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Úszólecke
Életem központi témájává, gondjává lép a leépülés. 

Úgy érzem, ezt a gondot is csak az emberiség nevében 
érdemes átélni...

Nem valószínű, hogy a világban első jele volt an
nak, hogy minden sorvad, de számomra több eló'z- 
mény felerősödött: leépül a test, esetleg magával vi
szi, rántja, vonszolja a lelket is. Amolyan Dugovics 
Titusz-mutatvány, a természet velejárója, szabályok 
részese és persze nem személyre szabott. Személyre 
szabott főleg az, hogy az ilyesmi mikor lép fel, mikor 
lép működésbe, mikor tudatosul. Mikor rendel el ma
ga mellett (maga ellen) rendszabályokat.

Egyébként az alkotó ember egyik alkatrésze, hogy 
kíváncsi. Ezért magától értetődik, hogy ez is téma. Al
kalmas és személytelen téma, de témaként rengeteg 
háttér mozgatására, bekapcsolására alkalmas. Sőt 
szükséges. Olyan szükségtelen szükségesek rendező- 
pályaudvara, ahonnan furcsa szerelvények, holtvágá
nyok kapcsolata, szövetsége, kombinációja kerül elő.

Vagy nem kerül elő soha.
Mert nem kerít rá szükséget, alkalmat az élet fo

lyása. Nem találkozik valamivel, ami felgyorsít, meg
riaszt. Például azzal, hogy egyszerre befellegzik vala
mi. Minden. Például a látás és az emlékezet. A külső 
látás tompulása valahogy összefüggésbe szokott keve
redni a belső látással. Ahogy a vakok benn kiélesed
nek, élesre töltött, töltődő képességek jelentkeznek ki
egészíteni, kompenzálni azt, ami süllyedőben.

A fuldokló csapkod. Sokan tanultak meg így, kény
szerből úszni. Valamilyen folyadékban. De mocsár
ban, szilvaízben, főzelékben, olvadt szurokban csak 
elsüllyedni lehet. Az ember kapkod és csapkod, min
den a felszínen maradást célozza. így elméletileg, 
minden hasonlat áthidaló hatása révén a fövő szurok
ban is úszni lehet; lehet úszni.

Elkezdtem úszni. Látás, lélegzet, emlékezet min
den úsztat, visz, tutajoztat.

Ami eszembe fog jutni — és mindenről valami más 
eszébe jut az emlékezőnek -, az fog fenntartani, felszí
nen tartani, éltetni... Más-más neve lesz mindennek: 
látok, hallok, élek, a butulás, a vakulás, a meghalás 
helyett. Újraélem, összeemlékezem az átélt életet. 
Fontos hangulatokat találok meg, melyek először oda
vesztek. E nélkül a baleset nélkül úgy átugrottam vol
na rajtuk, mint minden épülő fal épülő kövein. így 
egészen más alakú, ízű, színű, hangulatú téglákká 
válhatnak. A világ leépülése mint úszás a forró szu
rokban. Pokoli metafora.
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POMOGÁTS BÉLA

M agyar m érleg
(Cs. Szabó László esszéiről)
Cs. Szabó László a régi magyar 

„enciklopédisták”: az Apáczai Csere Já
nosok, Bessenyei Györgyök, Kazinczy Fe- 
rencek örököse és a 20. századi enciklo
pédikus író-tudósok: a Babits Mihályok, 
Németh Lászlók, Hamvas Bélák társa; 
aki nemcsak a kifejezés erejét és a gon
dolat eredetiségét becsülte, hanem a tu
dás gazdagságát, az ismeret mindent át
fogó bőségét is. Közelről szemlélte az 
„ország és az irodalom” életét, figyel
mesen hajolt az irodalmi, színházi és 
műveszeti kultúra napi eseményei fölé, 
egyszersmind meg tudta teremteni azt 
a távlatot, amely térben és időben széle
sebb körű áttekintést tesz lehetővé, és a 
figyelmesen számontartott részleteket az 
összefüggések rendszerében helyezi el. A 
részletek egész életében érdekelték, min
dent elolvasott, amit egyáltalán megsze
rezhetett, egy szaktudós alaposságával 
vette birtokába az irodalom, a művészet - 
és a művelődéstörténet múltját és jelenét. 
Ha valaki egyszer tárgymutatót készíte
ne műveihez, bizonyára meglepődne azon 
a lenyűgöző és sokrétű ismeretanyagon, 
amelyet írásaiban felhalmozva talál. Ha
tártalan érdeklődéséről, legendába illő 
műveltségéről tanúskodik könyvtára is, 
amely ma, az író végső akaratának meg
felelően a sárospataki református gyűjte
ményben található. Ez a könyvtár nem 
egyszerűen könyvgyűjtemény, inkább iga
zi szellemi műhely, amely gazdagságában 
is magán viseli egy karakteres személyi
ség bélyegét. Az az enciklopédikus isme
retanyag, amelyet Cs. Szabó László össze
gyűjtött, mindig könyvek között töltött 
termékeny élete során, sohasem maradt 
holt tőke, ellenkezőleg, szüntelenül meg
elevenedett, beépült az esszék és tanul
mányok gondolati rendszerébe vagy ép
pen az elbeszélésekben szövődő világkép 
nélkülözhetetlen szála lett.

A Nyugat táborában
Esszéírónk apai ágon székely, anyai 

ágon szász származású erdélyi családban 
született 1905 november 11-én Budapes
ten. Gyermekkorát Kolozsvárott töltötte, 
1918-ban repatriált szüleivel a fővárosba. 
A közgazdasági egyetemen végezte tanul
mányait, 1925-1926-ban Párizsban ta
nult, 1931-ben gazdaságtörténetből szer
zett doktorátust. 1932 és 1935 között 
Éber Antalnak, a Kereskedelmi és Ipar
kamara elnökének titkára, 1935 és 1944 
között a budapesti rádió irodalmi osztá
lyának vezetője volt. Sokat tett azért, 
hogy az élő magyar irodalom — a Nyugat 
és a népi mozgalom írói -  szót kaphattak 
az ország nyilvánossága előtt. Ő maga is 
a Nyugat köréhez csatlakozott, a folyóira
ton kívül a Válaszban és a Magyar Csil
lagban jelentek meg írásai. 1936-ban 
Baumgarten-díjat kapott.
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Gazdaságtörténeti tanulmányai és a 
magyar gazdasági élet vezetése körül 
szerzett ismeretei révén alaposan át tud
ta tekinteni a harmincas évek Európájá
nak helyzetét, irodalmi érdeklődése kö
vetkeztében kiválóan ismerte a modern 
hazai és nyugat-európai irodalom törek
véseit. 1934-ben megjelent F. D. Roose
velt című tanulmányában az amerikai 
politika reformirányzatával foglalkozott, 
1936-ban adta közre Hét nap Párizsban 
című útirajzát és Egy gondolat bánt en- 
gemet című elbeszélését. Doveri átke
lés (1937) című könyvében egy nyugat
európai utazás tapasztalatait foglalta 
össze, ezt követték Apai örökség (1937), 
A kígyó (1941) és Szerelem (1944) című no- 
velláskötetei, illetve Levelek a száműze
tésből (1937), Magyar néző (1939), Fegy
veres Európa (1937), Erdélyben (1940) és 
Haza és nagyvilág (1943) című útirajzai, 
naplói és esszékötetei. 1941-ben Makkai 
Lászlóval közösen sajtó alá rendezett Er
dély öröksége című tízkötetes gyűjtemé
nyében az erdélyi magyar memoár-iro
dalomból adott gazdag válogatást (ez a 
sorozat most reprint-kiadásban ismét 
megjelenik). 1942-ben Három költő cím
mel Byron, Shelley és Keats verseiből 
szerkesztett antológiát.

írói munkássága a Nyugat vonzásá
ban alakult, ő maga — Halász Gáborral, 
Szerb Antallal, Illyés Gyulával, Németh 
Lászlóval, Hamvas Bélával és másokkal 
egyetemben — annak az esszéirodalom
nak a képviselője volt, amely a nyilvá
nos gondolkodásnak és eszmélkedésnek 
ezt a művészi formáját ismét a magyar 
irodalmi kultúra magaslataira emelte. A 
Nyugat esszéírói a nyilvános tájékozódás 
alkalmának tekintették az esszé műfa
ját, a nyugati civilizáció válságának ma
gyarázatát próbálták megadni, egyszer
smind azokat a kulturális értékeket 
védelmezték, amelyekre támaszkodva, 
mint remélték, meg lehet küzdeni e vál
ság következményeivel. Hagyományokat 
és eszméket kerestek, ezért vetettek szá
mot a nemzeti és egyetemes művelődés 
sokévszázados örökségével, s tekintették 
át a huszadik századi tudományosság és 
művészet eredményeit. Cs. Szabó László 
széleskörű érdeklődés és alapos művelt
ség birtokában dolgozta ki a maga szemé
lyes esszéműfaját, s e műfaj tág keretei
be igen változatos ismeretanyagot öntött, 
nemcsak irodalom-, művelődés-, és mű
vészettörténeti, hanem közgazdasági és 
társadalomtudományi ismereteket is. Az 
esszéírás nemcsak munkásságának tá r
gyát, hanem módszerét is megjelölte, a 
gazdag műveltséganyagra gondolati kísér
letek, személyes jellegű állásfoglalások 
és vallomások épültek. Az esszé módsze
re egyforma erővel érvényesült a novellá
ban, az irodalmi és művelődéstörténeti 
tanulmányban, az útirajzban és a világpo
litikai kommentárban.

E sszéíró  nem zedék
Az „esszéíró nemzedék” általánosabb 

törekvéseit, illetve saját írói módszerét 
Műfaj és nemzedék című tanulmányában 
jellemezte: „Reng a föld, roskadnak a szi
lárd falak, az irodalom is kihúzódik a szi
lárd, átfogó alapformákból. A csillagok 
alá megy tájékozódni. Műfajok forradal
mának mindig társadalmi visszhangvál
tozás az oka. Visszhangos korban, mint 
a múlt század derekán, az író vátesszé öb- 
lösödik, visszhangtalan időben az emberi
séghez intézett beszéd belső monológgá 
tompul. [...] A rossz társadalmi visszhang 
tehát nem öli meg az irodalmat, csak for
radalmasítja a műfajokat. Kedvez a sok- 
hasadású formának. Egy irodalomszoci
ológiai tünet tanúi vagyunk: a mellőzött 
szellemiség végleges műfaji kifejezését 
keresi. És mivel barbár kor sincs iroda
lom nélkül, valószínűleg éppúgy megtalál
ja, mint hajdani túltengő tekintélye. De 
amíg ez a tekintély tiszta, nagyméretű, 
gyanútlanul öntudatos formákba csapó
dott le, a mellőzött szellemiség az alapfor
mák határain helyezkedik el, hogy tájéko
zódjon.”

Az esszéíró helyzetének és szándé
kának lassú átalakulását ugyancsak 
ő írta le: az „esszéíró nemzedék” mun
kásságát, mint kifejtette, korábban a 
sok irányú szellemi tájékozódás igénye 
alakította ki, a „zilált kiváncsiság” és 
az „összehasonlító szenvedély”. Ez a gaz
dag érdeklődés intellektuális izgalmat 
keresett, éppen ezért gyakran modoros
sá tette a kifejezést, ezt a modorosságot 
vetették Cs. Szabó szemére is első kriti
kusai. A harmincas évek végének világ- 
politikai veszélyei késztették alaposabb 
vizsgálatokra és szigorúbb ítéletekre az 
esszeműfaj híveit, ahogy Cs. Szabó mond
ta, keltették fel bennük az „irodalmi őr
szolgálat ösztönét”. „Java íróinkban is 
elkezdődött a változás -  állapította meg 
Cs. Szabó az esszé etizálódik, egy 
harciasabb humanizmushoz igazodik. 
A vázlatosabb műfajokat kitölti a férfi
munka, az irodalmi-esztétikai vívmány 
’politizálódik’, mint ahogy a kozmopolita 
nyelvújítás esztétikai vívmányait és mű
faji tágításait Vörösmarty soron követke
ző nemzedéke már a magyar reformok ki
jelölésére, majd a ’Fiatal Magyarország’ 
forradalmi követelésére használta fel.” 
Az esszéíró morális felelőssége és nem
zeti kötelességtudata érvényesült az ő 
irodalmi tanulmányaiban, útirajzaiban, 
naplójegyzeteiben és városképeiben is. A 
magyar múlt függetlenségi és szabadel
vű hagyományait ápolta, az európai gon
dolkodás racionalista örökségét vette gon
dozásba, magyarság és európaiság szoros 
összetartozásának írói képviseletét vál
lalta, s mindez a tevékenysége azoknak 
a szellemi értékeknek a hathatós védel
mét szolgálta, amelyeket a fasizmus és a 
háború veszélyeztetett. Ennek a tevékeny
ségnek a keretében vett részt a szellemi 
ellenállás küzdelmében, s kereste a hu
manista tradíciók érvényesítésének lehe
tőségét.

Az esszé nálunk, akárcsak Angliában, 
nemzeti műfaj: az önismeret és a bizto
sabb tájékozódás eszköze, hiszen a ma-
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gyár esszéirodalomnak Széchenyi István, 
Eötvös József, Kemény Zsigmond, Arany 
János és Babits Mihály adtak rangot. Az 
esszéírás felelőssége és nemzeti köteles
ségtudata érvényesült Cs. Szabó László 
irodalmi tanulmányaiban, útirajzaiban, 
naplójegyzeteiben és városképeiben is. A 
magyar múlt függetlenségi és szabadelvű 
hagyományait ápolta, az európai gondol
kodás keresztény értékeit és humanista 
örökségét vette gondozásba, magyarság 
és európaiság szoros összetartozásának 
írói képviseletét vállalta. Másokhoz ha
sonlóan ő is annak a gondolkodásnak és 
ízlésnek a kibontakozását egyengette, 
amely -  hogy Horváth János nevezetes 
irodalomtörténeti kifejezését idézzem fel 
— egy új „nemzeti klasszicizmus” szelle
mében kívánta számba venni és megvé
delmezni a magyar kultúra nagy értéke
it. Ez a második „nemzeti klasszicizmus” 
nem kevesebbre vállalkozott, mint 
Arany Jánosék, Gyulai Pálék és Kemény 
Zsigmondék 19. századi klasszicizmusa: 
az európai magyarság szellemét tekintet
te eszmei normának és erkölcsi követel
ménynek egy olyan korban, midőn hosszú 
évtizedeken keresztül különféle totalitá
rius diktatúrák kíméletlenül támadtak 
mindarra, ami magyar és európai.

Miben állt az a veszélyeztetett és védel

mezett európai magyarság, amelyet Cs. 
Szabó László képviselt? Cs. Szabó már 
a Trianonra következő korszak neveltje 
volt, jól tudta, hogy a nemzet és az állam 
nem ugyanazt a fogalmat jelentik, és ar
ról is meg volt győződve, hogy a nemzet
nek a nyelv, a kultúra és a hagyomány a 
meghatározói, nem a hatalom. Ráadásul 
öntudatosan, egyszersmind rendületlenül 
vallotta erdélyinek magát, nemcsak szár
mazása és kolozsvári gyermekkora követ
keztében, hanem annak az erdélyi szel
lemnek az alkotó birtokbavétele jogán is, 
amelyet a történelem karakterizált. Is

merte Erdély múltját és tudatában volt 
annak, hogy ez a múlt milyen tanulságok
kal szolgál az egész magyarság számára. 
Neki Erdély nem havasi fenyveseket és zú
gó vadvizeket, még csak nem is kincses vá
rosokat és gazdag bibliotékákat jelentett, 
hanem a magyarság sorsának egyik jel
képét, amelynek mindig időszerű értelme 
van. Erdélyben című 1940-es könyve elé 
Bethlen Miklós híres mondatát írta mot
tó gyanánt: „Ég mint Mózes csipkebokra, 
de meg nem emésztethetik: sem napkelet 
egészen el nem foglalhatja, sem napnyu
gat egészen meg nem tarthatta.” Vállalva 
és kiteljesítve az örökségül kapott erdé- 
lyiséget, erkölcsi posztulátumhoz jutott: 
„Erdély kicsi, bizonytalan és veszélyes or
szág volt, ecettel és vérrel etette a fiait, 
ápolni nem tudott s néha még eltakarni 
sem, szemfedőnek is keskeny volt. Aki ezt 
a szülőföldet szereti, a legnehezebb embe
ri sorsot szereti.”

Erdély és Európa
Aki Erdélyhez ragaszkodik: a magyar 

múlthoz ragaszkodik, és ennek a törté
nelmi múltnak a körében ott van a tel
jes régi Magyarország, a teljes magyar 
szellemiség. Cs. Szabó László nemcsak

Erdélynek volt a krónikása, hanem a 
Dunántúlnak, az Alföldnek és a Felvi
déknek is, és nemcsak Kolozsvárról raj
zolt tudós, egyszersmind vallomásos lírai 
portrét, hanem Szombathelyről, Egerről, 
Debrecenről, Kassáról és persze Buda
pestről is. A harmincas-negyvenes évek 
magyar irodalma, magyar szellemi élete 
felfedezte a magyar vidéket: a történelmi 
magyar régiókat, és az akkor „divatos” 
szellemtörténeti érdeklődés értelmében 
megpróbálta leírni ezeknek a régióknak 
a lelkiségét, megragadni a karakterüket. 
Nos, a dunántúli szellemiséget kutató

Várkonyi Nándor, az erdélyiséget értel
mező Makkai László vagy éppen a „kas
sai őrjáratot” végző Márai Sándor mellett 
talán Cs. Szabó László volt az, aki a leg
szebben tudott beszélni a történelmi ma
gyar tájakról: ezeknek a tájaknak a lei
kéről és költészetéről, egyéniségéről és 
hagyományairól.

Egész könyv kerekedik ki ezekből az 
írásaiból. Michelet, a hírneves francia 
történetíró (Cs. Szabó László maga be
szél erről) egyszer pihenésül írt egy köny
vet Franciaországról, Cs. Szabó Lászlónak 
is van egy ilyen könyve Magyarországról: 
egyszerre személyes és történetileg hiteles, 
intim és tudós munka. Ez is „szerelmes 
földrajz”, mint barátjának, később londo
ni emigrációs társának: Szabó Zoltánnak 
a nevezetes műve volt. Vallomásos tájrajz
ok és városképek sora, és az úti beszámo
ló, a művelődéstörténet mögöttes terében 
ott rejlik egy álom: egy hajdani országról, 
amely igaz, reformokra szorult, mégis szer
ves egészként épült, és része volt Európá
nak, amely nem figyelt rá és veszni hagy
ta, drámai története során többször is. Ezt 
az emlék- és álombéli országot szerette és 
elevenítette fel a „Kárpátok kebelében” 
vándorló és széttekintő Cs. Szabó László, 
akinek szemhatára az egész hajdani orszá
got átölelte: Dévénytől Vereckéig és Kés
márktól Brassóig. Az áttekintés nézőpont
ját mindazonáltal mindig Kolozsvár és 
Erdély szabta meg.

Cs. Szabó László történeti szótárában 
Erdély maga volt a legmagasabb Európa. 
Kolozsvárról és Marosvásárhelyről egykor 
Hollandiába, Angliába vezettek az utak, s 
az erdélyi peregrinusok tudásban, művelt
ségben gyarapodva tértek vissza a mosto
ha történelmi éghajlat alá, hogy ha már 
a politikai szerencse elkerülte szülőföld
jüket, legalább a szellemnek teremtsenek 
otthont. Cs. Szabó László ennek az erdé- 
lyiségnek a régi hagyományait követve 
indult útnak Latin-Európába vagy angol 
földre, hogy a messzi idegenben gyűjtsön 
ismereteket, tapasztalatokat. „Valamikor
-  írta Búcsú a vándorévektől című vallomá
sában -  azért voltunk jó magyarok, mert 
európaibbak voltunk a környező népeknél, 
ma úgy maradunk magyarok, ha a szom
szédokkal legalábbis tovább versenyzünk 
Európáért.” Szerette és már emigrációja 
előtt nagyszerűen ismerte Európát, a fran
cia középkor, az olasz és németalföldi re
neszánsz, az angol tizennyolcadik század
— irodalom, festészet, építészet -  színpom
pás képekben jelenik meg útirajzaiban, 
művelődéstörténeti esszéiben. Mindig föl
készülten utazott, jobban ismerte egy kö
zépkori polgárváros, egy székesegyház, 
egy képtár benső rejtelmeit, mint a hely
beliek. Közel hajolt az európai művelődés
hez, mintha nagyítóüveggel akarta volna 
tanulmányozni egy rendkívül bonyolult 
és gazdag történelmi tabló apró részleteit. 
Jellemző annak a disszertációnak a címe, 
amellyel közgazdaságtani doktorátusát 
szerezte: „A középkori háziipar kérdésé
hez különös tekintettel a flandriai és a fi
renzei gyapjúszövésre”. Cs. Szabó László 
Európája ilyen apró részletekből épült fel, 
csupa konkrétumból, ezért hasonlít annyi
ra az igazihoz.

(folytatjuk)
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Sürgetem  a gyors időt...
Nincs hova rohannom. Semmi dolgom. 

Mivégre kelek reggelente? De élvezem a 
kellemes időt; bóklászom a lakásban és 
nemigen beszélek. Nem lehet könnyű ve
lem. Komor, rosszkedvű vagyok, mint sö
tét felhő, meddő felhő', mely nem villám- 
lik, nem dörög, nem ver jégesővel. Csak 
megül. Nem tudok segíteni magamon. 
Nem tudom, írtam-e már, hogy a mun
kámmal, az írással, a mindennapok elvi
selését szerettem volna megkönnyíteni — 
fölhozván a derűt. A mai eszemmel azt 
mondom, nem sikerült. Akkor meg miért 
volt minden? Hiába. És ha mégis? Nyava
lyogni nincs kedvem, csak szemrevétele
zem a dolgokat. A társam, hogy is mond
hatnám szebben? — azt mondta: — Unlak. 
Joggal teszi, ha igen. Kettőnk viszonyá
ba ez is belefér.

Valamikor ’79 telén fölkerültem a „he
gyekbe”, a város déli oldalán lévő sza
natóriumba, kórházba. Ott írtam har
minckilenc rövidke verset a beteg ember 
félelméről, nyomorultságáról. Egy év 
hosszú idő? Azt hiszem, mert:

Sürgetem a gyors időt, 
a bölcsesség, lám, elhagyott.
Vállalnám a több redőt,
Hisz ifjúságom megkopott.

Feledem a vak Mérőt, 
vagy átkozom, hogy meglopott. 
Sürgetem a gyors időt, 
a bölcsesség, lám, elhagyott.

Negyvenéves voltam ekkor, és zavar- 
tam-zaklattam az időt, hogy mielőbb 
otthagyhassam a hegyet, ahol azt mond
tam, hogy Bűnöző az isten, / mert önma
gából / úgy adott, hogy / egészségemet 
/ elragadta. Most is űzném egyetlen cél
lal ... És láss csodát, a nem éppen vidám 
hangulatú versfüzér megjelent csonkí- 
tatlanul, az Utunk 1979./18. számában, 
majd két év múlva a Helyzetdalok c. kö
tetben is. Nem tudom, mit mondjak, ta 
lán szerencsém volt, hogy az írói kény
szeroptimizmus korában, én feketén 
láttam és láttatta  a világot, de a legjobb 
esetben is szürkén. „Elhalnak szavaim, 
/ ahogy terebélyesedik / körülöttem / a 
képmutatás.” Más: „Néhány rozzant fe
nyő, / halódó borvízforrás / és elszórva 
/ csokorravaló sóvirág. / Felemás vidék, 
/ fekélyes földdarab ...” És: „Csodát ten
ni, / csodának lenni - l a  gyermek / ter
mészetes állapota. / Mit teszünk velük, / 
hogy nőttükkel / egyre képtelenebbek / 
a csodára? Mit tettek volt velünk, / hogy 
képtelenek vagyunk / a csodára.”

És így tovább, egészen a kétségbeesé
sig. Akkor, a hegyen másképp véleked
tem az időről, mint később: ”... hisz e 
kortynyi lét / arra sem elég, / hogy szom- 
junkat oltsa, / vagy egymásra leljünk...” 
A ború a legbensőségesebb érzéseimet 
is elérte: „... Dideregni van még erőnk, 
/ egy szó, egy gondolat / mindig akad / 
nyelvünk és anyanyelvűnk / míg fordul a 
szánkban. / Bújjunk össze, kedves, mele
gedni. / Itt van a tél, füttőzzünk, / nem
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albérlői az égnek. / Füttőzzünk, majd 
meglep az öregség. / Füttőzzünk, kedves, 
jégkor jön megint ...” Valóban bekövet
kezett a jégkor, a fizikai, mert a szelle
mi már régen eljött. A hideg terrorjáról 
majd később írok. Bennem egyre erősö
dött a dac: „Fogadott hősnek, / szerződött 
bölcsnek / szegődjön más. / Ha meg kell 
legyen, t kövezzenek meg...” Nem, nem er
ről volt szó, semmilyen hősiességről, póz
ról; természetes folyamat volt, akár a 
korrózió. így akartam könnyíteni az el
nyűtt ember napjait? így is. Fölépülésem 
lassú volt a hegyben, de egyébként épü
letes. Tanulságos. Természetes, hogy az 
ember félti az egészségét. No de ennyire? 
Rosszak mind a telefonszámaim, vagy be
szélni velem senki nem akar? Nem. Sen
ki. Egy éven át, senki. Tragikus? Komi
kus inkább. A tájékozatlanság, a tévhit 
az oka. A feleségem jött, nem félt, vagy 
nem látszott rajta a félelem. Távolról lát
tam a négyéves lányom és a fiamat is. 
A szüleim nem jöttek gyakran. El-eljött 
egy ismerős pszichológusnő, meg a volt 
szerkesztőtársam felesége, Julika, aki 
itt dolgozott röntgenasszisztensként. 
Rá mindig számíthattam. Asszonyok. 
Világrahoznak és eltemetnek. És ami 
közben van -  ez az élet? Volt egy gyönyö
rű román nővér, fajtájának dísze, de az 
érintése nem keltett erotikus vágyat a 
rozzant férfitestben, mert hideg, borzon
gató volt, mint a nyirkos földé. Ez is a 
nő. Megsajnáltam. A kiszabott időben 
sok látogató jött, sokféle ember. „Az öreg 
lánya / -  kezén kesztyű -  / félfenékkel ül 
az ágyra, / a végére, / nehogy a beteg el
érje. / Nyeli az apa a könnyet, / míg a lá
nya elmenőben, / kesztyűs kézzel / dob 
keresztet.” Sokáig nem tudtam eldönte
ni, hogy érzem magam alkoholisták és 
írástudatlanok között. Ahhoz képest... 
Azt mondják, a remény hal meg utoljá
ra. Lehet. „A kórkörtáncból / majd vala
melyik évszakban kilépek. / És múltával 
az időnek, / megtanulok álmodozni / a 
másnak természetesről, / ha az álmok el

Árkossy István: Kiáltás

rencsém volt, mert sétálhattam, bírtam 
sétálni az óriás, öreg fák között, no meg 
azért is, mert kezelő orvosom, jó humorú 
zsidó ember, egyenrangú társként bánt 
velem. Sokszor üldögéltem az irodájá
ban, ahol vágni lehetett a füstöt, s olyan 
köhögési rohamok kínozták, hogy szin
te megnyuvadt, de azért „szípta, szípta”, 
ahogy Juci néném mondaná. Persze, ne
künk tilos volt a dohányzás, kénytelen
kelletlen lemondtam. A végén már csak 
egy-egy szál Kentet szívtam, végül már 
az sem kellett. Tíz év után kezdtem új
ra. A kabinetben ott volt néha egy fiatal 
gyakorló orvos is. Mindig mulattam ma
gamban, hogy sárga elöl a farmere. Hát 
nem tudja még, hogy a farmert le kell tol
ni ahhoz, hogy a maradék nem menjen 
a nadrágba? Másképp, ügyes legény volt, 
híres ember ugyancsak híres feleségét 
hódította el. írók, művészek közt nem 
volt ritka a párcsere, azaz a pár lecseré
lése; ez ellen fakadt ki Nagy István író, a 
puritán, „mi van itt, Sodorna és Gomora” 
(sic!). Az orvosommal kikerülésem után 
is tartottuk a kapcsolatot közös szenve
délyünk, a népi kerámia okán. így ju
tottunk el együtt Bánffyhunyadra, ahol 
két cserépforrásom volt. Az egyik az öreg 
Bogdán bácsi, aki vagonszám küldte Bu
dapestre a régi, Kalotaszegen összesze
dett kerámiát anno; a másik pedig egy 
nőrokona, aki ma is foglalkozik eladás
sal. Honnan volt az áru? Elárulom. Ki
csi, egyébként Erzsiké, férje traktoris
ta volt, s így alkalma nyílt fölkeresni a 
legeldugottabb falvakat egész Kalotasze
gen. A traktor előtt nem volt akadály, 
míg én kis kocsival nem kockáztathat
tam az elakadást. Persze, faluzás he
lyett egyszerűbb lett volna bemenni Ki
csihez a sarokházba, és megvenni, amit 
megkívántam. De engem mindig is érde
kelt a falu, a gazdálkodó, és szerettem 
én meglelni a tárgyat, helyben. így sok 
lakásban megfordultam, és számos em
berrel megismerkedtem, hacsak futólag 
is. Nem csodálkoztam túlságosan, ami
kor olyan emberrel-asszonnyal találkoz
tam, aki alig hagyta el szülőfaluja ha
tárát, akkor is csak kényszerűségből. 
Mégiscsak jó, ha az ember életét -  reggel
től estig -  egyetlen helyen éli?

E kitérő után térjünk vissza orvo
somhoz, akitől a kötelező titoktartás 
ellenére megtudhattam, hogy kórter
mem tizenhat betegéből ketten m arad
tunk meg. Tetszik, nem tetszik: hulla
dék nép voltunk. Egyébként hosszas 
kórházi kezelés alatt megfigyelhető, ho
gyan is működik az enyészet. Tudtuk, 
mit érünk, legalábbis én: „Vagyok J  
használatlan, / használhatatlan. / És 
így -  majdnem fölösleges./ Mint roskadt 
csűr falán / a járom, a szán. / Tudom, 
hogy így van. / Csak a sajnálkozás / 
akaszkodik belém /és a kíváncsiság -  / 
a megalázó.” Voltak ám jobb napjaim: 
„Jókedvem van. / és nagylelkű voltam: 
/ Szent Mihály harangjainak szavát / 
dalomnak fogadtam, / és a fagyöngy
nek / -  akit szeretek -  / azt mond
tam: virág.” Aztán a fehér falak közül 
beereszkedtem a városba: élni. De ma 
sürgetném a gyors időt...

is kerülnek.” Jól-rosszul eltelt az év. Sze
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L evelek  L íd iá n a k  
(nem  c sa k )a  k ö d rő l
I. A z U rubam ba völgyében

(A perui farsang vázlataiból)

...Amikor ködben fulladoznak az erdők 
és ködbe vész Macsu Pikcsu,
fától fáig botorkálunk az Urubamba láthatatlan völgyében,
tejfehér, csukaszürke, fullasztó ködben,
nem világos,ez balesetünk előtt történik-e vagy utána?
Szorosan öleljük egymást, Lídia,
és nincs időnk eltöprengeni az árnyalatokon,
az összehasonlítás gyönyöre a színét változtató,
de egyre sűrűbb, egyre fenyegetőbb ködbe vész,
nem a miénk már,
lehet, hogy semmi nincs már a helyén,
elnyelte a sziklavárat, a trachit nyomasztó tömbjeit is a köd,
fölzabálta az ősrengeteget, fölzabáit mindent,
csak az inka istenek gúnyos nevetését hallani,
hol távolabbról, hol közelebbről,
olyan ez, mint egy végeérhetetlen álom,
és nincs ébredés.

II. A z in ka  Isten
(A perui farsang vázlataiból)

Mikor fázva, rettegve, 
fullasztó ködben áztunk, 
s ott kerengett köröttünk 
hahotázó halálunk, 
arra gondoltam, milyen 
lehet egy inka isten, 
ki évezredek óta 
bujkál a sorközökben?
Te vezettél a ködben 
és kezem szorítottad, 
és hogy velem vagy, hálát 
adtam az angyaloknak, 
aztán váratlanul 
egy tisztásra kerültünk, 
szakadozott a köd, 
felszikrázott szerelmünk 
kísértője, a nap, 
az Urubamba völgye 
kinyújtózott a fényben, 
s te, a fény legszebb hölgye 
boldogan nevettél rám.
„Milyen egy inka isten?”
A hahota tovább görgött.
„Lehet, hogy teste sincsen?
Minek kéz, fej, láb és has 
egy istennek? Minek?!”
Sátorunk is megvolt még, 
nem kellett senkinek.

III. T ranssylván  ábrán dok
(A Drakula kastélya vázlataiból)

Transsylvániában, Drakula titokzatos kastélyát keresve,
a füstölgő tőzeglápot elhagyva
ejtett foglyul váratlanul,
előzmények nélkül a fojtogató,
a világ egyetlen más ködéhez sem hasonlító
ón-szürke képződmény,
ráadásul sírt, zihált, fújtatott is,
mint egy láncaitól szabadulni igyekvő fenevad.
Egymást se láttuk,

szorítottam a kezed, emlékszel?
S a titokzatos köd egyre sűrűbb lett, 
mintha kásában fuldokoltunk volna, 
egyre fenyegetőbb,
mintha ő maga lett volna a vergődő fenevad, 
s mi a gyomrában kóvályogtunk volna, 
céltalanul, reménytelenül keresve a szabadulást, 
orrunkban még az elhagyott tőzegláp füstjével, 
melynek felszínén lidércfények manósipkái világítottak, 
csábítva, hogy közelítsük meg őket, 
de szerencsére még időben ejtett foglyul a köd, 
s így ha akartunk se indulhattunk volna 
a tőzegláp álságos felszínén, lidércekre vadászva...
Az ösvényt is elveszítettük, nyilván, 
miközben ide-oda kóvályogtunk, 
meg-megbotolva a kígyóként tekergőző, 
karvastagságú, alamuszi gyökerekben, 
noha azt hittem, már régen kikeveredtünk 
az erdélyi ősrengetegből, 
hiszen a tőzeglápot elhagyva, 
hatalmas beláthatatlan mezőre tévedtünk, 
és itt ejtett foglyul
a trachit szürke tömbjeire emlékeztető 
élő köd.
Mert egyre inkább úgy éreztem, 
nevess ki,
hogy ez a minket bekebelező, falánk köd igenis él, 
hatalmas, félig lekötözött szörnyeteg, 
és nem enged ki minket bűzlő gyomrából többé soha, 
ráadásul már nem is csak fújtatott, zokogott, zihált, 
hanem esküszöm,
egy általunk ismeretlen nyelven káromkodott is. 
„Siessünk -  suttogtad -, ki kellene kerülnünk belőle, 
minél hamarabb ki kellene kerülnünk...”
Ekkor hallottuk meg először a hegedűszót, 
a vadállat már hörgött, 
rázkódni kezdett, remegett, 
s általunk azonosítatlan nyelvén 
könyörögni kezdett valakihez, 
aki még nála is hatalmasabb, 
de láthatólag nem veszi komolyan a fenevadat, 
hegedül neki,
nyilván, hogy megszelídítse,
aztán váratlanul, eldobva a hegedűt, röhögni kezd...
Ott körözött körülöttünk az eszelős hahota, 
szétszaggatva s a semmibe száműzve 
a köd eszelősen gajdoló, rimánkodó tömbjeit.
Egyszerre eltűnt az egész, 
mintha nem is lett volna 
és mi ott állottunk egy mező közepén, 
a hold szellős, szűrt-ezüst fényében,
Drakula rejtélyes kínkastélyával szemben, 
a hahota pedig ott kavargóit még egy ideig körülöttünk, 
mielőtt a füstölgő tőzeglápba veszett volna, 
megbolondítva és kilobbantva a lilás lidércfényeket.

Árkossy István: A háború
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Kísértetes
jegyzetek
3. A rettenet 
el is maradhat
Tapasztalataim során az igazi kísér

teteket megkülönböztetni a kóros álla
potok, mérgezettség (pl. szesz) vagy pszi
choszomatikus megrázkódtatások okozta 
látomásoktól (hallucinációktól) éppen az
által tudtam, hogy megjelenésüket nem 
kísérte révézetes hangulat, borzadályos- 
ság vagy rettenet; még bár heves szívdo
bogás sem, mint az utóbbiakat; valami 
közönyös nyilvánvalóság jellemezte ó'ket, 
nem is hasonlítottak a lidércnyomásokra, 
amelyekben ugyancsak volt részem.

Például, amikor M.A. az említett „túl- 
világi” találkozás alkalmával szemem
be nézett, egyáltalán nem hatott ijesz
tőnek, félelmetesnek, mint életében az 
utolsó együttkávézásunk pillanataiban. 
Sőt, még el is mosolyodtam magamban, 
mert éppen azon az utcasarkon voltunk, 
amelynek közelében lakott azelőtt az ifjú
kori szerelme, a francia szakos tanárnő, 
s ahol több évtizeddel azelőtt gyakran le
selkedett, véletlen találkozásokat remél
ve. „Kísértgetünk, kísértgetünk?” Kis idő 
múlva e találkozás emlékképe elvesztette 
minden pregnanciáját, abban sem voltam 
már biztos, hogy tulajdonképpen mikor, 
hogy nem sokkal előbb történt-e? Jelen
nek meg olyan tudományos-fantasztikus 
elképzelések, hogy mindaz, ami egyszer 
végbement valahol, annak a nyoma még 
hosszú-hosszú ideig „ott rezeg a levegő
ben”; például, ha valakit meggyilkolnak, 
az eseményről sokkal később is filmfelvé
telt lehetne készíteni, ha éppen volna hoz
zá megfelelői felvevő készülék.

(Egyszer régen, egy koromsötét éjsza
kán, hosszú órákat töltöttem a szabad
ban a Fekete-Körös partján; végig az volt 
az érzésem, hogy egy sűrű erdőben va
gyok. Az éjszakai erdőnek van egy bizo
nyos félreismerhetetlen légköre és akusz
tikája. Másnap megtudtam, hogy az 
egész völgy úgy száz évvel azelőtt egy óri
ási erdő része volt.)

Egyszer egy temesvári ismerős család
nál voltam megszállva. Este 11-kor feláll
tam a tévé elől, elbúcsúztam a háziaktól, 
s az asztalon heverő helybéli németnyel
vű nyomtatványt elkértem, hogy majd 
holnap a vonaton böngészni fogom. Az új
ságot a kis vendégszobában az egyetlen 
üres helyre, egy szék ülőkéjére dobtam le, 
aztán nagyon gyorsan vetkőzni kezdtem, 
mert szörnyű hideget éreztem, ruháimat, 
alsóneműmet ráhánytam a székre, az új
ságra; amikor felvettem a pizsamám, ha
talmas csattanás hallatszott, körülnéz
tem, mit vertem le, de semmi, csak a 
német lap, amit legalólra tettem, most 
ott volt a ruharakás tetején. Másnap ki
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derült, a csattanást odabent, a harmadik 
szobában is hallották. Szóval minden úgy 
ment végbe, ahogy a nagykönyvben meg 
van írva: váratlan erős hideg, csattanás, 
és a körülményekkel való teljes összefüg
géstelenség, az egésznek semmi értelme.

(Egyébként e szobácskábán évekkel az
előtt egy idős rokon néni sokáig beteges
kedett, majd meg is halt. Sokszor panasz
kodott a háziaknak, hogy éjjel egy nagy 
fekete csizma nyúlik ki a falból; persze, 
a háta mögött kinevették. Megjegyzem, a 
háznak valaha egy sváb polgár gazdája 
volt, aki bizonyára csizmában járt, és rossz 
véleménye volt a helyi német sajtóról.)

Teljesen más a leghosszabb kísértet- 
történetem, amely K. nevű barátom ha
lála után esett meg velem. Viszont azt is 
jellemezte az értelmetlenség, semmiféle 
titkos háttér-magyarázatra nem tudtam 
rátalálni; hogy miért épp velem és egyál
talán miért ment végbe? Hogy mit akart 
jelenteni?

K. „érdekes, eredeti egyéniség” volt, 
amint mondani szokás az ilyen „különös, 
bonyolult személyiségekről”. Még a hábo
rú elején, egészen fiatalon, felvették egy 
katonai pilóta-iskolába, de valami súlyos 
fegyelmi vétség miatt hamar kihajítot
ták, a szó szoros értelmében; a legenda sze
rint alsónadrágban, ejtőernyővel dobták 
ki egy repülőgépből, s egy kisváros főtéri 
templomának tetején landolt; a tűzoltók 
szedték le onnan. Egyszer meg is kérdez
tem tőle, igaz-e a mendemonda? Ingerül
ten válaszolt: „Hagyjuk az ilyen régi osto
baságokat!” ...Később azonban, mintegy 
folytatásaként e kitérő feleletnek, közvet
len előzmény nélkül, visszatért a tárgyra: 
„Azért mégis vettem hasznát a repülő-is
kolában szerzett térképészeti ismereteim
nek, mert ennek köszönhetően megnyer
tem egy nagyon bonyolult birtokjogi pert, 
s egy kis lignitbánya tulajdonosa lettem.”

Az álszocialista rendszer 46 éve alatt 
állást, kötött munkahelyet nem vállalt; 
eleinte kerámia dísztárgyakat gyártott, 
később „nem fogom eltartani az adóhiva
talt” felkiáltással abbahagyta; alkalmi 
fényképészeti megbízásokat végzett (na
gyon értett a fotózáshoz, olykor, ha éppen 
akart, ragyogó művészi felvételeket is ké
szített); üzletelt, műkedvelő régészként és 
néprajzosként értékes felfedezéseket tett; 
közleményei is jelentek meg. Nagyon jó 
szeme volt ahhoz, hogy olyan dolgokban 
is, amelyek mellett mások közömbösen
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mentek el, felismerje az értékeket. Egyéb
ként rengeteg sikeres kezdeményezése és 
törhetetlen vállalkozó kedve ellenére sem 
tartottam szerencsésnek; amúgy minden
nel szemben kritikus beállítottságú volt, 
nagyon kaján humorérzékkel.

Csak két példa: talált a kertjében egy 
bogarat, akkorát, mint egy szarvasbogár, 
de szarvak nélkül; ezt finom munkával 
kifestette, pettyes katicabogárnak. Ami
kor látogatóba jött barátja, egy természet- 
tudós, kitanított kisfia hozzájuk szaladt 
a csodabogárral: né, mit találtam. A ter
mészetkutató önkívületbe esett: „Ez az 
enyém, adjátok nekem, ezt rólam fogják 
elnevezni” -  felkapta és hazarohant vele. 
Persze, nemsokára már jelentkezett is te
lefonon „hogy az a k...” kezdetű szöveggel; 
majd többhónapos sértődés...

Másik esetben egy papi személytől leve
let (talán körlevelet) kapott, azzal a kér
déssel: mit lehetne tenni annak érdeké
ben, hogy a híveket közelebb hozzák az 
egyházhoz; hogy személyesebb természe
tű ragaszkodást váltsanak ki belőlük... 
Erre K. (különben maga is papi család
ból származott) így válaszolt: „E cél ér
dekében nyilvánosan meg kell égetni a 
lelkész-feleségek, vagyis a papnék többsé
gét, ha a jegyzék és az elhatározás meg
született, gondoskodom borsószalmáról!”.

Ha jól emlékszem, 1993 augusztus ti
zediké körül találkoztam vele a kolozs
vári Malom utca sarkán; elmondta, hogy 
éppen indul a Marosvásárhely környéki 
Kisillyére, amelynek határában sok kelta
illír halomsírnak nevezett földkupac van; 
soha senki nem kutatta őket, tudomá
nyos leírás nem készült róluk, most meg
nézi őket; és tova sietett, hetvenkétéves 
kora ellenére rugalmas, katonás mozgásá
val. Három nap múlva ugyanazon a sar
kon találkoztam vele megint: össze volt 
roskadva, húzta a lábát, az arca harminc 
évet öregedett. Mi történt, honnan jössz?
— kérdeztem. „Most érkeztem Kisillyéről. 
Hogy mi van velem? A múmia bosszúja!”
-  Amíg hazakísértem, elmesélte: A zava
rok azonnal elkezdődtek, amint a hely
színre érkezett. Sehogy sem tudta meg
számolni a halmokat, úgy tizennyolc 
körüli lehet a számuk; végül azt művelte, 
hogy minden halom tetején, amelyen fenn
járt, a földbe szúrt egy gallyat, és megszá
mozta őket. De nagyon különösen érezte 
magát; még megfigyelte, hogy egyik ha
lom alját kimosta egy patakocska, elha
tározta, másnap reggel azon a helyen fog 
kutatni; és szállásra tért a faluba.

Reggel meg is jelent ott a szerszámai
val, de olyan rosszul érezte magát, hogy 
otthagyott mindent, kijött az országúira 
és autóstoppal visszautazott; akkor talál
koztunk...

Attól kezdve egyre súlyosabban bete
geskedett, vízháztartási zavarok léptek 
fel nála; úgy véltem, valami súlyos nap
szúrás lehet az oka, mert kopaszon is ha
jadonfővel járt a tűző napfényben, de az 
orvos azt mondta, szó sincs róla. Több kli
nikát megjárt; hat hónap múlva meghalt 
veseelégtelenségben, gyötrelmes szenve
dések után. Nem sokkal halála előtt meg
látogattam; egyik szeme be volt teljesen 
dagadva, csak egy vékony vonal jelezte
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a helyét; másik szemgolyója legalább há
rom centire kilógott a szemüregéből, jól 
látszott az a kisujjnyi vastagságú izom
nyaláb, amelyik tartotta... A kaland kez
detétől számítva kb. hat hónap múlva 
halt meg.

A temetésére nem tudtam elmenni, hű
léstől éppen belázasodtam; három hónapra 
rá, a tavasz derekán feltűnt, hogy gyakran 
látok az ő szokásos útvonalán -  a kolozsvá
ri Astoria és a Metropol épülete között -  le
sietni valakit, aki nagyon hasonlított hoz
zá; úgy is öltözködött, sötétkék esőkabát, 
fekete svájci sapka. Egy pillanatig sem gon
doltam, hogy „ő”; úgy képzeltem, hogy egy 
vidékről mostanában beköltözött nyugdíjas 
román agronómus, vagy hasonló.Arca sok
kal sötétebb színű volt, mint neki, és rán
cosabb is. A negyedik vagy ötödik találko
zás után elhatároztam, hogy valamilyen 
ürüggyel leszólítom; ő (vagy az) különben 
sosem pillantott rám.

Másnap azonban, amint a forgalmi jel
zőlámpa mellett a váltásra várakoztam, 
arra rezzentem össze, hogy valaki figyel. 
Megpillantottam K.-t, a szemközti sar
kon; most már hajadonfőtt, a természe
tes világos, rózsás arcszínével; hideg kék 
szemének kemény pillantása fenyegetően 
rámszegződött. Most megfoglak, gondol
tam, s a jelzőváltáskor elindultam egye
nesen feléje... Átértem a túlsó járdára, és 
-  nem volt ott senki! Visszafordultam, kö
rülnéztem: sehol semmi nyoma K.-nak. 
Ettől kezdve soha többet nem láttam a 
hozzá hasonlító rejtélyes alakot sem. (S 
mint kiderült utólag, más sem — mivel 
még volt, aki azokban a napokban több
ször is felfigyelt rá.)

Elmeséltem az ügyet egy obszkuran- 
tista szakértőnek: szerinte K. valamire fi
gyelmeztetni akart... Később még eszem
be jutott, hogy körülbelül egy évvel a 
kisillyei kiszállása előtt egyszer „tetten ér
tem”: ült a szobája ajtaja előtt a küszöbön, 
térdére könyökölve, fejét tenyerébe hajtva; 
arcán, mozdulatában nagyon erős fájda
lom és kétségbeesés tükröződött. Ilyesmit 
soha azelőtt nem láttam rajta. Amikor ész
revett, kiegyenesedett, és visszatért szoká
sos élénk, erélyes arckifejezése... Ki tudja 
a titkos gyötrelmek okait?

Lakott az utcánkban egy öreg nyug
díjas katonatiszt; mesélte, hogy valaha 
pilótafőhadnagy volt, de „nem ezeknél 
a csirkefogóknál” (derbedei, románul), 
„hanem a román királyi hadseregben”. 
Gyakran elbeszélgettünk, főleg a derék
fájásról. Egyszer megkérdeztem, mikor 
jelentkezett nála először? Előadta, hogy 
1944 augusztus 21-én, vagy huszonkette
dikén (ha jól emlékszem) felderítő repü
lést kellett végeznie, az arcvonal fölött, 
Ia§i környékén. „Hát egyszer csak látom”, 
mondta, „hogy odalent a front vagy húsz 
kilométer szélességben át van törve s 
özönlenek előre az oroszok. Akkor belenyi
lallott valami a derekamba, s azóta is egy
folytában fáj; már mindjárt ötven éve...”

Vajon a „pszichoszomatikus kérdések” 
tárgykörébe tartozna mindez? Vagy csak 
részben?

Lehet, hogy odalent egy rokona vagy 
barátja épp akkor csípőlövést kapott? 
Vagy átment rajta egy tank?...

LÁSZLÓFFY CSABA

Keddi nap, 
bűnjelek
„Gyermekjánykából ekkora!...

Tegnapig az ember még azt se tud
ta  biztosan, hogy fiú-e vagy lány.” 
Az elhanyagolt külsejű alak  dör- 
mögve m ustrálgatta. Elvezettel; bo
zontos, duzzadt pofájából sípolva 
jö tt ki a hang.

Neki átfu tott az agyán, hogy a né
nikéje m it szól ahhoz, hogy egy 
vadidegennel állított be ide. Az 
ágy feldúlva („bevetetlen”), hány
szor gondolta ő, ó, Istenem, hogy 
elmegy ebből a házból (megszö
kik), ahol csak rekcumozás, regu
la -  elég, ha  csak a kapuig oson ki, 
m áris szem rehányást zúdít rá  a m a
ga gyárto tta  („Nem m indig előnyös 
énekelni!” meg ilyenek) bigott házi
rendjébe szerelmes «öreglány«. Sem
mi megértés, há t még egy elhullott 
sziromnyi szépség, ami u tán  sóvár
gás foghatná el; vagy a nőiesség leg
erőtlenebb szála bár, amibe megka
paszkodhatott volna...

Hogyan is törhetett rá  egyből ma 
ez a különös varázs?

Most nem érezte a szokásos szo
rongást. Lehunyta szemét, hogy ne 
lássa a sok összevisszaságot, az íz
lés u tán  kiáltó berendezést, az ócs
ka, szemétre érdemesült tárgyakat. 
Hányszor félt a sötétben, ha mond
juk  elvették a villanyt, hogy nehogy 
megszúrja magát, megsérüljön. So
vány húsa a két karján  s a lábán 
is csupa folt, horzsolás volt, a néni
kéje meg, ha észrevette, m indjárt 
sápítozni kezdett, hogy „Mit te ttek  
veled, te ... te konok, megzabolázha- 
tatlan?!” Ám most semmi veszélyt 
nem érzett, a legparányibbat sem; 
ahelyett, am int a huzatban állt, 
m intha valam i m egérintette vol
na csupasz vállát. Oly gyöngéden, 
hogy az elképzelhetően nem is lehe
te tt valaki. Legalábbis konkrétan 
ism ert személy.

K izárt dolog... S becsapta maga 
u tán  az ajtót.

„Minél nagyobb a kín” -  m agya
ráz ta  volt ökölbe szorított kézzel a 
dörmögő alak; most ez ju to tt eszé
be éppen. („Vén lókötő -  valam i
kor az ilyenről úgy mondták, hogy 
trógerl... Ki ő nekem? Még hogyha 
nagybácsim lenne!”)

„Ánnál nagyobb öröm vár. 
Tiktakolva... hányszor érezni úgy 
a te  korodban, hogy tú l lassan  já r  
az idő. A ztán egyszer csak felerő
södik benned a zubogás, és foly

ni kezd valam i, a k á r a víz. Nem 
is víz, sokkal sűrűbb, zavarosabb 
m assza...”

A nénikéje szerencsére távol volt 
ezen a keddi napon (a piacra ment, 
vagy inkább tem etésre, mindegy 
neki, hogy kit dugnak a föld alá, 
csak kibeszélhesse, kiszipoghassa 
magát); nem tudta , nem értette , 
m iért épp most jö tt rá  ez a verejté
kezés, s még a belső láz, izgalom 
-  több a torkát fojtogató önsajná
latnál. És m intha muzsikaszót 
is hallana, teljesen ismeretlent, 
lekottázhatatlant... Tett egy-két lé
pést a tornácon, de hát inkább fu t
ni szeretett volna. Repülni, elszáll
ni minél messzibbre, még ha borús 
is az ég, s a p latánfák mögött osto
ba villámok cikáznak; mindegy... 
Legszívesebben az állom ásra ro
han t volna -  eszébe ju to tt szegényes 
cucca s az irigység, valahányszor di
vatos öltözetű, csinos bakfisokat lá
to tt az utcán, meg pávanyakú, büsz
ke dám ákat - ; de érezte, hogy nem 
teheti meg, könnyelműség lenne ré 
széről. Ez a gecis nadrágú (állító
lag kurválkodó) tro tty  a lak  meg
jövendölte, hogy: „ham arosan el 
fogsz tűnn i innen”, s azt is, hogy: 
„nagy jövő vár rád, kis bogárka!” 
A foghíjas szájra gondolva erős fok
hagym aszagot érzett, de nem zavar
ta; a járdaszélen egyensúlyozva si
etett, m ár nagy, kövér esőcseppek 
potyogtak a magasból, csak el ne 
csússzon a céltalan futásban(!) -  a 
nénikéje, igaz, egészen m ást jósolt 
legutóbb, amikor egy semmiségen 
összebalhéztak. Álmában is megje
lent -  valóságos boszorkánynak lá t
ta  -  a nagydarab ténsasszony (mert 
fiatalabb korábban a szomszédjai 
annak  szólították), és fekete körmé
vel állhatatosan  az ő vastagon kirú- 
zsozott száját m utogatta a sok isme
retlennek, mindenkinek. M int egy 
bűnjelet...

Csak le ne zuhanjak, torpant 
meg lihegve. A szakadt szandál fel
sértette  a lábujját. Lehajolt, hogy 
szemügyre vegye; a mutatóujja is 
odatévedt, s a reáragadt vért k is
sé szégyellősen, gyorsan lenyalta 
róla. A ztán még kitörölte az utol
só könnycseppeket a csak fénykép
ről ism ert anyjától örökölt, dülledt, 
kék szeméből, és megpróbált vigyo
rogni a szembejövőkre, m int aki 
m ár sejti... A szandáljára száradt 
vér egybemosódott az esőcseppek
kel (de hát az örökkévalóság nem 
várhat!) —, s attól a pillanattól fog
va m ár valóban tudta, mi fog követ
kezni.

2007. május 27.
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MUSZKA SÁNDOR Hozzád em elnek KARÁCSONYI ZSOLT
B ú c sú zn i j ö t t e m
Ki Molotov Coctailt dobott egy bankra 
Karján a nővel majd wisky-t ivott 
Most rajtam röhög tán 
Ki ülvén a várón

Magamra vártam s nem titok 
Alul maradtam minden csatámban 
Mit mással s magammal kezén a sors 
Szaladt Fortuna tőlem ha látott

S én magam leköpve s pár ablakot 
Voltam hívatlan sok farsangi bálra 
Kéretlen vendég sok rossz napon 
S az éghez panasszal bár jártam imámmal

Nem leltem otthon vagy elnapolt

*

S látod búcsúzni hisz lassan hiánya 
Semmi amit még nem mondtam el 
Utam irányát s bár későn beláttam 
Más tájra hívnak s mennem tovább

Taszít minden elhagynom e helyet 
Hol bérül pofon csak s néhány cigány 
Maradt hű társnak s az átok fejemhez 
S csalánon kívül meg nem termett más

*

Új útra hívnak 
S bárhol ha vár is 
Nem jobb tudom jól 
Csak kékebb az ég

S kicsit a rét is 
Tán tarkább tavasszal 
Az utcák a házak 
S míg van még remény

S hitem elérnem 
Indulnom kell hát 
S mi űzött örökkön 
Én félhülye hőst

Félszem cserében 
De zálogba sem rossz 
Hagyva elérnem 
Van még erőm.

Árapályt 
Hold nap cserét 
Vásznat feszít a tájra 
Gyöngyöt keres 
Vér kő magot 
S ha fellebeg már a pára 
Hozzád emel fel 
S ha végül kiönt mind 
A zöldes furcsa nyelvek 
Elhagyva mind a partokat 
Hozzád emelnek

í g y  i s
itt hol lakom 
az éjszaki oldalon 
vendég a fény csak 
s bár nem nagyon 
téved hozzánk be 
e szűk lyukon 
elvárjuk így is 
ha zuhan a nap

R ó la

AMOR HÁBORÚI 

(az írn o k  ú jr a tö l t )
Vezér vagyok, egyéni hadsereg, 
egy ostromgép, ha arról volna szó, 
a megengedett tér elém borul, 
és én felmérem gyorsan, józanul. 
Anyag, akit a frissebb adagok 
követnek és nevetve nézem el, 
hogy rajzanak a többiek, akik 
jelet se kapnak nagy térképeden.
A mozdonyom nem leállítható, 
és gőzöm sincs, hogy sín-e még a szó, 
de zakatol az elnemernyedés, 
ha fogytán már a nyersanyag, ne félts, 
mert újratölt, ki hű alattvalód.

Régvolt nyarakról
Egy lányról mesélek
Ki egykor az égbe lopva szívem
Lázvert szeméről
Ma róla mesélek
Méz íz ajkáról
Ki engem igen
Az útról házáig
Erdőkön átall
Vizek medrében
Falvakon át
Árnyas kertjéről
Hol hószín ruhában
Várt rám türelme
Sok éjen át
S megjön remélte
Én a bolond bús
Bitang szerelme
S a kerteken át
A tél jött lopózva
És semmit felőlem
S ő fogyván a holddal
Nem várt tovább.

(az í r n o k  d a la )
Mióta Ámor, mióta Ámor,
Mióta fogja két kezem,
Távolodom a napvilágtól 
És bársony éj zenél nekem.

Figyeld a ritmust, figyeld a ritmust, 
Figyeld a kint-bent ritmusát,
Sejti a talpam, tudja a nyelvem, 
Hova bújt el az ifjúság.

Igazi barlang, igazi barlang,
Igazi barlang-ász vagyok,
Két comb között lángol a fáklya,
És látni kezd a nagy vakond.

Üvölt a benti, üvölt a benti,
Üvölt a benti háború,
De meg se hallom, amíg a testem 
Vezérli titkon Amor úr!

q  K i l o m e t r i K
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HELIKONFRANQOIS BRÉDA
DE AMOREAz emberi psziché 
Gáláns
G aládságairól

(részletek)
A pusztán emberi léptékekben nyo- 

mon-követhető Amor pszichológiai jelen
ségként való működése a már eró'pontos, 
polarizált, s az ekképp apránként már 
rendszerré súlypontosuló „para-létezés” 
legcsíziósabb, legmegütőbb és legtaktiká- 
sabb pszicho-biológiai áttételezó'dése és 
„a/íer-egoizálódása”.

Valójában a fenomenológiai fejlődés 
statikus kronológiájában az ontológi
ai jelenségek szinkronikus egymásban- 
foglaltatása révén a látszólagos egy- 
más-rakövetkezés avagy a mozdulatlan 
participatio -  azaz az Egészben való Rész
vétel -  nem úgy fest, mint azt hinnők, 
avagy mint ahogy azt a diakronikus teoló
giai dogmatikák megfogalmazzák külön
ben az emberi logika számára hozzáférhe
tő' és hihető nyelven.

Nem, nem az Amor származik egy 
adott, világokat teremtő, kozmikus föltöl- 
töttségű „végtelen pillanatban” a „Lé”-te- 
zésből, az Ex-istentiából, hanem fordítva 
: az Ex-istentia, a Létezés, az Egyetemle
ges „Lé” csapódik, cseppfolyósodik páro- 
lódik-desztillálódik-főződik „ki” (vö. lat. 
ex, ki) az Animát, a „Lelket” összesűrítő 
Ámorból.

A Lélek -  klasszikus filozófiai fogalom
ként : Anima -  ontológiai „nehézvíz”.

Ebben a minőségében a Lélek a még 
strukturálatlan, sarkítatlan, para-kaoti- 
kus Amort -  a világpörgető „Szerelmet”, 
a Létezés előtti, konfúz áram ot”, az 
,A-nimatort” -  vagyis a létrejövő Szerkezet 
„Rugóját” -  kikövetkező, további, egzisz
tenciális „atomrobbanás” nyersanyaga.

Ebből a tényből kifolyólag az Amor 
nem más, mint az Anima -  az arisztote- 
lészi Első Mozgató, a Primum Movens -  fe
nomenológiai rövidítése, kivonata, sűrít
ménye és gyakorlatiasuk áttétele.

Az általános létezéselméleti travesztia 
ökonómiájában az emberi, „elemi” elme 
számára ismert Létezés nem lehet egyéb, 
mint a Szerelem-Szeretet egyik kozmogó- 
niai maszkja.

Az Anima — a Lélek — az Ámorban rej
tőzködik el.

A Szeretet-Szerelem pedig a Létezés
ben, amelyben mintegy önmagából ki
szállván külsőül.

S hogy a Jó Odafent van, bizonyítja a 
szerelmi vágy, a lélek testvére is, ezért is 
kapcsolják össze a festmények és a míto
szok Erószt a Pszükhékkel.
folytatás a 10. oldalon > > > > >

Eme transzcendens bújócska egy-másbadobozolódó oroszbabái között az állandó ál
arcviselés arányfüggvényű szabályai érvényesek.

A Létezés, a kinyilatkoztatott -  az Ex-istentia, az érzékelhető -  mintegy lefátyoloz
za, eltakarja a Lelket, az Animát, a Primum Movens-et, az Első Mozgatót.

Az Anima — a Létezésbe elbújt Lélek — pedig az Ámort — önnön kvintesszenciáját — 
kendőzi és bújtatja el.

Azaz röviden : a Lélek „háza” a Létezés, vagyis az Anima „háza” a Létezéssel 
egyenértékű Amor.

Eme onto-szemantikailag megfejthető „fenomenália”, ez a gonszeológiailag is fölfog- 
ható-megismerhető jelenség-lánc s némiképpen a mágikus-totemisztikus Ouroborosz 
archetípusában is modellizált episztemológiai és jelentéstopológiai „Gyűrű” a követke
zőképpen néz k i :

a
Létezés

a
Lelket,

a
Lélek
pedig

a
Szerelmet-Szeretetet

kódolja.

S hogy a Jó Odafent van, bizonyítja a szerelmi vágy, a lélek testvére is, ezért is kap
csolják össze a festmények és a mítoszok Erószt a Pszükhékkel.

Minthogy más a lélek, mint Az isten, ugyanakkor Otőle származik, szükségképpen 
szerelmes Óbeié.

Ha a lélek odafönt időzik, az Égi Erósz lakozik benne, idelent azonban közönséges
sé válik. Odafönt ő az égi Aphrodité, idelent azonban közönségessé válik, mintegy 
szajha lesz belőle.

Minden lélek Aphrodité.

Erre a titokra utal Aphrodité születéstörténete, amely szerint Erósz együtt szüle
tett Aphroditéval.

A lélek tehát természetes állapotában az Istenbe szerelmes és Ővele kíván egyesül
ni, akár egy hajadon, akit nemes szerelem tölt el nemes atyja iránt. Amikor azonban 
a kérők udvarlásától megtévesülve belép a keletkezés világába, szerelmét másik, ha
landó szerelemre cseréli, és atyja távollétében szégyenbe kerül. Ha azután meggyűlö
li idelenti gyalázatát, megtisztul az itteni dolgoktól, visszaindul atyjához, és ekkor új
ra boldog.

K ilomgtriK
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» » >  folytatás a 9. oldalról

Minthogy más a lélek, mint Az isten, 
ugyanakkor Ótőle származik, szükség
képpen szerelmes Őbelé.

Ha a lélek odafönt időzik, az Égi Erósz 
lakozik benne, idelent azonban közönsé
gessé válik. Odafönt 8 az égi Aphrodité, 
idelent azonban közönségessé válik, mint
egy szajha lesz belőle.

Minden lélek Aphrodité.

Erre a titokra utal Aphrodité születés
története, amely szerint Erósz együtt szü
letett Aphroditéval.

A lélek tehát természetes állapotában 
az Istenbe szerelmes és Ővele kíván egye
sülni, akár egy hajadon, akit nemes szere
lem tölt el nemes atyja iránt. Amikor azon
ban a kérők udvarlásától megtévesülve 
belép a keletkezés világába, szerelmét 
másik, halandó szerelemre cseréli, és aty
ja távollétében szégyenbe kerül. Ha azu
tán meggyűlöli idelenti gyalázatát, meg
tisztul az itteni dolgoktól, visszaindul 
atyjához, és ekkor újra boldog.

Aki nem ismeri ezt az élményt, idelen
ti élményeiből, az itteni szerelmekből al
kosson magának fogalmat arról, milyen 
lehet megtalálni azt, aki után a lélek a leg
inkább vágyakozik, és gondolja meg, hogy 
szerelme idelent csak halandó tárgyra ta
lál, aki részéről sok baj éri, és hogy itt csak 
képmásokat szeret, de még nem is mindig 
ugyanazt, mert nem találja meg bennük 
szerelme igazi tárgyát, és mert nem ben
nük van a jó, amelyet a lélek keres.

A lélek igazi szerelme Odafönt lako
zik.

O az, akivel igazán egyesülhet, akiből 
részt kaphat, és akit valóban birtokába ve
het, nem csak úgy, hogy testével kívülről 
köré fonódik. „Aki látta, tudja, miről be
szélek”, tudja; hogy a lélek másik életet 
nyer, amikor Ófeléje közelít és immár a kö
zelében van, amikor részt kap Belőle, és 
ebben az állapotában felismeri, hogy ben
ne lakozik az igazi élet adományozója, és 
hogy többé már semmire sincsen szüksé
ge. Sőt, éppen ellenkezőleg, minden mást 
is le kell vetnünk és egyedül csak Ebben 
kell megállapodnunk, Ezzé kell válnunk, 
körös-körül lenyesve magunkról minden 
mást, ami körülvesz. így hát sietnünk kell 
kijutni innen, és neheztelnünk kell ami
att, hogy más dolgokkal vagyunk összeköt
ve, hogy mielőbb egész lényünkkel körül
ölelhessük, és ne legyen egyetlen részünk 
sem, amellyel nem érintjük az Istent.

Ekkor tehát láthatjuk Ót is és önma
gunkat is, amennyire szó lehet itt látás
ról. Láthatjuk önmagunkat ragyogásba 
öltözötten, szellemi fénnyel teljesen, pon
tosabban, láthatjuk, amint ama tiszta, 
súlytalan, könnyű fénnyé, istenné válto
zunk, még pontosabban azok vagyunk.

(Plótinosz, A Jóról vagy az Egyről, 9.
In : Plótinosz, Az Egyről, a Szellemről 

és a Lélekről. Válogatott írások. Fordítot
ta és a jegyzeteket írta Horváth Judit és

1Q

Perczel István. Európa könyvkiadó, Buda
pest, 1986, pp. 345-346.)

A tények szintjén a Létezés csak magá
ba foglalja, de nem ő hozza létre, nem ő 
teremti meg, nem ő „nemzi” a Szerelmet- 
Szeretetet.

Ellenkezőleg: transz- és metakozmikus 
demiurgoszként s az állandó, „Természe
ti” Teremtés -  a Creatio Continua — mega- 
hiper-gigantikus gyakorlójaként, a Szere
lem „ötöli ki”, tervezi meg és gyártja le de 
facto -  vagyis „szüli meg” -  mintegy futó
szalagon -  a Létezést.

S úgyszintén : nem a Lélektől „sze- 
relődik össze” és alakul ki valójában a 
Szerelem-Szeretet, hanem a Szerelem- 
Szeretet „Szervező-erejéből” adódik, /élé
sül és jön Leire a Lelek.

Amor nélkül nincs Anima, azaz nincs 
daimomhus, d.ü namisz-Mls z tikai Mozgó 
és Mozgató.

Mozgás nélkül pedig befellegzik min
denféle ontológiai ,,/b/yékonyságnak”, az 
egy bizonyos, eleve meghatározott irány
ba kibernetizált-vezetett-csatornázott, 
„Uni”-uersális Lének és a számunkra isme
rős -  noha elvontnak és illékonynak tet
sző -  földi, a tridimenzionalitás Léptékei
ben lekicsinyítődő és antropocentrikailag 
is lecsekkolható Létezésnek.

Ám Amor nemcsak a para-egzisztenciális 
fenoménumok feminisen megtermékenyü
lő, ős-fekundációs szférájában elsődleges 
csupán, hanem az ontologikumon keresz
tül beszüremkedő és a gyakorlatiasulóan 
végbemenő befogadás valamennyi — s 
többnyire az al-tudat archetipizált pulziói 
révén preformatált -hullámhosszain is.

Avagy másszóval : az amor pszeudo- 
demiurgoszi esszenciáitól átitatódott 
állati-emlősi-emberi elme számára 
nemcsak a Létezés (és az ez által „Vi
lágnak” érzékelt, bio-pszichikai info- 
konstrukt) megjelenésének az oknyomo
zó problematizálása merül föl „szerelmi 
kérdésként”, hanem a Létezés mint továb
bi fönnállás, a Létezés mint folyamatos 
subsistentia s mint „inter-galaktikusnak”

kikiáltott substantia föltételezése is egy 
egyetemlegesített „Kozmo-erotika” gör
be-tükrében parodizálódik.

A Kozmosz, a „Kinti”, külsőült „Köz- 
Kincs”, a „kozmetizált” Trend-és-Re- 
vitalizált-Rend -  miként a filozófiai és a 
„koszos”, „kocsmai” közfáma szerint Kant 
is hangoztatta a mindenek által óhajtott- 
epedett közösülésről -  „komikus”.

A szexuál-obszesszionális, zoológiái, ál
bölcseleti elménckedés számára az egész 
fikciónális, goliárd Ga/aktika s a klasszi
kus Világegyetem is közösül -  pontosab
ban: orgiasztikusan csoport-Szexel -  és 
a magfizikán túli metafizikának egyéb 
dolga sincsen szüntelen, mint a mindent 
nemesítő, alapvetően is nemleges, taga
dó-tagoló, szakrálisán szakító és mind
untalan szakosuló jellegű -  s a kezdeti, 
roóotikus ős-Roőbanást folyton-folyvást, 
,,/épcsőzetesen”— fok ozatosan és /Ökuszoltan 
— lebontó, legyengítő—genetikus Nemzés.

A zoologikum váltig elámul a női jelle
gű növényvilág vitalitásán : a ráadásul 
önmagát ál-állati elmének kikiáltó és 
meghamisító -  úgymond : „emberi”— elme 
számára a létezés nemcsak Kőkori „Kő” 
és „Kötés”, hanem „Oldás”, „Oldat” és ... 
növénytani „Oltás” is. Solve et coagula.

Ezenképpen a zoológiái gyökerű 
és meghatározottságú s a vegetális 
pszichizmustól már a start-vonalon sem 
elrugaszkodott mérlegelőképesség számá
ra ontologikum és erotikum szétóogozha- 
tatlanul, szétszed hetet lenül összegömbö
lyödik egyféle, episztemológiai gordiuszi 
csomót, egyfajta megismeréselméleti koz
moszt és zsákutcát képezve-alkotva.

A filozófiai-szellembölcseleti tér-képze
tek és kielégületlen fantazmagóriák válto
zatlan, fogalmi háttér-forgatókönyvének 
a pornográf díszletezés- és szereposz
tás-technikája szerint a Lé-tezés, az 
Egyetemleges Szuper-Lé egy olyan on
tológiai „Ondó”, egy olyan Koitálisan 
Kozmikus Szuper-„Sperma”, amely az 
Isteni Osztás -  a Divina Divisióként -  
is jelenségiesülő, fenomenologizálódó, 
androgün, hím-nős Divinitas nyilván 
apai és alapos hímvégtagjából zubog föl, 
tör, lövell vagy szivárog rendületlen „ki” 
és elő ugyanama, önmagát kettéosztó, 
szenvedőén szenvedélyesülő és önmagába 
is mindinkább szerelmes Divinitas női- 
anyai méhébe, befogadókelyhébe, Uterus- 
ába, amely a genetikai generációk -  a ne
mi nemzedékek -  Első és Utolsó C/tjaként 
és „Ősi Ösvényeként” tapostatva -  nomeg 
a mindenkori „Lé-tezés” szimbolikusan 
is Kutatott Kánjaként — „eszköziesülve”, 
instrumenía/izálva csobogtatja az Elet 
Örökifjúságot „ontó”, Virilis-Vitális 
Csoda-Vizét, pata-fizikai Csoda-Patakját, 
s merhuriálisan, higanyosán híg és forró 
Mirákulum-Forrását.

A szupra-szexualizált „hé-vízként” pszi- 
cho-desztillálódott és oralizálódott lé-te- 
zés-koncepció tehát a nemkülönben „meg
esett” és pornografizált ráció /i/ozófiai 
philtrumaként, fél-elméleti s érzékiség
központú -  az egyiptomi teológia öó-testét
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is társító -  „báj-itala” gyanánt kerül az év
ezredek elsősorban mitológiai vétetésű 
gondolkodásának a terítékére-asztalára, 
a fáradthatatlan és kezdetien is „bölcsői”, 
lélék-„bábái”, szakra lisan Szókra tesz-i, 
maieutikai, bőségesen charme-os, szerel
mi óö/cselkedés évezredes szümpozionjai- 
ra és „bankettjeire”.

Alapsémái és parabolisztikus, 
agyonhermeneutizált, visszatérő motívu
mainak a mitologémái szerint az emberi 
eszmelgés -  még ha a legkomolyabb tudo
mányossági díszegyenruháját ölti is magá
ra, önnön, mesterségesen gyártott és szín
tiszta igazságként elsütött onto-teológiai 
doktrínái és vallásmetafizikai-ideológiai 
„rablómeséi” révén az emelkedett hangvé
telű — és eképp : „szent” — pornográfia és 
kisbetűsített Szerelem nagy tételekben 
népszerűsített bulvár-irodalmának a böl
cseleti ponyva-könyvtárát gazdagítja.

A toíinizáló, ál-erudita, ám erotikus, 
onáócentrikus, önző Onkológus és a fantaz
magóriáiban önmagát Zaíornak önszerep- 
osztó, serényen szerelmes Szerény mind
untalan fölcserélik egymást.

A földi, Newton-i-Einstein-i fizika lépté
keiben megnyilatkozó óZ-Alakzatai AZ-att 
a Lé-tezés egész folyamszerű, cseppfolyós, 
Spirituális „Szupra”-Szörp- és Likőr-sze
rűsége és a „Misztikus Méze” nem egyéb, 
mint az eíáoszi-formai Edények Lenni, 
Al-só, Al-anyi, Szab-Sztanciálisan Szub
jektív AZ-akjait fölvett és kitöltő Lé-Lek.

A Le'-tezésben az ontológiai „Lé” -  a 
„Lé-Lek” -  a „Levés” Lenti-Lenni „Levese”
-  hullámzik.

A Létezés ebben a neo-mitológiai — s 
eképp nyilván metaforikus -  szövegkör
nyezetben nem egyéb, mint egy mester
ségesen -  azaz : kozmikus „Léptékek” 
szerint — „lecsapolt” és az egyiptomi teo- 
fiziológia ha-testjei „bábeleinek” a révén 
kanalizálódott, kibernetizált, szétveze
tett és elosztott „Láp”.

A Thálesz-i hidro-ontológiai és szak
rális arkhé, valamint a liquidumők, a Fo
lyadékok Fizikájának ilyen fogalom-eg
zisztenciális áttételeképpen a „Létezés” 
ezenképpen valójában nem más, mint 
egy ki- és lecsapódott, állandóan desz
tillálódó Csepp, egy folyékony Mű, egy 
onto-alkímiai „Opera”, egy amolyan itt 
„Lenn” „tengő-lengő”, folklór-ezoterikai 
„Óperenciás” Tenger-Tengely-Óceán
avagy az egyiptomi Teológia Taujának 
Örökifjúságot és Halhatatlanságot adó 
Élet-„Tai>a”.

Egyfajta, az emberi elme által megis
mert létezésformák ontológiai „lepárló-ké
szülékének” a gyakorlatban is megnyilat
kozó működési-alkalmazási elvét képezve 
le, a Lé-Lek Gömbszerű, „Gombolyag”- 
„Golyói”, szerte-Gördülő-Guruló „Gyűrűi” 
és ,,Gyöngy”-,,Cseppjei” a Lé-tezés „Csapja
in” és „Csatornáin” keresztül futnak be, 
érkeznek meg, majd „gyúródnak” át és 
„csapódnak” ki „Világgá”, azaz Fennről
— az Égből mint Egyből, mint .Egységből 
s mint Egészből — a lenni Lennibe, a lenti 
Létbe „finomuló” Fénnyé.

A Lé-lek tulajdonképpen az a „Lék”, az a 
„Lik”, az a „Lyuk”, az a „Locus”, az a Hely, 
amelyen keresztül -  áttörve az A/akok, 
a formák mor/blogikus, AZsó Jegét -  az 
elpárolgó és lecsapódó Létezés Oceánja- 
Tengere Szettemként „szele 1”.

A Lé-Lek az a lecsúszott, marginali
zálódott, le-züllött, meg-Eo ngá 1 ó d ott, el- 
Eongyosodott, ki-Eojtosodott, ki-Lyubadt- 
Lik adt, ontológiai Hellyé-Locus-szá 
szétterülő-elfolyó-széttériesedő Likviditás 
és Elintéző-, azaz Likvidáló-Hely, amely
nek köszönhetően a „Jó Szerencse”, a Sze
relem -  vagyis a Szellem „Szele” -  újra 
megszökhet, újra elpárologhat, újfent ki
utazhat, biugorhat, kitéphet önön sorssze
rű és biológiailag is preformatált sínpárjai
nak a szorító satujából és fölszát/hat.

Hisz földközelibb távlatból vizsgálva a 
kétségtelenül misztikus aurával érzékelt 
Szerelem a Vemnek mint Entitásnak, a 
nembeli „Ór”-Angyalnak mint Kollektív 
Ennek — vagyis a genetikai Genius-nak 
s az ezt megtestesítő-aktualizáló Genus
nak — az eszközszerű, instrumentális 
panaceuma, minden „bajt” orvosló-helyre- 
tevő csoda-Gyo'gy-„Szere”.

A Szerelem Golia -  vagyis az Űr mint 
Shakespeare-i Júlia -  Gyógy-Szere.

Az Úr formatálásának az eszköze pe
dig a Vonzás.

A Gravitáció.
Arthur-Amor Graalja.
A súlypontosság, ágra vitas.
A szeretés-szeretkezés eképpen on

tológiai fő-föladat, küldetés, missio 
maximissima és hivatás.

A szeretkezés elsődleges egzisztenciá
lis actus.

Aki szeret, van.
Amo ergo sum.
És vice versa : Sum ergo amo, mert 

quia amo ergo animo.
A Lé-tezés Első és Egyetlen törvénye a 

Szerelem-Szeretet.

Szeretni muszáj.
Szeretni ... „tudni kell”.
Másszóval : a Test az Űrnek egy 

olyan Természetes Terméke és Tér- 
Teremtménye, egy olyan konkretizálódó 
kreációja és Szövet-Szerű „Textus-Tesztje”, 
amely a Eonák és Eordított, Eonikus és 
Fő-„Fontos” Fantommákkal Terhelt Fonal
világban -  köt meg és Sophia & Lógosz 
tér-idő-mezejében körvonalazódik.

Ebből az áttételből adódik -  a Testből — a 
Szerelem megtévesztőjellege: vakság a Sze
relmet fölmérni megkísérelő elme ... a Test 
lát ugyan, de elvész önnön bozótjában.

S itt ugrik be az Epikurosz-i-Lucretius- 
i „csavar” : a spiritualizálódó Test Szel
lemisége mint Szerelmi kérdés? hisz az 
ontológiai Golia-Gólosz, az Úr-Úr és Űr- 
Úrnő, illetve a gnosszeológiai Sophia-

Lógosz, a Bölcsesség s az Ige „para- 
Páros” ismétlődik meg metodológiailag a 
„Test-és-Lélek” klasszikus fogalmi binom 
kettősében.

A Szerelem SzeZlem-Szerűsége, pszicho
lógiai spiritualitása s az a filiációs, leszár
mazási kapocs, amely a Szerelmet a Szel
lemhez köti a Szerelem légiesnek tűnő, 
metafizikai minőségét-jellegét helyezi elő
térbe.

A SzeZlem Szele és Széle mint SzereZem 
-  s ez valójában nem más, mint a Venus- 
i Vént um és Ventrum (vö. ventum, szél ; 
ventrum, has ; lásd még hasítás) -  csak 
a Testben lát, s eképp -  a Platón-i toposz 
szerint -  ő, a Szerelem képezi a „Lélek 
Szemét”.

A Test ... tetszik.
A Tetszés pedig nem egyéb, mint Teoló

giai Tett.

Az Is-Te-nség, a The-ősz, a „Néző”, a 
Lét-„Látó” mindent-áZ-láZ, mindenre rá- 
Te-kint : Isten Szemantikai „Szeme” min
dent át-világít, és Jegyzi a Jelen Jeleit.

Ugyanakkor a Szerelem szeroileg is 
szolgáltatási eszközként anatomizálódik, 
és szerepkörileg is szervilis, azaz végrehaj- 
tói-szolgabírói jellegű.

A Cerebralitás Szervét, a koponyába, 
a „Főbe” be-ágyazódó Agyat a minden 
Virtust (lat. virtus, erő, erény), minden 
erőt és Vért mozgató, kilökő és magába- 
szívó Szív szolgálja, tartja fönn és élet
ben, és vice versa : a Cerebrum Szerelmes 
Szervilitása nélkül a Cor — a Szív — meg
állna.

Minden Szerelmes par excellence Sze
rep-játékos : a Mámor Mimé lését a Míme- 
lés Mámora támogatja.

A Memória Mimesis, Utánzás, után-ér
zés, vagyis Színes és Mentálisan is ki- 
Színezett,Szinonimikus,Színészi//a.sonu- 
lás eredménye.

E Hasonulás Haszna az Emlék, vagyis 
a megéltségek pszichológiai piedesztál- 
ra Emelése : az Emlék -  s a szerelmi em
lék különösen ! -  nem más, mint Mentá
lisan Mentett és egyénien monopolizált 
Monumentum-Emelés.

A szerelmi események automatiku
san mentődnek át a mentái mimetikus 
memória-egységeibe : minden szerelem 
végtére is szükségszerűen nemhogy 
szertefoszlana, miként azt a közfáma 
tartja, de egyenesen emiékké emetke- 
dik és magasztosul mintegy mágikusan 
fönntartva ezzel az emberiség ontológi
ai Mega-Memóriájának az állandó gya
rapodását.

A mitológiai Ámor-Cupido-Erosz nem 
véletlenül „isten”: a szerelmi-szexuális- 
szeretési gyakorlat következésképpen ... 
isteni cselekedet.
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DÉSI ANDRÁS GYÖRGY -  MORAY GÁBOR

Buli
(kom édia)
-  részlet -
SZEREPLŐK:

PÉTER
TAMÁS
PANDÚR
ORSI
EDE
KACSA
HORÁTZ PISTI 
HORVÁTH JÁNOS 
JENNIFER 
SZŐKE LÁNY 
BARÁTNŐ

Rendetlen szoba, középen heverő, egyik lá
ba könyvekkel aládúcolva; balra rozzant fo
tel; hátul fejmagasságban a falra szerelve ke
mény, szögletes fekete párna, olyan, amilyet 
a karatésok használnak gyakorláshoz.

A földön valami bonyolult rendszer sze
rint széthelyezgetett papírlapok hevernek. 
Van, amelyiken csak egy-két mondat, van, 
amelyik teleírva. Tamás készülő kötetének 
darabjai: Tamás épp sorba próbálja rendez
ni őket.

Ketten vannak a színpadon: a nagydarab, 
szakállas, harminc és negyven közötti Péter 
és a vékonypénzű, huszonöt-huszonhat éves 
Tamás. Péter az ágyon hever, Tamás fel-alá 
járkál. A két fiatalember költői párviadalt 
folytat: ez a híres-neves kakukk.

PÉTER (Rögtönöz, gondolkodik) Hú, de 
sajog a fejem ma, lüktet az agyié.

TAMÁS (ő is meg-megállva, rögtönözve) 
Hát, ha legényke vagy éjjel, jön majd reg
gel a balhé. (diadalmasan Péterre néz, aki 
kegyesen int, hogy tovább)

TAMÁS Lebomlik a testben a vegyszer, 
a sósav májban

PÉTER Marja a lelkem a gyász ma, a 
sav csak a párja

PÉTER Mert baja lelki... (megakad) 
lelki...

TAMÁS (diadalmasan) Kakukk!
Péter nagyot nyögve föltápászkodik, 

odabattyog a falra szegezett párnához és 
belefejel. Aztán visszaheveredik a díványra 

TAMÁS Hagyjuk, dolgom van.
PÉTER Ugyan, korán van. Félsz, hogy 

vesztesz, mi?
TAMÁS Jó, egy utolsót. Kezdheted. 
PÉTER Forma?
TAMÁS Maradjon.
PÉTER Szép, ami tiszta fehér, ha keret 

köríti a semmit.
TAMÁS Mi?!
PÉTER Kakukk! Nincs visszakérdezés! 
TAMÁS Jó, de ha értelmetlen?
PÉTER Nem az. Meg tudom ismételni. 
TAMÁS Inkább ne.
Megtörtén a párnához megy, néhány

szor belefejel.
PÉTER Keményebben! Ne várd meg, 

hogy segítsek.
Tamás engedelmesen beveri még egy

szer a homlokát, aztán a homlokát simo
gatja.

TAMÁS Apám, ez aztán öli az agysejte
ket.

PÉTER Ez a cél, nem? Azt már mesél
tem, mikor Ede egyszer annyira részeg 
volt, hogy a párna helyett a falba verte be a 
fejét? Még odaát, a Szív utcában.

TAMÁS És mi volt?
PÉTER Semmi. K.O. Aztán felkelt, és 

ivott tovább. (Röhögnek.) Én mondom, 
bakker, ezért a párnáért egyszer még vere
kedni fognak azak az irodalomtörténészek.

Újabb röhögés.
TAMÁS (feltápászkodik) Akkor nem is 

rongálom tovább. Megyek dolgozni.
PÉTER Hiába, rabszolgának születni kell.
TAMÁS A jövó' havi lakbérünk, te ba

rom. (Az asztalhoz ballag.)
PÉTER Mieló'tt leülsz, behozhatnál egy 

sört.
TAMÁS Ehhez nincs korán?
PÉTER Gyógysör, te alantas zoknievő.
Tamás kimegy a konyhába.
PÉTER (utána kiált) Magadnak is hoz

hatsz.
Míg Tamásra vár, szórakozottan konstatálja, 

hogy billeg a kanapé.
PÉTER Még mindig részeg vagyok, vagy 

tényleg lejt a kanapé?
TAMÁS (visszatér a sörrel) Nem vagy, ha

nem és. Kivettem az egyik kötetet.
PÉTER Mi ez, kölcsönkönyvtár? (Feltá

pászkodik, az ujjával megméri a hiányt.) 
Megbontottál egy tökéletes rendszert. Ha 
már építeni nem tudsz, legalább ne rom
bolj. (A földön heverő papírokat kerülget
ve a könyvespolchoz megy.) Baszd meg a 
papirkáidat... Ebben a szobában már rókáz- 
ni is csak lóugrásban lehet.

A könyvespolchoz kecmereg, és keresgélni 
kezd. Tamás közben bekapcsolja az asztalon 
a laptopot, papírokat tesz maga elé, és mun
kához készül -  valami fordításféléhez --, de 
fél szemmel Pétert lesi.

Péter a könyvespolcnál méricskél.
PÉTER A fenébe, mind vékony. Hiába, 

sorvad a magyar líra. (Kivesz egyet, bele
lapoz) Tizenhét oldal, a fele rajz. Azért ez 
már pimaszság.

TAMÁS (nevet) Kié?
PÉTER Mit gondolsz? Horátzé.
Végre talál egy megfelelően vastag 

kötetet.
PÉTER A jó öreg Pandúr... Látod, ennek 

még van mondanivalója.
TAMÁS Ha még neked is sok van, szólj, 

mert inkább kimegyek a konyhába.
PÉTER Jó ötlet.(A helyére illeszti a köny

vet; kipróbálja.) Tökély.
Lefekszik. Belekortyol a sörébe. Böfög.
PETER (kéjjel ízlelgeti) Mmmm... A régi 

csókok íze...
Tamás kuncog.
TAMÁS Tényleg, összejött valami azzal 

a kis mongol csajjal, akire egész este hajtot
tál? Sikerült benyúlnod a bugyijába?

PÉTER Igen. De ő sajnos már nem volt 
benne. A házigazda egy orrhosszal megelő
zött.

TAMÁS Ez valami egzotikus figura?
PÉTER Elég a malackodásból. Dolgozz. 

Nem akarok a híd alatt aludni.
TAMÁS (kuncog, közben dolgozik to

vább) Esküszöm, mintha a feleségemet hal
lanám.

PÉTER Látod, milyen kényelmes. És en
gem még baszogatnod sem kell.

TAMÁS (szórakozottan) Hát pedig vala
mi élvezet nekem is kijárna. Amiért itt meg
tűrlek.

PÉTER Tán inkább fordítva.
TAMÁS Meg ne próbáld. Ez volna életed 

utolsó balfogása.
Péter feltápászkodik.
PÉTER Szóval veled ilyen veszélyes a 

szex? Ne csigázz! A kis mongol amúgy is 
felhúzott...

TAMÁS (feláll, röhög) Ne közelíts...
PÉTER Gyere, hadd keressem meg a G 

pontodat.
Elkapja Tamást, aki először tréfára veszi 

a dolgot, de aztán látja, hogy Péter nem vic
cel. Komolyra fordul a bunyó, Péter dühöd- 
ten küzd, durván az ágyra teperi Tamást, kí
méletlenül leszorítja, a hátára térdepel, és 
hátrafeszíti a karját. Aztán hirtelen elfogy 
az ereje, lehemperedik, és tohonyán a földre 
rúgja Tamást.

TAMÁS Te baromállat! Vérzik az orrom!
PÉTER (ernyedten szuszog a kanapén, a 

söréért kotorászik) Hát, legalább tudod, mi
lyen érzés, amikor majd a köteted megje
lenése után végigmennek rajtad a kritiku
sok.

TAMÁS Kösz... (Az orrát törölgeti) Te 
vadbarom! És ha belegondolok, hogy neked 
már nincs is jogod itt lakni...

PÉTER Hát ne gondolj bele. Amúgy is 
rút germanizmus.

A verekedés következtében összegyűrőd
tek és összekeveredtek a lapok. Tamás letér
depel melléjük, simítgatja, rendezgetni pró
bálja őket.

TAMÁS Teljesen összekeveredtek!
PÉTER Az úttörő ahol tud, segít...
TAMÁS Kezdhetem újra! Te hülye fasz.
Tényleg mérges, összecsapja a noteszgé

pet, és kicsörtet a konyhába. Péter maga elé 
veszi Tamás félig kiivott sörösüvegét, és ab
ból iszogat tovább. Megcsörren a telefon. Pé
ter felveszi, belemorog)

PÉTER Hümm. (hallgatja a dumát) Én 
meg a dalai láma. (Kis szünet, Péter bólogat
va hallgat) De büszke vagy a pémobilodra, 
sunyikám! A Pandúrnak sokkal mélyebb a 
hangja!

(Lecsapja a telefont, átkiabál a szomszéd 
szobába)

PÉTER Ennyi dramaturgiai érzéked 
sincs, kisköcsög? Elsieted a poént!

Tamás mogorván benéz az ajtón.
TAMÁS Mi van?
Ismét megcsörren a telefon.
PÉTER Ezt értsem úgy, hogy nincs is mo

biltelefonod?
Felkapja a kagylót, rettentő édeskés.
PÉTÉR Halló, tessék, szép jó napot! 

(hallgat) De jó hallani ezt az összetéveszthe
tetlen baritont... Ja, már mások is panasz
kodtak: ezek az őrült digitális központok... 
Elnézésedet.

(hallgat) Tessék?... Hogy mi?... Öööö... 
Persze, bármikor... szervusz... (Lenyomja 
a gombot, csodálkozva nézi a kagylót, aztán 
Tamásra rivall) Ne tátsd a szád, segíts ren
det csinálni! Gyorsan!

Kétségbeesetten pakolni kezd, az üres üve
geket Tamás kezébe nyomja, aki áll, mint a 
faszent.

TAMÁS Mi van, rajtunk üt a KÖJÁL?
PÉTER Rosszabb. Pandúr volt az. Az iga

zi. Öt perc múlva itt van. A Köröndről hívott.
TAMÁS Szóval ti tényleg jóba vagytok?
PÉTER Ezek szerint. Állj! Ez reményte

len, inkább rendetlenséget csináljunk! Úgy
is inkább így képzel el minket.
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Péter megáll a könyvespolc előtt.
PÉTER Csak halott szerzők lehetnek 

elöl! Azokra biztos nincs megsértődve.
Egy csomó könyvet kikapkod a polcról, és 

az egyik fotelbe dobja őket. Mindketten tesz- 
nek-vesznek. Csengetés hallatszik. Péter csí
pőre teszi a kezét, körülnéz.

PÉTER Pont olyan, mint volt. Rendben. 
Nem adtuk be a derekunkat. (A kanapéra 
pillant, amelynek egyik lábát immár egy 
Pandúr-kötet egyensúlyozza ki.) Szent Ég, 
a kötete. Ez nem maradhat itt. Csinálj vele 
valamit. Cseréld ki!

Kimegy, Tamás gyorsan kiveszi a könyvet 
a kanapé alól, lázasan keresgél egy hasonló 
vastagságút, de már nincs ideje a cserére. Pé
ter Pandúrral jön vissza.

PANDÚR (a mögötte baktató Péternek)... 
ugye megérted. (körülnéz) Szóval itt dolgoz
tok? Szép.

Pandúrnak állandóan megszólal a mo
biltelefonja, pittyeg, dalol, döngicsél. A vén 
költő hiábavaló kísérleteket tesz, hogy elhall
gattassa, de többnyire csak ront a helyzeten. 
Zavarban van tőle, de büszke is rá.

PÉTER Jaj, te talán még nem is ismered 
a lakótársamat. Tamás. Az én ifjú kis párt
fogoltam.

Tamás, kezében még mindig a Pandúr-kö
tettel, hülyén áll. Kézfogás a szoba közepén.

PANDÚR Igazán örülök. Személyesen 
még nem találkoztunk, de már sokat ol
vastam tőled. És kíváncsian várom a foly
tatást.

PÉTER Klasszikus főszerkesztői szöveg. 
Elegáns és semmire sem kötelez. Tanítani 
lehetne az akadémián.

PANDÚR Egyébként nem lep meg, hogy 
itt talállak. {Itt szólal meg először a telefon) 
Jaj, elnézésteket. {Nyomkod,) Átkozottul ne
héz volt kinyomoznom, hol laktok, csak azt 
tudtam, hogy együtt. Végül a szerkesztősé
gi takarítónő adta meg az új címeteket.

PÉTER Melyik?
PANDÚR Hát csak egy van. Amelyik 

úgy hasonlít Lukács Györgyre. De mi nem 
ezért szeretjük. (Megint a telefon) Elviselhe
tetlen ez a szerkentyű. (Szentenciózusan) 
De sajnos nélkülözhetetlen. (Körülnéz) Le
ülhetek?

PÉTER Jaj, bocsáss meg. Tamás!
Tamás a kanapéról kinyalábolja az imént 

a polcról kiszedett könyveket. Ledobja őket 
a földre. Pandúr lezuttyan, a kanapé meg
inog; Péter és Tamás együttes erővel akadá
lyozza meg, hogy hanyatt essen.

PANDUR (felháborodva) Ez valami tré
fa? Minden vendégetekkel megcsináljátok?

PÉTER Csak az írófejedelmekkel. Bo
csáss meg, az én hibám... a legutóbbi bu
lin egy duhaj kedvű pályatárs kitörte. Még 
nem volt időnk megcsináltatni.

PANDÚR Addig is miért nem tesztek be 
alá egy vastag könyvet? (Tamásra néz, aki 
még mindig kezében szorongatja a Pandúr
összest) Csak ne az enyémet.

PÉTER Remek ötlet. Tamás!
Tamás serényen ugrik, és könyveket suvaszt 

a kanapé rövidebb lába alá. Pandúr leül.
PÉTER Jobb, mint újkorában. Kösz a tip

pet.
PANDÚR (nagyvonalúan int) Na szóval, 

hogy a tárgyra térjek... Van itt nálam egy 
hete egy amerikai kislány.

PÉTER Irigyellek, Sanyi bátyám.
PANDÚR Péter, nem kell mindenre mon

dani valami vicceset. A csöndnek is meg
van a maga értéke.

(Mindhárman csöndben maradnak)

PANDÚR Cseszd meg, mit is akartam 
mondani?

TAMÁS Az amerikai lány...
PANDÚR Ja igen. Jennifer. Az amerikai 

kiadóm talent scoutja. Szerkesztő. Egy hete 
itt lóg a nyakamon. Már nagyon unom: nem 
tud megülni a szép kis popóján. Péter, meg 
ne szólalj!

PÉTER Hallgatok.
PANDÚR Szeretném ma estére rátok sóz

ni. Holnap reggel hál isten elutazik. Azzal 
kecsegtettem, hogy nálatok találkozhat a fi
atal generáció színe-javával. (Megint pittyeg 
a telefon. Pandúr nyomkodja, de az megbok
rosodott, nem hagyja magát, mindenféle fu
ra hangokat ad. Végül Pandúr teljesen ki
kapcsolja, aztán mentegetőzik.) Nem bírok 
vele. Az a baj, hogy túl sokat tud.

TAMÁS Tényleg komoly. Ez a 7120-as?
PANDÚR Én nem értek hozzá. De állító

lag most ez a legmodernebb. Kamera van 
rajta, meg internet, még a legfrissebb tőzs
dei árfolyamokat is mutatja. Bolondságok. 
(Szemérmes büszkeséggel kuncog, majd el- 
komorodik.) Szóval, azt szeretném, ha ren
deznétek Jennifer tiszteletére egy kis össze
jövetelt.

PÉTER Bulit?
PANDÚR Lehet az is. Ti jobban ismeri

tek, kit érdemes bemutatni neki. Nyelvi ne
hézségeitek nem lesznek.

TAMÁS (buzgón) Persze, majd én tolmá
csolok.

PANDÚR Nem kell, magyarok a szülei. 
Szépen megőrizte a nyelvet. És gyarapodott 
is, amióta itt van.

PÉTER Hajó a mester...
PANDÚR En jobbára angolul beszéltem 

vele, a nyelvgyakorlás végett.
PÉTER Mi az, hogy kit érdemes bemutat

ni? Milyen erények alapján válogassunk?
PANDÚR Hát, irodalmiak alapján, gon

dolom. Ez a lányka ismerkedni jött ide. Ki- 
brusztoltam, hogy még az idén beleprésel
jenek a tervükbe egy magyar szerzőt. A 
fordítást is állják. Még nem publikus, csak 
nektek mondom. A lényeg, hogy minél több 
jó anyagot szedjen össze. Ez óriási lehetőség

nekünk. Nektek. Egy kezdő író pályáját egy 
ilyen kötet felröpítheti. Egy érettebbnek pe
dig... (Péterre néz)... új lendületet adhat.

(Oda sem figyelve felvesz a fotelje mel
lől egy könyvet: megnézi a címlapját. Az
tán egy másikat is felvesz, azt is szemügy
re veszi.) Igényes választások. Nálatok jó 
kezekben lesz.lFeláll. Rábök a földön szét
teregetett papírokra) Ez csak a huzat? Vagy 
koncepció?

TAMÁS Csak a kötetsorrenden gondol
kodom.

PÉTER Ő írja, én taposom. Ebből csak 
kijön valami.

PANDÚR Holnap reggel felrakom a kis
lányt a repülőre, és végre mindenki megint 
azt csinálhatja, amihez ért. (A telefon 
megint szól, előveszi, nyomogatja, valamit 
néz rajta.) Húha! Szervusztok, gyerekek, ro
hannom kell.

PÉTER Leesett a BUX-index?
PANDÚR Tamás, miért nem ugrasz be 

hozzám valamikor a szerkesztőségbe. Szí
vesen látnék ebből egy kis mustrát. (Leha
jol, beleolvas az egyik szövegbe. A két srác 
meredten figyeli, mit fog mondani. O szó 
nélkül helyére teszi a papírt.) Na, szervusz
tok, sietek.

Kimegy.
PÉTER Hát ez meg mi a faszért jött ide?
TAMÁS (révült mosollyal) Úgy láttam, 

tetszett neki.
PÉTER Szerintem sem volt magánál. Ne 

éld bele magad, amíg ő él, nem lesz köteted 
a Triptichonnál. Amerikában meg pláne. 
Se neked, se másnak.

TAMÁS Valamiért csak feljött.
PÉTER Valószínűleg egy hétig bezárva 

tartotta a lányt, hogy véletlenül se kerüljön 
kapcsolatba eleven íróval. A csaj fellázadt, 
és most a vén kavarógép kénytelen eléterel- 
ni egy-két balekot, akik azzal foglalkoznak, 
hogy írónak adják ki magukat. Ahelyett, 
hogy ő adná ki őket.

TAMÁS Azért ne tagadd, őrült jó lenne 
egy kötet odakint.

PÉTER Az ifjú titán és a hordozóraké
ta. Beléd tényleg érdemes volna invesztálni
uk. Van hátra még harminc értelmes éved. 
Visszahoznád a befektetést

TAMÁS Neked meg zabálnák az életraj
zodat.

PÉTER Meg a szétrohadt fogaimat.
TAMÁS Miért? Szerinted kamu a kötet?
PÉTER Nem feltétlenül. De akkor meg 

felmerül a kérdés, hogy Pandúr miért nem 
valamelyik meszes agyú haverját, vagy ifjú 
talpnyalóját protezsálja?

TAMÁS Nekem úgy tűnt, hogy ez a sze
rep tőled teljesen sem idegen.

PÉTER Pedig azt hittem, finoman csiná
lom. Mindenesetre nem olyan látványosan, 
mint te.

TAMÁS Mindent a költészetért. Akkor 
felejtsük el a táncestet?

PÉTER Azt már nem. Úgy megdugom 
a nőt, hogy jövőre életműkiadásom jelenik 
meg Amerikában halinakötésben. Nem tu
dom, milyen élményekben lehetett része 
az elmúlt hét folyamán, de ilyenben biztos 
nem.

TAMÁS (vigyorog) Mialatt Pandúr ízes 
dél-dunántúli angol kiejtését hallgatta... 
Szerintem többször elélvezett.

PÉTER (röhög) Hiába, a nyelv ereje.
TAMÁS De kit hívjunk meg?
PÉTER Igen, ez fogas kérdés.
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„...hogy kitudódjék a világ”
A hetvenéves  
Lászlóffy Aladárról
Az igazi nagy költők minél magasabbra 

jutnak, annál szélesebb környező övezetek 
fókuszába kerülnek. És minél gazdagabb, 
többszálú az összeköttetések sajátossá 
szó'tt hálózata, annál feltűnó'bbek lehet
nek a különleges, soha nem ismert, egyé
nileg meghódított magaslatok. Az ormok, 
amelyek egyszeri nagysága a többihez fű
ződő kapcsolatoktól is függ. A valódi -  a 
folyó időben megálló és abból kiemelkedő 
— költőegyéniségek rendszerint összefog
lalók, újítók és követhető távlatokat muta
tók; megőrzők és megnyitók. Művük pedig 
így mindig gyűjtő- és gyújtóponttá válik.

Terek és korok, torlódó térségek és iro
dalomtörténeti korszakok keresztútjain 
bontakozott ki Lászlóffy Aladár költésze
te, grandiózus életműve is, hogy fél évszá
zados folyamatokon átívelő boltozató szel
lemi építménnyé emelkedjék.

Fiatalos hit, társadalmi-tör
ténelmi, emberi-civilizációs re
mények és reménytelenségek, 
kisebbségi, erdélyi magyar sors, 
romániai nemzetiségi lét: kép- 
zelhető-e bonyolultabb konstel
láció induló kolozsvári költő szá
mára az ötvenes évek második 
felében? Forrongóbb lelki hely
zet az egyetemes társadalomtör
téneti progresszióba vetett el
vont bizodalomnak és a 
valóságos diktatúra, a nemzet-, 
a kultúra-, a művészetcsonkító 
ideológiai rémuralom erőszakté
teleinek az egyszerre történő 
megélésénél, átérzésénél. Len
dülettel szárnyalni, álmodni és 
képzelődni a vágyakat szülő, ér
ték- és eszménybeteljesítő jövő
ről, s közben megszenvedni nem
csak a proletkulttól fertőzött 
irodalompolitikai közeget, ha
nem a forradalom vérbefojtásá- 
nak és meghazudtolásának a 
gyalázatát is. Lászlóffy ötvenha
tos -  októberi-novemberi -  diák
köri (s persze a kilencvenes éve
kig közöletlen) versei ködről és Árkossy István: A vándor 
statáriumról jajonganak, a 
„vaktába-szerte az egész népre” lövető ki
végzőosztagok és „janicsárok” bűntettei
ről, tankok tördelte fákról, romokról és fé
lelemről, keseregve, hogy „véres város ma 
Budapest”, s a térképen „a magyar színt 
ne is keresd”. „Fekete ruha ma Magyaror
szág”, „egyedül voltunk, egyedül éltünk, / 
egyedül halunk mostan meg”; elfeledve:
„magyarok -  voltunk”. A költészet azon
ban örökké kapaszkodókat, támaszokat 
keres -  és talál. Lászlóffy Aladár a 
klasszikus modern magyar líra vonulatai 
közül leginkább a nyugatos és az avant- 
garde hagyományokhoz vonzódott, főként 
a babitsi, Szabó Lőrinc-i, József Attila-i 
tudatlíra, gondolati-bölcseleti létkölté
szet, tárgyias racionalizmus örökségéhez

és inspirációihoz. (Szabó Lőrincről ké
sőbb, a hetvenes évek elején monografi
kus esszékönyvet is írt.) Az egyetemes fi
lozofikus lírai tradíciók ihletését és a 
szabadverses modernizmus frissességét 
egyesítő eredeti hangütés, a félig-tiltott, 
alig-tűrt „polgári” („apolitikus”) humanis
ta irányokhoz való odafordulás nyilvánva
lóan bátor erkölcsi és esztétikai vállalás
nak bizonyult a minőségtipró hatalmi 
diktátumokkal szemben. Az elfogulatlan, 
mindenségigézetű lírai szenvedély magá
ba ölelte tehát a nagy elődök ösztönzése
it, tágas, határtalan szemléleti horizonto
kat fogott át, kápráztató emberiségtörténeti, 
antropológiai, lélek- és léttani, kozmikus 
perspektívákat nyitott. A hagyomány
élesztő művészi törekvés így aztán eleven 
újító szándékokkal és eredményekkel fo
nódott össze: az áttételes, absztraháló, fo
galmi költőiségtől az elmélkedő-érvelő, 
prózaversszerűen esszéisztikus-intellek- 
tualizált, logikai veretű nyelvi formákig, 
az objektív, elvont-tárgyias líratípustól a

depoetizáló, anti-lírai, (neo)avantgarde 
szövegversfajtákig számtalan tendenciá
ra tárta  ki az ablakot. És mindehhez cso
portostul támadtak a szövetkező nemze
déki társak is: a köteteikkel nagyrészt a 
hatvanas évek elejétől jelentkező (első) 
Forrás-generáció kiválóságai Páskándi 
Gézától Szilágyi Domokosig és Hervay Gi
zellától Palocsay Zsigmondig. Változatos
ság és összetettség, világ- és művészet
szemléleti igényesség, egzisztenciálisan 
elmélyült műveltségélmény, szellemi és 
formakultúra: vérátömlesztő (idősebbek
re s majd a még fiatalabbakra egyaránt 
ébresztő) hatású, „korváltást” előidéző, 
az erdélyi magyar irodalom egészét „nagy
korúvá” emelő tulajdonságai lettek ezek 
Lászlóffyék fellépésének. S a betöltött iro

dalomtörténeti szerep jelentőségéhez érte
lemszerűen tartozik hozzá mindaz, amit 
erőfeszítésük és teljesítményük máig ha
tóan elindított. Arra a meghatározó, jel
legadó poétikai fordulatra, átalakulásra 
gondolhatunk, amely a hatvanas évtized 
végétől, a hetvenes elejétől az egynemű 
vallomásosság, a hagyományos élményi 
önkifejezés és önértelmezés beszédmódja 
felől a személytelenebb, sokszólamúbb és 
legfőképpen nyelvközpontúbb megszólalá
si alakzatok irányába tartott. A termé
szetellenes határzárak miatt sokáig keve
sen tudtak róla, hogy ez a Magyarországon 
elsősorban Tandori, Petri, Oravecz nevé
hez köthető folyamat a kisebbségi ma
gyar irodalomban is lejátszódott, sőt már 
a hatvanas években is javában zajlott; a 
felvidéki Tőzsér Árpád, Cselényi László, 
a délvidéki (symposionista) Tolnai Ottóék 
(vagy a párizsi emigráns Nagy Pál, Papp 
Tibor) mellett, velük párhuzamosan az er
délyi költők is megalapozói lettek máig hi
teles, érvényes irányzatoknak, ízlés- és 
beszédformáknak. Felmérhetetlen szinte, 
hogy voltaképpen mennyi mindent és mi
lyen színvonalon előlegezett meg például 
Éászlóffy Aladár abból, ami az új szenzi- 
bilitás és eklektika, a nyelv- és szövegjáté

kos versalakítás, az ironikus, 
groteszk, frivol hangvétel, a 
szóvicces, szócsavarásos nyel
vi parádé, a személyiséghatá
rokat lebontó szemléleti, néző
pontmozgató viszonylagosság 
és többértelműség, az utalá
sos, idézéses, jelsokszorozó és 
jelentésszétszóró szövegközi- 
ség világképéhez és technikái
hoz, vagyis általában a poszt
modernnek (is) tekinthető 
irodalmisághoz vezetett. Mi
lyen csúcsokra érve művelte 
és műveli ma is a szövegkép
zés, a szövegszervezés lenyűgö
zően virtuóz és átláthatatla- 
nul sokszínű formáit, 
miképpen teljesítette ki az al
kotásaiban feszülő hallatlan 
széptani értékenergiákat és 
végtelen nyelvi lehetőségeket 
(„legnagyobb kalandként uta
zom a nyelvet”), s hogyan vál
hatott a szó, a „szövegek szö
vetsége” -  a szóalak, a mondat, 
a szókép, az asszociáció, a lírai, 
prózai, esszéműfajú nyelvi ka- 

________ tedrálisépítés -  mintaadó, pél
dasugárzó mesterévé. (Már ko

rai nagy verseiben „a lírai én radikális 
átépítését”, „a személyiség decentralizálá
sát” célozva, a világ és a személy -  mint 
két ismeretlen — egymásnak kiszolgálta
tott, egymásban létező mivoltát felfedve, a 
„lírai önprezentációt” „a világ és a sokféle
ség befoghatatlanságának és tudatának” 
a megközelítésével helyettesítve -  Tőzsér 
Árpád szerint.) Azzal együtt, hogy a nyelv
játék varázsába és katarzisába, a szipor
kázó nyelvi és léttapasztalati humor mély
ségeibe, az elégikus-melankolikustól a 
tragikusig, a komikustól a bizarrig, az ab
szurdtól a parodisztikusig (s a még mi 
mindenig!) terjedő hangnemi-stiláris sok
féleségbe, az ötlet-, a geg-, a tónuskaval- 
kád sűrűjébe, az intertextuális vonatko
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zások özönébe törvény- és sorsszerűén 
ivódnak bele a legsúlyosabb történelmi, 
közösségi, érzelmi, etikai létkérdések is: 
az emberi egzisztencia végső és alapprob
lémái. A világtörténelem és világkultúra, 
az emberi és nemzeti önismeret, a vitális 
és szellemi létezés örök talányai, dilem
mái és referenciái. A reflexióban és az em
lékezetben megrétegződő és elbizonytala
nodó emberélet lebírhatatlan rejtélyei. S 
ami az intellektus konkrét és fantaszti
kus, valóságtudati és szürreális szférá
kat bejáró kalandjaiból kibomlik, ami a 
gondolati árnyalatok, felismerések, képze
tek, látomások összezsúfolódó tömegében 
megnyilatkozik: az valamifajta titok- 
árasztón különös, szuverén, egyszer
smind mindenkit megérintő-felkavaró ös- 
sztörténelmi és történelem fölötti, 
természeti és természetmélyi, kulturális 
és kultúrateremtményi univerzum. 
Transz-historikus, transzkulturális lírai 
enciklo-pédizmus. És szakrális -  hiszen 
a költó' „saját szó-templomává épül”. 
Weöres Sándor hatalmas és hihetetlenül 
változatos európai és világkulturális, kul
túrtörténeti dimenziókat megszólaltató 
nyelvmágiája után talán Lászlóffy „világ
illatú” (Cs. Gyimesi Éva) költészete idézi 
fel tematikai, hangulati, bölcseleti érte
lemben az övéhez leginkább hasonlítható 
rengetegét a legkülönfélébb kultúrkörök 
jellegzetes motívumainak, mozzanatai
nak, jelentéses eseményadatainak. Úgy, 
hogy ez döntó'en az örök kultúra létterem
tő és létfenntartó lényegét sugallja, a szel
lem és az értelem, az elmemunka és a kog
nitív gondolkodás folytonos féltésre, 
védelemre szoruló minó'ségsajátosságát, 
a kollektív kulturális emlékezet és a spiri
tuális memória feltétlen állandóságának 
atmoszféráját sugározza: az egzisztencia 
teljességét átható ontológiai mivoltának evi
denciáját. A reményt a folyvást változó, de 
mozgékony változásaiban, variabilitásá
ban mégis szakadatlanul ismétlődő és 
összeépülő kultúra legyőzhetetlenségé
ben.

*

A tűnődő, töprengő, meditativ, kon
templativ gondolkodás elsődlegessége (va
gyis a „szekunder” /kultúr/élményvilág 
átélten elemi, elementáris jellege) kezdet
től a legsajátabb vonása volt a költő lírá
jának. A felszínen szinte szenvtelen böl
cselkedésnek tetsző lélek- és létállapottá 
karakteresedéit ez a szüntelen gondola
ti száguldozás tér és idő korlátlan szfé
ráiban. Szemlélődő, filozofáló tudatáram
lás ez, elszánás és sztoikus spekuláció 
csak Lászlóffyra jellemző szerves egysé
ge és misztériuma: „hogy kitudódjék a 
világ”; mert a „világból kell tanítani a 
világot!” -  „Átutazóban az emberiség
ben”; „Én semmi mást, még néhány éle
tet kérek”; „Szeretem / mások örömét is, 
mint enmagamét”; „Hol én, hol idegen”; 
„tudok-e egy emberben élni?” -  szólnak 
ezerféle variációban az önkitágítás, az 
éntöbbszörözés hangzatai. A belső lát
ványban, az időtlen idősíkok (az örök lét
idő) mozaikos, kaleidoszkópszerű, vil- 
lódzó játékában -  meghökkentő költői 
anakronizmusok révén -  neves és névte

len ember alakok, jellemformák, magatar- 
tásmódok vetülnek, gomolyodnak egymás
ba: az ész („az ész öröme”), az eszmélet, a 
hit, a conatus, a küzdelem, a fáradozás 
töretlen kontinuumában és körforgásos 
lényegvalóságában. Számbavehetetlen 
(mert önálló, egyszemélyes írói lexikon 
kerekedne belőle), ki mindenki jelenik 
meg az ős- és ókori, az antik, a görög-la
tin, a keresztény, a közép- és újkori, az 
európai, a közép-európai, a magyar tör
ténelem, mitológia, filozófia, tudomány, 
művészet képviselői közül (Homérosztól 
Kantig, Erazmustól Rilkéig, Apáczaitól 
Bolyai Jánosig) ebben a földi és égi galak
tikus mindenségben, a nyelvi és szellemi 
időutazás megelevenítő műveletei során 
— a különféle tájak, városok, történések, 
furcsa epizódok és pillanatok karnevá
li bőségének eláradásakor. „Mint ahogy 
a kiásott cserépdarabok korsóvá állnak 
össze a régész kezében, Lászlóffy kötetei
ből úgy válik az olvasó számára koherens 
struktúrává az a szemlélet, amellyel ön
magát az emberiség, öntudatát az egye
temes öntudat, helyzeteit a történelem, 
az írást az egyetemes műveltség szinek- 
dochéjaként tételezi” (Cs. Gyimesi Éva). 
Álom, eső, este, ősz, vonat, könyv, könyv
tár, csend, betű, mondat és a többi vég
telen metaforikus jelentéstereiben moraj
lik a szükségszerű történeti-metafizikai 
összeköttetés, a pulzáló-összeolvadó ré
szek összefüggés-keresésének üzenete: 
„A csend óráiban én lábujjhegyen benyi
tottam a történelem olvasótermébe, s a 
jelenkor ajtaján ki is osontam”; „vállam- 
ra szállt egy mondat / valami ötszáz éves 
háztetőről”; „Az idő / a világra szállt, a vi
lág vonatra szállt, / én az időre szálltam”; 
„betű-vonat robog át a tájon”, a „papír tá 
jain”; „mondat-vonatok a szellem / örök 
menetrendje szerint / utazni hívnak min
den babilonba (...) Lapozzuk fel az őszi 
egeket, / az ember úgyis annyi mindent / 
olvas”; „A szél lapoz egy ottfelejtett köny
vet, / A verseket a világ visszakérte.” A vi
lág nem más, mint rejtjeles írások köny
ve; a teremtés és az ember kölcsönösen 
írják és olvassák egymást; az alkotás vég
ső alanya utolérhetetlen és megragadha
tatlan; s a reflexív tudat úgy része a vi
lágnak, hogy el is szakad tőle: napjaink 
posztmodernitásának is a legnyugtalaní
tóbb ismeret- és lételméleti enigmái ezek 
(már a hetvenes évek Lászlóffy-verseiben 
megjelenítve és boncolgatva).

Olyan szemnyitogató gondolati kincses
tár ez mindamellett, amely a legáltalá
nosabb episztemológiai és nyelvfilozófiai 
elvekkel-eszmékkel együtt a közelebbi, 
közvetlenebb sorsproblémák élményanya
gát is magában foglalja. A „közérzeti” at
moszféra a primér gondtapasztalás ta
nulságaival is töltekezik, az egyéni és 
sorsközösségi empíria líraian átvalósított 
közegében „a filozofikum és politikum el
gondolkoztató költői szintézist teremt” 
(Kántor Lajos). A versesztétikum egzisz
tenciális mélységperspektíváiba egyre 
inkább beleszűrődnek a konkrét kisnépi, 
nemzeti, erdélyi és kisebbségi identitás 
éles fájdalmai és aktualitásai is. A szub
jektum belső világa ilyen tekintetben is 
megállás nélkül faggatott, újraértelme
zett sorstükörré fényesedik. A reflektált

sorsjelentés újabb és újabb rétegekben 
redőzik, lüktet tovább. Mert ha az időtu
dat, az intenzív és extenzív időátélés, s 
„az az időmennyiség, amennyit képesek 
vagyunk az egyetemes múltból gondolko
dásunkba, erkölcsünkbe, érzelmeinkbe ol
vasztani”: „az emberség fokmérője” -  ak
kor vészhelyzetek idején „az évezredek 
során mindig fenyegetett teljes emberség 
önvédő indulata, számon kérő szenvedé
lye” (Láng Gusztáv) is természetszerűen 
erősödik föl. A szellem végtelen szabad
ságigénye belerendül a szabadságfosztás 
minden legapróbb és persze leghatalma
sabb gyötrelmébe. („Néha puszta léted 
vállalása / a megtehető legtöbb”) Lélek
védő, értékmentő elégia születik és bon
takozik ki ebben az időben, Erdély újabb 
nagy romlásának időszakában; a „ledőlé- 
si határidő” sajgó mulandóságérzetében 
benne rezeg a közösségi sorvadás illúzi- 
ótlansága is. S a felelősség megvallása, a 
szülőföldi emlékezet minden vetületének 
számbavétele a bujdosásában is hűséges 
Mikes Kelementől a vidéki templomokig, 
s a sorsvállalás üzenetének borongós- 
balladisztikus kinyilvánítása; „A pásztor 
tudja: el nem hagyja többé / az évszakok
kal levetülő képet, / mint behunyt szem
mel ismert szülőföldjén / itt velük együtt 
jelentett az élet.” A nyolcvanas években 
megszaporodnak Lászlóffy költészetében 
a rövidülő soros, hangsúlyos verseléssel 
is dallamosodó, rímes-ritmikus kötöttsé
gű darabok. A strófikus-dalszerű kerek
ség, a metrikai cizelláltság, a finoman mí
ves hanglejtés zeneisége, a „poéta doctus” 
rafinériáival (bonyolult belső szófűzési 
eljárásokkal és harmonikus arányrend- 
del) kimunkált zártság jelzi azt a volta
képpeni klasszicizálódást a költő pályá
ján, amely azután a kilencvenes években 
is, máig folytatódik. A látszólagos egy
szerűsödés (a „reneszánsz” harmóniaér
zék térnyerése) új dimenziók feltárása 
egyben. Megszületnek a minőségi ma
gyar megmaradás olyan csodálatosan 
szép himnuszai, mint a Vándor idő bal
ladája vagy a Reményik Templom és is
kolája mellé helyezhető O, iskoláim, drá
ga iskolák! „A múltban megfüröszteni a 
mát... / O, iskoláim, drága iskolák! (...) a 
lelket ébrentartó lármafák (...) Az anya
nyelv, a mindig támadott / kenyérmező 
folyton termést adott; / ha felgyújtják, ha 
beleszántanak, / eloltja égi könny, eső, pa
tak / és testünk tölti mesgyeoldalát (...) 
Megtanultunk itt életet, halált, / a hajnal 
gyertyafénye így talált. / Bőd Péterek kí
sérteié lesi, / a sok Bolyai, Páriz, Körösi 
/ árnyajakával utánunk kiált: / O, iskolá
im, drága iskolák!”

A „hullongó poézis mindent megváltó 
erejét” éreztető időutazásban („Egy vers 
utazott rajtam át? / én jöttem át a ver
sen?”) kikerülhetetlenek tehát a szülő
haza („Divina Transsylvania”) igézetes 
árnyalatai -  Csíksomlyótól Szárbegyig, 
Gyergyótól a Mezőségig, Enyedtől Dé
váig, Tordától Váradig: az „Isten várai”. 
Ódon veretesség és modern személyesség 
izzásában érlelődik, teljesedik a „hit s a 
munka”, a „művek szerelmét” hirdető, a 
történelem nehéz és foglyul ejtő levegőjét 
sugárzó ódaiság is, s lélek és otthonos kör-

> » »  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
nyezet eltéphetetlenségének a bűverejű 
konfessziója: „Egy táj kívül, egy táj belül, 
/ ahogy e kettő megtart engem, / akarom 
én is emberül / megtartani az emberek
ben”. S az összmagyar kultúrörökség 
emlékezete és önvédelme elválaszthatat
lanul társul a transzcendentális eszmél- 
kedés áthagyományozódó és mindig meg
újuló késztetéseihez. A Házsongárdi 
temető például a maga különleges mi
voltában Erdély múltjának sugárzó em
lékműve és jövőjének záloga egyben; s a 
róla versben, esszéprózában, monografi
kus művelődéstörténeti tanulmányban 
annyiszor valló, benne kutató és elréve- 
dő Lászlóffy Aladár így teszi fel a meg
válaszolhatatlan költői-metafizikai fő
kérdést: „hová mentek, akik ezt a várost 
ötszáz esztendeje lakták? A temetőbe. S 
hová tűntek a temetőből, akik ezt a teme
tőt aludták ötszáz évig? Az elmú
lásba. De hova lettek az elmúlás
ból?” Alaptézisekké csiszolja a 
költő az oly sokakat foglalkozta
tó spirituális küzdelem igazsá
gait, amikor leszögezi, hogy Er
dély panasza olyan, mint „Isten 
rosszkedve”, vagy hogy hinni és 
tudni: az ember megfeszítő ke
resztje. Az Isten-élmény képzet
változatai -  a fohász, az „égre ki
áltás, könyörgés, zsolozsma”, „az 
égi hullámhossz, a legfelsőbb ha
talomhoz fordulás” (Széles Klá
ra) modulációi -  sajátos parado
xonokkal kapcsolják össze az égi 
mindenséget és a semmiséget, 
láttatják a „fák hegyét” (mint 
Kányádi költeménye, a Valaki 
jár a fák hegyén), az „ághegyet” 
„isten-haját”, a megsimogatha
tó magasságot, miközben a „fák 
betűi” írják az embert, a nap ol
vassa a könyveket, s az „évszak
ok lapoznak”. S a nem magától 
értetődő, így fokozott intelligen
ciát mozgósító és megnyilvání
tó hit magasrendű kultúrhagyo- 
mánya: örökös megtartó erő 
(„Hinni abban, ami nem lehetett 
soha, / mégis kézenfekvő -  éppen ettől 
csoda, / mert a világ mindig másképpen 
történik”; „Ó, minden hegy és minden tó
part oltár, / ahol a lélek kicsit megpihen 
/ és hangtalanul megzendül a zsoltár /.../ 
van a lélek földrajzán egy tájék, / ahol a 
szó, a ház, az Úr közel”; „Erdélyi templo
mok fehére / vigyáz az idő türelmére /.../ 
A tornyok mind utánad szólnak: / nélkü
led mi lesz velünk holnap /.../ Vándor, ha 
átvonulsz e tájon, / a harangszó csak ak
kor fájjon, // ha Istent s földjét -  ezt az 
egyet, / valami folytán elfeledted”; „Kará
csonyt küldj a nemzetekre, / sebeink kös
se be a hó /.../ Uram, jöjjön megint a gyer
mek, / vagy lassan végleg megfagyunk”). 
Elokvenciát és köznyelvi keresetlenséget, 
fanyarságot vegyítő intonáció közvetíti a 
megmaradás létszerű bizonytalanságát 
(„mért segítené meg az Isten, / aki magán 
se lendít egyet? /.../ térdig, nyakig állunk 
a bajban, / voltunk győzők, vesztesek, 
kvittek, / de minket mindig jégrevittek, 
// já rt itt Mátyás, az igazságos / s nem ju
tottunk az igazsághoz /.../ Magyarok kiál

toznak a jégen. / Mindig ugyanúgy van, 
mint régen”; a „járó harangok”: „Valaki
ért harangoznak. / Egyet hoznak, százat 
hoznak, / járnak ezeréve vélünk, / mégis, 
mégis, mégis élünk”). Egyszerre figyel
ni az „Isten radarjára” (amelyen „hol va
gyunk, hol eltűnünk”) és a magyar törté
nelem kataklizmáira, megfejthetetlenül 
keserves bonyodalmaira s a magyar (tör
ténelmi) tudat örökérvényű (de közben 
mindig új és új fénytörésbe állított) igaz
ságaira a csodaszarvasos meg a vereckei 
honfoglalóktól Szent Istvánon át Széche
nyiig, Petőfiig, Adyig és tovább: alapvoná
sa ez Lászlóffy Aladár lét- és világszemlé
letének, „reménytelen reményeinek”. S a 
romjaiban is „áldott és felismerhető” nem
zeti-közösségi értékazonosság imádságos 
féltésében külön nyomatékot kap a „szim
fonikus anyanyelv” -  a „minden szóra, 
névre visszaintő” „szóból zengő bonyolult 
delej”, „a lét örök Kárpát-ölében” élő, az

„Úrvacsorára osztott” „magyari nyelv”, a 
költők leikéből soha ki ne zárható, a „bal
sors tartós rohamai ellen” „testünk-lel- 
künk fegyverévé” váló anyanyelv -  titká
nak óvása: „Atyám, ki mindenkiben egy 
vagy / s a milliókban millió (...) ha enge
ded, hogy ezer éve / tenyésszünk hegyeid 
tövén, / engedd hogy holtaink nevére / zöl
den fonódjék a remény, // ha vissza is von
nád kegyelmed, / a jutalmat, a büntetőt, / 
hagyd nálunk kicsit még a nyelvet: / szűk 
szorosodban -  tág erőt.”

*

Lászlóffy Aladár életműve olyan szö
vegkorpusz vagy szövegfolyam, amely
nek minden műfaji megnyilatkozása -  a 
jellegmeghatározó lírán kívül a regény
től a novelláig, az elbeszéléstől az esszé
ig, a publicisztikától a tanulmányig és a 
vallomásos művelődéstörténeti értekezé
sig, vagy a verses meséig és a gyermek- 
irodalom mindenféle változatáig -  erudí- 
ció és nyelvteremtő éthosz bámulatosan

szuverén egységében lélegzik. („Gyűjtő
természet ő, aki századok kultúrkincsét 
birtokolja”; „magyar és mindenes, s remél
hetően nem utolsó polihisztorként olyan 
hatalmas szellemi kincs birtokosa, amely 
szülőföldjét, Erdélyt gazdaggá teszi” / 
Szakolczay Lajos/.) Az epikai művek pró
zaművészeti, prózapoétikai újdonságai 
már a hatvanas években kiviláglottak: 
a szubjektív időfelfogástól a komplex em
lékezéstechnikán át a tudatelemző, tu
datáramoltató lélek- és környezetrajzig. 
Vérbeli intellektuális-analitikus elbeszé
lésmodorba, előadásmódba szervesül a 
személyes és a közösségi múlt szenzuá- 
lisan szemléletes tárgyi-hangulati meg
jelenítése, az élet tünékeny egyszerisé- 
gét és megismételhetetlenségét folyvást 
a téridő történelmi és transzcendentá
lis kontextusába helyező filozofikus lá
tásmód. Ez az egyébként a korabeli erdé
lyi irodalomban másoknál (például Deák 

Tamásnál, Panek Zoltánnál 
vagy Szilágyi Istvánnál) is 
megmutatkozó újszerűség, kí
sérletezés ugyancsak forrás
vidéke az egész magyar pró
zairodalmi „korváltásnak”. 
De az ízig-vérig modern epi
kai alakítóeszközök és poéti
kai technikák alkalmazását 
a hagyományosabb elbeszélő
formák sajátosságaival elegyí
tő szintézistörekvéseknek is. 
Mert azután Lászlóffy hatal
mas vonulatokban kibontako
zó prózaírásában a történelmi 
és családregény, az önélet
rajzi (gyermekkori, háborús 
élményeket gazdagon moz
gósító) emlékezésregény, a böl
cseleti-hangulati esszéregény, 
az eseményes és korfelidéző 
elbeszéléstípus tradicionális 
keretei telítődnek az idő- és 
nézőpontváltogató, linearitás- 
felbontó, tudattükröző szub
jektív líraisággal stilizáló, 
metaforizáló történetmondás 
összetett művésziségével. S a 
történelem egyszerre alkalom 
a rekonstrukció és a példázat- 

szuggesztió számára, a dúsan érzékletes 
ábrázolás hol mikrorealista, hol parabo
likus lehetőségeinek a kihasználására. 
Kultúrtörténeti, szocio- és etnográfiai, 
helyrajzi és társadalomtudományos do
kumentumanyag páratlan bősége duz
zad az európai és a nemzeti önismeret 
egész tárházává lényegülő leírásokban 
és krónikás tudósításokban, a valódi-va- 
lószerű realizmusban és az átképzeléses, 
áltörténelmi, mesei fikciókban egyaránt: 
a mítosztól a legendáriumig, az aprólé
kos (olykor panoptikumszerűen kiszínesí
tett) korrajzig -  mondjuk várostörténeti 
vagy hadászati részletekig ívelő panorá
mákban. S a rezdülésnyi mozzanatokat 
is megelevenítő figyelem és rezonancia 
tarka szövegszőtteséből megrendítő (egy
szersmind égetően aktuális) sorsigazsá
gok domborodnak ki. A számvetést vég
ző, bujdosásnak induló Rákóczi leikéből 
például ilyen sóhaj szakad fel: „Mi lesz a 
kicsi nemzetekkel itt?”

» » » » » »
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SZÉLES KLÁRA

A L ászlóffy-életm ű  
„láth atatlan  te r ü le te ”

» » » » » »

Héphaisztosz; Papírrepülő', Az ólom
katona hadifogsága-, Szigetvár lakatja', 
Svájci határállomás; A képzeletbeli ása
tás', A holdbéli pásztor', A jerikói trom
bitás', Botrány Gordiuszban; Longobárd 
korona', A Seregek Ura', Szélmalom-lel
tár; Gyarló és kalapács -  ilyen címek jel
zik a natúra és história, egzisztencia és 
kultúra szféráiban elvégzett szellemi 
peregrináció létmodusának elbeszélő' 
és esszéprózai, politikus-publicisztikus, 
helyzettudósítói lenyomatát.

Az érzelem és értelem, fantázia és böl
csesség kényes egyensúlyát tartó beszá
molók a korfestó' empátiát az éleslátó, 
kivesézó', asszociatív logika virtuozitá
sával egyesítik. Izgalmas játékossággal 
és bravúros nyelvi könnyedséggel, szel
lemesen indázó, cikázó eszmefuttatások 
leplezik le és pellengérezik ki a tömér
dek történelmi-társadalmi kegyetlen
séget, eró'szakosságot, abszurditást. 
Minden álságot, hazugságot, gazságot 
például Trianontól és következménye
itől a kommunista diktatúráig és a fe
lemás, kibicsaklott fordulatig, a rend
szerváltás eltorzításáig, vagy a kisnépi 
(magyar) pusztulás szüntelenül ólálko
dó veszedelméig.

Az „emberi történelem gyilkos konf
liktusaira” (Pomogáts Béla) -  annyiféle 
zsarnokságra, genocídiumra, tudatter
rorizmusra és újabbfajta globalizációs 
agresszivitásra, manipulációra -  rávi
lágító író szarkazmusa elevenbe vág: 
„A humanizmus nem a kivégzésnemek 
/ technikai tökéletesítésében műkö
dik tovább, / hanem a meghagyott fe
jekben.” (A történelmi tanulságok lan
kadatlan kikristályosítási igénye nem 
véletlenül kapcsolódik -  oly sokaké mel
lett -  Jaspers megállapításához: „Nincs 
realitás, mely öntudatunk számára lé
nyegesebb volna a történelemnél.”) S a 
megmaradás esélyét csak növelheti az 
a szilárd erkölcsiség, amely a költő ka- 
tartikus régi intelemverséből (az Illyés 
Kinga előadóművészi hangján ma is 
megrázóan üzenő Férfiakból) — a hata
lomhoz törleszkedés, a nevetségesen 
önigazolgató morális elzüllés keserű ka
rikatúrájával áttételesen szembeállítva
-  sugallódik: „Hányán rohadtak el húsz 
és harminc között. / E kor a férfit vagy 
szemetet érleli bennünk (...) Ezek a fi
úk sem bácsinak indultak, aki más fi
út / fejet csóválva korhol, s nem izének, 
aki lapulva / vet ágyat egy kitüntetés 
összkomfortos / bársonydobozában (...) 
mert könnyű az élet, mert nehéz az élet, 
/ mert nem jön ki nekik, mert kijön ne
kik, / mert egy leckét sosem felejtenek 
el, / mert másvalamit tökéletesen elfe
ledtek, / mert sokan rohadnak el húsz 
és harminc között.” És ugyancsak a 
megmaradást szolgálja a mindenkori -  
a mindennel számot vető, s a szellem jel
zőfényeként az egész magyarság javára 
világító, az erdélyi lélekben fölerősödött
-  hit és akarat, hogy „önmagunk erejé
ben bízva, különböző kultúrák között 
hagyományosan közvetítve, mi mindig 
felépítjük a felrobbantott hidakat, bein
dítjuk Isten ránk bízott malmait.”

„...nehéz vállalkozás, hálátlan és sokszor 
szükségtelen feszegetni.. .elemezni, kutatni, 
körüljárni kortárs-bennfentességgel vagy 
utókor-szemmel azt a láthatatlan területet, 
senkiföldjét, melyet a ráépített befejezett 
művek tesznek többé-kevésbé láthatóvá, 
érzékelhetővé. Többé-kevésbé beláthatóvá.”

(Lászlóffy Aladár: Szabó Lőrinc költői 
helyzetei, 1973. 16.)

Hogy lehet illő, kompetens összefoglaló 
képet adni egy alkotóról, aki maga ezt 
vallja, úgy látja:

„...meggyőződésem, hogy életünk min
den pillanatában feloldva ott van életünk 
összes pillanata.”

Hogy lehet helyénvaló holmi időrendbe 
igazítás ott, ahoí az egész életmű egyik 
alapvető jellegzetessége egyféle ..boldog 
anakronizmus”, amely „csak az időt s az 
embert szolgálja” Hogy lehet elkezdeni pél
dául a szülőföld, szülőhely megidézésével, 
amikor a költő hangsúlyosan, többszörö
sen állítja: „Igazi szülőföldünk egy kor”

S ugyanakkor, ráadásul, nála „egy kor” 
sohasem egyetlen időszak, s különösen 
nem emberöltő-értelmű, hanem előzmé
nyek együttese, korok egymásutánjának 
sorozata, teljes visszapillantó tükörből, 
avagy „ásatásokéból. Az emlékezet és az 
egyetemes emlékezet -  múzeumok, gyűjte
mények, könyvtárak, kitüntetett szürke- 
állományok -  kincstárából, emígy különös 
belső következetességgel felfüggesztve az 
IDOszabályt is, akár a „TERszabályt”

A kérdések végiggondolása közben, 
szándékos az, hogy már az első mondat
ban „összefoglaló kép” szerepel monográ
fia helyett, s hogy az alanyt, a témát „al
kotóként” jelölöm meg, ahelyett, hogy 
költőt, írót, elmélkedőt stb. mondanék. 
Hiszen szabad-e, helyes-e szabályos mo
nográfiát írni arról, akit alapvetően a sza
bályok mindenkori áthágása jellemez. He
lyes-e formatartóan beszélni arról, aki 
állandó formabontó/teremtő, kísérlete
ző (még a látszólag ennek ellentmondó, 
„klasszikus”, „kötött” fomákhoz vissza
térve is az). Helyes-e költőnek, írónak, 
egyébnek nevezni, amikor - visszapillant
va különös erővel -  szembesülhetünk egy 
derengő felismeréssel. Azzal, hogy poéti
kai (avagy még poétika-előtti?) lényegé
ben nyitott kérdésnek tekinthető nála: mi
nek is nevezhetőek valójában mindazok a 
megjelent munkái, írásművei — egészében 
az eddig nyomtatásban napvilágot látott 
39 kötet - , amelyek közül a legtöbb az ön
maga alkotta szabály megszületésének fo
lyamata. Legkevésbé tekinthető „szabály; 
talannak. Látszata csupán -  (bár igen 
megtévesztő látszata!) -  a szabályoknak 
fittyet hányó költői nyegleség, pongyo
laság, nemtörődömség, kihívó, hetyke, 
kamaszos, szamárfület mutató, szándé
kos „szabálytalanság”, „szabálytalanko
dás” (ez is józsefattilás, avantgarde-os). 
Máskor meg éppen a homlokegyenest el

lentéte ennek: nem átall a legősibb, leg
primitívebb, avagy leghagyományosabb 
-  csengő-bongó -  formákhoz, netán „rig
musokhoz” visszatérni, mintegy engedé
kenyen („szolgaian”?) formát követni. 
Gyermekvers-változatoktól, dudorászó 
népdalmelódiáktól csasztuskákig. (Is
mét csak József Attila jut eszembe, -  s 
Weöres Sándor - , dúdolóik, mondókáik. 
Az, amikor a vers, a nyelv, a rím, a rit
musemlék maga termi a dalt, a formát. 
„Ének, hajolj ki ajkamon,...”). Ugyanak
kor, — avagy más alkalmakkor -  a bravúr, 
a virtuóz nyelvi, ritmikai, poétikai alko
tás újabbfajta poláris ellentéttel ejtheti 
zavarba a gyanakodva olvasót. Lászlóffy 
Aladár olyanféle verselési brillírozásokat, 
ritmus-, forma-, rím-, szójátékokat, egy
séggé formálódó, sokrétű belső összefüg
gésrendszerét bocsátja ki (ujjai), lírikusi 
tolla alól, mint amilyenekhez hasonlókat 
Arany János nyelvi játékaiban (a volta
képpen utólag felfedezettekben), majd Ba- 
bitsnál, Kosztolányinál, Weöresnél -  s 
ismét csak József Attilánál -  legközeleb
biként: Szilágyi Domokosnál találunk. 
(Lám, nem is olyan példátlan! Inkább, kü- 
lön-külön, hangsúlyozottan egyedi mivol
tában „példás”.) Egy-egy említésnyi példa 
a pálya elejéről, s a 2000-ben megjelent 
kötetből.

Mindenik költő úgy érezte: őse
A mindentmegértésnek -  pedig ő se!
(1965)

a már „megengedhetetlenül” tiszta 
rím, sőt, kecskerím. A legutóbbi gyűjte
ményből pedig például egyetlen verssor 
kívánkozhat mellé:

Az idő megint életemre tőrí

Ez is rím-, szó-, jelentésjáték. De ta
lán még fokozottabban és sűrítettebben 
az, mint a korábban idézett példa. Antik 
félálmok című versből való a kiemelt sor. 
Olyan különös felépítésű műből, amely
ben a négyszer 14 soros -  külön-külön 
is teljes egységnek tekinthető -  darabok 
szervesen, többszörösen egymáshoz kap
csolódnak, sokszoros belső szabályszerű
séget hordoznak, egyedi versremeklés
ként. Bármely irodalomtörténeti elődjétől 
megkülönbözteti az a tény, hogy a négy 
rész címét, tárgyát adó négy, patinás er
délyi város költői megjelenítése többrétű, 
bűvös poétikai négyszöget alkot. Torda. 
Enved. Gversvó. Déva adott lírai megidé- 
zésében négyesüknél több, teljesebb, je- 
lentésgazdagabb egységet, mélységet rejt 
és sejttet. Jó példának tekinthető arra 
a fajta irodalmi rekonstrukciónak is ne
vezhető tevékenységre, amely az egész 
Lászlóffy Aladár életműben jelen van, s 
alapvető jellegzetességeként van jelen. 
Kellő kifejezést keresve, s ehhez saját mű
veihez fordulva, mondhatjuk ezt a fajta,

> » »  folytatás a 18. oldalon
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» > »  folytatás a 17. oldalról 
szüntelen, szorosan és egyszerien szemé
lyiségéhez kötődő; szigorúan egyéni szen
vedélyeiből és fegyelméből: adottságaiból 
és eltökéltségéből fakadó munkálkodást 
állandósult „ásatásokénak.

A szó ismét a kezdetben idézett regé
nyére utalhat legközvetlenebbül, A kép
zeletbeli ásatásra (1987.). De például ez 
a cím, ez az önmegjelölés -  melyik művé
re nem illik? Van-e olyan Lászlóffy-mű, 
amely valamiképpen ne lenne „ásatás”? 
Főként az itt is alkalmazott, többféle
képpen átvitt értelemben, s a „képzelet
beli” jelzővel dúsítva? Vajon a versköte
tek mindegyike -  Hangok a terekentől 
(1962). Színhelyektől (1965) a Bárso
nyok és Bors iákig (2000): — a regények, 
novellák Héphaisztosztól (1969) A Sere
gek Urá-ig (1998): -  nem képviselik-e ef
féle, költői, képzeletbeli ásatások része
it, lépéseit? S talán még fokozottabban 
mondható el ez az „egyéb” műfajokhoz 
sorolható művekről, könyvekről. A talán 
„esszéknek” nevezhető kötetekről a Szö
vések szövetségé tői (1988) a Szélmalom
leltárig (1999) illetve a „mesék és mo
nológokénak keresztelt gyűjteményről, 
avagy temető-monográfiának címezhető 
tekintélyes albumról A holdbéli pásztor. 
Házsonsárd (1989). Az elsőként említett 
regényről írja, de úgy vélem, egyúttal 
szintén az egész életműre vonatkoztatha
tó találatként gondolkoztat el. Csapody 
Miklós szerint: „A hangulatos régész
szakszó a címben jellemző, ám csalóka 
metaforája ennek a költői regénynek. De 
csak megtéveszt, be nem csap.”

Ez az „ásatás” szó, fogalom, metafora
-  egyetlen, önkényesen kiemelt ürügy, 
esély csupán -  arra, hogy felvillanthas
sam: ebben az életműben nemcsak a vers
világ, hanem például líra és próza, líra
próza és esszé, avagy másféle művészi 
megnyilatkozási módok sajátságosán, s 
Lászlóffy Aladár egyszeri műhelyét jel
lemző módon élnek egymás mellett, szü
letnek egymás után -  vagy inkább fa
kadnak egymásból. Egymásból? Inkább 
abból a közös talajból, amelyet az előre- 
bocsátott, választott mottóban, Szabó Lő- 
rincről szólván, maga az alkotó „láthatat
lanterület”-nek, „senkiföldjé”-nek nevez.

Úgy vélem, ez az utóbbi, az eredendő 
közös táptalaj, a mintegy „sorsszerű” gyö
kérzet az alapja, indítéka annak, hogy az 
említett (s említetlen) esetek legtöbbjé
ben (vagy talán mindegyikében?) műfaji 
határokat lép át, módosít, mellőz, avagy 
teljesen megváltoztat -  igen látványosan, 
alig láthatóan, avagy teljesen láthatatla
nul. (S ezek a határok nemcsak arisztote- 
lészi, klasszikus, avagy modernitásbéli 
műfaji határokat jelentenek az adott élet
mű esetében.)

Szándékos költői, írói stb. programról 
lenne szó? A legkevésbé. Talán semmi 
sem áll oly távol a Lászlóffy Aladár-féle 
írásmódtól, mint a szándékosság, előre- 
tervezettség. Ha már szó van erről,
-  hát inkább ennek egyféle, sajátos 
ellenkezője van inkább jelen. S az a 
tapasztalat, feltevés alakult ki bennem 
mint olvasóban, hogy éppen ez az alkati, 
fatális, sajátosan „szent” őrizkedés bármi 
szándékosságtői, előre eltervezettől,
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ugyanakkor mély tiszteletben tartása, 
alázatos szolgálata a „belső” (egyben 
holmi „vis maior”) késztetésnek, ellent- 
nem-állás semmi efféle kísértésnek, 
tehát ez a sajátos műhely, a fúró-faragó 
művész legfőbb erőforrása. Erőforrás és 
egyben legsebezhetőbb pont, Achilles- 
sarok is. Úgy vélem, innen valók a 
műhelyforgácsok -  meg a legsikerültebb 
remeklések egyaránt. Ezért könnyen 
lehet, hogy ha valaki nem az egészet 
látja, hanem ötletszerűen egy-egy 
részlettel találkozik, akkor nem fedezi fel 
önmagának az életmű lényegét. Esetleg 
félreismeri. (Ez a kockázat természetesen 
szinte minden oeuvre esetében létezik. De 
adott esetben mintha fokozott esélyként 
merülne fel.) Rendkívül egyenetlen ez az 
életmű. Az egyes darabok mindegyike az 
egészért van. Ahogyan ezt éppen adott 
pillanatban tenni képes. Főszereplő maga 
a műhely. A lankadatlan működés.

„.. .én egyedül az emlékkészletem utánfu
tók: annak karbantartására van gondom” 
-  olvashatjuk egy helyütt. S meg is okol
ja, miért teszi ezt: „...szerencsére nincs le
zárt kor, ilyen értelemben lezárt élet sem; 
amíg valaki valaha még saját eleven mi
voltának pillanataiba emeli az egykor élő
ket, minden feltámad és folytatódik”.

Ebben a szellemben olvasható és olva
sásra érdemes ez az életmű.

Árkossy István: Örökmozgó

„Mit látsz
egy íróasztalon?”
Papírt. Teleírtat, ürest, firkákat, fecni

ket, sok-sok türelmetlenül, dühösen össze
gyűrt szemetet. „Készárú”, összedobált 
eszközök, és sok-sok lom, lom, lom. Rom. 
Mint minden műhelyben. Egy műhely
ben, egyben a sok közül. A levegőben fe
szültség, némi, kétes öröm. Kétségek szo
rongató halmaza.

„íróasztal.” Lehet ez „térdre szorított 
papír”, notesz. Cédulára, cetlire, papírszal
vétára, sajtpapírra, villamosjegyre, árcé
dulára, rongyfoszlányra sebtiben feljegy
zett, elmosódott szavak helye. Vonaton, 
vendéglőasztalnál, félálomban. Nyirkos 
kufsteini börtönben, aradi vesztőhelyen, 
világháborús lövészárokban, vagonban, 
munkatáborban. (Csak egy-egy Kazinczy 
Ferenc, Leiningen-Westerburg Károly, 
Radnóti Miklós, Wittgenstein, Variam

Salamov kell hozzá.). Ilyen „íróasztalok”- 
mellett „ülnek” Lászlóffy Aladár világá
nak megidézett, végtelen sorban mene
telő tagjai, tanúi. Saját létünk, múltunk 
tanúi.

Mit látsz egy íróasztalon? Egy olyan
fajta íróasztalon, mint amilyen Lászlóffy 
Aladáré? Többek közt „tükröt” is. Tükröt 
önmagadról, a világról, a világodról. A vi
lágról: mint történelemről, mint a törté
nelem állandó tanulságairól és tanulság- 
talanságairól. Az állandó csatáról, hogy 
az előbbi legyen a győztes. Állandó ütkö
zet, akkor is, ha nem bunkó, ágyú vagy 
karabély atombomba a fegyver, hanem 
csupán egy toll. Az íróasztalánál feszül
ten gondolkodó tudja és átéli, hogy „... 
az igazi történelem a sejtjeinkbe, a refle
xeinkbe ivódott emlékezés; nem könyvből 
tanuljuk, hanem a vérünkbe köti valami 
titkos hemoglobin.”

Lászlóffy Aladár íróasztalán (mint 
minden valódi felelős alkotó ember szelle
mi műhelyében) „az ember” maga a „csa
tatér”, az ember, mint „egy nevetségesen 
vékony agykéreg”. Az ember, aki maga 
„a természet emberré formált darabja”, s 
aki igazán csodálja ezt a történelmi cso
dát. S aki azt is tudja, hogy „ezt a kiküz
dött csodát nem lehet birtokolni, csak újra 
kiküzdeni, minden nap, minden órában, 
minden másodpercben”. Aki tudja, hogy 
minden „tett, a legbanálisabb is, döntés és 
választás ebben a harcban, s minden dön
tésünk a Neander-völgyig visszamenőleg 
igazolja a csodát vagy a csoda kudarcát, 
az emberséget vagy az embertelenséget.”

A költői világban vízióként:

Galilei álmodja ezt a hadsereget.
Különben egyenként ülnek pislogó
Lámpáknál, s időnként orrukon
megigazítják a pápaszemet. És
békésen hatalmasok.
(Vivat Academia. 1999. 79-80. Első köz

lés: 1976.)

Mi az, ami „műalkotás”, mi az, ami 
„kész” -  (mindig, csak idézőjelben kész)?

Képlet. Esetleg képletsorozat. „Mo
dell.” Lehet modell vázlata vagy csak 
egy-egy apró jel, elmosódott vonás, s.o.s. 
a családnak, akárkinek, aki megtalálja, 
az embereknek. „Modell”: az életjel, az 
élniakarás, az emberi lét, az emberség 
modellje.

Képlet, modell: az emberi tudat, az agy, 
az eszmélet netalán utolsó pillanatainak 
élet-, tartás-, etikamodellje. Üzenet az 
élőknek. Az utódoknak. Az utókornak.

Üzenet: „még vagyok”, „még vagyunk”. 
Legyünk. S ne vegetatív lényekként le
gyünk, hanem kétlábon álló, tudatunk
ban, felelősségünkben, erkölcsi tartásunk
ban is „Embertartásban” állva. „Állva”, 
akkor is, ha két vállra fektettek; ha négy 
lábra kényszeríttetek, ha földön, padlón 
rugdosnak, ha nyomban felhúznak, kite
rítenek „Kiterítenek úgyis.” DE, amíg írsz, 
amíg a helyeden vagy, amíg a magad mű
helyében teszed, amit tudsz, amíg gon
dolsz, amíg őseidre, utódaidra gondolsz -  
addig nemcsak „vagy”, hanem emberként 
lélegzel.

Ennyi a költő „világa”, világának üze
nete.
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[...] „Nem bírom ki napló nélkül. Ki-kiforr belőlem 

egy-egy szóban a szenvedés”
Csomópontokat keresve ebben a rendkívül gazdag 

és színes szellemi és érzelmi életfolyamatban, eló'ször 
a negyvenes évek elejénél kell elidó'znünk. Fontos tud
ni, hogy Németh László többször is hosszasan írt ön
életrajzot, visszaemlékezéseket, önpályaképet -  ezek 
800 könyvoldalon mind megjelentek a 2002-ben ki
adott Magam helyett két kötetében azaz a mostani 
vallomáskötet az innen lepattanó szikrákat (parazsa
kat) tárja elénk. A maguk fényességében és perzselő 
szenvedélyességükkel. Nem mintha a harmincas évek 
nem teremtettek volna nehezen elviselhető feszültség
vonulatot Németh László életében. (Ha föllapozzuk La
katos István életműkronológiáját, erről percek alatt 
meggyőződhetünk.) De a negyvenes évek eleje még en
nél is nyomasztóbb Németh életében: a szerep és mű 
együttes visszahatása miatt (Kisebbségben, Szárszói 
beszéd) először kell szembesülnie igazán a több irányú 
elszigeteltséggel, a „kirekesztettséggel”. Mindezen 
szenvedéseket tetézi Kata kislánya és az őszintén sze
retett Móricz Zsigmond halála, valamint a debreceni 
professzorrá levés kudarca. A háborús állapotokról 
nem is szólva. A harmincas évek keserveit azonban 
még úgy-ahogy fölszívta az önmagába vetett töretlen 
hit ereje és a cselekvés lendülete: az összességében si
keres (és nagy jelentőségű) Tanú-korszak abszorpciós 
önvédő mechanizmusa. Időben ez után azonban meg
gyengül, megroppan ez a mechanizmus. (Jellemző moz
zanat, hogy 1938 márciusában bár „nagyon megvisel
te” a Villámfénynél című színdarabjának a Nemzeti 
Kamara-beli bukása, viszonylag könnyen napirendre 
tudott térni a történtek felett.)

Jelentős tónuskülönbség is van a negyvenes évek 
előtti, majd az utáni vallomásokban, önéletírás-rész
letekben. A negyvenes évek elején a beszorított, a sok
szor tehetetlen ember haragos, indulatos lázadásait 
konstatálhatjuk. Ennek minden velejárójával, horda
lékával együtt. Nemegyszer teátrális, sőt szenvelgő. 
Miként a tehetetlen emberek általában. Pontosan fo
galmaz: valóban „kiforr” belőle a szenvedés. „Lassan 
minden út bezárul előttem.” [...] „Ha még három-négy 
évet élhetnék [...]”, „bennem alakult ki a helyes ma
gyar közérzet, a félszázadra -  az egész elnyomásra 
-  szóló program”. „Szinte kíváncsian várom a légitá
madásokat, tudom-e majd ágyúdörgés közben is kíván
ni, ami ma szinte paradicsomi megoldásnak tűnik fel: 
az egész családommal a romok alatt maradni.” „Én 
négy éve tudom, hogy akármi lesz a háború vége, pusz
tulnom kell.” „A szenvedéseim: ez volt a fő művem.” 
1942-re is jut egy színházi bukás: a Cseresnyésé. De 
mennyivel fölfokozottabb ez a reagálás, mint pár év
vel korábban a Villámfénynél esetében. Most hossza
san „naplózik”, minden keserűségét leírja, hogy aztán 
megállapítsa: „hogy gyűlölnek”. S még előbb: „Lassan 
minden út bezárul előttem”.

Mindezek a robbanássorozatok nem teszik azonban 
semmivé a megnyugvás, a derű keresésének az ösztö
nét. Ezt mindenkor az életmű egy-egy szeletébe (majd 
később egészébe) kapaszkodva tudja föléleszteni. 
„Európába fúrni (s nem másolni) bele a magyart, úgy, 
hogy az európai küldetés egyszersmind belső átkeresz- 
telkedés, a társadalom megtisztulása is legyen: ez fű
tött engem szemmel láthatóan minden írásomban.” S 
föl-föltűnnek a nagy ideák: a szellemi család, a megvál
tás, az üdvözülés, az önfeláldozás. [...]

Monostori Imre: „Az ember célja mégiscsak az 
üdvözülés”. Forrás, 2007. 6. szám.
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STRAVINSKY 125 
Klasszikus-e a neoklasszikus?

A visszapillantás a nagy elő
dökre a romantikus zene vív
mánya volt. A kezdés Beetho
ven nevéhez fűződik: tudatosan 
nyúlt a FÚGÁhoz mint szim
bólumhoz és ezzel együtt a ba
rokk stílus újraéléséhez. A ro
mantikusok már neo-stílusként 
élik meg az immár visszafordu
lásnak számító „áttűnéseket” 
egy déja ow-zenében. De igazán 
csak a 20. század tízes éveiben 
válik általánossá a büszkén vál
lalt (felvállalt!) neoklasszikus 
eszme. Prokofjev indítja a sort 
az ú.n. Klasszikus szimfóniájá
val. Haydn világát idézi meg mo
dern zenei köntösben és még ab
ban is reménykedik, hogy ha 
idővel megkedvelik a művét, 
népszerűvé válik, akkor talán 
még valóban klasszikus is le
het. Reménye bevált: a szimfó
nia a 20. század egyik legismer
tebb, legsikeresebb művévé vált, 
modern klasszikus remekké. A 
JÁTÉKból stílus lett vagy leg
alábbis annak látszata. A múlt 
században kétszer is fellángolt a 
neoklasszikus eszme a zenében: 
először a 30-as évekbeli remek
művekben Stravinsky, Prokofjev, 
Orff és egy kicsit később Bartók 
művei fémjelzik a fejlődés irá
nyát. A második fellángolásra a 
80-as években került sor, majd 
minden nagy zene-megújító egy 
kicsit „visszalépett a klasszi
kus ideál felé.

Nagy kérdés, hogy ezek a mű
vek valóban a klasszikus rend 
zenei megkeresései vagy külön
böző maszkok egy egyszerűbb 
zenei nyelvezet felvállalására, 
a neoklasszikus (neobarokk, 
neogregorián, stb.) megjelölések 
csak amolyan segítő, magyará
zó fogódzók a jelenség megérté
sében. Stravinsky 1927-ben szük
ségét érezte, hogy hozzányúljon 
ehhez a friss tabu-témához. Rö
vid írásának figyelemreméltó cí
met adott: AVERTISSEMENT. 
A benne foglalt gondolatok több
nek számítanak egyszerű figyel
meztetésnél-. magát a jelenséget 
kérdőjelezik meg. Egyáltalán 
lehetséges-e ÚJKLASSZICIZ- 
MUS? Már első mondata is rend
kívül lényegre törő megállapí
tás: „Sok szó esik manapság a 
visszatérésről a klasszicizmus
hoz, a neoklasszikus rovatba so
rolva azokat a műveket, amelyek
ről úgy vélik, a klasszikusnak 
mondott művek hatására íród
tak”. Jelentőségteljes Stravinsky 
szóhasználata: „neoklasszikus
rovat”, „klasszikusnak mondott 
művek”. Látható, hogy erős fenn
tartásai vannak a névhasználat

tal kapcsolatban éppúgy, mint 
a lényeggel. így folytatja: „Vajon 
a múlt alkotásainak nyilvánva
ló hatását mutató művek közül 
a figyelemre méltóak nem ás
nak-e mélyebbre az úgynevezett 
klasszikus nyelvezet egyszerű 
utánzásánál? A nagyközönség 
és vele együtt a kritika látható
lag bizonyos úgynevezett klasszi- 
kus-zenebeli technikai eljárások 
felületes benyomásainak regiszt
rálására szorítkozik.” A modern 
zene nemcsak a témát vesztet
te el, de a formát is, nemcsak 
atematikus zenét produkált, de 
forma nélküli hangzásfolyamato
kat is. A szerves rendet matema
tikai képletek alkalmazásában 
véltük, véljük felfedezni. De ez 
zenén kívüli elemek zenébe tola
kodását segítette elő. Stravinsky 
írja: „Önmagában semmi (pél
dául a zenében egy téma vagy 
ritmus) nem elegendő anyag a 
művész számára egy mű megal
kotásához. Nyilvánvaló, hogy 
az anyagnak szerves rendbe 
kell illeszkednie, amelyet, mint 
minden művészetben, a zené
ben is formának nevezünk. Min
den nagy művet ez jellemzett -  
a dolgok összefüggése, az anyag 
és szerkezet összefüggése: ez az 
összefüggés az egyetlen szilárd 
elem, mert rajta kívül minden 
megfoghatatlanul egyéni -  a ze
nében zenén kívüli. Stravinsky 
több írásában, nyilatkozatában, 
megjegyzésében utal a FOR
MÁRA: „Arra a következtetés
re jutottam: ha a súlypont a for
mában, mint a mű kizárólagos 
érzelemkeltő hordozójában rej
lik, ha a formába a szerző annyi 
kifejezőerőt ad, hogy a fölösleges
ség érzete nélkül további erő (pél
dául az előadó személyes hajla
ma) nem adható hozzá, akkor a 
zeneszerző tekinthető zenei érzé
sei egyetlen interpretátorának, 
és az, akit interpretátornak ne
veznek, kivitelezővé válik.” 

Stravinsky FORMÁN nem for
makereteket, előre eltervelt zenei 
architektúrákat ért: a formát a 
zenei anyag meghatározta, létre
hozta eredménynek tekinti. Az 
interpretátort pedig a forma meg
valósítójának és nem értelmező
jének. „Az anyag különbözősége 
szabja meg a forma különbözősé
gét. Márvánnyal nem ugyanúgy 
dolgozunk, mint kővel.”

Stravinsky után újra kell gon
dolnunk mindent, amit eddig a 
zenéről a 20. század örvénylésé
ben vallottunk: A ZENE CSAK 
A ZENE RÉVÉN ÉRTHETŐ 
MEG.
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Októberi évfordulók
1 -  120 éve született Pieter Nicolaas van Eyck holland költő
2 — 100 éve halt meg Békefi Antal író

160 éve született Francisc Hossu-Longhin román író 
3 -1 1 0  éve született Louis Aragon francia író 

50 éve halt meg Szabó Lőrinc 
4 -  220 éve halt meg Cornides Dániel irodalomtörténész 

210 éve született Jeremias Gotthelf svájci író 
400 éve született Francisco de Rója Zorilla spanyol drámaíró 
135 éve született Schöpflin Aladár kritikus

5 -  110 éve született Csűrös Emília írónő
85 éve született Kiss András romániai magyar történész 
90 éve született Szabó Magda

6 -  60 éve halt meg Finta Zoltán költő
7 — 150 éve született Ferenczi Zoltán irodalomtörténész 

70 éve halt meg Komáromi János író
8 -  40 éve halt meg Che Geuvara argentin író
9 -  20 éve halt meg Baránszky-Jób László irodalomtörténész 

460 éve született Miguel de Cervantes Saavedra 
spanyol író
40 éve halt meg André Maurois francia író

10 — 70 éve halt meg Paul Vaillant-Couturier francia író
11 -  120 éve született Pierre-Jean Jouve francia költő
12 -  80 éve született Békési Ágnes műfordító
13 -  80 éve született Gulyás János író

210 éve született William Motherwel skót költő
14 — 230 éve született Costache Conachi román költő

190 éve született Theodor Storm német író
15 — 185 éve született id. Ábrányi Kornél író

110 éve született Ilf orosz író
400 éve született Madaleine de Scudéry francia írónő

16 -  40 éve halt meg Marcel Aymé francia író
80 éve született Günter Grass német író 
100 éve született Roger Vailland francia író

17 -  110 éve született Stefana Velisar-Teodoreanu román írónő
18 -  230 éve született Heinrich von Kleist német író

460 éve született Justus Lipsius holland filológus 
100 éve született Mihail Sebastian román író

19 -  400 éve halt meg Sebastian Grabowiecki lengyel költő
20 -  235 éve született Samuel Coleridge angol költő

160 éve halt meg Édes Gergely költő 
90 éve született Gajdos Tibor délvidéki író 
135 éve született Cincinat Pavelescu román költő 
150 éve született Tóth Béla író

21 -  160 éve született Carl Edvard Brandes dán író
340 éve született Cserei Mihály történetíró
160 éve született Giuseppe Giacosa olasz drámaíró

22 — 120 éve született John Reed amerikai író
23 -  80 éve halt meg Alexander Bernát filozófus

240 éve született Benjamin Constant francia író 
135 éve halt meg Théophile Gautier francia költő

24 -  270 éve halt meg Martino Radicati di Passerano
olasz költő

25 — 185 éve született Dux Adolf író
26 — 40 éve halt meg Dormándi László író
27 -  120 éve halt meg Kari Goedeke német irodalomtörténész
28 -  420 éve halt meg Giovanni Maria Cecchi olasz író 
29-110 éve halt meg Henry George amerikai író
30 -  60 éve halt meg Hans Bohatta osztrák filológus

85 éve halt meg Gárdonyi Géza
31 — 70 éve halt meg Ralp Connor kanadai író

80 éve született Galsai Pongrác író 
150 éve született Axel Munthe svéd író

S c h u b e r t
VÍZSZINTES
1. Franz Peter Schubert (1797— 

1828) német zeneszerző dala. 13. 
Művét létrehozó. 14. Akrobatái ug
rás. 15. Tupoljev gépe. 16. Sovány ló. 
18. Francia magazin. 19. Baranyai 
község. 21. A sivatag „hajója”. 23. 
Acél, románul. 24. Hócsalán. 26. A 
bolgár pénznem. 28. Magam. 29. Tol
nai község. 31. Matematikai egyen
letszabály. 34. A zoo bejárata! 35. 
Csendes kaliba! 37. Nap, latinul. 38. 
Helyrag. 39. Csillagászati talppont. 
41. Hosszmérték. 43. Előadó, rövi
den. 44. József Attila verse. 46. Tün
dér ... (Szabó Magda). 47. Alpár bece
neve. 49. Ruhaanyagot méretre vág. 
51. Sérülés. 52. Kártyajátékban fél
re te tt lapok. 54. ... Koberidze, grúz 
filmszínész. 56. -vá, -... 57. Magyar 
férfinév. 59. Lenti helyre taszít. 

FÜGGŐLEGES
1. Döntést hozó. 2. Vonatra ülő. 3. 

Gyakori igevégződés. 4. H ot..., gyors

étel. 5. Kisbabát táplál. 6. A dinamit 
feltalálója (Alfred). 7. Rég élt előd. 8. 
Hiszen (népies). 9. Francia zeneszer
ző (Édouard). 10. Pálcát tör fölötte. 
11. Ezen a helyen (népies). 12. Pári
zsi karácsony! 17. Mókus (régies). 
20. Szappanmárka. 22. Ebédelés. 
25. Füzet, elavult szóval. 27. Elemi 
parány. 30. Filmszínész (Alan). 32. 
Valamennyi ideig létezik. 33. Lőfegy
ver. 36. Fanyar gyümölcs. 38. Ügybe 
avat. 39. gyújtóbomba. 40. Hevesen 
lóbáló. 42. Ősvezér. 43. Vásik (népi
es). 45. Arab állam. 47. Schubert dal
ciklusa. 48. Tömegesen pusztító. 50. 
Labda, angolul. 53. Lapos konyhai 
edény. 55. Elöl ráemel! 58. Nomen 
nescio, röviden. 60. Morzehang.

BOTH LÁSZLÓ
A H elik on  17. szám ában kö

zölt Beethoven című rejtvény meg
fejtése: Athene romjai; István k i
rály.
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