossz, de tojok rá). És a nagyra nó'tt, 
vajszőke, germán pontossággal működő 
Heinrich Kari olyan mondatokkal látja 
el szövegeit, hogy a trónolvasó bármikor 
kifuthat birodalmából (és olvasatidejé
ből), anélkül, hogy vereségre ítéltessék a 
circus maximusban. Charles és Heinrich 
Kari cézár volt. A Postától a Ponyváig. 
Egyáltalán, első papírra vetett betűjétől 
az utolsóig. És nem a székrekedt fajtá
ból. Ezáltal pedig én is cézár, verhetetlen 
vagyok a porcelán arénában, amíg időm 
kitart. Vagyis örökké. Ilyen mondatok ál
tal: Hullákkal, Grovers, hullákkal? Nick 
Belane vagyok. Ezek a Heinrich Kari-fé
le, látszólag egyszerű, önnön árnyéku
kon túl nem matató mondatok aknák. 
És folyamatosan robbannak bennem, két 
trónidő között, végtelenítve azt. És Nick 
Belane-t. Hollywood legjobb magánheku
sát. Persze, Chandler. Persze, Hammett. 
És a többi nagyhal. A Vén Kujon azon
ban kiforgatja őket a noir tenger mélyé
ből. Először is. Kit keres Marlowe? A test
vért. Kit keres Belane? Céline-t. Ki az a 
Céline? A legnagyobb francia író. (Jó, ezt 
most ne firtassuk, a cézár mondja.) Aki 
32 évvel azelőtt meghalt. (1993, azaz egy 
évvel Heinrich Kari és Charles halála 
előtt.) Ó és Hemingway, egy nap különb
séggel. De keres egy Jeannie Nitró nevű 
űrlényt is. Aki a plafonon át közlekedik. 
Továbbá egy kúrást. Jack Brass neje és 
az ismeretlen X közöttit. És végül a Vö
rösbegyet. Akiről nem tud semmit. Se 
azt, hogy mikor született, se azt, hogy 
melyik volt az utolsó lakcíme. Csak an
nyi van, hogy Vörösbegy. Tehát nem Mál
tai Sólyom. De bíznak benne. Mindenki. 
Hiszen ő Hollywood legjobb magánheku
sa. És ez maga a halál. De menjünk to
vább. Ki Marlowe megbízója? A kicsi nő
vér. Probléma egy szál sem. És ki Belane 
megbízója? Kezdjük Céline-nel. Aki meg
halt. De 1993-ban, 102 évesen az a véle
ménye Thomas Mannról, hogy: Azt kép

zeli, hogy ami unalmas, az művészet. 
Porcelántrónom gyémántkeménységűvé 
nemesedik. Székrekedésem se lesz a kö
vetkező évtizedekben. És neked se lesz, 
nyájas olvasó, csak nyeld le ezt a labda
csot. Humorjaid azonnal beindulnak. Át
nedvesedsz. De vissza Céline-hez. Illet
ve, a megbízóhoz. A neve Lady Halál. És 
hihetetlenül vonzó. Na? Csengenek már 
az asszociatív csengők? A két cézár, a né
met és az amerikai, jól ismeri a delirium 
tremens állapotát. Hiszen végigitták éle
tüket. Bukowski neve többek között az 
alkohol nevű hashajtó kapcsán vált a fe
negyerek szinonomájává. Sok név kerül 
hasonló helyzetbe. Szar ügy. Mert csak 
arra jó, hogy egy detektívregény alap
ja legyen, például. A Bukowski fedőné
ven működő cézárok megírták az abszo
lút krimit. Melynek minden szereplője 
a delirium tremens birodalmából érke
zik. Nesze neked, Chandler, és a többi
ek. Egyetlen kivétel azért mégis van. 
Gyanítom, ez is Heinrich Kari műve. A 
már említett antikváriumban szó esik 
egy bizonyos Chinaskiról, aki szintén ré
szeges, naná, és postai mérlegével kérke
dik. A Bukowski „testvérek” biográfusai 
szerint a fiúk hosszú ideig postásként 
dolgoztak. (Van is erről regény, az első 
számú, lásd feljebb.) Hoppá. A valóság- 
show mégis belopakodik a delirium föld
jére. Egy németesen pontos mondatpár 
erejéig. A Los angelesi félvilág (úgyis, 
mint klozett) e Jelenések birodalmának 
határa. Az olvasóban feldereng a nagy 
amerikai határvidék, a népek klotyója. 
És mindez székrekedés okozta szardoni- 
kus vigyorba fagyva, a Bukowski Bros. 
valóságának tükrében. Ez a klozettural- 
kodó nyugodt lélekkel kijelentheti: jobb 
krimit olvasott talán, jobb műfaji végjá
tékot még soha.

A végén persze mindenről és minden
kiről lemossa a kétely piszkát Héraklei
tosz állóvize. Amelybe ezen a szinten 
ugyan csak egyszer lehet belépni, de aki
nek sikerül, az tiszta fej, gyomor és lé
lek. Más szóval mentes a régi cézárok 
szikkadtságától. És a szelek is mennek, 
mint a huzat. Műtét után a sebészek 
gyakran kérdezik a betegtől, hogy szél 
van-e. Régmúltamban különös elképzelé
seim voltak e titokzatos mondatról. Plá
ne, amikor a beteg széles mosollyal (sic!) 
válaszolta, hogy vannak, doktor úr, de 
még milyenek. Boreásznak persze még 
hírét sem hallottam akkoriban. Hosszú 
ideig koslattam a titok nyomában. Míg
nem egyszer szinte magától felpattant 
az ajtó. A halál szemébe nevetni. Ezt je
lentette a szél megléte. Persze szó sincs 
itt semmiféle heroizmusról. Egy frászt. 
Csupa kispolgári, kisbetűs héraklész, 
iaszón, akhilleusz, hektór hevert a pa
tyolatfehér ágyakon. Mit nékik Hekuba. 
De a maguk módján tudták, hogy mi 
a halállal-szembe-nevetés esztétikája. 
Ugyanaz, mint Heinrich Karié. Meg 
Charlesé. De nem folytatom, mert hatá
raimon feltűntek a barbár hordák. Félre
állok. Megyek, mint a szél. Verhetetlen 
vagyok. Hozsánna néktek, Bukowskik!
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Jegyzetek
a NYELV ÉS LÉLEK témához

(folytatás előző számunkból)

2. Világnézetek 
igézetéb en
Szerzőink -  Pálfi Zoltán, Tanos Bálint 

-  legellenszenvesebb vonása: elhallgat
ják, hogy nemcsak „a magyarok” voltak 
azok, akik a szumír kultúra örökségét ki 
akarták sajátítani; avagy hogy például 
az etruszk-magyar nyelvrokonságot sem 
magyar „kutató álmodta” először vissza, 
hogy a szumír-urali és szumír-altaji kap
csolatokat először nem magyarok „sütöt
ték ki” -  mivel akkor itthon nem is igen 
került volna olyan, akinek erre módja lett 
volna. Továbbá, mint amint azt már sok
szor említeni kényszerültünk, a turáni 
eszme, „turanizmus” sem magyar kitalá- 
ció, nem Horvát István vagy a hangadó 
Galgóczy János találta fel -  márpedig 
szerzó'ink, ki nem mondva ugyan, de eb
be az irányba ccsúsztatják a dolgot — 
, hanem egy német-angol nyelvész; ha 
azonban magyar részről keresnénk az elő
futárt, éppenhogy Sajnovics Demonstráci
ójához kell visszanyúlnunk, aki Max Hell 
csillagász előadásában közli, hogy nem
csak a magyar és lapp, hanem finn, tö
rök, sőt kínai rokonságunk is fennáll, és 
fel is hoz kínai szavakat példának... Nyíl
ván ez volt egyik oka annak, hogy az aka
démia kasznárai nem akarták a plebs ke
zébe adni magyarul!

Nincs terünk annak kifejtésére, hogy 
a különböző rasszizmusok milyen front
jai alakultak ki a szumír-kérdés körül Eu- 
rópa-szerte, de már itthon is tükröződtek 
Hunfalvi Pálnak egy kirohanásában, hi
vatkozva az akkor márt elhunyt Horvát 
Istvánnak egy ötletére, aki kedvenc jásza
it Babilonban is kereste Hunfalvi, mint 
Isten szavának harsonája, elzengi: Babi
lonban az egyetemes emberi művelődés ke
rekét forgatták, s ahhoz másnak, mint in- 
dogermánnak és sémitának nincs köze!

Ha szerzőink nem is ismerik e prob
lémakört, mások annál inkább, s ezért 
nincs itt miért részletezni, csak emlékez
tetőül elismételni azok, akik zseniális mó
don felfedezték a szumír nyelvet, kiolvas
ták az ékiratokat s ezzel bizonyították 
hozzáértésüket, igenis vallották az ősi 
kultúra kapcsolatát az ural-altáji népek
kel, de azok, akik utólag a főleg ideológiai 
finomításokat végezték, rokontalannak 
nyilvánították őket; holott az óelamiak, 
akik szomszédjaik voltak, nyelvemléke
ikkel maguk is hozzájárultak a szumír 
nyelv kisillabizálásához! (Tehát már ak
kor sem voltak rokontalanok.)

Viszont én magam is már évtizedek 
óta olvasgattam a szumír kérdésről, ami
kor mintegy véletlenül rábukkantam a 
két „legrémesebb” vonatkozásra. Az első 
még hagyján: az ősűrhajósok, vagyis a 
paleasztronauták híveinek tábora már ré

gen kisajátította magának a szumírokat. 
Nyilván, a régi szumír királylistának a 
kezdete alapján: Amikor a királyság le
szállt az égből... Egyes szerzők nyomán 
én is úgy értelmeztem, hogy „amikor a 
királyság leszállt a hegyekből”, ugyanis 
sokan feltételezik, hogy a szumírok hegy
vidéken alakították ki eredeti műveltsé
güket, erre vallanának olyan találmánya
ik, mint a szekér, és szinte eszméletlen 
vonzódásuk a lapis-lazuli, e kék féldrá
gakő iránt, amelynek behozatalára köl
tötték nemzeti összjövedelmük elég jelen
tős részét.

Ennek kapcsán az a nézet, hogy a 
szumírok rátelepedtek egy előzőleg már 
régen Dél-Mezopotámiában kialakult 
(esetleg „színesbőrű, barna, vagy félbar
na”, etióp-szerű) népességre, amolyan 
dravida-félére, (lásd Mohendzso-Daro) — 
a XIX. század végén már magyar szerző
nél is felmerült, mégpedig Nagy Gézánál, 
a kiváló etnográfusnál és helynévkuta
tónál, (több érdekes írása jelent meg az 
Etnograpiában is; Bálint Gábor kortársa, 
egy időben a sepsiszentgyörgyi múzeum 
igazgatója). Galgóczy vitába szállt vele, 
mondván, hogy a fekete fejűek kifejezés a 
sémi akkádokra s nem a szumírokra vo
natkozik, tehát negroid jellegről beszélni 
nem indokolt. Minderről eszünkbe jut az 
ún. déli finnugorság eléggé eltagadott kér
dése; az indiai munda-khol népekké. (A 
tamilokkal Bálint Gábor, a munda-khol 
népekkel Hevessy József, azaz „Uxbond 
foglalkozott, úgyszólván semmi figyelmet 
nem keltve.) Viszont ez megint eszünk
be juttat egy különös dolgot: a szumír 
nyelv első leírói, pl. Norris és Opert (lásd 
Csengerinél is), nemcsak altaji, hanem 
uráli, óuráli származásról is beszélnek, 
bár akkor még nem tudták eléggé megkü
lönböztetni e régió népeit.

Vagy negyven éve olvastam az oxfor
di egyetemi nyomda egy kiadványát, 
mely többek közt Langdon, Crossland és 
Albright epigrafusok munkásságát érin
tette, s ebben egyvalaki ilyent mondott: 
„Úgy látszik, mégiscsak igaza van azok
nak az epigráfusoknak, akik szerint a 
nagykerekű szekerekkel utazó királyi 
szumírok a finnugor népekhez tartoz
tak.” Kihez fordul az ember ilyen ügy
ben? Természetesen a Finnugor Tudomá
nyos Intézet akkori igazgatójához, Lakó 
Jánoshoz. O azonban nem válaszolt, ha
nem egy év múlva azt üzente, ő ezekről 
a dolgokról nem tud, és ennyi. Eleinte (s 
ezt írásban is elmondtam) a finnugris- 
ta professzor vidékies nehézkességének, 
félszegségének vagy tunyaságának tu
lajdonítottam, hogy nem kért Oxfordból 
további tájékoztatást. Utóbb azonban rá
jövök, inkább a félelem miatt nem tette 
ezt: mert mi történik akkor, ha — igaz? 
Ugyanis a finnugor elmélet tézisei alá
támasztásánál mindenekelőtt e népek 
kezedetlegességére alapoz; avval indokol
ja meg sok állítását. Zsirai Miklós Finn

ugor rokonságunk c. könyvében idéz egy 
orosz földön utazgató németsvéd tisztet, 
aki szerint a volgai, a permi finn népek 
s a szibériai ugorok oly ostobák, mint a 
barmok. A finnugor elmélet nagy mestere 
egyetlen szó megjegyzést sem ta rt szüksé
gesnek ehhez hozzáfűzni.

Ugyanis éppen erről van szó: a finn
ugor népek e megítélése a német törté
nész-nacionalizmus egyik első megala
pozójától, A. Schlözertől ered, aki (lásd 
Észak története) azt írja, hogy e népeknek, 
így a magyaroknak sem, nincs saját törté
nelmük, létük egyetlen értelme, hogy 
zsákmányul szolgáljanak más népeknek. 
(Az a magyar pedig, akiből ez tiltakozást 
váltana ki, az soviniszta, szittya lázálom
kergető, amerikai titkos szolgálati ügy
nök, Trianon-traumás, sérült nemzettu
datú; amint tudóskáink minősítéseiből 
is ez következtethető. Emiatt hírét-nevét 
is eltörölték azoknak a tudósoknak, mint 
például Fiók Károly, akik nemcsak a ma
gyarokról, de más finnugor népekről is 
feltételezték, hogy valaha fejlettebb, civi
lizáltabb életmódot folytattak.)

Közel negyven éve: a nagyenyedi kol
légium valamilyen emlékezés-soroza
ta miatt írtam egy hírlapi cikket Varga 
Zsigmondról, akinek pályája Enyedről in
dult. Említett művei alapján idéztem azo
kat az etnológiai s vallási párhuzamokat, 
amelyeket ő a finnugor népek s főleg az 
ugor ág népköltészetében, hagyományai
ban bizonyos szumír vallási képzetekkel 
-  meggyőző módon -  egybevehetőnek ta r
tott. Engem ugyan a kérdésnek e része kö
zelebbről nem érdekelt, mivel már akkor 
is nem a szumíroktól való származást —, 
legfeljebb kis részben -  hanem nyelvalka
ti, s kulturális őskapcsolatok kimutatha- 
tóságát, illetve kutatásának szükségessé
gét vallottam, lévén híve Magyar Adorján 
ama nézeteinek, hogy a szumírok egy 
részben már eltörökösödött európai ős
törzsből alakultak ki. Úgy gondoltam, a 
„gesztussal” a finnugristák és ellenfeleik 
között a közeledést fogom szolgálni.

Ehelyett az történt, hogy egy akkori 
vezető marxista irodalomkritikus, kinek 
nevére talán már senki sem emlékszik, 
bement a főnökömhöz, ököllel verte az asz
talt és ordított, hogy én a lapban a „szélső 
nacionalizmus” zászlait lobogtatom.

Akkor döbbentem rá, hogy e kérdések
ben az arcvonalakat nem a tudomány raj
zolta ki. Meggyőzött erről Dümmert De
zsőnek, a közelmúltban elhunyt kitűnő 
történésznek egy akkoriban kezembe ke
rült közleménye. Arról szólt, hogy 1796- 
ban az Augsburger Zeitungban egy pá
lyázati felhívás jelent meg: Alkalmas-e a 
magyar államnyelvnek? Természetesen, 
csak a tagadó hozzászólásokat adták le, 
s ezért Kazinczy Ferenc tanulmánya sem 
jelenhetett meg. Nos, Dümmert Dezső ki
kutatta, hogy a pályázatot a császári tit
kos rendőrség főnöke szervezte! Hasonló 
eset történt valamikor a hetvenes évek tá
ján a szegedi Tiszatáj c. folyóiratnál, ahol 
ahhoz a kérdéshez kértek hozzászóláso
kat, hogy van-e értelme a szumír-magyar 
nyelv-összehasonlítgatásoknak? Persze, 
ők sem közölték az igenlő válaszokat, az 
enyémet se. Az egész annak az anekdotá-

» » » » » »
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nak a szellemében ment végbe, amelyik
nek ez a csattanója: „Csak látni akartuk, 
ki szereti a halat?”

Az ufonauták szumírizmusánál is job
ban meghökkentem, amikor egy tévéadás 
nyomán -  már a tévé portörló'rongya is 
Hitler-emlékezésekkel van tele - , hogy 
a pángermán-árja kultúrfölény elmélet is 
magának igényelte a szumírókat, mond
ván, ha annyira kiválóak voltak, mások, 
mint árják, nem is lehettek! (Ez igaz, mo- 
solyodott el erre Baráth Tibor, csakhogy 
az árják mi voltunk, hiszen a mi népne
vünk végzó'dik ÁR-ban!) Különben erre 
fel lehettem készülve, éppen a hangadó 
Galgóczy nyomán, aki már 1905-ben így 
ad hangot a pángermánisták aspirációi
val szemben:

„Nagyra becsülöm a németeket. Só't 
kezdek irigykedni rájuk azért a bámula
tos szívósságért, hogy ha egyszer vala
mely pángermanisztikus eszme, legyen 
az bármily abszurdum, bármily badar, 
kicsírádzik az agyukban, nincs az isten
nek az a józan érve, amely azt onnan ki 
bírná tépni. Hogy a logika ellenük van, 
hogy a történelem lecáfolja őket: bánják 
is ők! Észre sem veszik. Nekieresztett 
kantárral, tüskén-bokron át vágtatnak to
vább, mint az éjféli lovag. Az egyik elkez
di -  rádupláz a másik, egekig földicsérvén 
elődjét az éles elméjű felfedezésért, kissé 
azonban mégis megróván, hogy túlszerény 
volt, holott annyi erővel többet is markol
hatott volna. S így folyik különböző hang
nemekben a variálgatás, mígnem végre 
úgy magukba, mint egész környezetük
be, egész komolyan beledisputálják a bo
garat. A kezdetben még vakmerő hipotézis 
bebizonyított, kétségbevonhatatlan igaz
sággá dalmahodik előttük hovatovább-ha- 
marabb, melyre sziklaképp hivatkoznak 
utóbb, s szánakozó megvetéssel nézik le 
azt az ismeretekben, tudományban vég
telenül elmaradt halandót, aki még némi 
szkepszist merne táplálni az ő tudomá
nyos megállapításukkal szemben.”

Sajnos, e gyönyörű szöveg ráillik nem
csak a pángermánistákra, hanem akár
melyik közeli vagy távolabbi nemzet tör
ténetírásának akárhány iskolájára is! 
Történésznek, nyelvésznek egyaránt szo
kása volt, hogy felvett egy ugyancsak ját
szi ötletet, mint például, hogy a Bánffy csa
ládot eredetileg Bánescunak nevezték, és 
Örs vezér éppúgy román volt, mint Szent 
István királyunk -, utóbbit csak pár éve 
közölte egy különben remek folyóirat -  
, hogy a magyarok a szlovákok ellen hív
ták be a törököket, de az ő segítségükkel 
is csak Szlovákia déli peremét voltak ké
pesek elmagyarosítani, és a többi; csak ép
pen az az érdekes, hogy a mi nagy akadé
mikusaink is, és tudós csemetéink is, akik 
oly éles-hegyes fogakkal-karmokkal csap
nak le „sérült nemzettudatú” földijeikre, 
az ilyen lendületes idegen megjelenések 
láttán elvesztik harciasságukat, s mint 
az oldalba rúgott kutya, kushadnak be a 
csűr és a ganédomb közti hozzáférhetetlen 
rejtekükbe.

Majd csodálkoznak, hogy a laikus köz
nép nem tiszteli őket.

(folytatjuk)

LÁSZLÓFFY ALADÁR

A legnagyobb
nagypéntek
Állunk a Kórház hídján Apámmal és 

még egy bácsival. Én, mint bogár a fűben, 
térdig ha érek nekik, ők a világot vitatják, 
én pedig azon gondolkodom, hogy a látha
tárt lezáró szőlőhegy felett a ma kapott do
boznyi színes ceruzából világoskékre vagy 
rózsaszínre festem az eget. Ez az első kí
nálkozó megrögzött színélményem, bár 
nem lettem festő, rengeteg mindennek a 
kódja rejtőzik ebben a helyzetben, ebben a 
jelenetben, ebben a folyton kitörni, elágaz
ni kívánkozó emlékben. Páréves lehetek, 
alattunk a színhely, az útkanyar, a Kór
ház hídja és a szőlőoldal, minden időmilli- 
omos induló, éppen keletkező eszméletem
hez képest. Valamiért, ahogy öregszem 
és egyre többször bukkannak elő első ada
tok, első emlékek, első kapaszkodók, an
nál fontosabbá válik ez a jelentéktelenség, 
melyet íme szavakra, számokra, adatokra 
bontva, akár vissza is lehet ejteni életem 
szedőszekrényébe.

Annál kevésbé azt, amihez tartozik, 
más furcsa, fontos, napkitöréshez hasonló 
világadatok tömkelegét, amelyeken talán 
sosem szűnök meg morfondírozni. Itt van 
például az, hogy a térbeli és időbeli tény
állások nagysága, különbözése mennyire 
nem számít az összkép szempontjából. Itt 
van mindjárt ez a Kórház hídját apró szta- 
niolpapír-galacsinná gyömöszölő nemrég ol
vasott adat, hogy áradáskor a Jangce olyan 
vízmennyiséget hömpölyget, hogy mondjuk 
kétpercenként feltölthetné a Balatont. Ezer 
emlékem van ezer gémeskútról, és előtte el
nyúló vályúról, ez az arány máshonnan se
honnan nem mutatkozik. Mint ahogy az 
sem, hogy ezrével alakulhatnak régi és új 
tékák, üvegbe eltett, felcímkézett gyűjte
mények a folyamközi kultúrákról, Kína 
alakulásáról (ahol más is ugyanolyan fur
csán nagy, mint a folyamok), az egyiptomi 
kultúra stádiumairól, a folyton, egyre gyak
rabban homlokára csapó antik bölcsesség

következményeiről — semmi se következik 
egyenesen és visszacsukhatóan egymásból. 
Se a sok Szókratész, Platón, Arisztotelész, 
se a legelső Merovingtól az utolsó Karolin- 
gig, a koponyában birodalmi állambölcsele- 
tet tanuló úttörőkig, se a sok Habsburg, se 
a sok Szolimán, még az amerikai elnökök 
sorozatában sem. Minden, ahogy a katona
nóta mondja -  porcióba van kötve, hogy az 
aratónak, a huszárnak, a megszállónak, a 
működtetőnek a minimális szalonnaadag
ját és szénakötegjét oda lehessen vetni, még 
a szibériai hadifogolytáborokba is. Ezért iz
gató örökre a világ nagy felhalmozásának 
és leépülésének csodája, hogy ezek a per- 
nahajderek, akik ninivei birodalmakat és 
európai uniókat úgy vesznek át további ve
zénylésre, mint tél végén a tordai iparosok 
báljának szervezését — azt hiszik, hogy rög
tön tudják, hogy ők találkoztak a mérték
kel s a mérték velük. Ezért megy olyan ros
szul minden. Mert Milthiádeszéket nem 
lehet Habsburg-porcióval, s a világ új ta
tárjait szép régi Bajazid-adagokkal eltar
tani, megetetni. Gyere velem galambdú- 
cos falumba, oda várlak ölelő két karomba, 
Édesanyám majd vigyázz rád, rózsalevél 
lesz a párnád... Ezzel még az Árpád apánk 
elég szertelen bejövetele óta széttaposott 
magyar tűzhelyet se lehet táplálni, hát még 
az írek, a chileiek és egyéb atlanti ízlésű 
skandinávok hogy tudnának sírni vagy rö
högni, ha felkínálnák nekik ezt a végered
ményt. A kezembe került -  kerülhetett vol
na Andersen bármelyik bájos meséje is, a 
Robinson örökzöld története az újrakezdő 
ember himnuszáról. Bizony érdemes volna 
alapmércék, alapperiódusok, alapporciók, 
alapschengenek tekintetében is elő-előkap- 
ni. Mivelhogy ahogy ott állunk a Kórház 
hídján, és alattunk a szennyvizes Cérna-pa
tak medrében a Jangce igyekszik feltölteni 
a Winnipeg-tavat, az is nyilvánvaló, hogy 
törvényszerűen és titokzatosan Robinson 
nagyon későn találkozott Péntekkel. Úgy... 
hétfő, kedd... péntek táján. Ami addig tör
tént, azt éppolyan homály borítja, mint a 
Kalahari-sivatag búrok előtti közgazdaság- 
tanát. De valami történhetett. Valahol test 
szerint benne fürdött, hízott, szült, szerel
meskedett és szokásokat vett fel a kannibál 
is, aki egyszer csak olyan mérce-szakadék, 
porció-szakadék, igazságérzet-szakadék 
másik szélén találkozott a másképp táplál
kozó, másképp számoló, merített papírt, 
nyomdát és napernyőt meg hát rengeteg 
fölösleges tudást hordozó hajótöröttel, aki 
egyszemélyes és diadalmas önújjáépítést 
vitt véghez éppen. Hogy sikerült nekik, ez 
maga a gyönyörű zsoltár az emberi szeretet- 
ről, az emberi bevárásról, az emberi meg
értésről, hacsak egy példányban, egyetlen 
sztoriban, egyetlen porcióban sikerült vol
na is. Gyere velem akáclombos falumba. De 
hiszen akáclombok sem voltak még akkor 
az angyalbandis, rózsasándoros alföldön. 
Úgy vártak az idevándorlásra, mint a pero- 
noszpóra után idetelepített új szőlővesszők, 
még más adagokat őrölt a Kárpát-medence 
és talán más kilátásai voltak. Igen: Isten ki
csit későn találkozott az emberrel, amikor 
már kész volt Káinná és Ábellé lenni, ezért 
kellett meghoznia a maga fiúáldozatát... 
Úgy péntek táján. A legnagyobb péntek tá
ján, és nem biztos, hogy ez elég lesz.
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PETRIK EMESE

Az önértékelés játéktere
(folytatás előző számunkból)

/
Az En m int je l 
m otivikus  
tém aköreineinek  
rétegződ ése
Ha folyamatában tekintjük a létigék

hez kapcsolódó témák kronologikus sor
rendjét, a témakörök rendszerezett épít
kezése figyelhető meg. „Egy világban, 
amely elveszítette alapvető rendezői el
vét, s megosztottsága részleteivel tün
tet, a poéta tehet-e mást, mint hogy a 
költői rendteremtés munkáját vállalja, 
hogy kifessék végül is valamiféle egy
sége, ha nem másképp, hát jelképek 
segítségével vagy mitológiával, amely 
halvány mása csupán már az egykori
nak. S eklektikusabb is természetesen: 
Baáltól Midas királyig, a »Napistentól« 
Didó királynőig egészen szabadon gaz
dálkodik ősi emberképzetek és képletek 
örökségével, egyben pedig megkezdi a 
maga magyar és a sajátosan egyéni mi
tológiájának a teremtését is. Nem hagy 
azonban kétséget afelől sem, hogy a köl
tői világteremtéssel együtt költői én-te
remtés is folyik.” (Bori Imre, 1984, p. 
10.) Az egységből nem szakadhat ki a 
lírai „Én” sem. Felvállalt szerepjátékai 
csak rendszerezve közelíthetőek meg. 
Önálló részegységekben vizsgálható
ak. Az emberi kultúra egységét a pira
mis szimbolizálja, melynek keretében 
a lírai „Én” felvállalt szerepjátékai ál
tal építkezik. A befogadói én dialógust 
alakíthat ki a bölcseleti múltból ill. a 
tematizáló jellegű kultúrából kinövő lí
rai „Én”-nel. Ennek során, a ma is ha
tó derridai értelemben szétolvasó iro
dalmi kultúrában az „Én” rádöbben 
(nemcsak) nyelvi behatároltságára. A 
„nyelv-lírája” is a vizsgálat tárgyát ké
pezi, mert nyelve valójában létesülésé- 
nek lírája, annak megmutatásává vált/ 
válhat, hogy mi volt a teljes önmegmu
tatás akadálya, miképpen lett/lehet sze
mélyes a nyelv lírája. Ady önmegismeré
sének és költői építkezésének piramis 
jellege a megnyilatkozás grammatikai 
és pragmatikai szerkezetének vizsgála
tával új távlatokat nyit. A monologikus 
szövegműfajok sajátosságainak vizsgá
lata -  különösen a drámairodalom ide
vonatkozó része -  segíti az értelmezőt. 
Az éppen akkor vállalt szerepjáték sajá
tosságaként jól megfigyelhető az érve
lés, a leírás, a magyarázat, miközben 
az élmények és a tapasztalatok egysé
gének megfigyelésekor, kiemelésekor, 
az epizodikus vagy történetsémák mel
lett a pszichikus konstrukciók sora is 
rendelkezésre áll. Ady költészetében a

lejátszódó sok, kisebb erejű és érvényű 
érzés- és gondolat-metamorfózis felett 
az Én-jelrendszer kompozíciós egységé
ben lejátszódik egy átfogóbb metamor
fózis is. Az ősiség gyökeréből eredő te r
mészeti, mitológiai, történelmi, vallási 
gondolatkör jelképeiből egyénien épül 
az élet-halál, a létállapot, az Én, mint 
egyéniség és a költészet összefonódása.

Az előző részben a kronologikus sor
rendbe összegyűjtött létige fogalmi 
kapcsolatai alapján történt a jelenlegi 
csoportosítás. Nagy gondolatív megraj
zolásáról van szó, melynek részegysé
gei egymással szimbiózisban élnek. A 
társadalom, a művészet, a hitrendszer 
egysége képezi a szerepvállaló „Én”- 
t formáló erőmezőt. Ha m ár az „Egész 
világ szőttje kibomlott” újra kell értel
meznünk a létben betöltött szerepün
ket, a részegységek veszik át a főszere
pet. Az életet m ár csak részeiben lehet 
élni, mert a teljesség nem létezik: „Min
den Egész eltörött, / Minden láng csak 
részekben lobban, / Minden szerelem 
darabokban, / Minden Egész eltörött.” 
(Kocsi-út az éjszakában). Az egyetemes 
bomlási folyamatban, ahol emberek el
érhetetlen messzeségbe kerültek egy
mástól, ahol m ár a szerelemet sem le
het teljességében megélni, megszűnik a 
dialógus. Egyedüli kifejezésformaként 
megmaradt a magában és magával való 
beszélgetés, a monológ. Ennek témakö
rei, melyek egyúttal az emberi létezés 
lehetőségeit is kutatják, csoportosítva 
láthatóak az ábrán. A lírai „Én” kezde
ti és leggyakrabban visszatérő szerepei 
a természet, a mitológia, a történelem 
és a vallás hagyományépítő erőforrása
iból épülnek. Ez a négy, így együtt a 
személyiség, a költői létforma alapegy
ségét képezi. A valóságot és/vagy az 
árnyvalóságot tudatosító, leleplező, fel
fedező szerepkör által formálja a jelent. 
A piramis az egységbe szerveződő erők 
célirányosságát, valamint az előretörő 
gondolatiságnak, az ősi természeti és 
történelmi hagyományokból való folya
matos merítkezését kívánja szimboli
zálni. Ady „A Góg és Magóg képzetéig 
visszamenő »keletisége« költőnk erede
ti vonásaiból is ízelítőt ad” ( Bori Imre, 
1984, p. 13.) tudatosítva a századfordu
lón a magyar nemzet mitológiáját, szin
te felkészülve a század sorsformáló erő
próbáira.

A kérdés az, hogy a lírai „Én” és az őt 
körülvevő külső tartom ány között szin
tézisre, illetve destrukcióra törő erővo
nalai által az „Én” mennyit képes az 
őt tápláló talajból, a külvilágból magá
ba építeni és a külső tartom ány meg
bomlott teljessége folytán mennyit vesz 
vissza a belőle kifejezésre jutó mag. Mi
vel „Minden Egész eltörött,” tehát az 
egyensúlya is felbomlott, így felmerül a 
kérdés, hogy a természetestől eltérően

mennyivel többet követel vissza a külvi
lág. A piramis formája is jelképes. A há
romszög felfelé mutató csúcsával a szub
jektum célirányosságát jelképezi, mely 
a lírai „Én” számára a legmegfelelőbb 
szerep felkutatása és végigjátszása vol
na a dialektikus világban. A kiinduló 
szereplehetőségeket a négy hagyomá
nyos alapegységből meríti, amelyből 
általában minden „Én” értelmező kiin
dul, s melyek identitás meghatározóak. 
A háromszög csúcsa felé az építőelemek 
mérete csökken. A teljesség felé törek
vés megköveteli az „Én” rétegződésé
nek egységét, de szinte egyidejűleg kife
jezi ennek lehetetlenségét is.

A lírai „Én” szerepvállalásának téma
köreivel párhuzamosan kialakult nyel
vi rétegek is figyelmet érdemelnek. Ady 
nyelvhasználatának alaprétege a szülő
földhöz és a gyermekkorhoz kapcsoló
dó hatásokból indult ki. Már a falu és a 
család nyelvi közege is különös színezet
ből tevődött össze. Érdmindszentet ma
gyarok, románok és elmagyarosodott 
svábok lakták. Édesanyja Szatmár, 
míg az édesapa Belső-Szilágyság és Ka
lotaszeg nyelvi ízeit adta át az újabb 
nemzedéknek. Ady Endre nyelvhaszná
latát diákéveinek nyelvi közege, Nagy
károly, Zilah és Debrecen még tovább 
árnyalta.

Az Ady-piramis négy alaprétege kö
zül szülőfalujának természetes, népies 
nyelvhasználata tudatos merítkezést 
mutat a régi magyarság szókincshasz
nálatából. Forrása volt szülőföldjének 
nyelvi hagyományőrzése, megrekedt, 
archaikus világa: aggos (öreges, aggó
dó), aggva beszéljen, ara, asszony-sze
mély, atyámfiai, ágyasház, cenkek, fele
im, fölutam, frigyes (szövetséges, társ), 
kengyelfutó, mátka-fi, mordályégető 
(martalóc, gyújtogató, felforgató), zene
szerszám, szerelmetes barát. Az antik
vitás, a mítoszi-légkör hangulatát idé
zik fel a klasszikus görög-latin szavak, 
nevek és utalások: faun, hetérák, heló- 
ta, műnimfa, evőé, Apollo, Augiász vén 
óla, Főbusz, Herkules, Homérosz, Lé
da, Niobé, Pán, Phryné, Prométheusz, 
Solon, Thaisz, Ulissies, Zeusz, Hádész, 
Hellász. A római korra utalóak: imperá- 
tor, Antoniusz, Catallus, Cézár, Lesbia, 
Néró, Remus. Történelmi vonatkozá
sú szavaknál, neveknél, utalásoknál 
főként a magyar vonatkozásúak domi
nálnak. Góg és Magóg fiának vallja ma
gát. Ezzel jelzi az egyik felvállalt alap 
szerepkörét, amit az Anonymusnál sze
replőjelentésben használ: „A Szkítiával 
szomszédos keleti tájon pedig voltak 
Góg és Magóg nemzetei, akiket Nagy 
Sándor elzárt a világtól...Szkítiának el
ső királya Mágog volt, Jáfet fia, és az 
a nemzet Mágog királyától nyerte a ma
gyar nevet... ugyanazon Mágog király 
ivadékaiból eredt Ügyek, Almos vezér 
apja, kinek Magyarország királyai és 
vezérei a leszármazottai...” (Pais Dezső 
ford, p.22-23.). A felvállalt ősi mitológi
ai szerepkör, a szimbólum összetett je
lentéskörével teremti meg a szintézis
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lehetőségét a múlt és a jelen idősíkja kö
zött. Góg és Magóg fia, az ősi magyar 
sarj már a vers alapszituációjában is lá
zadó: kaput és falat dönget. M indannak 
dacára vállalja a lázadó szerepét, hogy 
lázadást hiábavalóságként éli meg. A 
vers keretét képezi az anonimitás és a 
Pusztaszer névvel jelölt fönnálló rend 
kapuinak és falainak megdönthetet- 
lensége. Az embernyomorítók, kissze- 
rűségbe süllyesztők elzárják az ember 
elől az önmegvalósítás útját, nem telje
sedhet ki közöttük a művész. Ennek az 
alapszerepkörnek a vonzatába tartozik 
többé-kevésbé a többi magyar vonatko
zású történelmi név is: Tuhutum-hág- 
ta  hegyek, Botond-bárd, Bizánc-kapu, 
Lehelnek kürtje, aranybullás magyar
kor, Báthori Erzsébet, a király sem kül
dött véres kardot, Kálmán királyunk. 
Kálvinista vallási emlékeiből, a Bibliá
ból illetve a zsoltárok szövegéből került 
archaizmus Ady költészetébe. Ilyenek 
például: eleve-elrendelés, evangélista, 
faragott kép, farizeus, frigy-láda, gol
gota, gyehenna, hegyibeszéd, özönvíz, 
próféta, tűzszekér, úrasztali kenyér, ú r
vacsora, ámen, alleluja, hozsánna, láng- 
pallosú angyal, Jerikó-falak, zöld ágat 
hozzon, hét kövér esztendő, sisera-had, 
sóbálvánnyá lettem, szent Színed előtt,

hol vagy?, Ésaiás könyvének margójá
ra, Judás és Jézus, Kain megölte Ábelt, 
Lábán hívása, Lázár a palota előtt, Má
ria és Veronika, Ruth és Delila.

Az élet-halál részegység m ár az alap
rétegből építkező szerepkör. Nyelvhasz
nálatával hozzájárult ahhoz, hogy mo
dernné tegye a magyar lírát, mely már 
megtelítődött a hagyományos sablonok
kal. Saját létállapotát is élővé tette sa
játos kifejezéseivel. Könnyed franciás, 
illetve német stílust tükröznek a követ
kező kifejezések: fenszterpromenád, 
fiirt, katzenjammer, kupié, molett, staf- 
fírung, traccsol, űbercíher. A minden
napi társalgás hangulatát adják vis
sza: bamba, bendő, bizonyisten, csacska 
vers, csacsiság, szamárság, csámpás, 
csőrödet, girhes, kornyikál, maflán, 
muri, muszáj/muszály, nyafog, pimasz, 
pláne, pletyka, pocsék, pupák, ricsaj, 
somolyog, kivert bika, öreg csont, vén 
huncutok, vén kópék, bakot lő, nem ért 
a csókunk egy fabatkát, fittyet hány. A 
létállapotát kifej ező stílusréteget árnyal
ják  a vulgáris eredetű idegen szavak, 
mint például: ágál, bekvártélyoz szívé
be, fuserált óhaj, zöld heccek, invitál, 
kázus, konflis, kontóra rendel, kussol- 
ta t a sors, ránk licitált, parádézni, rub- 
rikáztok, salabakterék, seftes, slemil,

Tebenned bíztunk, Uram bocsásd el bús 
szolgádat. Jelen vannak a katolikus val
láshoz kapcsolódó jellegzetes szavak is: 
missa est, meaculpázok, penitencia, Re
gina Vitae, stáció, circumdederunt, Is
ten báránya, Szűz Mária, zsolozsma, ál
dott az asszonyok között, szabadíts meg 
a gonosztól. A bibliai nevek Ararát, Bá
bel, Babylon, Dávid, Góliát, Lóth általá
ban jelképes értelműek. Gyakori a vers
címekben is a bibliai utalás: Absolon 
boldog szégyene, A nagy Cethalhoz, A 
Sion-hegy alatt, A szűz Pilátus, Adám

tromf, ifjas truccal, zsakett. A hétköz
napi hang olykor átcsap trivialitásba a 
létállapot erősebb hangvételű kifejezé
sébe: bőgitek a himnuszt, némber-csor- 
dák, csürhe, hős fajom döglik, egye fene, 
a világnak leghülyébb komédiája, kus- 
soltat a sors, mocsok a szívünk, redves 
kedvünk, ringyó, ronda népség, jeges 
üleppel, ebek hazája. A fokozott hangne
mű szavak, jelzők, kifejezések szerepét 
a lírában a valós indulati feszültség ad
ja. Sajátos szópárosításai: balga bölcses

ség, fölemelni minden elém-dobott kesz
tyűt, hamu alatt parázsló harag...

Lírai költészetével vallja, hogy az iga
zán modernhez, a forradalmian újhoz, 
nem az önlelkünk, azaz hagyomány 
népünk történelmének valódi lényegét 
megtestesítő megtagadásával kell kö
zelíteni, hanem csakis önmagunkból 
merítve lehet újítani. Stílusának egyik 
fő jellemzője, hogy önmagából, a költői 
Én általa tudatosított természeti, mito
lógiai, történelmi valamint protestáns 
vallási hagyományból merítve, majd 
szimbolikus jelentésmezejüket megújít
va, fejezi ki a modern kor, az örök em
ber legégetőbb mai kérdéseit, és e szere
pek által valósítja meg önmagát, a lírai 
„Én”-t. A megújulást a költő nyelvművé
szete tanúsítja, az egyéni szóalkotásai, 
eredeti nyelvi ötletei, amit Földessy ta 
nulmányozott behatóan. Válogatás kö
vetkezik gyűjtéséből, ami a kronologi
kus sorrendbe kiemelt versek része is:

Összetételek: álom-bakó, álom-fik
ció, álom-vitézek, csók-palota, csók
örvény, fény-ember, mámor-gályák, 
öröm-zászlós, vágy-keselyű, várharm at, 
asszony-lutri, domb-kerítéses sík, Ha
zugság-ház, Isten-szag, köd-guba, mu- 
száj-Herkules, perc-emberkék...

Képzett szók: álság, balság, derékség, 
halkság, hóság, krőzusságom, muszály- 
ság, vágyság (főnévképzővel); bénasá- 
gos, sárgaságos, tarkaságos, éjesebb 
gyász, gyönyörös, reménységes (mel
léknévképző); dölyföl, gyümölcsük, hul
lámúk, leskődnek, nézdel, vágykódó, 
orkánzik, lezsáklyázott (igeképző).

A hosszabb szóalakokból való elvo
nás, szórövidítések: dieses, gyóggyal 
vidulok, szent lob, lobnyi tűz, csököny, 
dőzs nagy-urak, puska-rob, tréfa-zok, 
zúzos merevség, Halált-incselő É le t-

Gyermekkori népmese-emlékeiből 
eredő nevek, kifejezések: Hamupipő
ke a magyar kín, Dőltömre Tökmag 
Jankók lesnek, Az én-fényes Argyílus- 
arcom, Tündér-Ilonám, Óperenciás ten
ger, aranyalma-fa, kacsalábon forgó kas
tély, mesekirályfik táltosai, Gyűrkőzz 
János... (Földessy, 1934, p.136.)

Ady az Új versek összeállításakor a 
Még egyszer kötet hat legjobb versét ki
emelte Még egyszerből és áthelyezte az 
új kötetébe, a Még egyszer címűbe. (A 
csókok titka, Vizió a lápon, A krisztu
sok m ártírja, Szívek messze egymástól, 
Az én menyasszonyom). Ezen versek fo
natában is előre tört egy újabb jelleg
zetesség „az Éjimádóban m ár felhang
zott az igazi adys „én”-hang (Kenyeres 
Zoltán, 1998, p.14.): „Leplét bár váltva 
öltse, vesse:/ Az én világom nincs már 
messze./ Az én világom el fog jönni: / 
Hajnaltalan csodás világ lesz, /.../ Én le
szek a szent különélet.”

A nyelvi réteg is hordozója a vállalt 
szerepeknek. Kifejezi a meghökkenést, 
az ellenszenvet, vagy a merész újdon
ságot kiváltó szavak erőtere által létre
hozott szokatlan ellentétet. A vegyes 
elemek egymásmellettisége, illetve ke-

folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
veredése összetett, bonyolult stílusha
tást kelt. Az ódon, bibliás nyelv szavai 
és a modern élet kifejezései, a falu éle
téből sarjadt népi szólások ízes magya
rossága és a városi civilizáció nyelvének 
idegenszerűségei, a költői nyelv hagyo
mányos stílusa, és a mindennapi tá r
salgás bizalmas hangulatú vulgarizmu- 
sai állnak egymással szemben, egymás 
szélsőséges ellentéteként. De a költői ki
fejezés népies és régies elemei maguk 
is ütközni látszanak Ady témáinak, stí
lusának, hangjának merész újszerűsé
gével, kihívó modernségével. Ennek a 
tudatosan felépített művészi kontraszt
hatásnak jelképes kifejezése az Ady- 
piramis építőelemeit szembe állító 
ábra, hogy a mag és a külső tarto 
mány között ható dialektikus erőket 
minél szemléletesebben érzékeltes
se. Megfeszített küzdelem az, ame
lyet a költői nyelv vív, mert „mindig 
a nyelv legyőzése a célja, ugyanis az 
esztétikai objektum a szavak szélső 
határain, a nyelvnek mint olyannak 
a mezsgyéin születik; de az anyag le
győzése teljesen immanensen megy 
végbe: a művész nem úgy szabadul 
meg a nyelvészeti meghatározottság
ban vett nyelvtől, hogy azt tagadja, 
hanem úgy, hogy immanens úton tö
kéletesíti: a művész tehát a nyelv 
saját fegyvereivel gyűri maga alá a 
nyelvet, rákényszeríti, hogy nyelvé
szeti kvalitásainak tökéletessé fino
mítása révén túllendüljön önmagán”. 
(Bahtyin, 1985, p.125.) Folytatva a 
szerző gondolatait, a nyelv összes le
hetősége csak a költészet által tárul 
fel, mivel itt a vele szemben támasz
tott követelmények maximálisak: itt 
a nyelv minden eleme a végletekig fe
szül, tágul. A költészet mintegy kifa
csarja a nyelvben rejlő összes lehető
séget, a nyelv pedig önmagát múlja 
fölül. De a költészet nemcsak magas 
követelményeket támaszt a nyelvvel 
szemben, hanem túl is lép a nyelven, 
mint lingvisztikailag meghatáro
zottjelenségen. A műalkotás anyagá
ban meghatározott, mégis éppen az 
anyag révén válik művészi alkotás
sá. Szerkesztettsége és jelentése ebben a 
különneműekből álló összetettségében, 
valamint a különleges egyensúlyi álla
potban rejlik. (Bahtyin, 1985, 120-121.)

A létigék  
időhorizontjai
A létigék folyamatos használatának 

mindhárom idősíkja megadja a piramis 
témaköreinek az időben való kiterjedé
sét. A témakörök tervszerű rétegeződé- 
sének vizsgálatát követően, a lírai Én 
idősíkokban való kiterjedése is egy folya
matot sejtet. „Önvizsgálatának leginten
zívebb működésekor az idők teljességét 
állítja elénk, hol a múlt, a jelen és a jö
vő párhuzamaival, hol pedig úgy, hogy

egy fiktív jelenbe sűríti az idő mindhá
rom dimenzióját. Múlhatatlan, időfelhal
mozó lét-versek születnek így.” (Utasi 
Csaba, 1977, p. 45.) A három oszlop folya
matos összeolvasása mindhárom idősík
ban, jelképezi a költői Én kiszabadulá
sát a lét határoltságából, vagyis magát 
az eredendő szabadságot. Ezáltal az élet 
-  halál dinamizmusa, őslényegének ti
tokzatos és irracionális áramlása, a lét
állapot erővonalai tudatformáló jelen
létükkel folyamatosan a jelen részévé 
válnak. A befogadó számára felmerül 
az a kérdés, hogy az Én múltjával és jö
vőjével miként lehet egyidejű a jelennel. 
Az idősíkok és az egyéni térrendezés -

gondolunk a piramis ábrára -  között sa
játos kapcsolat figyelhető meg. A hala
dó időbeliség, a születés és halál közé 
illeszkedő sors teremti az individuális 
létformák keretét, az önmagát a kezdet 
és a vég között meghatározni kényszerü
lő Ént. A jelen erők, melyek a jövőre kí
vánnak hatni, oly módon táplálkoznak 
a múltból, hogy azt részben újraformál
ják. A létige múlt ideje -  a hagyomány 
és az eredeti jelentés képviseletében -  
, valamint a létige jelenideje, mint a kö
telezően megjelenő utólagos jelentés kö
zött, állandó oppozícióként folyamatos 
és természetszerű szellemi és értelmi fe
szültség teremtődik. Az oppozíció már 
törvényszerűen csíra formájában ben
ne van az Én-komplexumban. A létige 
mindhárom ideje szerepet kíván. Ezzel 
teret engedve a jelentéstöbblettel gazda
godó olvasatnak, hogy újra aktualizálód
jon az igény a teljesség felé való törek

vésre. Ady költészete ezt az igényt, az 
egység részekre töredezettségével és el
érhetetlenségével váltotta ki. A múlt ide
jű létige jelentésvonzata elgondolkoztat 
a hagyomány kérdéskörén is. A jelentés
többlettel feltöltődött Én-komplexum mi
ként lehet része a jelen létérzésének, és 
miként formálhatja a jövőképet.

Az én voltam/vagyok/leszek szerkeze
ti egységek a belső küzdelem jegyében 
szerveződnek mikro -univerzumokká.
A három idősík a három fordulópontot 
szimbolizálja: az eredetet (múlt), a ke
letkezés és elmúlás fázisát (jelen), illet
ve az újjászületést (jövő). A létezés erő
inek formát öltése során a költői Én 

előtörténete az „Úr”, „az Os Napke- 
let hőse”, „Góg és Magóg fia”, „a föld 
fia”, „Dózsa György unokája” forrás
ból táplálkozik. Az élet és halál idő- 
szemlélete adja keretét a „fájdalom- 
kam at”, „temető-király”, „tavasznak 
alkonyata”, „célja, üdve, átka” össze
fonódás kettősségre bomlásának. Eb
ben a kettős összefonódásban az ere
det és a jövő víziója szembesül, és a 
további tartalom kifejtésében válik 
valamelyik hangsúlyosabbá. A jövő
kép kisebb mértékben kapcsolódik 
az őt megelőző két láncszemhez, de 
túl is mutat az időn, pl. ilyen össze
foglaló jellegű a „szent különélet”. Az 
univerzum szó használatát az idősí
kok befogadó általi variálhatósága, 
valamint Adynak az a küzdelme te
szi indokolttá, hogy a „valóság és a 
tudat közötti óriási szakadék áthida
lását csakis oly módon kísérelheti 
meg, ha mindenségméretűvé nőtteti 
egyéniségét. Innen van az, hogy a lí
rai én a szokásosnál jóval erősebb.” 
(Utasi Csaba, 1977, p. 41.) Ez teszi 
indokolttá Adynál az Én-univerzum 
fogalomhasználatát, ahol az Én von
zásköre által megalkotható szerke
zeti egységek az ellentétesség, a bel
ső küzdelem jegyében szerveződnek 
egységgé. Ez az előfeltevés azonban 
messzemenően dekonstruálódik az 
Én integritásértékeinek ta rtha ta t
lanná válásával. Az idősíkok által 
a szöveg olyan Ént ju tta t szerepkör
höz, amely elismeri az időbeliség ha

talm át maga fölött, így aktualizálva a 
többletjelentést. Az Én többnyire pilla
nathoz kötött: egyetlen időpont vagy egy 
adott időhorizont létezője. Ady költői Én
je által tágabb horizontot kínál, mint a 
születés és halál között lévő élet szubjek
tumáé. Az időperspektíva az Ént, az őt 
megelőző és a rajta túlmutató dimenzió
it, valamint a sorsot létesülése őserede
tében és a pusztulás utáni távlatban is 
képes belátni. Ilyen módon az egziszten
cia határait meghaladó időben a lírai 
Én „története” bontakozik ki, magában 
hordva az őskezdetet -  melyből a lírai 
Én individualitása kifejlődött -  a végki
fejletig, amelyhez e forma elérkezve meg
szűnik. A befogadó az önmagára vissza
vonatkoztatott, önmagához visszatalált 
szubjektivitás kérdéséből indulhat ki új
ra és újra.

(folytatjuk)
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%ÓCD ÍL X -
A kilencvenes években az egypárti cenzúra után a 

magyar irodalom önfelbomlásának az ideje jött el. Do
mokos Mátyás diagnózisa: „az írók, kritikusok és min
den rendű-rangú irodalmárok között megszűnt az ele
mi szakmai szolidaritás” (Gens una sumus?, 1999). 
Az a fajta szakmai szolidaritás, amely valahogy még
iscsak ellen tudott állni még a legsötétebb idők szer
vezett pusztításának is. A közös ellenség eltűnésével 
(átalakulásával) az irodalmi világ saját soraiban ke
resi az ellenséget. Mérgeződnek a lelkek, s mérgeződ
nek a művek, „a szellemi élet a bandaharcok szintjére 
süllyedt”. Az ezredforduló magyar irodalmi élete szel
lemi zavarainak egyik legszembetűnőbb jele „a kortár
si regényirodalom sorvadása”. Ennek a jelenségnek 
az a lélektani-társadalmi oka, hogy még a leginten
zívebb élettapasztalatot sem képes feldolgozni az író, 
mivel megszűnt az a meggyőződése, hogy „összefüg
gő elképzelésekkel, korszerű látomással rendelkezik 
a világról”. Enélkül pedig az irodalmi művek -  különö
sen a regények — csak írói ügyeskedések, de nem mély 
meggyőződésből fakadó közérdekű műalkotások.

Domokos Mátyás 1990 után feszes intenzitású, 
nagy erejű esszépublicisztikát hozott létre, miként 
megjegyezte: „közismert, csak éppen elfelejtett vagy 
elfojtott alapigazságoknak” szerény szószólójaként. A 
„szerény szószóló” persze ilyenkor indulatos, pontosan 
célzó és keményen fogalmazó kritikus. Mondja a ma
gáét, miként egyik köteteimében fogalmazott. Esszé- 
és kritikai köteteiben külön fejezetekbe csoportosí
totta ezeket a csípős kisesszéket, néha megismételte 
őket, s külön könyvet is szentelt az addig elkészültek- 
nek (Mondtam a magamét, 1994). Hevesen tette szóvá 
például, hogy az „irányesztétika” mint magatartászül
lés — új alakot öltve — tovább él: továbbra is megszab
va a „fő- és melléksodor” új értékrendjeit, diadalt ül 
az ízlésterror, a magyar írástudók árulása ismét be
következett, s elfogytak az Ady emlegette „aszkéta 
szívek”. Mindennek alapoka az, hogy „nálunk volta
képpen egy határolt rendszerváltás zajlik, amelynek 
a határait -  fullasztóan szűk határait -  igazában vé
ve a kommunizmus ma is változatlanul eleven kísér
teié vonja meg lobbijai révén, s ennek a határkijelölés
nek a kvázi-győztes új hatalom, az egykori politikai 
ellenzék, a társadalom számára felfoghatatlan okok 
nyomására, engedelmeskedik”. Ennek a „határolt 
rendszerváltásnak” a következménye, hogy igazából 
„a régi, pártállami masinéria az úr”, s „változatlanul 
»fortélyos félelem igazgatja« a magyar világot” (Nincs 
magyar stratégia).

MONOSTORI IMRE: A lé lek  zü llése  ellen . 
KORTÁRS, 2006. 9 szám .
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Paulovics László munkái a 2., 3., 5., 7., 13., 15., 17., 18. és 19. oldalon

STRAVINSKY 125. 
Stravinsky -  önarcképek

Stravinsky szeretett rajzolni: 
arcképeket vázolt fel barátairól 
és önmagáról is. Egyik utolsó 
portréja önmagáról 1962. márci
us 19-i dátumot visel. Még Picas- 
sót is lerajzolta, két változatban, 
ami nagy merészségre vall, de ar
ra a biztonságra is, hogy volt te
hetsége az arcokra jellemző voná
sok megragadására. írásaiban 
és persze zenéjében is megnyil
vánuló humora rajzaiban is feltű
nik. Egyik, 1957-ből származó le
velének odafirkált cicája mintha 
csak a Macskabölcsődalok, Négy 
orosz népdal 1915-17-ből szárma
zó partitúrájának késői illusztrá
ciója lenne. Stravinsky kézírása 
is valóságos önarckép: minden be
tűt egyénit, újra él, újra formál, 
tesz hozzájuk parányi díszítést, 
megszakítást a betűk közé, mint
ha csak lélegeztetné a szavakat. 
Mondatkezdő „iniciáléi”, akár
csak nevének kezdőbetűi, önálló 
kis miniatűrök. Fiatalkori kézírá
sának hatalmas betűi, éles vona
lai, szálkás szerkezetének sűrű 
„vadonja” öregkorára sokat eny
hült, kerekedett, de még így is ki
ütközik az a rendkívüli energia, 
ami sugárzik belőlük a minden
kori olvasóra. Hangjegyírását is 
jellemzi ez a határozott, egyenes 
sorkezelésű írásmód: amit mond, 
vagy amit zenében gondol, azt 
kertelés nélkül kimondja. A leg
érdekesebb vallomásaiban is ez a 
direkt modor. Eric Walter White, 
Stravinsky -  A zeneszerző és mű
vei című nagyszabású monográfi
ájának sok részlete éppen ezt a 
hiteles, direkt Stravinsky-képet 
kutatja és hozza el az olvasó szá
mára. Mint ahogyan lenni szo
kott, a Függelék ben sok olyan 
Stravinsky-írást közöl, amelyek 
nagyon közel visznek ahhoz, 
hogy e nagy zenei lángelme gon
dolataiba, sőt lelkivilágába is be
lelássunk. Mindjárt az elején köz
li Stravinsky Nyílt levél Szergej 
Gyagilevnek c. írását (The Times, 
1921. október 18). Csajkovszkij 
Csipkerózsika c. balettjéről gon
dolkodva vall nagy elődjéről: 
„Nagy elégtétel nekem mint mu
zsikusnak egy ilyen közvetlen 
karakterű mű előadása korunk
ban, amelyben annyi sem egysze
rű, sem naiv, sem ösztönös ember 
törekszik művészetében egysze
rűségre, eszköztelenségre és ösz- 
tönösségre. Csajkovszkij alapter
mészetének legteljesebb sajátja 
volt mindhárom tényező. Ezért 
engedte magát mindig félelem 
nélkül szabadjára, miközben az 
akár rafinált, akár akadémikus 
álszemérem megbotránkozott ze

néjének őszinte, mesterkéletlen 
beszédjén.” Ez a három mondat 
minden önarcképnél jobban jel
lemzi Strvinskyt. Érdemes min
den szavára odafigyelnünk, min- 
deniket elneveznünk. Az egyik 
oldalra teszi az egyszerűséget, 
eszköztelenséget, ösztönösséget 
(saját művészetének is alaptermé
szetét!), és a másik oldalra uta
sítja a rafinált, akadémikus ál
szemérem finnyáskodásait, azt 
amitől egész életében és művei
ben iszonyodott. Rövid írásának 
befejező sorait olyan meleg ember
ség, szeretet, sőt hódolat hatja át, 
amit csak néhány Csajkovszkijra 
emlékező tétele és a Csajkovszkij 
zenéjét újraélő A tündér csókja c. 
balettje idéz fel zenéjében. „Épp 
újraolvastam a balett partitúrá
ját. Meghangszereltem néhány 
számot, amelyek hangszereletlen 
és előadatlan maradtak. Komoly 
élvezet napjait töltöttem vele, új
ra és újra a frissességnek, ötlet- 
gazdagságnak, találékonyságnak 
és erőnek ugyanazt az érzését 
merítve belőle. És őszintén kívá
nom, hogy közönségünk minden 
országban olyannak érezze ezt a 
művet, amilyennek én, orosz mu
zsikus érzem. Élete végén vissza
térve szülőföldjére szépen vall 
orosz voltáról: „Az orosz föld illa
ta más, és az ilyesmit nem lehet 
elfelejteni. (...) Az embernek egy 
szülőföldje, egy anyaföldje, egy 
hazája van -  csak egy hazája le
het és születésének helye leg
fontosabb összetevője életének.” 
Tegyünk még ehhez egy csipet
nyi Stravinsky-humort, az első 
leningrádi hangversenye (1962. 
október 8.) „élőszavából”: „Hat- 
vankilenc esztendővel ezelőtt 
anyámmal abban a sarokban 
ültünk -  odamutat -  egy hang
versenyen, amelyet Napravnik 
vezényelt, Csajkovszkij halála al
kalmából. Most ugyan ebben a 
teremben dirigálok. Nagyon bol
dogvagyok”. Ez a megható kis be
széd, teszi hozzá Robert Craft, a 
történet közreadója, nagyobb si
kert aratott, mint a zene — I. S. 
(Igor Stravinskiy -  T.E.) csúfoló
dása szerint: „félig Csajkovszkij 
(A tündér csókja), félig Rimszkij- 
Korszakov (a Tűzijáték és A tűz
madár).” Jellemző apróság, hogy 
a Le sacre of spring Boosey and 
Hawkes 1633-as számot viselő 
partitúrájában először (balolda
lon) az orosznyelvű tételcímek je
lennek meg, a francia fordítás a 
jobboldalon. Stravinsky legoro- 
szabb zenéjéhez illik is ez a ki
adói gesztus.

TERÉNYI EDE
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A ugusztusi évfordulók
1 -  550 éve halt meg Lorenzo Valla olasz humanista 
2 - 7 0  éve halt meg Pavel Dan román író

100 éve halt meg Benedikt Gröndal izlandi író
3 — 80 éve született Beke György író

150 éve halt meg Eugene Sue francia író
4 -  100 éve született Gál György Sándor író
5 -  150 éve született Gustave Lanson francia irodalomtörténész

85 éve született Marin Préda román író 
6 - 4 0  éve halt meg Aprily Lajos költő

370 éve halt meg Ben Jonson angol költő 
1000 éve született Ou Jang Hsziu kínai író 

7 — 70 éve született Kántor Lajos irodalomtörténész, kritikus
8 — 110 éve halt meg Jakob Burckhardt svájci történész 

90 éve született Kormos Gyula romániai magyar író
9 -  30 éve halt meg Ion Marin Iovescu román író
10 -  110 éve született Fábry Zoltán szlovákiai magyar író 
1 1 -8 0  éve született Pentti Viktor Holappa finn költő

1150 éve született Abdulahasan Rudaki tadzsik költő'
12 — 180 éve halt meg William Blake angol költő
13 -  250 éve született Dimitriosz Darvarisz görög író

200 éve született Lucjan Siemiénszki lengyel költő
14 -  140 éve született John Galsworthy angol író

35 éve halt meg Jules Romains francia író
15 — 85 éve született Vaagi Davtjan örmény költő
16 — 140 éve született António Nubre portugál költő

17 -  100 éve született Roger Peyrefitte francia író
18 -  30 éve halt meg Déry Tibor író
19 -  130 éve született Barabás Ábel magyar irodalomtörténész

70 éve halt meg Pékár Gyula magyar író
20 -  135 éve halt meg Dimitrie Bolintineanu román költő

180 éve született Charles de Coster belga író 
120 éve halt meg Jules Laforgue francia író 
160 éve született Boleslaw Prus lengyel író 

21-100 éve született Pavel Dan román író
22 -  35 éve halt meg Nichifor Crainic román költő

210 éve született Amédée Thierry francia történész
23 -  470 éve halt meg Thomas Murner német költő
24 — 100 éve halt meg Bodnár Zsigmond magyar irodalomtörténész

30 éve halt meg Kós Károly író
25 — 100 éve halt meg Bogdan Petriceicu Hasdeu román tudós

50 éve halt meg Umberto Saba olasz költő
26 -  130 éve született Maurice Magre francia költő
27 -  90 éve halt meg Anton Naum román költő

110 éve született Tomcsa Sándor író
28 — 90 éve halt meg Calistrat Hoga§ román író

140 éve született Kóbor Tamás író
29 -  70 éve halt meg Fényes Samu író
30 -  100 éve halt meg Ilia Csavcsavadze grúz költő

180 éve született Szilágyi Sándor történész
31 -  200 éve halt meg Andrád Sámuel író

140 éve halt meg Charles Baudelaire francia költő 
80 éve született Dán De§liu román költő

N agy István
VÍZSZINTES
1. Nagy István novellája. 15. Buz

dító. 16. Sportszermárka. 17. Áll
ja a sarat. 18. A láb része. 19. Len 
gyei légitársaság. 20. Város az 
Öreg tó partján. 21. Feltéve. 22. 
Szlovák (régies). 24. E napon. 26. 
Állóvíz. 27. Dalmát sziget. 29. Víz
parti növény. 31. Maguk. 33. Be
szélni kezdő. 36. Ro..., dél-koreai 
politikus. 38. Helyez, tesz. 40. Pénz
zé tesz. 41. Alszik (tréfás). 42. ... 
hatol: kertel. 44. Post Scriptum, rö
viden. 45. Bentről kiad! 46. ... ma 
megtehetsz, ne halaszd holnapra! 
47. Arató. 48. Halak szaporodása. 
50. A világ közepe! 51. Star ..., sei 
fi filmsorozat. 52. Rózsát terem! 
55. Talmi. 56. Vük első zsákmá 
nya. 58. Szükséges. 59. Magam. 61. 
Csendes Zita! 63. Angol kft. 65. Pá 
ratlan lét! 66. Ez, angolul. 68. Az 
arany ... (Gencso Sztoev). 70. Fás te 
rület. 72. Benne létező. 74. Törlőgu
mival ellátott ceruza. 76. Magyar 
színészcsalád.

FÜGGŐLEGES
1. Tibeti szarvasm arha. 2. ... 

ad: felbátorít. 3. Kétségbe von.

4. Nedvszívó papír. 5. Göngyöleg
súly. 6. Páratlan  halit! 7. Egyhan
gú hajó! 8. ... Kaleh, dunai sziget 
volt. 9. Meg nem enged. 10. Sík fe
lületű. 11. Ju tta t. 12. Lón ..., kam 
bodzsai politikus. 13. Hegycsúcs. 
14. Zuhanó repülőgépet elhagyó 
pilóta. 18. Cáfol. 21. Csipkéjéről 
ismert település. 23. Hegység a 
Kárpátokban. 25. Nagy István no
vellája. 27. Kambodzsai politikus 
(Szalot Szár). 28. Pajta. 30. Nul
la. 32. Arab állam. 34. Üzemköz
pont! 35. A rra az oldalra pártol. 
37. íme! (francia). 39. Hús mel
lé tálalják. 43. Mulatóhely. 45. 
Szemöldök jelzője lehet. 48. Lánc
fonalat erősítő. 49. Szintén ne. 53. 
Távoli előd. 54. Mézelő rovarok la
kása. 57. Német képes magazin. 
60. A görög mitológiai Tantalosz 
leánya. 62. Nyomasztó papírtálcá
ja (angol). 64. Kábítószer. 66. Lon
doni galéria. 67. Az arc része. 69. 
Tromf. 71. Deutérium, kén és ittri- 
um vegyjele. 72. Nincs dallam nél
küle! 73. Oxigén és rénium vegyje
le. 75. Kissé riadt! 76. Kétell!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 13
szám ában megje
lent Könyveim  cí 
mű rejtvény m eg
fejtése: A  m agyar  
szín já tszás hős
kora.
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