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Búcsú Létay Lajostól
Elment hát ő is, Létay Lajos. A nyolc

vannyolcadik évét taposta, rég ideje 8 
volt Kolozsvár legidősebb magyar költő
je, a soros „nagyöreg”. E hosszú életidő
ben micsoda korfordulóknak, hányféle 
világválságnak lehetett tanúja?...

Valamikor az 1920-as évek végén, 
vagy talán a harmincasok elején ke
rült be szülőfalujából, Aranyosrákosról 
Kolzsvárra. A lexikonok csak a ma
gasabb iskolái színhelyét tartják szá
mon: az Unitárius Kollégiumot, ahol 
1939-ben érettségizett, s a Ferenc Jó
zsef Tudományegyetemet, ahol 1944- 
ben szerzett magyartanári diplomát. 
A negyvenes évek második felében a 
Brassai gimnáziumban tanított, éle
tének erről a korszakáról idős koráig 
szívesen mesélt. Az ötvenes évek ele
jén szerkesztette az Irodalmi Almana
chot, volt belső munkatársa a Dolgozó 
Nőnek, majd dramaturgja a Sétatéri 
színháznak, hogy végül 1956 májusá
ban „egy életre” az Utunk szerkesztősé
gébe kerüljön, ahol aztán hetveneszten- 
dős koráig „mívelje” az erdélyi magyar 
irodalom javát. Az pedig külön rekord
nak számíthat, hogy 1958 decemberé
től 1989 karácsonyáig, vagyis bő har
minc éven át főszerkesztője volt az 
Utunknak, s ezzel a teljesítményével, 
úgy hiszem, a közel kétszáz esztendős 
magyar folyóirat-kultúra történetében 
egyedül áll. (Ezen évtizedek alatt a he
tente megjelenő Utunk több mint 1700 
száma került az olvasók elé — ma elkép
zelhetetlenül magas példányszámban.) 
Közben micsoda megpróbáltatások... 
Az ötvenhatos magyar forradalmat kö
vető megtorlások végigsöpörnek Erdé
lyen is, számos író és művész (főként 
fiatalok) pályája törik ketté, s ezt igen 
megsínylik a kultúránk intézményei 
is. Hanem újabb tucatnyi esztendő múl
tán (úgy 1967-68 tájékától?) megint 
olyan „szakasz” kezdődik, amikor ma
radandó értékek születhetnek. Ekkora 
ő már mindenki Lajos bácsija, mókás 
kedvében így hívja őt még Kós Károly 
is. Az, hogy az általa vezetett folyóirat

oldalain ifjú költők, prózaírók s kritiku
sok több raja is sikeresen indulhatott, 
számára nem kis elégtételt jelentett.

Volt ugyanis benne valami furcsa 
visszafogott rezignáció amiatt, hogy 
ő maga eközben egyre kevesebb saját 
verssel jelentkezhetett. (Összesen hat 
kötetnyi verset, két kötet vallomásos 
rövidprózát és hat kötet gyermekver
set hagyott reánk.)

A hetvenes évek második felétől az
tán a „létezett” szocializmus kultúrpo
litikájának húzdmeg-ereszdmeg tánc
rendje szerint újra szűk esztendők 
köszöntöttek reánk. Akkor immár 
fedeznie is kellett fiatalabb kollégá
it ahhoz, hogy körülötte szerkesztők
ként néhányan megmaradhassanak. 
A helybenmaradás végül nagyobb 
vakmerőségnek számított, mint az 
útrakelés...

Az örökké elegáns, egyenes léptű, 
törékeny kicsi ember eközben rezze- 
netlen arccal tűrt el megannyi hán
tást; s elhallgatta, mi több, titkolta 
vállalásait.

...Megmaradni, túlélni. Menteni 
a maradék kultúrintézményeinket. 
Hogy mi végre? S hogy mindezért mi
lyen árat fizetünk? -  úgy hiszem, soha
sem tette föl magának ezeket a kérdé
seket. Ugyanakkor abban sem látszott 
reménykedni, hogy a végül már negy- 
venakárhány esztendeje tartó túszálla
potból valaha is szabadulni fogunk.

Ám miután ez megtörtént, a kilenc
venes években -  mint ki fájó adósságot 
törleszt -  egyszerre csak, akár ifjú korá
ban, elkezdte ontani a verseket. Megpró
bált egyszer még fölébe kerekedni vala
ha vágyott messzeségnek, múló időnek.

Búcsúzóul hadd tanúskodjanak er
ről alábbi sorai:

A parkon jeges szél csap át, 
tépi a gránátalmafát, 
viszi a sung-fu levelét, 
milyen kevés tízezer év.
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HELIKON
POMOGÁTS BÉLA

Magyar mérleg
(Cs. Szabó László esszéiről)
(folytatás előző számunkból)

A háború után
A kép, amelyet Európáról alkotott, pon

tos és részletes volt, egy Baedeker, egy 
múzeumi katalógus sem lehetne különb, 
a sok kicsiny részletből összerakott moza
ikot mégis egy látomás fogta egységbe, 
Cs. Szabó László európai tablójának ez 
a személyes vízió adta meg az értelmét. 
Az ő Európája annak a kultúrának a 
klasszikus földje volt, amelynek a görög
latin antikvitás, a kereszténység, a hu
manizmus és a felvilágosodás adták a ka
rakterét. Ebben a, fájdalom, mindinkább 
virtuálissá váló Európában kereste a ma
gyarság helyét és hivatását, és a régi 
Erdélyt is azért becsülte igazán, mert an
nak arcán is a virtuális Európának a je
gyeit ismerte fel. Mind aggodalmasabban 
tanulmányozta azt a huszadik századi 
Európát, amelyet különféle diktatórikus 
ideológiák kívántak kísérleti terepnek és 
befolyási övezetnek felhasználni. Különös 
nyugtalansággal vette tudomásul, hogy 
Közép-Európa, amely a maga Magyar, 
német-osztrák, cseh és lengyel kultúrái
val valaha ennek a virtuális Európának 
egyik műhelye és otthona volt, miként 
halad a teljes szellemi szétesés -  ma így 
mondanánk: a „harmadik világbéli” lét -  
felé.

Ez a szétesés az Osztrák-Magyar 
Monarchia bukásával kezdődött meg, 
és a második világháborúval: a német, 
majd orosz megszállással vált teljessé, 
hogy következtében már csak az egyko
ri közép-európai régió romjai maradja
nak. Ezeken a romokon próbált helytáll
ni, amíg tehette, Cs. Szabó Lászó is. A 
német megszállás után munkatársaival 
-  Ortutay Gyulával és Örley Istvánnal 
együtt -  elhagyta a rádiós munkahe
lyét, először Balatonföldváron, majd Bu
dán bujkált. A háború után ő is szerepet 
vállalt az ország újjászületni látszó életé
ben: 1945-ben a Képzőművészeti Főiskola 
újonnan alapított művelődéstörténeti tan
székének vezetője lett. 1946-1947-ben fél 
évet Nyugat-Európában töltött, 1947-ben 
Rómába látogatott. 1946-ban jelent meg 
Két part című esszékötete, 1947- ben pe
dig Márvány és babér című antológiája, 
ez a munka az Itáliáról szóló költői mű
vekből adott közre bőséges válogatást. 
Személyes hangú esszéiben elvesztett 
barátainak -  Szerb Antalnak, Hevesi 
Andrásnak, Örley Istvánnak, Radnóti 
Miklósnak -  állított emléket, illetve az el
pusztult európai városok történelmi múlt
ját és művészi hangulatát idézte fel. Min
den veszteség és pusztulás ellenére is 
bízott az európai kultúrában, ennek a kul
túrának az egyetemes jelentőségében és
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megtartó erejében, erről a bizalmáról ta
núskodnak ekkori írásai.

Megbecsült helye volt az újjászülető 
magyar szellemi életben, ennek ellenére 
nem látott lehetőséget arra, hogy munká
ját azoknak az eseményeknek a jegyében 
végezhesse tovább, amelyeket korábban 
képviselt. 1948 végén tanulmányútra 
Olaszországba utazott, majd 1949 febru
árjában egy hazulról érkezett figyelmez
tetés hatására (ez a kommunista hatalom- 
átvétel várható következményeit jelezte) 
az emigrációt választotta. Kezdetben Ró
mában és Firenzében élt, majd 1951-ben 
elfogadva a londoni rádió meghívását, 
Angliában telepedett le. A BBC magyar 
adásának munkatársaként dolgozott, 
emellett emigrációs körökben és találko
zókon tartott előadásokat. írásai az Új 
Látóhatárban, a Katolikus Szemlében 
és az Irodatmi Újságban láttak napvilá
got. 1958-ban felvette az angol állampol
gárságot, 1972-ben vonult nyugalomba. 
1953-ban Rómában jelent meg Magyar 
versek Aranytól napjainkig című antoló
giája, 1955-ben ugyancsak Rómában Ir
galom, majd 1979-ben Münchenben Vérző 
fantomok című elbeszéléskötete. Útiraj
zait Téli utazás (München, 1956), Halfe
jű  pásztorbot (London, 1960), A nyomo
zás (Osló-Bécs 1966), Hunok Nyugaton 
(München 1968) és Római muzsika (Mün
chen 1970) címen jelentette meg. Félszáz 
ének és egy játék (München 1959) és Pokol
tornác (London, 1974) címmel verseit, il
letve prózaverseit, A gyanútlanok (Bern 
1976) címmel hangjátékait, Két tükör 
közt (Bern 1977) címmel írókkal folyta
tott beszélgetéseit adta közre. Irodalmi 
tanulmányai és művelődéstörténeti esszéi 
Ország és irodalom (Brüsszel 1963), Száz 
arany esztendő 1760-1860 (London 1972) 
és Petőfiék (München 1973) címmel kerül
tek az olvasó elé. Önéletrajzi írásait és in
terjúit Hűlő árnyékban (Bern 1982) cím
mel rendezte sajtó ala.

Em igráció  
és hazatérés
A hetvenes években vetődött fel elő

ször valamelyik könyvének hazai meg
jelentetése. 1980 tavaszán a Nagyvilág 
adott helyet Dickens Napló című na
gyobb esszéjének, majd az év őszén Bu
dapestre látogatott s a görög kultúráról 
előadást tartott egykori munkahelyén, 
a Képzőművészeti Főiskolán. Ezután há
rom egymást követő esztendőben is Ma
gyarországon járt, beutazta az országot, 
kapcsolatot teremtett az irodalmi és mű
vészeti élet képviselőivel. Életével és mun
kásságával több interjú ismertette meg a

hazai közönséget: 1980-ban a Jel-Kép cí
mű telekommunikációs szemle, 1981-ben 
a Vigilia és a győri Műhely, 1983-ban a 
Kortárs közölte ezeket a beszélgetéseket. 
1982-ben a Gondolat Kiadónál látott nap
világot Alkalom-Esszék irodalomról, mű
vészetről, majd 1985-ben a Magvetőnél 
Őrzők című tanulmánykötete, 1983-ban 
ugyancsak a Magvető adta közre Közel 
s távol -  Összegyűjtött elbeszélések 1948- 
1981 című könyvét. Azóta majdnem mind
egyik emigrációban írott könyve megje
lent idehaza.

Cs. Szabó László a politikai körülmé
nyek radikális megváltozása következ
tében választotta az emigrációt, régeb
bi művei azonban elárulják, hogy az 
önkéntes száműzetés lehetőségével már 
korábban számot vetett. Levél a bujdosó
hoz című írásában, amely Márai Sándor 
egy párizsi utazása alkalmából szüle
tett, már az önkéntes száműzött sajátos 
sorshelyzetén meditált: „Több ezer éves 
családból származik. Thébai királyfiak
tól ered a nemesi ág: a politikai számkive
tett. A plebejus vonal kevésbé hősies, de 
éppen olyan régi s jóval veszedelmesebb. 
Ez a tanult bujdosó. Az önkéntes szám
űzött mintaképe s szellemi elődje. Ó e 
második hagyomány képviselőjének érez
te magát, midőn Itáliában az emigráci
ót választotta: a szellemi munka teljes 
függetlenségére vágyott, s visszatekint
ve három évtizedes külföldi tartózkodá
sára, úgy látta, hogy ezt végül is londo
ni magányában sikerült elérnie. Ennek 
a függetlenségnek a jegyében ítélte meg 
a hazai politikai eseményeket, de az 
emigrációs tapasztalatokat is, amelyek
ről gyakran ironikus elutasítással nyi
latkozott. írói munkássága mindenkép
pen azt mutatja, hogy mélyen átélte és 
őszintén fejezte ki az emigráció tapaszta
latait, s számot vetett az idegenben élő 
magyar író helyzetének mind előnyeivel, 
mind hátrányaival.

*
Énekek,
prózaversek,
elb eszélések
Az emigrációs lét szellemi megpróbál

tatásairól adott számot verseiben, az ál
landó hiány, a mindenkori búcsú közérzet
ét szólaltatva meg. Nem csak ifjúságától 
búcsúzott és nem csak a hazai kultúra él
tető közelséget hiányolta, fájdalmas be
nyomást gyakorolt rá a nyugati civilizáció 
huszadik századi válsága is. Verseinek, 
szóljanak személyes gondokról vagy az 
európai művelődés megpróbáltatásairól, 
egyaránt elégikus dallama van

Könnyet ne könnyel, bút ne búval olts, 
ne nézz te képet s ne tanulj nevet, 
festőnevet, mert jobb annak, ki gyors 
cserével most falut s festőt feled.

Egy volt a tét: hazád s a Napnyugat, 
együtt nyeli a fölvert vízfodor.
De rossz a szél! új holtakért ugat 
s a szívünk folyton válást gyakorol.
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Meddig s kikért még, mennyi kellenék? 
Hol Kölcsey s hol Dante született, 
palánk, külső vár, végső menedék 
mind elmerül a kéményfüst megett

(Még egy búcsú)
Hasonló élményekről tesznek tanúsá

got prózaversei, amelyek egyaránt merí
tenek a mitológiából és a modern bölcse
leti gondolkodásból, s egyforma erővel 
idézik fel az ifjúság boldogabb emlékeit 
és költőjük mai gondolatvilágát. Ezt a vi
lágot fájdalmas szkepszis jellemzi, igaz, e 
szkepszist a nyugati kultúra humanista 
hagyományai iránt érzett ragaszkodás el
lensúlyozza. Semmi című költeményében 
a magány szorongató érzése és az embe
ri erőfeszítések hiábavalóságának tuda
ta uralkodik, csak a befejező sorokban 
villannak fel a megnyugvás halovány fé
nyei: „semmi, csak az öröm, hogy itt voltál 
nyomtalanul s szétszórt, szikrázó hamvad
dal játszik a közönyös tenger”. Meddő nap 
című prózaverse ugyancsak személyes ér
telmű elégia, a hontalanság fájdalmát pa
naszolja: „Vereségem, száraz lángoszlop, 
ciprus Lucifer, te kezdted el hajnalban ős 
tagadásoddal, az elemek neked szolgáltak 
egész nap. Ég bennem a nap, meddő szégye
ne dúl még, de növeszt is az emlék, homlo
kom vívódva ádáz harcban a versért ha
rangtornyokig ér már s hontalan kezemet 
egy ciprus fölé tartom melegedni.”

Az „énekek” és a „prózaversek” több
nyire elégikus és tragikus érzésről hoz
nak hírt, az elbeszélések hozzájuk képest 
kiegyensúlyozottabb világképről tanús
kodnak, olyan világképről, amelynek ala
kításában nemcsak a száműzetés fájdal
ma kap szerepet, hanem az életszeretet, 
az érett bölcsesség, sőt a szellemi fölényt 
mutató irónia is. Cs. Szabó László első 
külföldön írott elbeszélése, az Irgalom 
még a búcsú fájdalmáról, az emigrációs 
lét bizonytalanságáról panaszkodott, ha
bár a száműzetésben várakozó író és utá
na menekülő felesége találkozását meg- 
rendítően költői színekkel festette meg. 
„Másfél éve nem látták egymást -  olvas
suk -, s azt hitték, hogy a sohából nem 
lesz már valaha: ki-ki megkeresi magá
nos sírját Európa két felén. Odaveszett 
mindenük, a férfinak egy fiókra való hol
mija volt Firenzében, az asszonynak ez a 
koffer, amelyet egy bolhás kuvasz szagol
gatott az asztallábnál. S előttük Olasz
ország, ezer kilométer hosszúságban. S 
az országban több ezer rendőrőrszoba 
Gradótól Szicíliáig. Lejáró tartózkodá
si engedélyek, könyörületi meghosszab
bítások, kétmillió munkanélküli, másik 
kétmillió alkalmi munkás, apadó mene
külttáborok, a Genovai- és Nápolyi-öböl 
s az öbölben kivándorlóhajók. Röntgen- 
felvétel. Neki már volt, lesz Annának is. 
Ujjlenyomat az amerikai konzulátuson. 
Neki már volt, lesz az asszonynak is. Ön
életrajz. Kétszáz sorban, száz sorban, öt
ven sorban, csak röviden, röviden! Már 
úgy hangzottak a kicsiszolt rövid élet
rajzok, mint egy-egy prózaköltemény, 
már ritmusuk volt angolul, megvoltak 
angol és amerikai helyesírással, titkos 
rímeket csúsztatott az olasz változatba, 
és stílusgyakorlatból megköltötte franci
ául is. De ezentúl jobb lesz a dolga. Mond

ta a sofőr is. Evett-ivott. S szerette volna 
csodatevő erővel vegighúzni a kezét az 
asszony kővé vált tekintete előtt.” A hon
talanság megpróbáltatásaival több elbe
szélése foglalkozik, Cs. Szabó László ál
talában emigrációjának korai szakaszára 
tekint vissza, sorra idézve fel római (Pót
vizsga), firenzei (Az érme), párizsi (Lé
lekvándorlás) és londoni (Hajótöröttek) 
tartózkodásának vagy látogatásának 
egyszer szomorú, máskor mulatságos 
eseményeit. Az utolsónak említett londo
ni elbeszélés is a száműzetés keserű vi
szontagságairól ad képet: „Hontalanok 
voltak, azaz másodrangú emberek. Sose 
mondták nyíltan a szemükbe, ajándékcso
magokat kaptak tengerentúlról, három 
világrésszel leveleztek, színházi potyaje
gyet nyomtak a kezükbe ‘lelki kenyér
nek, a férfi időnként újraköltötte rövid 
önéletrajzát, s három-négy nyelven világ
gá küldte hivatali papírkosaraknak. S 
mindig volt vetett ágyuk. Hol itt a baj? 
biztatták magukat. Ott volt a baj, hogy 
a rendőrség háromhavonta rájuk szólt, 
hogy menjenek odább! S a részvevő, me
legszívű idegenek a feketekávé után meg
kérdezték, hogy tulajdonképpen mikor 
térnek már haza. Nem töltik otthon az 
idei nyarat? A rendőrségnek csavargók 
voltak, a befogadó népnek kéjutasok.”

A szám űzött 
vallom ásai
A hontalanság és a száműzetés fájdal

mas tapasztalatait ábrázolják történeti 
elbeszélései is: Cs. Szabó már korábban 
vonzódott a múlt emberi viszonyainak 
és hangulatának életre keltéséhez, a tör
ténelmi környezet aprólékosan hiteles 
rajzában időszerű gondolatokat és felis
meréseket fejezett ki. Újabb történelmi 
elbeszélései (Salamon király, Is-Ten, a 
nagy órásmester, Titus beszél) régmúlt tör
ténelmi korok magányos embereit mutat
ják be, akik kényszerű száműzetésben 
vagy bujdosásban töltik életüket. Ezek 
közé az elbeszélések közé tartozik A ke- 
gyenc című nagynovella, amelynek hő
sét némileg Szamosközy Istvánról, a 16- 
17. század fordulójának neves eredélyi 
historikusáról mintázta. Szamosközy 
más erdélyi nemes ifjakhoz hasonlóan 
Pádovában végezte tanulmányait, s ha
zatérve a kalandor külpolitikát folyta
tó Báthori Zsigmond fejedelemtől szétzú
zott „békepárthoz” tartozott. Cs. Szabó 
hősének életútja nem követi teljesen a 
történetíró pályáját: nem tér vissza Er
délybe, önkéntes itáliai száműzetésben 
marad, s onnan figyeli a hazai eseménye
ket. Az elbeszélés eszméje az Erdély örök
sége című szöveggyűjtemény sajtó alá 
rendezése során fogant, szövege még Bu
dapesten készült a végleges távozás előtt; 
a történelmi megpróbáltatások szoronga
tó előérzete, a töprengés a száműzetés 
lehetőségein viszont már a távozás las
san érlelődő elhatározására mutat. így 
lesz az elbeszélésből mintegy „előhang 
a száműzetéshez”, egyszersmind annak 
a meggyőződésnek a kifejezése, hogy a

küzdelmes történelmi korszakok nem 
kedveznek a kultúra ápolásának, s a tá r
sadalmi harcok lerombolhatják a békés te
remtő munka lehetőségeit. A történelmi 
elbeszélések a hazájától távol élő írástu
dó személyes etikájának kidolgozására 
törekednek, ezt a személyes etikát a füg
getlenség és a hűség kettős eszményének 
jegyében teremtik meg, példázatos jelen
tésük arra utal, hogy a saját gondolkodói 
szuverenitását külföldön megtaláló író 
sem szakadhat el szülőhazájának törté
nelmétől, s a független megfigyelő poszt
ján is ragaszkodnia kell a maga nemzeti 
tudatához, kulturális gyökereihez.

Mindez azt mutatja, hogy Cs. Sza
bó László nem az „emigráció írója” 
akart lenni, hanem az egész magyar 
kultúrközösségé, s nem kívánta elfogad
ni az emigráció aktuális politikai esemé
nyekhez kötött gondolkodását, valamint 
gyakorlatát. Ellenkezőleg, elutasító iró
niával szemléli az emigráns politikusok 
naiv képzelgéseit és egymás közötti tor
zsalkodásait. A csere című elbeszélésé
ben a szatirikus irodalom hagyományait 
követve ábrázolja az emigráns politiká
ban dúló személyi és csoportküzdelmeket, 
s metsző iróniával rajzolja meg a szün
telenül egymás ellen intrikáló, önjelölt 
pártvezéreket és botcsinálta államférfi
akat. Sokat mond az írói névválasztás 
is: Tömöri-Huber, Heltai-Huszár, Újlaki- 
Garák és Lohinai Lájtner neve arra a 
politikusrétegre utal, amely felett már 
régen ítéletet mondott a történelem. Ha
sonlóképpen szatirikus jelentése van an
nak a „seregszemlének”, amely Tömöri- 
Huber sajtótevékenységét mutatja be: 
„Jó tucat emlékirat, cikk, nyilatkozat, 
nyílt levél, hozzászólás kelt szárnyra 
müncheni hadiszállásáról, a Regina-szál
lóból. A Szittya Paripák című leobeni kő
nyomatosnak Corvinus néven tudósítást 
küldött az éledő olasz Mussolini-kultusz- 
ról, s a vezetéknevet többször is cserélget
te a hajdani titulussal vagy minősített ke
resztnévvel, ilyenformán -  Mussolini -  »a 
Duce« — »a nagy Benito«; a regensburgi 
keresztény-nemzeti-liberális Szabad 
Hazánkban saját nevén vezércikkel ál
dozott Bajcsy-Zsilinszky emlékének, s 
»eszeveszetten hősi, drága Bandink
nak nevezte; a Szent László Bárdja cí
mű katolikus folyóiratban (kiadóhivatal: 
Würzburg) Prohászka -  az ő szavával él
ve: Álba Iulia liliomajkú lírikusának -  
örök időszerűségét dicsőítette; a Szabad 
Sajtó című liberális párizsi lapban apró 
történeteket említett a »gyermeteg lelkű« 
Szép Ernőről s »az én felejthetetlen römi- 
ző társam«-ról, Hunyady Sándorkáról; 
a Tiborc nevű zürichi folyóiratnak pe
dig megírta, hogy mihelyt hozzájut a 
New York-i sajtóalaphoz, előfizet ötven 
példányukra.” Az elbeszélés állandóan 
szervezkedő főhősét végül Hermész (az 
emigrációs környezetbe illő álnevén: Kő- 
halmi-Hermész László) viszi el magával 
az alvilágba, ahol is az istenek bírósá
ga egy éhenhalt fiatal költőt küld helyet
te vissza az életbe, hivatkozva az önjelölt 
miniszter kedvenc mondására, miszerint: 
„most nem közéleti emberekre van szük
ség, hanem a szellem embereire”

(folytatjuk)
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VÁRI ATTILA

Marionett
Amikor majd teljes sebességgel elhúz a 

piros sportkocsi a löszfalba mélyedt úton, 
a porfelhő' uszálya eltakarja a lemenő na
pot, s ettől a sivatagi homokviharra emlé
keztető kavargástól a táj vöröses glóriát 
kap, Ede nem érez csalódást.

Tudta, várta azt a pillanatot, amikor 
Gina magára hagyja. Megkönnyebbül at
tól, hogy nem kell szorongva lesnie, két
ségbeesetten várnia a bekövetkezőt. Nem 
érez fájdalmat, csak valami olyan mély
séges ürességet, mint amit akkor érzett, 
amikor meglátta a dombok között az om
ladozó házakat, s rá kellett jönnie, hogy 
nincsen egyetlen épen maradt porta, s a 
kutak is elapadtak, nincs víz, amivel meg
itathatná a lovaikat.

Már harmadik hónapja ló vontatta la
kókocsiban éltek. Egy vásáron látta meg 
a citromsárgára festett özönvízelőtti al
kotmányt, s csak azért állt meg, mert ha
sonlót csak filmekben látott addig. Azt 
hitte, az ilyesmi is csak olyan díszletter
vezői ötlet, mint az a sok kellék, aminek 
sem hasznát, sem eredetét nem ismerte.

Lezárta az autóját, s a tömegben, mint 
egy holdkóros, szinte a földre rakott vá
sári pórtékán átgázolva ment, hogy kö
zelebbről is szemügyre vehesse, s amikor 
már mellette volt, akkor vette észre, hogy 
ez nem csupán lakókocsi. Oldalfalának fe
le kettényitható volt. Egyik része rögzí
tett volt ugyan, de a másikat, mint egy 
tetőt, ki lehetett támasztani, s a nyitott 
térben, egy színpadon, zsinórra akasztva 
bábfigurák lógtak.

Mívesen kivitelezett bábok, olyanok, 
amilyeneket csak régi filmekben látott. 
Középkori páncélos vitéz, és almásderes 
falovacska, aranykoronás királylány, és 
hihetetlenül nagyorrú banya, cilinderes, 
frakkos úr, libériás inas, s még annyi, de 
annyi bábú, hogy Ede hirtelen nem is tud
ta megszámolni őket. Talán nem is a moz
dulatlan színházat nézte, hanem a táblát. 
„EGY TÉTELBEN MINDEN ELADÓ”

A kocsi mellett öregasszony ült, mellet
te egy feltűnően szép, farmernadrágot és 
feszes pólót viselő lány. Mozdulatlanok 
voltak, s Ede talán csak azért ment köze
lebb, hogy jobban lássa a lányt, aki, úgy 
tűnt, ehhez a vándorszínházhoz tartozik.

Ede úgy érezte, hogy ez az, amire min
dig vágyott. Egy játékház, kerekeken gör
dülő játékos doboz, ahol úgy álmodozhat, 
hogy minden álmához társat választhat 
a papírmaséból, fából készült alakok kö
zül, s akiknek nem kell beszélnie, magya
rázkodnia. Úgy lesznek társai, hogy nem 
köti hozzájuk semmi. Tudta, hogy sok
sok érzelmi árnyalat közül, amelyeket 
nem kapott meg, s így nem is viszonozha
tott soha, az is hiányzik belőle, ami kötés
hez, kötődéshez segíti az embereket.

Egy kisbuszt alakított át, öröksége 
kézhezvétele után abban lakott, s csak 
egy-két napra állt meg, többnyire olyan 
helyeken, ahol éppen hetivásár, búcsú, fa
lunap, vagy olyan esemény volt, amely tö
megeket vonzott. Ritka, régi játékokat, 
hajó- és autómodelleket keresett a bolha
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piacokon. Ezen kívül nem volt semmi ke
resnivalója a világban, csak éppen az volt 
az érzése, hogy a tömegben elfelejthet va
lamit, amit nem tudott megfogalmazni, 
de amely úgy fonta be magányát, mint az 
iszalag ennek a falunak az elhagyott épü
leteit.

Nem bántotta a magány. Hozzászokott, 
igazából soha sem volt senkije. Kisgyerek- 
korától intézetekben élt, s csak születés- 
napi képeslapok, karácsonyi csomagok 
emlékeztették arra, hogy valahol, megfog
hatatlan távol, szülei vannak. Haláluk 
sem okozott törést, nem várta őket, nem 
is emlékezett rá, hogy milyen lehetett az 
otthona, s amikor nagykorúsága napján 
az ügyvéd megkérdezte, hogy mi legyen a 
házzal, örökségével, Ede vállat vont.

-  El kell adni. Nekem nincs ott sem
mi holmim, még emlékem sincs, látni 
sem akarom -  mondta olyan közönyösen, 
mintha nem is egy nagy értékű villáról 
lett volna szó. Közönye őszinte volt. Sok
szor, és hiába próbálta felidézni a házat, 
a kertet, soha sem sikerült. Mindig más 
és más kép jelent meg, s arra sem emléke
zett, hogy anyja szőke volt, vagy barna, s 
hogy az az arc, amely néha fölvillant em
lékeiből, vajon nem egy hajdani filmből, 
folyóiratból, intézeti társ fényképéről vé
sődött emlékezetébe.

Most ott állt az elhagyott falu házai fö
lött, s a porfelhőbe bámult, amely, mint 
egy lassan legördülő függöny, eltakarta 
előle az utolsó felvonást.

Ott a vásárban, amikor meglátta a báb
színház-kocsit, úgy érezte, hogy ez az a 
világ, amire vágyott. Filmélményeinek 
vándorló amerikai hippi hősei jutottak 
eszébe. A nyakba akasztott gitárral, ki- 
vénhedt autóikon, a nevadai sivatagban 
céltalanul vándorló, mindig vidám, de 
mégis depressziós, szenvtelenül is robba
nékony, szerelem nélkül is társra lelő sem
mittevők világa kínálta magát, s amikor 
szóba elegyedett az öregasszonnyal, s 
megnézte belülről is a szűkösen, de éssze
rűen berendezett „házat”, nem is csodál
kozott azon, hogy a lány belékarol.

— Ha megveszed, veled megyek -  mond
ta. Nem volt sem kihívó, sem magakelle
tő, s a mondat is úgy hangzott el, mint 
tény, mintha a bábúk, berendezési tá r
gyak, a két öreg lipicai kanca mellett, ő 
is az alku tárgya lenne. A lakórészből jól 
lehetett látni a csigákon, fahengereken 
függő bábokat, amelyek a kocsi ringásá- 
tól, attól, ahogy az öregasszonnyal végig
mentek a padlón, mozgásba jöttek. A lo
vacska vágtába kezdett, s a cilinderes 
úr, mintha gúnyosan nézte volna Edét, 
hajlongott, s megcsillant a napfényben a 
monoklija. A lány, a kezében tarto tt szo
morú maszk miatt, s azért, ahogy tes
tét eltakarta a lakórészt a színháztól el
választó függöny, olyan volt, mint az a 
gipsz szobor, amelyet Ede egy vásáron 
vett, s amelynek fiókká alakított lakko
zott talpára fölírták a tragédia múzsájá
nak nevét: Melpomene.

Közönyös volt az arc. A minden-mind
egy hatványai sugároztak róla, s bár 
Ede hitt a megérzéseiben, s most ösz
tönei azt súgták, hogy mondjon nemet, 
mégis bólintott, s mintha nem is vála
szolhatott volna mást, azt mondta:

-  Természetesen együtt megyünk -  
mondta, s valami távoli ködös hely jutott 
eszébe. Valami olyan világ, ahol van vala
mi. Valami. És annak a valaminek ő is ré
sze. így, és ezért kerültek össze.

Reggel, már a hosszú, gyönyörűen fá
rasztó, érzelmekkel és félelmekkel teli 
út vége felé közeledtek. Az éhes lovak fá
radtan poroszkáltak, s Ede arra gondolt, 
hogy Ginának talán sikerült előző megál
lójukban feltöltenie a telefonját, és most 
hátul ül a háló részben, s lehet, hogy egy
folytában telefonál.

Ede nem hallotta, s nem is akarta tud
ni, hogy kivel beszél. Valakivel, akihez 
akkor tartozott, amikor meglátta a cit
romsárga kocsi előtt, az öregasszony mel
lett. Akkor, amikor féláron adta el vado
natúj, kisbuszból átépített lakókocsiját. 
Csak tárgyai egy részét szedte ki belő
le, s a térképet, amelynek alapján olyan 
utakat keresett, ahol nem volt nagy forga
lom. Olyan zsákfalvakat választott, ahon
nan nem vezetett tovább az út, olyan zöld
re színezett foltokat, ahol sem út, sem 
települések nem voltak.

És magával hozta játékait. Azokat a 
gyermekkorában vágyott, de sosem volt 
tárgyakat, amelyeket akkor vett meg, 
amikor hihetetlenül gazdag lett az örök
sége miatt. A betétkönyvek, a villa ára, 
és az ékszerek ritka játékokba vándorol
tak.

Vitte a játékvasútját, az összehajtható 
terepasztallal, amely az autó áramáról 
is működött. A profi távcsövét, amellyel 
a csillagokat vizsgálta, az elemes távirá
nyítós autókat. Amíg a busszal járta az 
országot, néha megállt egy-egy kistelepü
lésen, letette a terepasztalt, és játszott, 
hagyta, hogy nézzék, de sosem engedte 
a gyermekeknek, hogy hozzányúljanak. 
A távirányítós autóit, teljes fegyverzettel 
felszerelt motoros torpedórombolóját, mie
lőtt a vízre tette, nem érinthette meg sen
ki, s ezeken a játékbemutatóin úgy érez
te, most visszaadott a világnak valamit 
abból a keserűségből, amit a nevelőinté
zet párnájába zokogott bele azokon az éj
szakákon, amikor még voltak vágyai.

Ez a sárga vándorcirkusz-kocsi is azért 
kellett, mert ez volt a legnagyobb játék, 
amelyet valaha is látott, s hagyta, hogy 
magyarázzon az öregasszony, hogy mi
lyen engedélyeket kell beszerezzen ah
hoz, hogy utazó mutatványosként pénzt 
kérhessen az előadás után.

Alig félnapig tartott a beavatása, már 
tudta kezelni a bábokat, s úgy érezte, ez 
nem csak játék. Parancsol, s parancsait 
feltétel nélkül, rezzenéstelen arccal tel
jesítik az alattvalók. Két keze ujjaira 
akasztott bábáit úgy mozgatta, hogy az 
öregasszony nem akarta elhinni, hogy so
sem bábozott.

— Egy dolgot jegyezzen meg jól, fiam — 
mondta a gerincbántalmai miatt féloldala
sán mozgó öregasszony. -  Csak olyan tör
ténetekkel lesz sikere, amit inkább csak 
a felnőttek értenek. Mert a felnőtteknek 
szól. A gyermek eljátszik egy rongybabá
val, azt püfölheti, verheti, babusgathatja, 
kipróbálhatja a hatalmát. A felnőtteknek 
viszont ez a színház visszatérés a felelőt
len gyermekségbe. Szeretnek olyan dolgo
kat hallani, amiket tudnak, de nem szók-
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tak kimondani. Nekem a legsikeresebb 
darabom a vásárokon a tündérkirálylány 
bugyellárisa. Finoman szólva, egy repedt - 
sarkú cemende, királylány ruhában, aki 
pénzért fekszik le a hétfejű sárkánnyal, 
s mert az mind a hét fejével csókolózni 
akar, ezért hétpénzes estét ígér neki a 
tündér. Azt, hogy minden csók után le
vet magáról egy ruhadarabot. Látja, ez 
az a báb. Illetve ez a végtermék, mert a 
sárkány eltakarja a nézó'k eló'l a király
lányt, csak a levetett ruhadarabok repülé
sét látják, és amikor pucéron megjelenik 
a végén, a nagyérdemű igazi melleket, s a 
szétvetett combok között ezt, az elemlám- 
pa-égó'vel belülről megvilágított nunát 
láthatja. Ezt a babát, még szegény uram 
rendelte, amikor már mindenki hallott 
róla, de még nem látott igazi sztriptízt. 
Azt hallaná, ahogy a közönségem számol. 
Mert a tündér csalni akar, túlesni már a 
negyedik után az egészen.

Ede ismerkedett a bábokkal. Minde- 
niknek sorsa, története volt, s az öreg
asszony azt mondta, hogy nem lehet őket 
másra kényszeríteni, mint amire alkot
ták őket.

— Dzsont nem lehet hősszerelmes sze
repre vinni, mert a fizimiskájától a ru

hájáig, úgy van tervezve, hogy már az el
ső percben gyanút ébreszt, hogy valami 
rosszban sántikál. Ezt a meztelen kurvát 
hiába öltöztetné menyasszonynak, mert 
ribanc a melle, a segge, a pofája -  mondta 
búcsúzóul az öregasszony, amikor a bank
ban átszámolták a vételárat.

Ede mégis próbálkozott. Rómeó és Júli
át játszatott a cilinderessel, és a világító 
pinájú babával, de rá kellett jönnie, hogy 
az erkélyjelenet hamis, hogy Dzsonnak 
azért kellene fölmásznia a balkonon, 
mert a leányzó szerint beletörött a zárba 
a kulcs, s Júlia előre kéri a pénzt, amit ko
sárkában húz föl, de aztán beengedi az aj
tón, amikor már megszámolta a bankje
gyeket.

Ezeket a változatokat saját szórakoz
tatására adta elő. Olyankor, amikor a lo
vak legeltek, távol a legutolsó tanyáktól 
is, s ha faluhelyre ért, nem tett semmi 
mást, csak kinyitotta a színházat. Köz
szemlére tette a bábokat, s ha volt olyan 
tér, ahol játszhatott a távirányítós autók
kal, akkor a lakókocsi kerekei alatt végez
te a hirtelen fordulásokat, a teljes gázzal 
farolást.

Néha gyermekes szülők érdeklődtek, 
hogy milyen darabot játszik, s akkor ő ha- 
lál-komolyan, de érezhető megvetéssel kö
zölte, hogy:

-  Az életet. A teljes életet, és ahhoz 
nincs szükségem közönségre.

Eleinte nehezen boldogult a lovakkal, 
de aztán megtanult felszerszámozni, be
fogni, s mert tavasszal vette meg őket, 
még nem kellett a télre gondoljon, arra 
az időre, amikor majd elfogynak a lege
lők, befagynak a patakok, s mert eddigi 
szabad élete egy éve alatt mindig megol
dódtak a dolgai, most is abban reményke
dett, hogy ha rákerül a sor, magától jön 
majd a megoldás.

Amikor a vásár után elindult, berajzol
ta a térképére azokat a falvakat, ahol au
tójával soha sem járt, s Ginának elmagya

rázta, hogy olyan vidékekre viszi, ahol 
magukhoz hasonló, felelősség és cél nél
kül kóborló alakokkal találkoznak majd. 
Ahol igazi, csak saját szórakoztatásukra 
rendezett beat-fesztiválok is lehetnek, s 
ahol kötöttségek nélkül állnak össze, és 
válnak el a párok.

Egy éjszaka, éppen a hegyek között, 
egy erdei tisztáson álltak, amikor gya
nús zajokat hallottak, s Ede, vásárban 
szerzett riasztópisztollyal kergette el a 
hivatlan látogatót. Ember volt, vagy in
kább emberek, nem állat, mert lehetett 
hallani, ahogy a köves úton csattog a ci
pőjük, s az elemlámpa fényében azt is lát
ta, hogy tényleg nem egy, de legalább két 
támadójuk is volt, s másnap, egy juhász

tól, igaz csillagászati áron, de vettek egy 
nagytermetű kutyát. Aztán az első olyan 
településen, ahol fémárut is tartottak a 
boltban, vásárolt egy olyan hosszú láncot, 
hogy Cézár, így nevezte Gina miatt a ku
tyát, éjszakai pihenésükkor nyugodtan 
körbejárhassa a kövekkel kipockolt kere
kű lakókocsit.

Gina szenvtelen és szótlan volt. Egész 
teste maga volt a felkínálkozás, Ede 
egyik magánelőadásban, a vasorrú ba
nyával és a cilinderessel ki is pletykál- 
tatta. Hogy még a kicsi lábujja is csupa 
szex, hogy nincs is más gondolata és más 
vágya, mint a hajnaltól hajnalig, estétől 
napestig tartó kettyintés, de nem sértő
dött meg. Lepergett róla a hízelgés és a 
szitok, a szerelem és az elutasítás egy
aránt.

A nők -  gondolta Ede -  igazából csak 
akkor tudnak szeretni, ha úgy érzik, 
hogy nem elég szépek ahhoz, hogy maga
mutogatásukkal megszerezzék azt, amit 
akarnak. De amikor csak egyet akarnak 
a rengeteg férfi közül, mert nem manö
ken- vagy filmcsillag-ragyogásúak, ak
kor is érdekből teszik. Fészket akarnak, 
biztonságot a csibéjüknek.

Anyjára gondolt, akiről valójában csak 
annyit tudott, hogy híres színésznő volt, 
aki apjától hol elvált, hol újra férjhez 
ment hozzá, s akinek karrierje drágább 
volt mindennél. Azt mondta az intézetben 
az egyik nevelő, hogy valahányszor az ap
jának jól ment, filmben játszott, főszere
peket kapott, az anyja mindig visszacsá
bította.

-  Rád nem volt szüksége, öregfiú — 
mondta Edének. -  Te egy fölösleges szá
mítási hiba voltál a légypapíron.

Csak anyai nagyapját ismerte. Öreg, 
mereven mozgó ember látogatta meg egy 
alkalommal. Sem szeretetet, sem megér
tést nem kapott tőle, azért jött az öreg, 
hogy elpanaszolja, vele sem törődnek, ha
dirokkant-nyugdíjból tengődik, különben 
nem hagyná egyetlen unokáját állami 
gondozásban. Büdös volt a lehelete. Ami
kor megcsókolta Edét, végigcsorgott a 
nyál a fiú homlokán, arcán, s még napok 
múltán is érezte azt a kesernyés, sava
nyú szagot a bőrén, ami miatt nem akart 
közelebb ülni az öreghez.

És nem szerepelt soha az intézetben, 
nem mondott soha verset, s arra sem tud
ták rábeszélni, hogy színjátszó körbe já r
jon, s most, amikor bábfiguráival órákig 
tartó paródiákat mutatott be a Semmi
nek és a Senkinek, olyan elégtételt ér
zett, mintha a közismert színművek hőse
inek kigúnyolásával arcul csapná azokat, 
akik magára hagyták.

Most, hogy elporzott Gina, s ő egye
dül maradt, arra gondolt, hogy maguk
ra hagyja a lovakat, elégeti a bábokat, s 
elmegy egy nagyvárosba, csavarogni fog, 
úgy fog élni, mint azok, akikről az intézet
ben meséltek. Hajléktalanul, nem gondol
va sem múltra, sem jövőre, de be kellett 
látnia, hogy ez a csavargás már egy lépés
sel több, mint a hajléktalanok sorsa. Azok 
ismerik az utcát, a boltost, akinél megve
szik az italt, a kukákat, ahonnan valami 
eladnivalót remélnek. Tudják, hogy mi
kor nyit a klinika, ahol a váróteremben
» » >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  fo lyta tás az 5. oldalról 
melegedhetnek, s ő, Ede, annyival is sza
badabb, hogy senkit, semmit sem ismer 
abból a világból, ahová készül, s mert csu
pán elindul, mindegyre csak elindul, így 
nem nevezhető érkezésnek, hogy megáll 
pihenni. Az érkezés feltételezi a célt.

Ede céltalanságánál csak szeretet- hiá
nya volt erősebb, s mert rengeteget olva
sott, tudatosan, módszeresen olvasta vé
gig érettségi vizsgájáig a világirodalmat, 
tisztában volt azzal, hogy aki nem tud 
szeretetet elfogadni, azért teszi, mert ad
ni sem tud, s ilyenkor olvasmányélménye
iből azokra gondolt, akik keményen, em
bertelenül gázoltak át másokon.

Ha lenne valami célom -  gondolta 
Ede - , habozás nélkül tudnék ölni, talán 
annyit sem éreznék, mint amikor a ku
tyám lánca beleakad a kocsi tengelyébe 
és vonszolom a dögöt.

Azt hitte, hogy mindent ért a világ
ból, s ha van olyasmi, amit képtelen len
ne megérteni, az már csak azért sem len
ne érdekes számára, mert távoli. Néha 
eltöprengett azon, hogy soha sem érzett 
hálát senki iránt. A fogalmat ismerte, de 
olyan idegen volt tőle, mintha azt mond
ták volna neki ó-perzsa nyelven, hogy ta
vasz.

Meg volt győződve arról, hogy Ginát 
megszabadította valamitől, vagy 
valakitől, de nem akart bizonyosságot. 
Elnézte a csodálatosan formás testet, 
a rázós úton ütemesen mozgó melleket, 
vagy ahogy a Medici Vénuszra hasonlító 
mozdulattal kiszáll a tóból, amelynek 
apró hullámai között Ede végre újra 
beindíthatta az ágyúnaszádot.

A kishajót a lány combjai felé 
irányította, majd hirtelen fordulással 
valódi tarajos hullámokat korbácsolt a 
tó partja felé. És Gina nem védekezésből, 
talán csak azért, mert azt akarta, hogy 
karjait ne érje a víz, olyan mozdulatot 
tett, mint a firenzei Uffizi-képtár szobra, 
a Medici Vénusz, amelynek fényképét 
egyik osztálytársától kapta.

-  Ez szebb, mint a te pornóképeid -  
mondta az osztálytársa, s Éde nem akar
ta elmagyarázni, hogy őt nem érdeklik a 
meztelenkedő felvételek. Azért veszi meg 
a többiektől, hogy azoknak ne legyen.

De most, a tó partján azt érezte, hogy 
ez a látvány szebb. Hogy mi, vagy éppen 
ki az, aminél szebb, azt nem tudta megfo
galmazni, csak annyit mondott ki hango
san, amennyit érzett:

-  Te is azok közé a csodák közé ta r
tozol, akik felöltözve soványabbnak tűn
nek, mint meztelenül. Pedig minden 
ruha tölt -  mondta, s ismét Gina felé irá
nyította a kishajót.

A hullámok a lány térdéig csaptak, s 
arra gondolt, milyen különös érzés volt, 
amikor az intézetből szabadulva, akkor, 
amikor megvette a kisbuszt, felcsípte éle
te első nőjét, vagy egészen pontosan a nő 
csípte fel őt, s a lakásán előbb fürödtek, 
s ő teljesen kívülállóként tudta megfigyel
ni, hogy mit csinálnak, az volt az érzé
se, hogy van egy másik énje is. Az egyik, 
amelyik most élvezi a helyzet minden iz
galmát, a másik, aki fentről és egészen 
kívülről figyeli a mozdulatokat, a testré
szek illeszkedéseit, s nem találja sem fel

emelőnek, sem csodálatosnak azt, ami
ről a hálótermi éjszakákon ábrándoztak 
a társai.

-  És minden lánynak azt szoktad ha
zudni, hogy még nem volt dolgod nővel? -  
kérdezte hajnalban a vörös hajú nő, s Ede 
biccentett.

— Mi van abban. Ha te nem lennél ilyen 
mohó, te is beadhatnád, hogy én voltam a 
második, s az elsőt csak kíváncsiságból 
csináltad. Nem is esett jól, s hogy most 
végre tudod, hogy mások miért szeretnek 
dugni... Idefigyelj, vettem egy könyvet. A 
Káma Szútrát. Ha végigcsinálod velem 
az összes figurát, ez a tiéd — mondta, és 
egy köteg pénzt tett az asztalra.

Két napig maradt, s nem értette, de 
nem is akarta megkérdezni, hogy mi
ért csodálkozik a vörös, hogy ahányszor 
csak hozzányúl, mindig mereven találja, 
s hogy olyan sokszor szeretkezhet Edé
vel, mintha minden eddigi kimaradt 
szeretkezést pótolva, s előre, egy egész 
életre akarta volna teljesíteni férfiúi fel
adatát.

— Te úgy dugsz, mintha kötelességet 
teljesítenél — mondta a nő. — Legalább 
lihegj egy kicsit, vagy mondj valamit. 
Olyan vagy, mint egy hal.

-  Nem mindegy? -  kérdezte Ede.
-  Most már mindegy. De ez az utolsó 

nap olyan volt, mintha egyedül lennék a 
mutatóujjammal.

— Utána annak is szoktál magyaráz
ni? -  kérdezte Ede, és kényelmesen öltöz
ni kezdett.

Most Ginát nézte, és úgy érezte, hogy 
nem is izgató, akármilyen szép is. Az a 
tény, hogy bármikor megkaphatja, elvet
te az ízét annak, amit talán hódításnak, 
megszerzésnek, s nem csupán birtoklás
nak lehetne nevezni.

Arra akart emlékezni, hogy milyennek 
látta az öregasszony mellett, hogy mi tet
te akkor vonzóvá, de nem talált más ma
gyarázatot, mint azt, hogy akkor is távol 
van, ha éppen megérintheti, és bár meg
kaphatja bármikor, de nem lesz igazából 
az övé soha.

Talán az elérhetetlensége -  gondolta 
akkor a tó partján, amikor eszébe jutott 
a Medici Vénusz reprodukció, s most, ami
kor Gina a sportkocsival eltűnik a löszfal 
alatt, s a sárga por miatt aranyszínű lesz 
a naplemente fényétől vöröses domboldal, 
megkönnyebbülést érez.

Bekövetkezett az, amit várt, ami mi
att már napok, de inkább hetek óta feszül
ten élt.

Érezte, hogy itt, ebben az isten háta 
mögötti völgyben fog megtörténni. Azt is 
tudta, hogy eljön a lány után az, akit ott
hagyott, aki elől hozzá menekült az öreg
asszonnyal kötött üzlet után.

És ahogy az üres tanya omladozó há
zait, az elhagyott falu korhadtan térdre 
rogyó kerítéseit nézte, az volt az érzése, 
hogy ez a legmegfelelőbb helyszín. Az or
dító magányhoz nem is tudott volna mél
tóbb díszletet kitalálni. Bár -  s ezt egyre 
gyakrabban gondolta -  az intézeti töme
ges egyedüllétben természetes állapot 
volt a magány. De ott nyilvánul meg, és 
ott tud irgalmatlanul fájdalmas lenni, 
ahol tömegek hömpölyögnek az ember 
körül. Ahol másokról azt hisszük, hogy

azok nincsenek egyedül. Ez a nagyvárosi 
hajléktalanok magánya -  gondolta Ede. -  
Milliók között lenni egyedül.

A lovakat még nem kergette szét, s azt 
sem tudta, hogy mit tegyen a játékaival, 
a sárga kocsival, a bábokkal.

Elajándékozza?
Kinek?
Vagy, kiknek?
És mit jelenthet valakinek egy vándor

bábszínház? Az a számítógép, amelyhez, 
mióta áram nélkül maradt, hozzá sem 
nyúlt a tavasz óta? Az ágya fölé ragasz
tott Medici Vénusz?

Vándorlásának állomásaira gondolt. 
Arra a tanyára, ahol a néma pásztorral 
találkozott, s akire mégis úgy emléke
zett, hogy soha senkivel nem beszélgetett 
olyan jót, mint a hodály előtt, amikor ku
koricalisztből puliszkát főztek, juhtúrót 
ettek, s a bacsó, a nyakában hordott táblá
ra bökve, vagy azt mutatta, hogy IGEN, 
vagy azt, hogy NEM.

A gázlóra gondolt, a zöldesen csillogó 
vízre, amelyen úgy húzták át a kocsit a ré
mült lovak, hogy a parton sem tudta meg
állítani őket, s aztán egy romos kastély 
udvarán éjszakáztak, s ő megpróbálta el
mondani Ginának, hogy igenis van értel
me ennek a meneküléssel felérő vándor
lásnak.

Tüzet rakott, a kutyáját a kastély kő
falába vágott bejárathoz kötötte, hogy ne 
lephesse meg senki, s azt magyarázta a 
lánynak, akit karjára fektetett, hogy min
den útnak, minden vándorlásnak vége 
lesz egyszer, s hogy ő, Ede nem haragszik 
azért, hogy Gina elvágyódik.

-  Biztosan azt hitted, hogy egy életen 
át színházasdit fogok játszani, hogy Pap
rika Jancsit, Vitéz Lászlót viszem a gyer
mekeknek, a felnőtteknek pedig valami 
otromba, érzékcsiklandozó mutatványt.

De Gina nem felelt. Ezen az utolsó éj
szakán még a szokottnál is csendesebb 
volt.

A hajnal s az indulás Ede ölében talál
ta. Úgy aludt, olyan mélyen, hogy arra 
sem ébredt föl, amikor elindultak három 
hónapja tartó vándorlásuk végállomása 
felé.

Már hetek óta nem esett, s a kiégett 
síkság az aszály miatt olyan sárga volt, 
mintha örökös naplementét tükröztek vol
na vissza a csenevész füvek. Csak a távol
ban zöldellt egy keskeny szalag, mint egy 
útjelző, amely a dombok felé mutatott, 
oda, ahol a félig kiszáradt patak eredt, 
s ahol kókadt leveleikkel ernyedten lógat
ták ágaikat az erdőszéli cserjék.

A lovak szinte tipegtek a zúzalék-kö- 
vön, s ahogy emelkedett az út, egyre kö
zelibbnek látszott a falu, amelyet olyan 
parányi pont jelzett a térképen, mintha 
csak egyetlen ember, a soha nem haran
gozó templomszolga, vagy a fele királysá
gától is megfosztott öreg király lakta vol
na csupán.

A látvány még döbbenetesebb volt, 
mint amilyennek messziről mutatta ma
gát a falu.

Itt-ott még álltak a vöröslő cseréptetejű 
házak, de már nem volt ablakuk, az ajtai- 
kat is eltüzelhették valakik, s a nyaktörő 
gödrök után, a falu főutcájának néhány 
méterén, a templom előtt, olyan sima volt
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a frissen öntött aszfalt, mint amin még so
ha nem ment át senki.

Ede néhányszor hangosan kiáltott.
-  Jani! -  ez volt a trükkje, ha idegen 

helyre ért, néhányszor Janit hívta, s 
ilyenkor többnyire megjelent valaki, s kö
zölte vele, hogy itt nem lakik semmiféle 
Jani. De így már volt kapcsolata, vehetett 
tojást, tejet, kenyeret.

De itt senki sem válaszolt.
Tovább ment a meredek úton, amely 

egyre keskenyebb lett, s egyszerre elfo
gyott a kocsi alól az út. A vízmosások és a 
kökénnyel kevert galagonyás után már a 
járhatatlanul sűrű erdő következett.

Ede leszállt, két tüskét szedett ki az 
ülés alól, a kerekek alá rakta, s elengedte 
a lovakat, aztán a kocsi belsejéből kihoz
ta a piros Ferrari-modellt.

Olyan nagy volt, hogy ölben is alig bír
ta lehozni a kocsiból. Csillogott, s minden 
valódinak látszott rajta. Igazi motorja 
volt, benzinnel működött, s beindítani is 
szinte úgy kellett, mint egy igazit.

Föltankolta, s betette a motorházba a 
kilencvoltos laposelemet, s elfordította az 
indító gombot.

szőr. Az autómodellt méretre rendelte, 
azt mondta, négyéves, sovány testalkatú 
gyermeknek lesz.

És Gina akkora volt, mint egy négy
éves gyermek, de arányos volt, látszott, 
hogy a bábkészítő, akitó'l az öregasszony 
férje rendelte, olyan nőt mintázott meg 
a rózsaszín műanyagból, akinek alkatát 
mások is tökéletesnek láthatták. A leg
szebb sztriptíz bábot szállította az utolsó 
vándor-bábszínháznak.

Ede megsimogatta. A karjait úgy állí
totta be, hogy mindkét keze a kormányon 
legyen, meglazította az üzemanyag veze
téket, amelyből csöpögni kezdett a ben
zin, aztán elindította.

A sportkocsi fölkavarta a löszfal po
rát, s amikor Ede teljes sebességre vál
totta, úgy tűnt el a sivatagi viharhoz 
hasonlító örvénylésben, hogy már csak 
a robbanás hallatszott a szurdok mélyé
ről, s a naplemente vöröses fényével ke
vert aranyszínű ködben nem láthatta a 
fölcsapó lángokat.

Fölment a kocsiba, felnyitotta a szín
padot rejtő oldalfalát, s a vasorrú bába,

Fekete Miklós: Aktok képzelt környezetben

A motor felbőgött, kékes füsttel töltöt
te meg a levegőt, s Ede, óvatosan, úgy tet
te le, hogy a hátulját magasba emelve ta r
totta, s a távirányítóval kipróbálta, hogy 
érzékeli-e a jeleket. Gyorsította, fékezett, 
s amikor mindent rendben talált, alapjá
raton hagyta a motort és visszamászott 
a kocsira.

Ginát ölben hozta, meztelen volt, s egy 
darabig azon gondolkodott Ede, hogy nem 
kellene vajon ráadnia a farmert, a feszes 
pólót, azt a ruhát, amit akkor viselt, ami
kor az öregasszonynál meglátta.

Aztán döntött.
Beültette a Ferrari pilótaülésébe. Pon

tosan elfért. Pedig most ültette be elő-

cilinderes miszter és a tündérkirálylány 
közé telepedett. Úgy ült ott, mint ahogy 
tizenhat intézeti évének számtalan bün
tetése alatt. Csak most nem a falat kel
lett nézze. De mereven ült, ahogy ott, 
a fején koppanó vonalzó megtanította. 
Csak arckifejezése nem volt olyan közö
nyös.

Mosolygott.
Ő volt az egyetlen mosolygó marionett.
A többiek arcvonása olyan semleges 

volt, mintha azt akarták volna monda
ni: „mi nem láttunk, nem tudunk sem
mit”.

LÁSZLÓFFY CSABA

Költők és kémek 
sikátorai
Csak úgy rajzanak az éjszaká

ból -  mondjuk 1593-ban(?) Stanley 
lord (Ferdinando) talán keveset sej
tett akkoriban ifjú pártfogoltjának 
ma akár a végtelennel párhuzamba 
állítható sikeréről, jóllehet a győze
lemről s a halhatatlanságról azon 
időkben is többen álmodoztak: gon
doljunk csak az angolok királynéjá
ra, Erzsébetre, no meg a spanyol ár
mádiára. Az ifjú William, családi 
örökségét tekintve, üldözött katoli
kus volt Angliában (így hát már az 
sem ártatlanság, ahogy nekivág a vi
lágnak). Nem lehetett azt csak úgy 
maga mögött tudni, még ha egy si
vár hajnalon rászánta is magát: „hűt
lenül” megszökött a királyné ván
dorszíntársulatával. Ámde -  mi ne 
látnok? -  nagy-nagy szerencséje volt 
mégis. Nem úgy, mint „ördögi zseni
alitással” megáldott ifjú társának, 
aki szintén nagyreményű színpadi 
szerző volt és pénzhamisító, de ami
kor francia-földről visszatért, Erzsé
bet emberei gyanakodni kezdtek rá, 
hogy kém.(Az is lehet: csak imádta a 
francia nyelvet.) Átkozott nap -  egy 
huszon-kilenc éves tehetség gyász
napja, aki egyetemi évei alatt a 
cambridge-i Corpus Christi College
ban angolra fordította William ked
venc ókori szerzőjét: Ovidiust!... In
dulatában most előrántja kését {„Te 
zord, konok, kőszív, lelketlen, nyers, 
/ Dühöm kívántad?”...), ám dulako
dás közben a királyné Robert Poley 
nevű hírhedt spiclijével, a hegyes 
szerszám öt centiméternél mélyeb
ben a Cristopher Marlowe fejébe ha
tol. A bűnt mindig becsben tartó utó
kor megőrizte ezt az epizódot. Egy 
dokumentumfilm szerint (amelyen 
négyszáz valahány év után a kons
pirativ ház látható) az írók örökké 
gyanúsak voltak a mindenkori hata
lom szemében. Shakespeare-nek alig
hanem már a király drámákon járt 
az esze: a VI. Henrik című, persze az 
akkori viszonyok között -  népszerű
ségben -  tán vetekedett a Csillagok 
háborújának mai tévé-sikerével. Mi 
változott azóta?... Hányszor az az 
érzésünk (mégis!), hogy számos kor
társunkkal nem ugyanabban a világ
ban élünk. („Oly ellentét vagy min
den jó dologgal... mint délinek az 
északi sarok”) Ott szarkák cseregnek 
baljós zűrzavarban - de te itt várd 
ki, amíg vízgyűrű vagy növekvő di
csőség (mindegy) „tág körétől oszlik 
semmivé”.

2007. március 6.
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lira nyitja és szerkeszti |̂ ar<ícscrnji Z solt f e l

B Á L I N T  T A M Á S S z é tc s ú s z v a

S z i k r a
A  helyek nem fontosak, a nevekre nem emlékezünk, 
akik ott voltak, tudják, másodkézből m ár nem érdekes. 
Ez sem.
Nem kell fotóalbum, az emlék saját, akár a cél, 
hogy keretbe foglaljuk s ezért felkutassuk 
a legtágabb világot -  az után, ami már egyszer megvolt. 
Csak úgy.
A  szalma szúrta a lábam és nem volt szőkébb nála, 
elmúlik, de megőriz magában a pap leánya.

iD ea
A  hajtómotor éjjel abbahagyta 
a zúgást, puha lüktetése visszhang.
Szivattyúit a szenny amortizálta 
s a nihilt követő időre csendben 
m aradtam -  nyugalomra in t’ a helyzet.
Majd eszembe jutott, miről meséltél, 
vagy inkább az, ahogy kinyílt az ajkad 
s csillogott. Szemeid elektromosság 
járta  át, beleégve-tükröződve, 
míg a sztrájktörő, felvevén a munkát 
új erőre kapott a hallgatástól.
A  kávé olaj a fogaskerékre, 
s a szív mintha túlexponálva verne, 
napelemmel a kézben indultam el 
robotolni az újratankolásig.

A T é g la v e tő k  u t c a i  
h ő s e m lé k e z e té r e
Görcsösen állok, a háttérhangulat is keserédes 
s im m ár győzni muszáj -  hívogat a kapualj. 
Elszánom magam, az izom, az ideg összefeszülnek, 
síppal-dobbal míg indítom a rohamot, 
majd megtorpanok és felnézek, ahogy tanították: 
a labdákra csak a kedves után. Mereven 
támasztottam a lábam, de máig sem fogom fel, 
hogy lőttem mégis csapnivaló kapufát.

B álint Tamás: 1985-ben született Szé
kelyudvarhelyen, a BBTE közgazdaságtan 
karának hallgatója.

Szememben bár a szálka, ujjamat 
is szúrja holmi forgácsféleség 
s a padló; az, mitől a szám szabad, 
bénít mikor melózni illenék. 
Betelnének pohárral a lapok, 
ha összetolnám ami torkomon 
le

folyt,
de ha hóhérom én vagyok 

talán a függöny
bontást nem fogom 

elizgulni, s mi biztos:
nem remeg

meg
az üveg nyakán a két tenyér, 

már régen el
veszett a fejszenyél.

F rö c c s
Szürke az út, amelyen járunk s hazudik, ki fehéret 

vagy feketét hirdet. -  Nedvesen illatozik 
reggel az aszfalt, s a párával együtt tovaszáll, hogy 

gázolajat tankolt a locsolókocsi is.
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FLANN O'BRIAN szúrós csipkebokorról csipkebogyó.

Uszikkétmadáron
részlet

Ez után a hosszú ének után Sweeny 
Fiodh Gaibhle-bó'l kiment Benn 
Boghaine-be, onnan Benn Faibhne-be, 
onnan pedig Rath Murbuilg-be és nem 
lelt nyugalmat a boszorkány üldözésétől, 
amíg el nem érkezett Dun Sobhairce-be 
Ulster földjén. Itt elébe került a banyá
nak és hatalmas ugrással elrugaszkodott 
a dun1 csúcsáról. Az rögtön követte és föl
det ért Dun Sobhairce szakadékéban, 
hogy csak pép és apró fancsikák marad
tak beló'le, végül a tengerbe hullott, így 
esett hát, hogy Sweeny üldözése közben 
lelte halálát.

0  pedig azután utazott és messzi földe
ket bejárt másfél holdfordulón keresztül, 
kies ékes gyönyörűséges dombokon és tö
rékeny dércsípte csúcsokon időzött egy és 
fél holdfordulón keresztül, farönkök rejte- 
kén találva hajlékot. Carrick Alasdairból 
elmenet még ott időzött mindaddig, amíg 
ezeket a sorokat ki nem faragta mint bú
csúdalt, istenhozzádként számtalan és 
sokféle bánatáról regélve.

Vigasztalan az élet 
bolyhos ágy nélkül, 
töppesztő fagy lakhelye, 
hó-hozó szél fúvása.

Fagyos jeges szél, 
kihunyt nap árnyéka 
magányos fa menedéke 
magas fennsíkon.

Szarvas bő-bőgése 
rengetegen át, 
őzcsapáshoz kaptató, 
fehér tengerek hangja.

Bocsáss meg, O Uram Isten, 
halálos ez a keserv rajtam, 
fekete gyásznál rosszabb bánat 
vékony ágy ékú Sweenyé.

Carraig Alasdair, 
sirályok hajléka, 
szomorú, Teremtőm, 
vendégeihez rideg.

Szomorú találkozás 
két keménylábú daru — 
magam kemény és rongyos, 
ő keménycsőrű.

Ennekutána Sweeny továbbindult ar
ról a helyről és addig ment, amíg átkelt 
a vihartépte tenger széles szorosán, s el
érkezett a britek földjére, ahol találkozott 
egy hasonló tébolyulásba esett emberrel, 
Britannia bolondjával.

-  Hogyha valóban bolond vagy -  mond
ta neki Sweeny -, mondd meg nekem a 
családnevedet.

-  Az én nevem Fér Caille -  válaszol
ta  ő.

És ők ketten békét és szövetséget kötöt
tek, bőven csörgedező dalos strófákban 
társalogva egymás között.

-  O, Sweeny -  szólt Fér Caille - , vigyáz
zon mindegyikőnk a másikra, ha már sze
retjük egymást és bízunk egymásban, az
az, midőn egyikünk elsőként hallja meg 
kócsag kiáltását a kékvizű, zöldvizű víz
ből, vagy egy kormorán tiszta szavát, 
vagy amint egy szalonka elrugaszkodik 
a fáról, ébredő lile neszezését, vagy hang
ját, vagy száraz ágak ripp-roppanását, 
vagy amelyikünk elsőként látja madár 
árnyékát az erdő fölött az égen, adjon fi
gyelmeztetőjelet és szóljon a másikának, 
hogy mindketten gyorsan el tudjunk re
pülni.

Egy egymás társaságában átvándorolt 
év boldogabbik vége felé a brit őrült üze
nő szókat szólt Sweeny fülének.

-  Bizony úgy igaz, hogy ma el kell vál
nunk egymástól — mondta —, mert az én 
életem a végéhez közeleg és el kell men
nem oda, ahol halálomat lelem.

-  Miféle halállal kell halnod? -  kérdez
te Sweeny.

-  Nem nehéz elmesélni -  mondta ne
ki a másik —, most Eas Dubhthaig-ba me
gyek és ott egy légáram a szárnyára vesz 
és addig visz, amíg a vízesésbe nem sodor 
fulladásra, és egy szent templomának tö
vében leszek eltemetve, azután pedig el
nyerem jutalmamat a Mennyek Országá
ban. Ez lesz az én végem.

Ennek utána, és miután énekversben 
mondott istenhozzádot, Sweeny újra 
felkapott a magas levegőégbe és tovább 
haladt rémisztő útján zivatarokon át 
Érin felé, itt-ott megpihenve a magas és 
alacsony helyeken, szívós tölgyek szívében 
húzva meg magát, s nem ismert pihenést, 
míg újra el nem érte az örök-gyönyörű 
Glen Bolcaint. Ott összetalálkozott egy 
eszement asszonnyal, akitől elmenekült, 
lopva légies könnyedséggel szökellve az 
ormok csúcsáról, míg oda nem ért Glen 
Boirche-be lenn délen és a következő 
négysorosokra ragadtatta magát:

Dermeszt, dermeszt ágyam
sötétedés után

Glen Boirche ormán, 
gyengécske vagyok, köpönyeg

nincs rajtam,
lakásom a hegyes tüskés magyal.

Glen Bolcain, tündöklő forrású 
lakásom, hol meghúzom magam, 
hajön Samhain,2 hajön a nyár 
ez lakásom, hol meghúzom magam.

Éjjeli táplálékomul 
kezeim közé csupán 
füvek s gyümölcs-bőség kerül 
tölgy árnyas tölgy árnyából.

ízes mogyoró, alma, kökény, 
szeder, tölgyfának makkja, 
dús málna a jussom,

Vadsóska, makulátlan vadfokhagyma, 
tisztalevelű vízitorma 
elhajtja éhségemet 
a hegyi makk, méhfű-gyökér.

Hosszas utazás és égi keresgélés után 
Sweeny az est leszálltával a széles Loch 
Ree partjára érkezett, nyughelyéül aznap 
Tiobradan fájának villás ága szolgált. Fá
ján havazott az éjjel és ez volt a legcuda- 
rabb havazás mind közt, amit el kellett 
viselnie azóta, hogy tollak nőttek a tes
tén, és szorultságában ezeket a verseket 
mondta:

Rettenetes kínom ma éjjel, 
a tiszta lég felsebezte testem 
lábam megfagyott, arcom zöld,
O, Hatalmas Isten, ez a jussom.

Rossz lakozni lakás nélkül, 
páratlan Krisztus, nyomorúságos!
Egy étek zöldbokrétás vízitorma,
Egy ital hideg víz tiszta csorgóból.

Hervatag facsúcsról lekászálódom 
rekettyésben bóklászom — igaz ez — 
társaim farkasok, embert kerülök, 
mezőn nyargalok a vörös szarvassal.

-  Hogyha a gonosz banya nem idézte 
volna meg Krisztust ellenem, hogy ked
vére hatalmas szökelléseket szökelljek, 
nem estem volna vissza a tébolyulásba — 
mondta Sweeny.

-  Mondja már -  mondta Lamont - , mi 
ez a szökdösősdis mese?

-  Szökdécselés, tudja -  mondta 
Furriskey.

-  A történet — mondta a tanult 
Shanahan tudálékos-magyarázón -  erről 
a Sweeny nevű ürgéről szól, akinek össze
akadt a bajsza a klérussal s a meccsen ő 
húzta a rövidebbet. Fejére olvasták az ol- 
tári átkot. A história vége az, hogy csóró 
ember madárrá változik.

-  Értem -  mondta Lamont.
-  Kapiskálja már, Mr. Furriskey? -  

mondta Shanahan. — És akkor mi törté
nik? Madarat csinálnak belőle a bűnei 
végett és ha egyet szökik, innen Carlow- 
ban terem. Érti, Mr. Lamont?

-  Értem én, hogyne érteném -  mondta 
Lamont —, de az az ember, akire most gon
dolok, nem Sweeny, hanem Craddock őr-

> > > > >  fo ly ta tás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
mester, aki a régi időkben első' volt egész
Írországban távolugrásban.

-  Craddock?
-  Ami azt illeti -  mondta Shanahan 

bölcsen — ebben az ír nemzet mindig ne
vezetes volt, a többi nemzet mindig át 
kellett ebben engedje nekünk a pálmát. 
Minden hibájával együtt, és Isten a meg
mondhatója, hogy van neki számos, az ír 
szökni, azt tud. Úgy szökik, mint a szöcs
ke! Ezért az egész világ becsüli, tiszteli 
és csodálja, akármerre menjen. A világ 
ebben felnéz ránk.

-  Mindig jól tudtunk szökni -  mondta 
Furriskey.

-  Ez még a Gall Liga hőskorában tör
tént3 -  mondta Lamont. -  Ez a Craddock 
hadnagy csak egy mezei járdakoptató zsa
ru volt valahol falun. Hozzá még kicsit 
balfék is, azt mondják. Egy szép reggelen 
felébred és azt a parancsot kapja, hogy 
szíveskedjék kivonulni a Gall Liga gyűlé
sére, vagy mifenét tartottak ott abban a 
városban azon a szép tavaszi vasárnapon. 
Hogy szemmel tartsa a rendbontást, tud
ják, meg minden ilyesmit. Rendben van. 
Ki is masírozik szolgálatba, osztogatja a 
francos kisztihandokat a dámáknak, a le
gények tömik a fülét a bárgyú szövegük
kel. Asszem kicsit túlzásba vitte a köteles
séget és olyasmibe ütötte az orrát amibe 
nem kellett volna...

-  Értem, mire gondol -  mondta 
Shanahan.

-  Akárhogy is volt, fölpiszkálta a ház 
urát, a törzsfőnököt, a főfő tótumfaktu- 
mot. Odajön a mi vagányunkhoz felbor
zolt szőrrel s olyan zabosán, mint egy 
pulykakakas s kivágott az emberünk
nek egy szuszra egy hosszú fogaggyistent 
írül.

-  Ebből elég — mondta az őrmester -, 
csak tartogassa annak, akinek köll. Egy 
mukkot se értek abból, amit mond, jóem
ber.

-  Szóval nem ismeri a saját anyanyelv
ét -  mondta a törzsfőnök.

-  Dehogynem -  mondja az emberünk -, 
egész jól tudok angolul.

A másik erre megkérdi az őrmestert 
írül, hogy mi dolga arrafelé, s egyáltalán 
mit keres ott kinn a placcon.

-  Beszéljen angolul -  mondta az őrmes
ter.

Erre aztán a főfő kiadja a mérgit s 
lebüdösbritspionozza az őrmestert.

-  Hát, lehet, hogy igaza volt -  mondta 
Furriskey.

-  Psszt -mondta Shanahan.
-  Várjanak, mondjam végig. Az őrmes

ter erre csak ránézett avval a nézésével.
-  Téved — mondta -, vagyok én olyan le

gény, mint itt akárki.
-  Rohadt angol bérenc -  mondja az em

berük írül.
-  És be is bizonyítom, ha köll -  mondja 

az őrmester.
Erre a törzsfő olyan vörös lesz, mint 

a cékla, hátat fordít az őrmesternek és 
nagy peckesen visszasétál a négyszögig, 
ahol a fiúk szaporázták az ír táncot a lá
nyokkal s ott begyeskedtek, ilyen-olyan 
versenyek, tudják. 0, valamikor nagy di
vat volt ez, szart se ért az ember, ha nem

tudta kijárni a Limerick falait. És ott vol
tak manuskáim is a nyenyeréikkel meg a 
dudáikkal és ott nyüsztették a talpaláva- 
lót orrvérzésig. Tudják, na, miről beszé
lek.

-  Persze, hogy tudjuk -  mondta 
Shanahan -, hazánk népi muzsikája, 
Rodney Dicsősége, Munster Csillaga, az 
Emberi Jogok Nyilatkozata.

-  Az Ostoros tánc és a Hajtsd a szama
rat, nincs semmi annál szebb -  mondta 
Furriskey.

-  Na, erről van szó -  mondta Lamont.
-  Akárhogy is legyen, mit gondolnak, 
mit csinál a maguk embere: hát nem be
húzódik egy sötét sarokba a cimborái
val tervet kovácsolni, hogy az őrmester
re rápirítsanak? Avval visszamegy nagy 
nyársatnyelten az őrmesterhez, aki egy 
fa árnyékában rá se rántott az egészre.

-  Maga azt mondta -  támadta le 
hogy van olyan legény, mint itt akárki. 
Tud ugorni?

-  Tudni nem tudok -  mondta az őrmes
ter — de akárkinél nem vagyok én se gyen
gébb.

-  Azt majd meglátjuk -  mondja az em
berük.

És akármi legyek, ha nem volt a sá
torban egy emberük Corkból, valami 
francos nagy bajnok távolugrásban, aki
nek neve volt, ismerte az egész ország. 
Bagenal-nak hívták az ipsét, ő volt egész 
Írország bajnoka.

-  Azannyát, ez már döfi -  mondta 
F urriskey.

-  Bizony. Várjanak, mondjam végig. 
Avval ezek ketten felállnak s minden 
szál ember odagyűlik köréjük. A peckes 
Bagenal gyerek ott feszített a zöld nad
rágjában, mutogatta a vádliit. Mellette 
ott áll egy másik, valami Craddock, egy 
milic, a zubbonyát levetette, de a többi ru
hája rajta van, s ahogy ott áll a kék pan
tallójában meg a két irdatlan bürgerivel 
a lábán, az nem volt mindennapi látvány. 
Azt látni kellett.

-  Nem vonom kétségbe -  mondta 
Shanahan.

-  Bagenal az első, szökik egyet, hogy 
majd felszáll, úgy szeli át a levegőt, mint 
a madár és földet ér egy nagy homokfelhő 
közepette. Na, mi volt az eredmény?

-  Tizennyolc láb -  mondta Furriskey.
-  Hogyisne, öregem, huszonkettő. 

Huszonkét lábat ugrott ott és akkor 
Bagenal, Isten engem úgy segéljen, és 
a tömeg akkorát ordított, hogy attól az 
őrmester ijedtében kiadhatott mindent, 
amit aznap evett, de még azt is, amit 
nem.

-  Huszonkét láb, jó kis ugrás testvérek 
közt is -  mondta Shanahan.

-  Miután az ordítozás abbamaradt
-  mondta Lamont -, a Bagenal körbe- 
slattyog, hátat fordít az őrmesternek, kér 
egy cigarettát és cseverészni kezd a cim
boráival. Mit gondolnak, mit csinált erre 
az őrmester?

-  Én nem mondok semmit — mondta az 
óvatos Shanahan.

-  Isten a megmondhatója, bölcs ember 
maga. Craddock őrmester nem szól egy 
mukkot se, csak nekiszalad egy kicsikét s 
megszökik huszonnégy láb hatot.
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-  Ne mondja!
-  Huszonnégy láb hatot.
-  Nem lep meg -  mondta Shanahan ál- 

mélkodva. -  Nem lep meg. Akárhová is 
menjen széles e világban, meg fogja látni, 
hogy az írekre mindenütt felnéznek az ug
rótudományuk miatt.

-  Méltán van -  mondta Furriskey -, 
hogy Írország nevét dicsőség övezi emiatt.

-  Menjen akár Oroszországba -  mond
ta Shanahan -, vagy Kínába, vagy Fran
ciaországba, mindenütt és mindenkor 
csak le a kalappal és gra-ma-cree a Szökő 
írlandi előtt. Akárkit megérdezhet, mind 
ugyanezt mondják. A Szökő írlandi.

-  Olyasmi ez -  mondta Furriskey 
ami mindig is menni fog nekünk: a szö
kés.

-  Ha eljön az ítélkezés ideje — mondta 
Lamont -, az íreknek meglesz a maguk 
érdeme. Nem lesznek utolsók a teremtés 
népei közt.

-  De mennyire, hogy nem — mondta 
Furriskey.

-  Miután Sweeny mindent elmondott 
-  dongta a sötéthangú Finn a gondol
kodás egy pislája feléledt a tébolyultban 
és saját népének irányába fordította lép
teit, hátha lakhatna velük és bízhatna 
bennük. De a szentéletű Ronannak a cel
lájában angyalok hírül vitték Sweeny 
szándékát és ő Istenhez könyörgött, hogy 
Sweenyt fel ne oldozza őrjöngéséből, míg 
előbb íelkét el nem oldja testétől és íme 
az eredmény összegzése: Amikor az őrült 
beért Síiévé Fuaid közepébe, furcsa jelené
sek tolultak elébe, vörös fejetlen testek és 
testetlen fejek és öt borostás elvadult szür
ke fej test vagy törzs nélkül vonított és si
kított és himbált ide-oda a sötét út men
tén, rátámadva és megszállva Sweenyt, 
fülébe üvöltvén tébolyult szitkaikat, míg
nem az rémületében magasra szárnyalt 
előlük. Volt aztán veszett rettegés, lár
majajveszékelés, visítozó tülekedés az ül
döző fejek, kutyafejek, kecskefejek között, 
amint combjainak, lábszárainak és nyak- 
szirtjének puffantak, s fákhoz és szikla
talapzatokhoz csapódtak -  magas hegy
ség gyomrából szabadult vad förgetegnyi 
gonoszság, amely annyi nyugtot sem ha
gyott az őrült Sweenynek, hogy egy korty 
vizet ihasson, mígnem végül békéhez ju
tott a fán, amely a Síiévé Eichnach csú
csán állt. Itt idejét zengzetes strófák 
komponálására és előadására szentelte 
gyötrelmes megpróbáltatásai tárgyában.

Ezek után tovább haladt vad hagymá- 
zossága útján Luachair Dheaghaidhtól 
a tiszta patakú és kecseslombú Fiodh 
Gaibhle-ig, ahol egy évig maradt, s sáf
rány-vérpiros magyalbogyókkal és feke- 
tésbarna tölgymakkokkal táplálkozott 
és a Gabhal-ból húzott vizet hozzá, miköz
ben ezt a dalt szerezte:

Jajveszékelés, a nevem Sweeny, 
a testem holttetem, 
nekem nincs már álom, zene, 
csak süvöltés, szélviharé.

Utam elvitt Luachar Dheighaidhtól 
Fiodh Gaibhle peremére, 
merre jártam  -  nem rejtegetem -  
repkénybogyó, tölgyderék várt.
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Ezután Sweeny nyughatatlanságában 

All Fharannain-ba ért, egy zöldpatakos 
csodálatos ligetbe, ahol seregnyi erényes 
ember élt, szentek gyülekezete, nehéz- 
lombú, földig hajló almafák, árnyas rep- 
kény, hatalmas gyümölcsöktől roska
dozó ágak, szarvasok, nyulak, kövér 
disznók, napon szunyókáló termetes fó
kák, fókák az alant hullámzó tengerből. 
És Sweeny így szólt.

éjjel vita tört ki a szolgálók között Sweeny 
feje fölött, mert az őrültet paráznasággal 
vádolták meg a bokrokban a tehénpász
tor feleségével, midőn az asszony este el
indult, hogy a tejet a tehéntrágyában egy 
lyukba tegye Sweenynek, s a becstelen rá
galmat a tehénpásztor nővére ültette bele 
bátyja fülébe. Az pedig azonmód felraga
dott egy lándzsát a házban a lándzsátok
ból és amikor Sweeny oldalával felé for
dult, ahogy esti tejét szürcsölve feküdt a

Volt idő, mikor jobb szerettem 
farkasok vonítását 
zsolozsmázásánál 
egy szerzetesnek.

Ennek utána Sweenyn halál-ájulás 
lett úrrá, hogy aztán Moling és szerzetes- 
társai mind felkerekedve egy-egy követ 
helyezzenek Sweeny sírjára.

-  Bizony, igen kedves nékem az, ki 
e sír alatt nyugszik -  mondta Moling -  
, kedves nekem a tébolyult, szívem újul 
látnom őt a forrásnál amott. Neve legyen 
ezért az Örült Kútja, mert gyakran lak- 
mározott vízitormáján és gyakran vette 
magához vizét, azért helyénvaló, hogy ró
la neveztessen el. Kedves nekem minden 
más hely is, ahol Sweeny gyakorta meg
fordult.

S Moling a következő versek költésére 
és méz-nyelvű mondására adta fejét:

íme itt Sweeny sírja!
Emléke szívszorító, 
drágák nekem ezért 
a szent őrült helyei.

Kedves nekem Glen Bolcain, a szép 
mert Sweeny szerette; 
kedvesek az onnan folyó erek 
kedves zöldkoronás vízitormája.

Amott áll az Örült Kútja 
kedves az ember, akit táplált, 
kedves finom fövenye 
szeretni méltó tiszta vize.

All Fharannain, szentek rejteke, 
Bokrokon sereglő finom mogyorók, 
fürgén surrogó nem-meleg patak 
folyik szegélyén.

Zöld repkénye sűrű rengeteg, 
makkja csábító; 
a szép nehéz almafák 
karjai görnyedeznek.

Végül, hosszú idő múltán Sweeny beha
tolt arra a helyre, ahol a fő-szent Moling 
lakott, azaz, a fontosság kedvéért, Házi- 
Moling. Moling kezében jelen volt Kevin 
zsoltároskönyve és Moling azt olvasta fel 
tanítványainak. Sweeny előrejött a for
rás széléig és addig zörgött a sásban és 
vízitormában, míg Moling megszólalt:

-  0, őrült, korán van étkezésed.
És ők ketten, az őrült és a szent, 

hosszú párbeszédbe fogtak huszonkilenc 
kecses veretes verssorban, majd Moling 
újra szólt.

-  Érkezésed igen örvendetes köztünk, 
Sweeny — mondta —, mert úgy rendel
tetett, hogy itt fejezd be életedet és itt 
hagyd hátra életed történetét és a temp
lom kertjében legyél eltemetve. És én 
most megkötlek és megesketlek, hogy 
bármilyen messze bujdokoljál is Erinben, 
minden napszálltakor hozzám megtérj, 
hogy én megírhassam igaz történetedet.

És úgy is történt, Sweeny megtérvén 
vándorlásaiból Erin dicsőített fáihoz min
den este vecsernyeidőben, Moling pedig 
eledelt rendelt az őrültnek abban az órá
ban és szakácsának meghagyta, hogy 
Sweenynek adjon az aznapi fejésből. Egy

tehéntrágyában, sebet ejtett Sweeny bal 
mellbimbaján úgy, hogy a lándzsahegy át
ütötte és háta közepén kijött. Egy tanít
vány a templomajtóból látta a sötét tettet 
és hírül vitte Molingnak, aki a nagytisz
teletű szerzetesek társaságában a hely
színre sietett, hogy a beteget feloldozzák 
és felkenjék.

-  Sötét a tett, mit tettél, ó pásztor -  
mondta Sweeny —, mert a seb miatt, mit 
rajtam ejtettél, többé nem tudok a bozó
ton át menekülni.

-  Nem tudtam, hogy ott vagy -  mond
ta a pásztor.

— Krisztus nevére, ember — mondta 
Sweeny én téged meg nem bántotta
lak.

— Krisztus átka rajtad, ó tehénpásztor 
-  mondta Moling.

Azután beszélgetésbe merültek és han
gosan szóltak egymáshoz, amíg nagyszá
mú versszakot nem költöttek, Sweeny be
szédüket ezekkel a versekkel fejezvén be:

Volt idő, mikor jobb szerettem 
alantas emberi beszédnél 
tó fölött repkedő 
vadgalamb szólását.

Volt idő, mikor jobb szerettem 
közeli harangkondulásnál 
bozótból a feketerigó hangját 
s viharban szarvasgím bőgését.

Volt idő, mikor jobb szerettem 
mellettem heverő szépasszony hangjánál 
a hegyi fájd hívását 
napvilágnál.

Zengzetes volt Sweeny beszéde 
Emlékezetem soká őrzi, 
könyörgöm az Ég Urához 
sírkövén, és sírja fölött.CSIZMADIA GÁBOR és MIHÁLYCSA ERIKA

fordítása
Jegyzetek

1 Vár (gael).
2 S a m h a in , sam , „nyár” + fűin, „vég”: a kel

ta  év négy n ap tá ri ünnepe közül a legfonto
sabb, a Gergely-naptár szerint november 1-re 
esik. Eredetileg valószínűlegterm ékenységün- 
nep; a kelta kalendárium  szerint a két félév 
h a tá rá n  helyezkedett el, m integy felfüggeszt
ve az időben, ezért ünnepében a term észet és 
term észetfölötti h a tá ra i összemosódnak, a h i
edelmek szerint az alvilág szellemei ilyenkor 
szabadon mozognak az élők közt. Sokféle ele
me továbbél a Hallowe’en ünnepében.

3 The Gaelic A th le tic  League, 1884-ben a la 
p íto tta  Michael Cusack az ír nem zeti sportok 
(ír futball és hurling, ír  hoki) újjáélesztésére 
az angol sportok (krikett, póló, rögbi) ellené
ben, az ír  nemzeti emancipáció egyik legfonto
sabb szervezete. 1893-ban m egalakul a Gaelic 
League  (Gall v. Kelta Liga), mely az ír  nem ze
ti nyelv és k u ltú ra  felélesztését tűz te  ki célul. 
Joyce Ulysses-ének Küklópsz-fejezete Cusack 
alak já t és rövidlátó nacionalizm usát veszi cél
ba, O’Brien ugróversenye az Ulysses komikus- 
parodikus ökölvívómeccsére u ta l vissza, mely
ből Írország bajnoka kerül ki győztesen.
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MÓRITZ MÁTYÁS
A v é g e  a z , h ogy meg k e l l  h a ln i
(párhuzamos történetek)

Városban az ember akár száz évet is 
elélhet úgy, hogy nem veszi észre, hogy 
már régen meghalt.

Lev Tolsztoj
Felhajtotta a kávéját, majd az íróhoz for

dult, akinek a mai nap sem ment a betűve
tés. Tudja Kedves író Úr, én csak négy dol
got nem szeretek; a tavaszt, a nyarat, az 
ó'szt és a telet. És tudja miért? Ennek egy
szerű és prózai oka van: mert ilyenkor új ci- 
pó't kell vásárolni. Különben minden stim
mel. Jolán amúgy egy sokat látott, sokat 
próbált papucsban álldogált a pultnál, és 
várta hogy az író majd mond valamit, szóba 
elegyedik vele, mert abból már bármi lehet. 
De az író hallgatott, bámult, ivott, és bele- 
bele szívott cigarettájába, miközben hall
gatott és bámult. Pedig elmondhatta vol
na, igaz jobb hallgató közönségnek is, hogy 
gondban van, megunta az egészet: betűket 
írni fehér papírra, történeteket kiagyalni, 
neveket keresni, begyömöszölni a hömpöly
gő' anyagot holmi feszes szerkezetbe.

Azt a kérdést is feltehette volna Jolán
nak (mert ez lett volna a neve, a foghíjas nő- 
személynek), vagy inkább magának: hogy 
hol van a szavak színe, selyme, tüze, zenéje, 
amely utolérhetné a hangulat némaságát.

De nem tette fel. Miközben azon agyait: 
miért nem lett inkább költő. Az éjszakai ég
bolt lehetne az első verseskötet, a csillagké
pek az első versek. Tulajdonképpen már 
csak a tőmondatokat szerette, vagy már azt 
se. Egzakt közlések után áhítozott; egzakt 
közlések után, melyek erőszakos személyi
ségétől függetlenek. De tudta: az egzakt 
közlés az irodalom fő ellensége, a halál ma
ga-,

Úgy akart volna írni, hogy azonnal meg
értsék, mit akar mondani. De már mindent 
megélt, földolgozott, és végül is elég öreg, s 
eleget hagyhat hátra.

Három gyereket hagytam a férjemre, 
hogy viselje gondjukat, ügyeljen rájuk, 
mert hát utolért engem is a végzet, és nem 
is egyszer, de nem is százszor. Mert hát so
kat látott asszony vagyok én, aztat meg köll 
hagyni. Otthonosan mozgok én má a rend
őrség épületében, ahol legutóbb, (hajói mon
dom, de ha nem, nyugodtan javítson ki, hi
szen Maga lenne a szavak nagy embere) 
valami többrendbeli lopás megalapozott izé
je miatt, előzetes letartóztatás mellett hall
gattak ki. De sokat szelídültem én azóta, 
hogy négy és fél év szabadságvesztésből sza
badultam.

Korábban pedig előfordult, hogy fiatalon, 
családanyaként rablásokba keveredtem, és 
besurranós módszerrel idős emberek laká
saiból elemeltem és elcsentem ilyen-olyan 
értékeket. Olyan is volt (talán rémesen is 
festett) hogy baromfilopás közben, az éj
szaka közepén, a járőrök botlottak belém, 
ahogy tollasán és véresen álltam előttük. 
Mert mit tehettem mást: átharaptam a 
szárnyasok torkát, hogy ne csapjanak zajt.

Zajos sikere nem volt, bár kijutott több 
plecsniből is. Bár költő is lehetett volna. De 
ő is belátta, elismerte, hogy a költő az szü
letik. Igen, mint a hadvezér, a politikus, a 
zenész, szóval minden, ki egyre másra hi
vatva van. Kire géniusz nem mosolyog, az 
semmi stúdium után sem viheti előbbre 
ügyét.

Az ügyemet nemsokára a bíróságon ve- 
sézték ki. Ahol azt is elmondtam: a zsák
mányból, lehet hogy sajátosan készítet
tem a levest, hiszen a földből kihúzott 
répát, ahogy termett, ahogy vót, a tyúk 
mellé hajíntottam a fazékba. A fazék per
sze nem volt elmosva, a tyúk meg nem volt 
megtollfosztva. Biztos, be voltam csípve, vi
hogott Jolán, a pár még megmaradt, de ép
nek éppen nem mondható fogával.

Az idő is eljárt, sejtjei belefáradtak a 
folytonos újjászerveződésbe, testében a bi
ológiai rend -  mint a molyos bunda varra
ta hol itt, hol ott feslett fel, szinte szégyellt 
már panaszaival orvoshoz járni, attól félt, 
hogy egy szép napon az orvos megcsóválja 
a fejét, két ujja közé szorítja az egyre lapo
sodó mellkast, s a szakértő megfellebbezhe- 
tetlenségével így szól (hangjában a kötelező 
sajnálkozással):

-Ezt már nem érdemes... Dobja el. Dobja 
el, ha mondom.

Ha mondom, így volt. Szabadulásom 
után ismét tyúkot loptam a saját falum
ban, de az az átkozott házigazda elkerge
tett. Két hétre rá, egy tari asszony, az elő
szobában felejtett bukszájából lovasítottam 
meg hét ezer forintot. Nem tagadom, a si
kertől vérszemet kaphattam, mert egy hét 
sem telt el, és aranyakat és készpénzt pró
báltam lenyúlni egy idős nő otthonából, aki 
lehet hogy nehezen mozgott, hogy húzta a 
lábát, hogy járóbottal közlekedett, de kép
zelje: az a vén szipirtyó, egészen a vasútállo
másig követett, ahol volt ereje lerángatni a 
Salgótarján felé induló vonatról. Ekkor kap
tak el a zsernyákok.

El kellene kapni a fonalat, mert azért 
egy utolsó írás kellene. Végrendelet helyett. 
Valami csúcsnovella. Súlyos pont a pana
szos, dallamos mondat végére. Kupolafé
le az építmény tetején, visszavonhatatlan 
jelzés, hogy minden elkészült. Kívül-belül 
minden. De azért egy utolsó írás kellene. 
Az ihlet lovára nehéz felkapaszkodni az 
embernek, de ha egyszer nyeregben van, 
akkor nincs leszállhatnékja addig, míg le 
nem szédül — az író segítségül az asszonyá
hoz fordult.

Nem segített énrajtam senki. Nem jog
erősen kaptam nyolc hónapot. Nyolc hónap 
szabadságvesztést. Szabadlábon védekez
tem, de megint besurranáson értek tetten, 
vagy min.

Jó, most mondhattya hogy hülyeséget csi
náltam, hogy újrakezdtem, siránkozott Jo
lán, majd elhajtotta az újabb kávéját, és az 
íróhoz fordult, akinek a mai nap sem ment 
a betűvetés. Hülyeséget csináltam na. Si

ránkozott a nyári kánikulában is harisnyá
ban, hosszan felsliccelt ruhájában. A hasán 
megkötött blúzban, a papucsban domborít
va. Hülye voltam, nem gondolkodtam én 
akkor.

Az asszony gondolkodott. Tartós masz
kot keresett, ami mögé ezt a védtelent elbúj
tassa. Erős maszkot, ami szorosan tapad a 
bőrre.

-  Légy elégedett — mondta hittel, s két V 
alakra tárt ujjával mosolyba csípte a férfi 
ajkát. A mosoly illedelmesen rögződött, de 
mögüle még ijesztőbben kitetszett a tekin
tet kétségbeesése, az árulkodó szemkivá
gás az alkalmi papírmasén.

Papírmunkát nem keveset adtam. Bánt 
a butaságom, nem is tudok enni a börtön
ben, pedig jó a koszt. Tíz éve vagyok besur
ranó, mára kijöttem a rutinból. Jártam az 
utcákat, és mindenhol megnéztem, hogy 
nyitva van-e a kapu. A módszerem, hogy 
óvatosan benyitok, a házhoz osonok, és ki
hallgatom, melyik szobában vannak a há
ziak. Leveszem a cipőmet, úgy lopódzok a 
többi helyiségbe. Akkor is így tettem, de le
buktam. Mert hát sokáig jó volt ami volt, 
ami adatott, de egy idő után besokalltam, 
irigyeltem a másét. Nem voltam elégedett. 
Maga talán az?...

Elégedett vagyok -  felelte az író, és bó
logatott. Válla meg-megrándult, ide-oda 
pásztázott pillantása. Mint a gondos mes
terember, aki dolga végeztével széthagyott 
szerszámait keresi. Mehetnékje volt már, 
az új címet is tudta, csak az utak között ke
reste még a legtisztábbat, legtökéleteseb
bet. -  Az asszony hallgatott. Lépegettek, 
figyelték a közelítő zajokat, vártak valami 
üzenetet. De csak a nappal távozott, s emel
kedett a köd, mint a mérges gáz, fenyegető
en, egyre följebb. Az író mindössze meghűlt, 
tüdőgyulladással ágynak esett. — Veszélyes 
-  mondta az orvos. — Leromlott szervezet. — 
Az asszony sírt, már félig eltemette.

Volt hogy élve temetett el, az a szemét 
strici. Képzelje csak el. Télen-nyáron a hu
szonegyes út mellett stricheltem hosszú
hosszú éveken át, mert tisztességesebb 
munkát nem kaptam, hiába is kilincsel
tem, és könyörögtem. Biztos azért mert ci
gány vagyok, mert öreg vagyok. Jobb napo
kon nyolc-tíz kuncsaftom is horogra akadt, 
közöttük visszatérő vendégem is akadt. 
Egyszer kénytelen-kelletten egy perverz fér
fi kedvére tenni. Az az állat, egész a házáig 
fuvarozott, ahol rám adta a menyasszonya 
ruháját. A menyasszonyáét, aki a templomi 
esküvőjükön összeesett és meghalt. És ez 
az állat, befektetett egy nyitott koporsóba. 
Előtte persze kisminkelt és felcicomázott. 
El tudja ezt képzelni?...

Tüdőgyulladás? -  az író két lázroham 
közt eltűnődött, aztán határozott. Összeszo
rította a fogát, és meggyógyult. -  Jobban 
fogok vigyázni -  mondta asszonyának. Az 
asszony azt hitte, örömhírt hall, a férfi nem 
ábrándította ki, odavetette ajándékul a szá
mára már használhatatlan, elrongyolt re
ményt. Amikor új égőt csavart a csillárba, 
s véletlenül feljebb lépett a létrán -  a már 
nem létező fokra -  leesett, és alaposan meg
ütötte magát. Megtiltotta, hogy orvost hívja
nak, s borogatással, tornával talpra állt há-
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rom hét alatt. -  Az életösztönöd ment meg 
— mondta boldogan az asszony. —Mégiscsak 
fontos ez a hatalmas életösztön!

De az életösztönön megmentett. A mel
lemen összekulcsolt kezekkel kellett feküd
nöm, csukott szemmel, miközben a férfi 
(ha lehet az ilyet annak nevezni) ostorral 
ütött és vágott, ahol ért. Nem gondoltam 
hogy ez lesz a légyottból.

Egy történetre gondolt szüntelen, egy 
harminc-negyven év előtti történetre (talán 
regényrészlet vagy álom): száraz, öreg férfi 
fekszik a hordágyon, oldalt fordul, kezét fi
noman a szája elé emeli, köhint egyet, s ez 
a köhintés kisegíti a lelket. Természetesen 
így is fenséges. A szívhalál is az, bár gya
korisága kissé csökkenti értékét. Utoljára 
kamaszkorában képzelődött ilyenformán: 
csakhogy akkor a halál mikéntje, a forma 
nem érdekelte még, csak a túlélők zokogá
sa, a gyászos párbeszédek, a bűnbánó kör
nyezet vezeklése. Azóta fölfedezte: saját ha
lálunk nem eszköze semmiféle bosszúnak; 
legfeljebb zavart kelt, sajnálkozást, némi té
tova riadalmat. Csak a mód, a mód emeli le
gendává a banálisán szükségszerűt.

De szükségszerű volt, ha fogalmazhatok 
így, mert hát nekem is meg kellett élnem va
lahogy, és ez, pínz nélkül nem mögy. De az
zal az emberrel (ember az ilyen?...) soha töb
bé nem mentem el. Nem én. Bár akkor, 75 
ezer forintot kasszíroztam, de mit ér ez az 
összeg, mikor egy életre szóló sebet hagyott 
bennem ez a tapasztalás?... Akkor volt éle
temben először halálfélelmem, -meredt ma
ga elé komoran Jolán, majd rövid szünet 
után ismét felderült az arca.

Nem volt jó kedve, inkább csak türelmet
lenkedett. Az író türelmetlenkedett. Testi 
ereje fogyott, reggelenként nehezen ébredt: 
mintha lassan csuknának egy ajtót, és a 
rés -  ahol visszatérhet -  egyre keskenyed- 
ne. Fulladozva préselte át magát. -  Nem 
lesz ennek jó vége -  sírt az asszony. -Igen, 
igen. A jó vég -  mormolta írónk. Ajándékoz
ni kezdett: pénzt, szobrot, néhány képet, ap
ró tárgyakat. Kéziratot, levelet. Nyájasabb 
lett mindenkihez. Mintha meg akarna vesz
tegetni valakit, mintha ki akarna érdemel
ni egy végső kegyet, holmi díszkötést a posz
tumusz gyűjteménynek.

A gyűjteményemben akadtak aranyosak, 
durvák és szadisták. Kétkezi munkástól a 
diplomás üzletemberig sokan visszatértek 
hozzám. Ettől függetlenül, és mindezek el
lenére (bár lehet hogy furcsán hangzik, de 
vállalom) szerettem a munkámat. Egyik
másikra mind a mai napig emlékszem.

Az ihlet ragyogására még emlékezett. A 
nagy sötétség órái, a hideg világ után, a vi
aszba fagyott, üveg alá csukott lények kö
zött ahogy hirtelen föllobban a szín, átme
legszik a tér, törik az üveg, a teremtmény 
ébred és kilép... A többi aztán végrehajtás. 
Precíz szolgamunka. Még egy nagy ihlet! 
Csak egy utolsó mámor. S nem lesz különb
ség: a közvetítő és a közvetített összeforr. 
Következik a tökéletes megvalósítás, segéd
anyag, toll és papír nélkül.

Papír nélkül dolgoztam. Egyszer kami- 
onosokkal vállaltam be mindent ötezer fo
rintért. Az egyik pasasnak, attól állt fel, 
ha csavarhúzóval érhetett hozzám. Persze

hogy nem tudtam megállni, és közben elne
vettem magam. Mert higgye el, ezt is csak 
jókedvvel lehet csinálni, még ha valójában 
nem is élvezi az ember. Ha azt akarták, 
hogy nekem is jó legyen, netán több pénzt 
adtak érte, akkor sikongattam, mintha át
élném a gyönyört. Nem árt a gyomor és a 
türelem.

— Türelem — biztatta az asszony. — Türe
lem! -  felelte párhuzamosan, s mosolygott 
azon a szavak mestere, hogy a szó önmagá
ban milyen félrevezető. -  Nézz a lábad alá -  
oktatta az unokája, s gyengéden megrázta 
a könyökét. -Elcsúszol, és kész a baj... Fon
tolóra vette. Nyaktörés? Ez gyenge. Szenilis 
nyugdíjasoknak való, akik botjukat rázzák, 
és lyukas szatyorba hulladékot gyűjtenek.

Gyűjtöttem ugyan a férfiakat, de iga
zán jó a régi élettársammal volt az együtt- 
lét. Eleinte ugyan gyengéd volt és figyel
mes, de ha beindult, ha elszállt az agya, 
ha bekattant, akkor nagyon durván szere
tett, ha érti hogy mire gondolok és akarok 
kilyukadni. Nyolc hónapig voltunk együtt, 
jóban és rosszban, ahogy mondani, vagy ép
pen írni szokás, -  ha érti a tréfát. Ez a kap
csolat olyan se veled, se nélküled kapcsolat 
volt. Hol a végtelenségig imádtuk egymást, 
hol meg lehordtuk a másikat minden fajta 
szemétnek és árulónak. Egy idő után már 
együtt jártunk lopni, ha nem is kéz a kéz
ben. És hát a közös lebukás jelentette a 
viharos szerelmünk végét. Négy évvel ez
előtt, mindketten börtönbe vonultunk, én 
és az én utált és imádott, ezerszer kitaga
dott és visszafogadott Robim, aki előbb sza
badult pár héttel mint én. Mire újra szabad 
levegőt szívhattam, már összeállt egy férfi
val. Küldött egy levelet nekem a rács mö
gé, hogy ne várjak tőle csomagot, és meg ne 
próbáljak írni neki. Búcsúzóul boldog szü
letésnapot kívánt -  folytatta csalódottan a 
víg kedélyű teremtés. -  Sokat sírtam, és le
adtam vagy tíz kilót a gyomoridegtől. Nehe
zen emésztettem meg, hogy elhagyott egy 
férfiért. Gőgös lettem.

írónk gőgös volt. Kivételt a kivételesnek! 
Kényszert, ami választásnak látszik mégis. 
-  Figyelj mindenre -  mondta társának, s az 
hozta a teát, altatót, csillapítót, elektromos 
takarót, örökös, ok nélküli bűntudattal. 
Nem volt szíve beavatni. Hiszen észre sem 
vette ez az asszony, boldog-szegényke, hogy 
hármasban aludtak mindig. És az a harma
dik ölelt legfájóbban, legédesebben. Aztán 
egy nap valahogy nem is gondolt az ügy
re. Nem fájt semmije, agya is frissen műkö
dött, nézte a járdát, érdekes, mintha sose 
látta volna. Szinte húsz évet fiatalodott. Jó
zan hétköznap volt, majdnem nyár. Ott sé
tált mellette tisztelőinek egyike: élénk, kö
zépkorú példány, a lázadáson túl, de még 
innen a csüggedésen, a legalkalmasabb ta
nú; mértéktartó, előadásában stílusos és 
csak egy parányit tébolyult éppen.

Közel voltam az őrület határához, talán 
meg is tébolyultam kicsit. Akkor még nem 
gondoltam, hogy én is szerelembe esek a 
női börtönben. És életemben először ott 
éreztem boldogságot. Lett egy igaz barát
nőm, akitől több szeretetet és gyengédséget 
kaptam, mint az összes pasastól, akivel va
laha összehozott a sors. Miután kijöttem a 
sittről, kitettem a bátyám szűrét a házam
ból, amiért én dolgoztam és güriztem, amit

én építettem fel a két kezemmel. Hat test
vérem van, és imádott és szeretem őket, a 
tűzbe tenném a kezemet értük, de a börtön 
után jól esett az egyedüllét.

Az író egyedüllétre vágyott, kiszellőz
tetni a fejét. A kijárat felé vette az irányt, 
ügyet sem vetve Jolánra, aki még mondta 
a magáét, és nem is hagyta annyiban, hogy 
így faképnél hagyják.

Higgye el, imádom és szeretem őket, ha 
kell, kocsi alá ugranék értük.

Az író ekkor megállt, mint akinek gyöke
ret eresztett a lába. S egy percre megállt ve
le minden. Mint a Csipkerózsika-mesében, 
égen és földön abbamaradt a mozgás, be
ragadt minden elkezdett mozdulat. Mérge
zett szúrás. Csönd lett, elemeire bomlott a 
fény. Aztán -  megváltó csók -  újra lódult a 
kép, felbőgött a lárma. Egy hároméves gye
rek hirtelen elengedte az anyja kezét, játé
kosan az út közepére futott. Az autóbusz 
sikítva fékezett — írónk érezte még ínyén 
a súrlódó magas hang vadízű váladékát, 
s fölismerte a kínált kegyet. A gyereket -  
másodperc töredéke alatt -  visszalökte az 
útra. A szokatlan lendülettől megpördült 
saját tengelye körül, a sál, mint a múmiapó
lya, nyakára csavarodott; aztán, akár kon
centráció után az artista, elszánta magát, s 
csak arcát védve becsúszott a kerék alá.

Országszerte megfújták a harsonákat. 
Gyönyörű szövegek méltatták. „Alkotóereje 
csúcsán ragadta el a halál.” „Távozhatott-e 
méltóbban? Nem csak képletesen, a valóság
ban is életét adta a jövőért...’’„Legyen példa 
testre szabott halála!” Nyilatkozott méltó- 
ságosra kábított felesége. Elmondta, min
dig ilyen volt ez a tüneményes ember: ön
zetlen, melegszívű, indulataiban is nemes. 
A megmentett gyermek csuklóit és hallga
tott, meg akarta enni a mikrofont, az anya 
pedig hálálkodott, a nagy halottat tegezve 
szólongatta. Túl émelyítő korona. Túl dí
szes ez a befejezés, túl kerek, már-már bóv
li. De írónk tudott szerkeszteni.

A szemtanú kissé bambán, titokzatos 
mosollyal hagyta, hogy faggassák. Mint
ha megrendülése okozná, sűrűn pislogott. 
— Kétségkívül. — Ez igen. — Szörnyűségé
ben is fenséges. A temetés után azonban 
rumot öntött a sörbe, s válogatott barátok 
körében, gyötrődve-kínlódva, önmagával 
is tusakodva, csak kimondta: -  Az a gye
rek. Abban a kockás, pomponos sapkában. 
Nem tudom. De mintha már előbb félreug- 
rott volna... Tulajdonképpen -  egészen hal
kan suttogott -... nem volt kit megmente
nie. (Ezzel a furcsa csavarral ért véget a 
történet. Mint a remekmű: zavart keltőén 
és szabadon.)

A»««KilomctriK
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JANCSIK PÁL
✓

Egy Aprily-vers elem zése
Kissé távolabbról kell kezdenem, 

hogy m egmagyarázzam, m iért erre 
az ism ert, népszerű, de azért nem a 
költő legjelentősebb-reprezentatívabb 
alkotásai közül való versre esett a vá
lasztásom. Hosszabb ideje foglalkoz
ta t egy ötlet, egy terv  a „kis csodák
ról”; a m agyar líra  tíz rövid szerelmes 
versének az elemzését jelentené ez, 
m egm utatni, egy kicsit mélyebbre ha
tolva föltárni, m iért szépek ezek a ver
sek.

Nem sorolom föl ó'ket, hiszen a 
választás nyilván szubjektív; m ás
részt csak a kronológiai sorban hete
dikként helyet foglaló Ajánlás című 
Aprily-vers elemzése sikeredett eddig 
alaposabbnak, számomra legalábbis 
elfogadhatónak, hogy most az évfor
dulók alkalm ával megpróbálkozhas- 
sam  a közlésével. (Ez év augusztus 
6-án volt 40 éve, hogy meghalt, és no
vember 15-én lesz születésének 120. 
évfordulója.) Mielőtt az elemzésre rá 
térnék, m ár a „kis csodák” kifejezés
ben (mint lehetséges sorozatcímben) 
rejlő ellentm ondásra szeretnék rávi
lágítani. A kicsik mellett nyilván ott 
vannak  a „nagy csodák”, a m agyar 
(gondolati) líra nagy versei, mondjuk 
Balassitól napjainkig. De van-e a cso
dának  mértéke? A csoda az „csak” cso
da, ha  kicsi, ha  nagy. A versek terje
delmének viszont van, a kis jelző' azok 
(viszonylag) rövidségére, többnyire 2 -  
3 szakaszos hosszára utal. S hogy mi
é rt csodák ezek a versek? Mert szavak
ból, (szó)képekbó'l, (nyelv)zenébó'l és 
sok m ás költó'i, nyelvi leleményből új 
minőség született -  olyan költemény, 
amely évszázadok vagy legalább évti
zedek óta drágakőként ragyog a ma
gyar líra  ékességei között.

A já n lá s
Ne haragudj. A  rét deres volt, 
a havasok nagyon lilák 
s az erdő óriás vörös folt, 
ne haragudj: nem volt virág.

De puszta kézzel mégse jöttem: 
hol a halál nagyon zenél, 
sziromtalan csokrot kötöttem, 
piros bogyó, piros levél.

S  most add a lelked: karcsú váza, 
mely őrzi még a nyár borát -  
s a hervadás vörös varázsa 
most ráborítja bíborát.

A vers Áprily Lajos első kötetének 
(.Falusi elégia, 1921) az élén jelent 
meg. A költő m ár harm incnégy éves, 
tíz éve nős, három  gyermek (Zoltán, 
Endre, M ária) apja. A cím nem u tal

szerelmes versre, és az első két sza
kasz elolvasása u tán  nem is igen gon
dolhatunk m ásra, m int hogy a szerző 
valakinek (szám ára kedves személy
nek) ajánlja a kötet verseit, amelye
ket v irág  híján a szirom talan csokor 
jelképez. Ez a valaki a k á r az olvasó 
is lehetne, de am int a harm adik  sza
kaszból kiderül, a cím zett a szeretett 
asszony, a feleség (Schéfer Ida). Csak 
e szakasz elolvasása u tán  válik egy
értelművé, hogy szerelmes verssel 
van dolgunk, és nem is annyira  a 
kedvesnek szóló ajánlás, hanem  a be
fejezésből kibomló szerelmi vallomás 
teszi ezt nyilvánvalóvá. A költemény 
Áprily erdélyi éveiben íro tt m ind
össze három  szerelmes versének egyi
ke, ám szerintem  a m ásik kettőnél 
(Vers vagy te is, Ma milyen szép vagy) 
művészi, ta rta lm i, hangu la ti elemek
ben, érzelmi töltésben gazdagabb.

A hátterében egy term észetjárás 
emléke húzódik meg, innen a term é
szeti elemek és képek sora (deres rét, 
lila hegyek, az őszi erdő vörös foltja), 
a java férfikorába ju to tt költő érett 
versterm ését szimbolizáló gyümölcs, 
a piros bogyó, s a csokor dísze, a piros 
levél. De m ert szerelmes versről van 
szó, a piros erdei bogyó nemcsak erre, 
a kötet verseinek kései, ám egyben ki
forrott voltára utal, hanem  a meglett 
férfi érzelmeinek érettségét, m ár nem 
virágokkal, hanem  gyümölccsel jelké
pezhető jellegét is mutatja. Mindezt 
a harm adik  szakasz tükrében, annak  
az első két szakaszra visszavetülő fé
nyében m ondhatjuk, hiszen ez a négy 
sor minősíti szerelmi vallomássá a 
verset.

Ennek hangütése meglehetősen plá- 
tói, a szemérmes tanárköltőre jellem 
ző: „S most add a lelked...”, de a lélek 
(a „karcsú váza”) a szeretett személy 
egész lényét jelenti, „mely őrzi még a 
nyár borát”: a nyár bora egyértelm ű
en a szerelemnek, a szerelmi m ám or
n ak  a m etaforája a versben. Ha m int 
költői képnek az ih letforrását keres
sük, nyilván egyből az enyedi sző
lőkre kell gondolnunk, amelyeknek 
-  m int az Egy pohár borban mondja -  
„m ustját derítettem , színborát k ivár
tam ”. A m ásik szerelmi szimbólum 
ebben a harm ad ik  szakaszban a vö
rös szín, an n ak  hangsúlyos jelenléte, 
dominanciája. M ár eddig is szerepelt 
a versben az erdő vörös foltjaként s 
a bogyók és levelek színeként, de ott 
még csak a term észeti jelenségek jel- 
zőjeként, festői elem ként volt jelen. 
Az utolsó szakaszban viszont m ás a 
funkciója, az, am i a vörös színé á lta 
lában: a vörös varázs, a bíbor, mely 
ráborul a nyár borára, a szenvedély

nek, a szerelemnek a jelképe. Még ak
kor is így van ez, ha  az őszé ez a szín, 
az elm úlást érző léleké ez a szen
vedély. Á prilyra vall, hogy milyen 
visszafogott módon, szinte csak sej
tetve, „áthallásosan”, milyen finom 
eszközökkel fejezi ki az érzelmeit.

Van azonban egy bökkenő ebben 
a szakaszban, egy kis képzavar: a 
„karcsú váza, mely őrzi a nyár borát.” 
Vázában nem szokás bort tárolni. 
Előbb a vázára gyanakodtam , hogy 
ti. rím kényszer következtében került 
ide, a sor végére, mondjuk valamiféle 
karcsú korsó helyett, de rá  kellett jön
nöm, hogy nem így van: a váza a vers 
elsődleges, term észetes logikája sze
rin t nagyon is a helyén van, hiszen ab
ba kerül a levelek-bogyók piros csok
ra. A zavart nyilván a „nyár bora” 
okozza, éppen az a szószerkezet, m eta
fora, amelytől kifejezetten szerelmes 
verssé vált az Ajánlás. Ám ez a „za
var” csak a sokadik olvasásra vált ér
zékelhetővé számomra, s az is a „cso
dák” természetéhez tartozik, hogy a 
hibát is a m aguk javára képesek for
dítani, ez esetben a művészi kifejezést 
segítő, a h a tás t fokozó eszközként tud
ják  velünk elfogadtatni.

Az Ajánlás Áprily szám ára is em
lékezetes vers volt. Idős korában, az 
„őszikék” korszakában, a felesége ha
lála u tán  íro tt Epitáfium  című ciklu
sában, annak  Tarkul a völgy című da
rabjában ismét fölfedezi a régi vers 
őszi hangulatát, színeit, a pirosat és a 
lilát, majd a második szakaszban így 
fakad ki belőle a fájdalom:

De kinek hozzak lomb-csokrot, kinek? 
H add jöjjön viharszél, amely lerázza. 
Pusztuljanak a tarka szép színek. 
Heves nyár volt. Eltört a karcsú váza.

*
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Az Ajánlást m ás szempontok sze
rin t is megvizsgálhatjuk. Vegyük 
szemügyre avval a szándékkal, hogy 
fölfedjük, Áprily költészetének milyen 
általános jegyeit hordozza, milyen sa
játos vonások m utathatók ki e rövid 
versből.

1. M indjárt az elején a költő imp
resszionizmusával találkozunk; a szé
les gesztusokkal, erőteljes ecsetvonás
okkal fölvázolt színek, a (fehér) deres 
rét, a lila havasok, az óriás vörös folt
ként megjelenő erdő mind e stílusjegy
ről beszélnek. S hogy a term észet vi
lágát százféle változatban ábrázoló 
költőnek ez m ennyire jellemző voná
sa, nem kell külön bizonygatnunk.

2. A második szakasz második so
ra  -  „hol a halál nagyon zenél” -  a köl
tő halálhangulataira, halálközelségé
re, az elm úlásra m int költészetének 
gyakori tém ájára utal, amely szemé
lyes lírájának  éppúgy sajátja, m int 
egyes objektívebb hangú verseinek. 
Ez utóbbiakra m ár az elemzett vers 
kötetbeli szomszédságában is több pél
dát ta lá lunk  (Antigoné, Nevek című 
ciklus), de megemlíthetjük a Tavasz 
a házsongárdi temetőben c. versét is, 
amelyben „a holt professzor szellemét” 
idézi, illetve a feleség, A letta alakját.

3. Verseinek újabb általános jel
lemzőjeként em lítsük meg természet
szeretetét. Jeleztük, e költemény h á t
terében is egy kirándulás emlékét 
találjuk; ennek fő mozzanata, a szere
te t gesztusaként, a piros őszi csokor 
átnyújtása. Áprily term észetközelsé
gét sem kell bizonygatni, elég, ha er
ről az ő vallomását idézzük néhány 
sorban: „Szabad kék időkben / hegy 
vándora voltam. / Erdélyi nagy erdőt / 
végigbarangoltam. / Tájak jószagával 
/ tele lett a lelkem, / napos Maros men
tén / sokszor szüreteltem .” (Egy pohár 
bor)

4. Az Ajánlás hervadást, a te r
mészetben tapasztalt elm úlást idé
ző képei a költő szintén gyakori mo
tívum át, tém áját, az őszt ju tta tják  
eszünkbe. Őszelő, Őszi monológ, Őszi 
muzsika, Őszi rigódal, Oszvégi kicsi 
dal -  hogy csak néhány címet sorol
junk  bizonyságként.

5. A  versforma tisztelete — ez is 
Aprilyt különösen jellemző költői m a
gatartás, minden versére ráillősajátos- 
ság. A kilencedfeles és nyolcszótagos 
h ibátlan jam bikus sorok váltakozása, 
a tiszta rím ek mind erről vallanak, 
akárcsak az Egy pohár bor ars poe
ticaszerű megfogalmazásai: „Forma 
van a versem / egyszerű sorában: / öt
vös volt az ősöm / Brassó városában. 
[...] Mégis csal az üllő, / m indig csalt a 
forma, / tiszteltem  a strófát, / m intha 
érce volna.”

6. A kötött formák tisztelete, a ver
sek rím- és ritm usgazdagsága költé
szetének zeneiségét  eredményezi; ám

olykor m intha a sorok, strófák, képek 
hangulatából, a patakok csobogásá
ból, a szél, az erdő zúgásából is á rad 
na ez a zene. Amennyire szükségtelen 
az állítás első felét bizonyítani, épp 
annyira nehéz a m ásodikat, hiszen 
csak amolyan megérzésre, beleérzésre 
támaszkodik. Mégis: az elemzett Aján
lás zeneiségét a sötét tónusú színek, a 
zenélő halál metaforája, a karcsú vá
za kecsessége is aláfestik, fölerősítik. 
Az Őszi monológban „a páncélfényű 
őszi varjak”, amelyeket pernyeként 
kavargat az őszi szél, egy m ásik őszi 
versében a csereklye-tűz s az Istenszé
ken orgonáié farkasok keltenek zenei 
hangulatot.

7. Áprily egyéni költői vonásai kö
zül em lítsük meg szimbolizmusát is. 
A francia szimbolisták, Verlaine „de 
la musique avant toute chause” elvét 
megvalósító m agyar költő verseiben 
jelképértékű szavakat, motívumokat, 
neveket találunk, m int pl. a m ár több
ször em lített Antigoné, aki a zsarnok
sággal való szembefordulás szimbólu
ma, de em líthetjük Apáczait, Bethlen 
Gábort, Petőfit, Körösi Csorna Sán
dort m int a hűség, a helytállás, a k i
ta r tá s  jelképeit. Elemzett versünkben 
szimbólumértékűvé emelkedett a „pi
ros bogyó, piros levél” csokra, amely 
egyrészt a kötet verseinek, m ásrészt 
a költő érzelmeinek a kifejező jelképe.

8. Ugyancsak jelképértékűvé vál
tak  Áprily egyes versei, m int például 
a transzszilvanizm us eklatáns kifeje
zőiként em legetett A z irisórai szarvas 
vagy a Tetőn címűek. Ezt a nyolcadik 
jellemvonást, a transzszilvanizmust 
is felfedezhetjük versünkben, hiszen 
az erdélyi táj és ősz, sőt a transzszil
ván életérzés is jelen van benne. Ez 
utóbbinak, az erdélyi ember Trianon 
u tán i életérzésének egyik m eghatáro
zó összetevője a veszteség, a hiány, a 
kifosztottság állapotának az érzése, 
megélése. Ennek az új, idegen helyzet
nek, a rideg-hideg környezetnek az áb
rázolásaként értelm ezhető a vers első 
szakasza.

9. Ám a mostoha körülményekre, 
a sors kíméletlenségére a válasz: „De 
puszta kézzel mégse jöttem...” Itt is 
m unkálni lá thatjuk  azt a terem ető 
fájdalmat, amelyre Gyimesi Éva hív
ta  föl a figyelmet, azt a gyöngykagy- 
lóeffektust, amely Áprily Lajos költői 
világterem tésének hatékony mozga
tórugója. A versben a sérülést okozó 
homokszem szerepét éppen a rideg 
őszi környezetben megmutatkozó hi
ány, a „nem volt v irág” játssza, amely
re válasz a „piros bogyó, piros levél” 
(vers)csokra. A három  szakasz gyö
nyörű egységet alkot. Az első és a 
második szakasz, a tézis-antitézis áb
rájaként, a sors k ih ívására (a sanya
rú  körülményekre) adott méltó embe
ri válasz (az életveszéllyel is dacoló

eredményes hazatérés), amelynek ju 
talm a a tá rs  szeretete, „lelke”, az el
múlt nyár melegét, örömforrását őrző 
„karcsú váza”.

10. Az utolsó általános jegy bem uta
tása  végett időzzünk még egy keveset 
a vers „képtelen képénél”, a bort őrző 
karcsú vázánál. Ünneprontó elemző
ként fejtegettem már, hogy ide ta lán  
-  legalábbis a borhoz -  egy karcsú kor
só, egy kecses görög edény, amfora il
lene. Ennek halványan derengő képét 
maga a karcsú váza is képes felidéz
ni, és önm agán tú lm utatva a görög
ségre, Áprilynak az ógörög mitológia 
és irodalom irán ti érdeklődésére, sze- 
retetére utal. A számos példa közül is
mét csak néhány címet, nevet em líte
nék, az Antigoné m ellett a Patroclos 
alszik c. verset, Odüsszeusz, Laokoón, 
Narcisszusz nevét, vagy két egyfelvo- 
násosát, az Idahegyi pásztorokat és az 
Oedipus Korinthosbant.

Az Ajánlás elemzése során meg
próbáltuk kim utatni azokat a finom 
költői eszközöket, „trouvaille”-okat, 
amelyek a lírikus Áprily érzelmi-gon
dolati üzenetét hordozzák a versben, 
valam int fölsoroltunk tíz olyan á lta
lános, költészete egészére ráillő jel
lemvonást, amelyek egyénivé, sajátos
sá teszik a XX. századi m agyar líra 
kimagasló a lak jának  műveit, és am e
lyek -  kisebb-nagyobb m értékben -  az 
elemzett költeményben is föllelhetők. 
Minden titk á t mégsem tud tuk  fölfed
ni. A vers mögött ott áll Áprily, az em
ber, sorsának, életének, egyéniségé
nek sok „furcsa titkával” {Vallomás), 
szenvedéseivel, kudarcaival, etikai, 
esztétikai értékekért vívott küzdelme
ivel, életművében megvalósuló győzel
meivel. Születésének 120. évfordulója 
jó alkalom arra , hogy verseit lapozva 
ism ételten fölfedezzük Áprily emberi, 
művész nagyságát.

Buday György: Arab tündérmesék
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GAAL GYÖRGY

Száz éve halt meg Kőváry László, 
Erdély történetírója
A kolozsvári Unitárius Kollégium sza

bad szellemével, világot látott tanárai
val a reformkor eszméi iránt fogékony 
ifjúságot nevelt. Innen indult Bölöni Far
kas Sándor, az észak-amerikai utazó, a 
demokratikus gondolatok erdélyi szószó
lója, a fiatalabb generációt a népies köl- 
tó'k, Szentiváni Mihály és Kriza János 
képviselték. Az irányításukkal megjelent 
Remény-kötetek munkatársai koréból 
emelkedett ki aztán a meteorológus-ké
mikus Berde Áron, a statisztikus-törté
nész Kőváry László, valamint a Kolozs
vár múltját feltáró Jakab Elek. Az utóbbi 
generációra a kollégium két taná
ra volt nagy hatással: az eposzíró 
Aranyosrákosi Székely Sándor, aki 
a történelmi tárgyakat oktatta, va
lamint Brassai Sámuel, a reál tá r
gyak tanára. Brassai a tehetsége
sebb diákjait külön irányítgatta.
Maga Kőváry írja le, hogy eleinte 
a természettudományok fele terelte 
útját, amíg rájött, hogy ez nem vág 
érdeklődési körébe. Akkor a termé
szettudományokra Berde Áront sze
melte ki, őt pedig a klasszikusok ta
nulmányozására fogta.

Az 1819. július 7-én született 
Kőváry Lászlót gyermekkora 
Tordához köti, szűcsmester édesap
ja csak hosszas kérlelés után engedi 
beiratkozni 1836-ban a kolozsvári 
kollégiumba. Itt válik toliforgatóvá. 
1840-től a Református Kollégium
ban jogi tanfolyamot végez, majd 
egy évig a marosvásárhelyi Kirá
lyi Táblánál gyakornokoskodik, s 
leteszi az ügyvédi vizsgát. Utána 
pár évig előkelő családoknál neve
lő. Ez a korabeli értelmiség megszo
kott pályakezdése volt. Egyházánál 
jelentkezett külföldi tanulmányút
ra, de az 1841-es zsinaton Berde Áronra 
esett a választás.

Marosvásárhelyen a Teleki-könyvtár 
kincsei ébresztgetik benne a történészi 
érdeklődést. Első műve azonban még szé
kelyföldi útleírás, a második már egy új
szerű munka: Erdélyország statisztiká
ja  (1847). Brassai javaslatára bízta meg 
összeállításával Tilsch, a kolozsvári 
könyvkiadó. A forradalom forgatagában 
főleg pennájával harcol. Kolozsvárt Ellen
őr címmel politikai lapot szerkeszt, majd 
Pesten Kossuth mellett statisztikus, vé
gül Bem hadseregében haditudósító és 
történetíró. Akárcsak Petőfi, ő is őrna
gyi ranggal állandóan a tábornok közelé
ben tartózkodik, s minden eseményt felje
gyez. 1894. augusztus 26-án Zsibón teszi 
le a fegyvert, s 1850 szeptemberéig buj- 
dosik. Rendőri meghurcoltatása közben 
már Erdély régiségeiről ír könyvet. 1854-

ben feleségül veszi Knausz Johannát, a 
könyvkiadó Tilsch János unokahúgát. Ez
zel élete jócskán megváltozik: rokonságba 
kerül a város módos polgárcsaládaival, s 
anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy a ku
tatásnak és a közösségnek éljen.

Az 1850-es években és a 60-as évek ele
jén sorra jelennek meg Kőváry máig for
rásértékű művei Erdély építészeti és ter
mészeti ritkaságairól, a nevezetesebb 
családokról, a történelmi regékről, ado
mákról, a fejedelemség korának családi 
és közéleti szokásairól, viseletéről. Mind
ezek az 1850-es évek végére egy monu

mentális munkába torkollnak. Kőváry 
megírja Erdély első magyar nyelvű ok
nyomozó történetét hat kötetben (1859- 
1866). Ez a forradalomig terjed. Közben 
külön feldolgozza az 1848/49-es esemé
nyeket (1861), sőt egy kötetnyi okmány
tá rt is csatol e műhöz. Ezt a két kötetet 
is Erdély történetéhez szokták számítani. 
E nyolckötetes úttörő munka -  számos té
vedése ellenére is — megszerzi Kővárynak 
az „Erdély történetírója” címet és a kijáró 
elismerést.

1862-től Deák-párti politikai lapot 
szerkeszt Korunk címmel, melynek nagy 
szerepe van az 1867-es kiegyezés előké
szítésében. Ennek megtörténtekor be is 
szünteti lapját. Közben változás áll be 
Kőváry érdeklődési körében. Akárcsak 
kortársa, Berde Áron, ő is a közgazdaság 
felé fordul. A biztosítási ügy harcosa lesz. 
Kisebb nagyobb kötetekben ismerteti a 
külföldi, az osztrák és a magyar biztosítá

si intézeteket. Az 1858-ban megindított 
Kolozsvári Kisegítő Takarékpénztár ala
pító tagja, később igazgatója is.

Kolozsvár közigazgatási bizottsága 
tagjául választják, közgazdasági előadó, 
utóbb tiszteletbeli főjegyzői címmel tünte
tik ki. O az első szakszerű kolozsvári nép- 
számlálás megszervezője, s ennek eredmé
nyeit 1870-ben kis füzetben teszi közzé. A 
főtéri templom körüli épületek lebontásá
ra alakult bizottság egyik vezetője, s kü
lön emlékiratban örökíti meg a bizottság 
küzdelemit (1886). A Sétatér-egylet vá
lasztmányi tagja, sőt 1873-1886 között a 
Sétatér igazgatója. Az ő ekkoriban össze
állított füzetéből ismerjük a Sétatér ki
alakulásának történetét. Tanulmányt írt 
a város közgazdasági fejlődéséről (1889), 
köztisztaságáról (1892) valamint a „test
edzés” helyi hagyományairól (1897). Leg

nagyobb tette, amivel beírta nevét a 
várostörténetbe, a Kőváry-telep meg
alapítása volt. Ott, ahol nevét ma is 
utca viseli, a Fellegvár dombjának 
északi, vasút felé eső lejtőjén 50000 
négyzetméternyi birtokát telkek
re osztotta, s közel száz házat épít
tetett, melyeket törlesztés mellett a 
vasúti alkalmazottaknak adott el. 
Az Új (ma Kőváry), Szélső, Közép és 
Kalauz utca alkották a Kőváry-tele- 
pet.

A tudós történészre 1883-ban fi
gyel fel az akadémia, s levelező tag
jai sorába választja, 1902-ben pedig 
a kolozsvári egyetem tiszteletbeli 
doktori címmel tünteti ki. Ezek döb
bentik rá a már idős tudóst, hogy 
mégiscsak a történelem az ő igazi 
szakterülete. A millenniumra sze
retné megírni Magyarország törté
netét, a pályázatra benyújtott fejeze
teit lesújtó bírálat éri az akadémia 
részéről. A történettudomány idő
közben nagyot fejlődött. Ő azonban 
nem lankad, s élete végén két ha
talmas kötetben elkészíti Magyaror
szág története nemzetközi helyzetünk 
szempontjából című művét. A máso

dik kötet halála után jelenik meg e dedi- 
kációval: „Kedves nőm, Knausz Johanná
nak — kinek hosszú életemet, mind írói 
ösztönömet köszönöm —, e kötet kiadójá
nak ajánlom”. E magánkiadásban meg
jelent mű, ha romantikus látásmódja 
miatt nem is szerzett elismerést, élete 
záróköve.

Kőváry túlélte és túlírta korát, bár az 
a vágya, hogy legkedvesebb tanára, min
taképe, Brassai (akiről könyvet is írt) éve
it elérje, nem teljesült: 89. évében, 1907. 
szeptember 25-én hunyt el. 1918-ban kö
vette őt felesége, akinek végakarata sze
rint Bástya utcai szegletházukra (az 
Óvárban) még 1918 nyarán emléktáblát 
helyeztek: „Itt élt és írta / Erdély és Ma
gyarország történetét / Dr. ÚJTORDAI 
KEÖVÁRY LÁSZLÓ történetíró / a Ma
gyar Tud. Akadémia tagja stb. / Sz. 1819 
-  Megh. 1907.
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SZŐCS ISTVÁN

Kísértetes
jegyzetek
4. Álom s rút idő
MA ÚJRA VÉRES ÉS HALOTTAS 

ÁLMOKAT KÜLDÖTT EGY ISTEN -  
írja a költő, a mindennapi ember bólint: 
Biztosan eső lesz. Hogyha halottakkal 
álmodunk, miért lesz eső; illetve fordít
va: miért álmodik halottakkal az em
ber, ha eső lesz? Erre sem tudomány, 
sem áltudomány, sem közbölcselkedés 
nem tudott még elfogadható választ 
adni. Félelmetes, nyomasztó látomás, 
mint előhírnöke egy jelentéktelen, baná
lis eseménynek? Inkább fordítva szokta 
elvárni a világ.

Hitregék és hajdani remekművek bor
zongató epizódjai a jósálmok; de az élet
ben a leggyakoribb jósolgatás mindig 
csak az időjárást feszegeti, mégsem meg
nyugtató ez az egész dolog.

Életem során egyetlen fajta jósálom kí
sértett gyakran, az is az éppen ellenkező
je elven alapult: ha valakivel különösen 
áhítatos, bizalmas hangulatban voltam 
együtt az álomban, s ha ez édes, sejtel
mes várakozással járt együtt, felébredve 
azonnal tudtam, hogy annak a kapcsolat
nak, barátságnak, jó ismeretségnek vége: 
az érzés kihűl; az érdeklődés kialszik, el
utazás, akármilyen más fizikai vagy lel
ki eltávolodás fog egész rövidesen bekö
vetkezni... ez mindig bevált.

Volt azonban még a legkülönösebb 
és elmesélhetetlenebb álmaim között is 
egy olyan, amely a másodperc töredéke 
múlva bekövetkezett szörnyű eseményt 
jelzett, de nem számomra, s egészen 
messze, mint amikor egy exotikus ország
ban bekövetkezett földrengés miatt riad 
fel álmából az ember, s reggel hallja a rá
dióban, hogy...

Húszéves koromban ismerkedtem meg 
M-mel, ő pár évvel fiatalabb volt; az ese
mény egy kis vidéki egyetem teniszpályá
ján ment végbe; magas májusi kék ég, a 
háttér üde zöld lombos erdő, az előtér a te
niszpálya vörös salakja, M. szőke hajfona
tokkal, fehér teniszruhában, ahogy mon
dani szokás: „az éppen hajadonná serdült 
lány még nem vetkezte le a gyermekkor 
hamvát-báját”; ez különösen nyílt, kíván
csi tekintetén és a térdein látszott, meg
állt előttem, jobbjában magasra emelte a 
teniszütőt, néhány másodpercig kitartott, 
aztán megtörtént a bemutatkozás; haza
kísérés közben híres, még élő nyugati re
gényírókról beszélgettünk, s megérkezve 
anyja azonnal odaállította zoknikat mos
ni, engem meg leültetett az ebédlőben, s 
minden bevezető nélkül azt kérdezte: Mi 
a véleménye Verescságinról?... Még nem 
olvastam, nem is tudtam, hogy lefordítot
ták, mormoltam. Verescságin festő volt -  
sziszegte a latintanárnő.

Érdekes polgári család, a nagybácsi 
híres, de politikailag rossz hírű grafi
kus, egy másik rokon nagy szobrászmű

vész, a tálaló szélén egyik Táncosnőjének 
másfélaraszos kerámiamása; „a bronz 
eredetit Mussolini vette meg”, az apa bi
ológus, tudós, egyetemi tanár, kórbonc
nok, törvényszéki orvosszakértőként 
adott véleményei következtében életveszé
lyes fenyegetések,... állítólag a professzor 
mindig ciánfiolát hordott magánál ... 
Úgyszólván minden mondat, sőt félmon
dat elé, amit e családról hallottam, oda 
kellene tenni az állítólag-ot, erről a továb
biakban lemondok, de oda kell képzelni.

A tágas előszobában két nagy akvári
um, rengeteg nagyon apró halacskával, 
csak egy tátott üvegszáj, egy petty feke
te szem, piciny arany farkúszó: ennyi az 
egész lény, sűrű rajokban, egyszerre sur
rantak ide-oda, a mennyiségi lét értel
metlenségének jelképeként; kapcsolatban 
állottak a professzor Olaszországban vég
zett kutatásaival, vírusok, kagylóbeteg
ség; sok emberélet megmentése, a pápa is 
fogadta. A mama, szikár megjelenés, szi
gorú hírű latintanárnő, állandó feszült
séggel arcán, inkább egy angol bűnügyi 
regény tipikus vénkisasszony nagynéni
jére emlékeztet, és mintha ezt a szerepet 
játszotta volna gyermekével szemben is.

Irodalomórán azt tanultuk: a ballada 
-  tragédia, dalban elbeszélve. M. történe
te viszont rövid lírai ballada, egy regény
folyam váltakozva idillikus és tragikus fe
jezeteinek sorozatában feloldva. Ä Végzet 
mintatanítása...

Azon a nyáron s őszön még legfennebb 
háromszor-négyszer látogattam meg 
őket, utána majd csak egy hangverseny 
szünetében találkoztunk, egyszer évek 
múlva, az anya meghökkentően elegán
san, és kozmetikailag rendbetéve, mint
egy mellékesen említette, hogy vissza
költöznek Magyarországra, esetleg el 
lehetne intézni, hogy én is... M-ka eköz
ben jótanulós, szerény mosollyal figyelte 
a koncertterem padlózatának egy közeli 
pontját.

Évek múlva beszélték, hogy Ötvenhat 
után, M. nyugatra szökött egy idős, mor
finista orvossal, s a mama ebbe belehalt. 
Megint csak több esztendő után: új fér
je egy rockegyüttes fiatal dobművésze. S 
most jöjjön maga az álom.

Ennek az álomnak a színtere gyak
ran megjelent -  azelőtt és azóta is -  más 
és mindig csak a „különös” álmaimban. 
Nagy kockakövekkel kirakott folyópar
ti sétány, ritkás fasor, a kockakövek kö
zül itt-ott vékonyka fűszálak zsendülnek, 
balra egy csendes, sima felszínű, opál
zöld folyó. Nem egy álmomban magyaro
sítottam a folyó nevét, Keszű-re, holott jól 
tudtam, a Saale ez, Közép-német folyó, 
{Sóié-nek magyaráztam); a mellette fek
vő szászországi városba menekítették a 
háború vége felé az erdélyi magyar egye
tem orvosi karát; M. apjáról utóbb regél
ték, azért, hogy pontosan a kitűzött idő
pontban vizsgáztathasson, átszaladt a 
fronton: azt az épülettömböt, amelyben 
lakott, már elfoglalták az amerikaiak, a 
másikat, ahol a tantermek voltak, még 
tartották a németek... Csak évtizedekkel 
később tudatosult bennem, hogy hiszen 
akkor M. is abban a városban lehetett, 
és vele, valamint egy osztálytársammal 
együtt egymás közelében éltünk át egy

iszonyú szőnyegbombázást anélkül, hogy 
tudtunk volna egymásról.

Utoljára, néhány éve, álmomban e folyó
part aranyos-rózsaszín, lombtalan fái kö
zött hófehér márványszobrok sorakoztak 
a láthatár széléig, mint egy látszattani 
ábrán, ifjú atlétákat ábrázoltak és apró 
piros lovacskák ficánkolva nyargalásztak 
fel s alá. A folyón egy evezős gálya érke
zett, talpig érő fehér fátyolba burkolt nők
kel, akik azonnal vadászni kezdtek a ko- 
rallszínű lovacskákra...

Hanem annak a régi álomnak a szín
teréről teljesen hiányoztak a színek; 
minden piszkosszürke volt, a világítás 
homályos, mint amikor éjjel egy nagy pá
lyaudvari csarnokban csatakos rongyok
kal törlik a cementet. Szürke, utcaseprő
höz illő köpenyben felbukkant előttem 
M. édesanyja, egyaránt hamuszín az ar
ca és a fésületlen haja is: Hogyan? Hát 
nem tetszett meghalni? -  akartam  kér
dezni, ám végül is ezt kérdeztem: Mit 
tetszik errefelé csinálni? ... Az anya in
dulatosan a folyó felé lökte a karját. Cso
dálkozva láttam, hogy a víz, mint egy 
tengeröböl, egészen a szemhatár szélé
ig terjed, szintén szennyesszürke, és 
erősen hullámzik. Egyszer csak fehér 
pelyhek tűntek fel az ég alján, ahogy kö
zeledtek, sirályoknak látszottak, még 
közelebb érve rájöttem, hogy vitorlás 
csolnakok raja, egy pillanat múlva azon
ban már kivehető volt, hogy valamennyi 
csólnak orrában M. integet, fehér tenisz
ruhában, — nyolc vagy tíz példányban! A 
part előtt magasba emelt ütővel pár má
sodpercig kitartottak, aztán az egész ha
jóraj eltűnt, és az anya is.

Körülbelül hat héttel az álom után 
találkoztam M. egy osztálytársnőjével: 
Hogy hát nem hallottam, mi történt? M- 
et, férjét, kisgyerekét, Washingtonban, 
gengszterek, a saját lakásukban, géppisz
tollyal agyonlőtték!

Visszafele pergetve a naptárat, rájöt
tem: pont aznap lehetett, amikor álmom
ban annyi alakban megjelent!

Ezután már csak egyetlen jósálmom 
volt, de az teljesen értelmetlen: egy bel
városi mellékutcában egy kétemeletes 
bérpalota kapujában egyik kollégám han
goskodott, nagyon vidám társaság köze
pette, aztán berohantak az épületbe... 
Utánuk akartam menni, benéztem a ka
pu alá, ott egy belső üvegajtót láttam, fod
ros felszínű zöld üvegből, rajta villogó fe
hér betűkkel egy mitológiai név jelent 
meg... Fenyegető hangulat; felriadtam.

Másnap arrasétáltam, a kapualjban 
hátul valóban volt egy üvegajtó, de rozo
ga, fakó, érdektelen, felirat nélkül.

Eltelt tizenhat év a rendszerváltozá
sig, s egyszer elképedve vettem észre, a 
bejárat mellett ott az a megálmodott név 
mint üzleti cégfelirat, s utána, valami rö
vidítések, még néhány betű. De a felirat 
fekete, teljesen jelentéktelen, igénytelen. 
Az épület körül semmi látható tevékeny
ség. Miért kellett éppen ezt tizenhat év
vel ezelőtt megálmodni?

Úgy tizenhat éven át, néhányszor ar
ra járva, szemembe tűnt e poros cégtáb
la. Mostanában azonban már nem látha
tó. Helyette új felirat jelent meg: Eladó 
épület...
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Buday G yörgy laudációja
A Magyar Örökség-díjakat odaítélő Bí

rálóbizottság döntése értelmében szep
tember 22-én Erdélyből a száz éve szüle
tett Buday György grafikai életműve és 
Dsida Jenő költészete került be a „Magyar
ság Láthatatlan Szellemi Múzeumába”. 
A díjról szóló oklevelet és aranyjelvényt a 
Magyar Tudományos Akadémia Díszter
mében adták át a leszármazottaknak. A 
Kolozsvárt született és Londonban elhunyt 
világhírű fametszöröl Cseke Péter mon
dott laudációt, aki a múlt évben megjelent 
Buday György és Kolozsvár (Alom egy 
Solvejg-házról) című kötetet szerkesztet
te.

„Dürer egyenes ági leszármazottjá
nak” (Pécsi Györgyi), a száz éve szüle
tett Buday Györgynek az életműve a 
magyar és az európai kulturális örök
ség szerves része, amely összeköti az er
délyi, a magyarországi és a nyugati ma
gyarság életét, szellemi teljesítményeit. 
Férfikorának küzdelmes évtizedeiben 
korszellem-változtató szenvedély tartot
ta izzásban; művészi hagyatékában a né
pi kultúra értékvilágának mélységei, a 
magyar líra klasszikusai és Shakespeare 
örök igazságokat hordozó alakjai talál
nak egymásra.

Buday rendhagyó művészi pályájá
nak már az előélete is népmeséi fogan- 
tatású. Gyermekkorának falujában 
(Marosgezse) derül ki, rajzolás közben, 
hogy „boszorkányos képességekkel” jött 
a világra. A „tündéri Erdély” látványá
tól megbabonázottan vázlatfüzettel, ce
ruzával, pasztellkrétával és vízfesték
kel a kezében járta  Kolozsvár környékét, 
Kalotaszeg, Aranyosszék, Marosszék fal- 
vait, feljutott a Cenk és a Hargita tete
jére. Ezermester székely őseitől örökölt 
tudását szülővárosának műtermei gaz
dagítják. Az édesapja által igazgatott 
kolozsvári múzeum asztalosműhelyében 
akkoriban ismerkedik meg a majdani dú
cok alapanyagával.

Buday György: Arab tündérmesék

Tizenhét éves, amikor édesapjának el 
kell hagynia Kolozsvárt. 0  maga a Refor
mátus Kollégiumban megrendezett tá r
latával búcsúzik a fel nem adható város
tól, a soha nem feledett Farkas utcától. 
Kuncz Aladár, Kós Károly és az első er
délyi írónemzedéket, a Tizenegyeket meg
szervező Jancsó Béla figyel fel nem min
dennapi tehetségére.

Alighanem az impériumváltás okozta 
megrázkódtatások szolgálnak magyará
zatul a Buday fametszeteiből áradó erő
teljes drámai hatásra. Angliai számve
tésében 1970-ben maga is felidézi, hogy 
1924-ben milyen drámaian élte meg Ko
lozsvár és Erdély kényszerű elhagyását. 
Szegeden ráadásul azt kellett tapasztal
nia, hogy az atyai kívánságra elkezdett 
jogi tanulmányok drasztikusan kisza
kítják a művészetek vonzásköréből. Ez 
a kétszeres — önmaga számára is meg
bocsáthatatlan -  „hűtlenség” egész élet
kedvét aláássa. Már közel já rt ahhoz, 
hogy az értelmetlen élet helyett a halált 
válassza. A művészet iránti sóvárgás 
azonban erősebbnek bizonyult. Már csak 
a fametszés technikáját kellett megis
mernie, hogy a latens módon tovább élő 
erdélyi emlékképeket maradandó formá
ban keltse új életre.

Elsősorban Jancsó Bélának, Kós Kár- 
olynak és Debreczeni Lászlónak köszön
hető, hogy az erdélyi közönség rendre tu
domást szerez a Szegedi Kis Kalendárium 
sorjázó füzeteiről, az 1931-es év legszebb 
magyar könyve címet elnyerő Boldog- 
asszony búcsúja fametszetsorozatról; az 
ő közreműködésükkel látott napvilágot 
1933-ban Kolozsváron az Arany János 
balladái, amellyel ugyancsak kiérdemli a 
Magyar Bibliofil Társaság díját, és amely
ről ugyancsak mindhárman írnak; ilyen 
előzmények után Debreczeni Lászlónak 
már nem volt nehéz megjósolnia Buday 
világhírnevét, de azt ő sem láthatta elő
re, hogy a „süllyedő népi élet” jeladására, 
a Székely népballadák művészi üzenetére 
az 1937-es párizsi világkiállítás könyv- 
művészeti nagydíja lesz az örökkévalóság 
sorspecsétes válasza.

Szegedi tanulmányévei alatt végig 
arra készül, hogy mielőbb visszatér
jen Erdélybe. „Már nem ta rt sokáig az 
én kényszerű »emigrációm« sem” -  írta 
1932 augusztusában kolozsvári barátjá
nak, Jancsó Bélának. Ám művészi sike
rei teljében egyre távolabb kerül Magya
rországtól is. Előbb Róma, aztán London 
következik. A második világháború kitö
résekor Angliában válik a hadihelyzet 
foglyává. Aki a Times címoldalán megje
lent nagyméretű fametszetével -  az alle
gorikus Britanniával -  buzdította a szi
getország lakóit a nácikkal szembeni 
ellenállásra. A háború alatt a BBC ma
gyar adásában hallatta a hangját, és 
szervezte az angliai magyar antifasisz
ta koalíciót. A háború után pedig -  a bé
csi Collegium Hungaricum mintájára -  
a londoni magyar kulturális intézetet, 
amíg Rákosi telefonon haza nem rendeli. 
Történetesen a Rajk-per idején. így nem
csak Erdélybe, Magyarországra sem tér
hetett haza sohasem. Az ’56-os magyar

forradalom leverését pedig a trianoninál 
is nagyobb traumaként éli át: belső emig
rációba vonul, csak művészete révén ta rt
ja a kapcsolatot a külvilággal.

Egy London melletti szanatóriumban 
halt meg, 1990-ben. A szomorú eseményt 
a magyarországi hírügynökségek meg 
sem említették, Nagy-Britanniában azon
ban -  ahogy a kései pályatárs, Kass Já
nos írja - , „a nagy újságok, a vezető' lapok 
részletesen méltatták sorsát, pályafutá
sát és művészetét. Nem az emigránsról, 
hanem a zseniális alkotóról írtak. Mert a 
szigetország a magáénak tudta ezt az Er
délyben, Kolozsváron született, Magyar- 
országról emigrált, s Londonban a má
sodik világháborúban is példát mutató 
magyart.”

Több mint fél évszázados angliai „tar
tózkodása” idején csak az életkörülmé
nyei változtak meg Budaynak -  „ihlető 
anyaga” ugyanaz maradt. Pontosabban: 
az szélesedett „nemzet-felettivé”. Mind
végig az organikus építkezés útját járta, 
ahogyan 1970-ben életére és művészetére 
visszatekintve összegezte: „Minden egyes 
állomás magában hordja mindazt, ami 
megelőzte, és az előjelét mindannak, ami 
utána következik.”

CSEKE PÉTER

Buday György: Karánsebesi Ovidius torony
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‘K P 'D 'E X -
Vasy G éza az írószövetség  elnöke
A parlament kulturális és sajtóbizottságának elnöke, 

Halász János a tisztújító közgyűlésen elmondott köszöntő- 
jében kifejtette, hogy a Magyar írószövetséget az egyik leg
jelentősebb civil szervezetnek tartja, az irodalmat pedig a 
magyar lélek leghitelesebb hordozójának. Az irodalom há
rom fó' megnyilvánulási területe szerinte a reprezentatív 
szervezetek, a folyóiratok és a könyvkiadás, mindenek
előtt kisebb műhelyek, hiszen azok adják ki az éló' iroda
lom nyolcvan százalékát. Hangsúlyozta, a mindenkori ma
gyar kormány erkölcsi kötelessége, hogy az élő irodalmat 
ne szolgáltassa ki a pénz uralmának. Mezey Katalin felhá
borodva fejtette ki, hogy a világ legtöbb táján az állam -  
Magyarországgal ellentétben -  közvetlenül támogatja a 
kortárs magyar irodalom könyvtárakba juttatását is.

Az eseménydús napnak voltak ironikus pillanatai, pél
dául amikor Szentmártoni János a fiatal írók életének tra
gikomikus pillanatait ismertette. A nap érzelmi csúcspont
ja a szűnni nem akaró vastaps volt, amellyel a tagság a 
korábbi elnöknek, Kalász Mártonnak megköszönte az író
szervezet élén eltöltött hatéves munkát. Őt Jókai Anna ja
vaslatára az írószövetség örökös tagjának választották. 
Egyetlen elnököt sem ért annyi méltatlan támadás, mint 
Kalász Mártont, aki példátlan erkölcsi erővel állt helyt 
posztján -  modotta el beszédében L. Simon László, az író- 
szövetség titkára, kinek újraválasztásáról vagy utódlásá
ról a következő elnökségi ülés dönt. A vezetőség, az elnök, 
a választmány, a felügyelőbizottság, a tagság és a székhá
zi dolgozók fegyelmezett hűségének, a támogató nagylel
kűségének köszönhető, hogy a szövetség ma is létezik. Fel
háborítónak tartotta, hogy a három esztendővel ezelőtt is 
minimálisnak számító évi húszmilliós támogatás tavaly 
hatmillióra csökkent. Hogy a Bajza utcai székházból idén 
nem tették ki az utcára a legnagyobb írószervezetet, an
nak köszönhető, hogy Rockenbauer Zoltán kultuszminisz
ter idején a tárca 2011-ig bérbe vette a székházat a szövet
ség számára. Csontos János költő előadásában a szellem 
papjainak nevezte írótársait. Felidézte az írók szerepét az 
1956-os forradalombam, s hogy ez a szellemiség élt tovább 
1986-ban, az emlékezetes, forró hangulatú közgyűlésen, 
amely már a rendszerváltozás felé mutatott. Tavaly pedig, 
az október 23-i békés megemlékezés szétverése ellen az el
sők között tiltakozott a Magyar írószövetség.

Sebeők János író javaslatára az írószövetség tisztújító 
közgyűlése megszavazta, hogy csatlakozva a magyar po
litikai közösség és a magyar, illetve a nemzetközi diplo
mácia álláspontjához, felszólítja a szlovák parlamentet a 
Benes-dekrétumokat újraszentesítő többségi parlamenti 
döntés haladéktalan visszavonására. A kollektív bűnösség 
gondolata az európai uniós eszmeiségbe semmiképp sem il
leszthető bele. Az írószövetség a magyar-szlovák megbéké
lés híve, ezért a leghatározottabban tiltakozik a történel
mi sebeket ismételten feltépő szlovák parlamenti döntés 
ellen. A szövetség Mezey Katalin javaslatára alapszabályá
ba foglalta többek között, hogy vállalja a folytonosságot a 
két világháború között sokáig eredményesen működő írók 
Gazdasági Egyesületével (IGE), mintegy cáfolva azt a köz
keletű hamis vádat, hogy a Magyar írószövetség kommu
nista találmány. Kiss Gy. Csaba előadásában kimondta: 
szeretne úgy megszabadulni a múlt örökségétől, ahogyan 
a németek, a szlovákok, s újabban a lengyelek is próbálják, 
akik nyilvánosságra hozták az egykori besúgók listáját.

A legfontosabb feladatokról a három évre megválasztott 
elnök, Vasy Géza elmondta: segíteni kell „az irodalom túl
élését” a jelenlegi nehéz időkben. Felidézte a herderi jós
latot a kis népek megsemmisüléséről, hangsúlyozván: a 
nemzetet megtartó legfontosabb erő a nyelv és annak leg
tartósabb foglalata, a szépirodalom.

PÓSA ZOLTÁN: Magyar Nemzet: 2007. szeptember 24.
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STRAVINSKY 125. 
A szer ia lis ta

A 20. század második felé
nek zenéje a zeneszerző felta
lálóké, az első fele inkább a 
felfedezőké. Stravinsky nem
zedékének alkotói kitekinte
nek Európából, távoli földré
szek, tájak világát kutatják 
fel. Báli szigetének gamellán- 
zenéjétől az amerikai néger 
spirituálék világáig sokfelé in
dulnak zeneföldrajzi felfedező 
utakra. Mások a zenei földta
ni rétegek ősgeológiáját kutat
ják fel, mélyre ásnak a gyökere
kig. Ha a zene-földrajz kutatói 
az elsők között fedezik fel a ze
ne globalizációját, úgy a mély
rétegbe ásó alkotók a múlt és 
jövő összekötő hídján járva te
remtik meg az emberi társa
dalom és magának az egyén
nek a zenelélektani kutatását. 
A népzenekutatás nemcsak a 
veszendőbe menő zeneértéke
ket igyekezett megmenteni, de 
sokkal inkább a Zene pszichoa
nalíziséhez teremtett kutatási 
alapot. Az a felismerés, hogy 
a kisgyerek zenei megnyilatko
zása (gyermekfolklór) a világ 
bármely pontján ugyanazokat 
a sajátosságokat viseli magán, 
a zene eredetkutatásához és az 
ebből elinduló különböző fejlő
dési irányok, útvonalak közös 
vonásainak a megértéséhez is 
hozzájárult. Stravinsky vagy 
Bartók zenéje egyben értékes 
tudományos adalék a zenei ere
detkutatáshoz is. Visszamenve 
a zene kezdeti világának eleme
ihez, művekben mutatták fel a 
közös gyökereket és hívták fel 
a figyelmet a zenei megnyilvá
nulásformák lényegi azonossá
gára. A Bartók-típusú alkotók 
életművét az alkotózseni és a 
tudományos kutató kettőssége 
jellemzi. Stravinsky nem fog
lalkozott tudományos értelem
ben folklórkutatással, de zené
jével sikerült bevilágítania a 
zene legősibb, rejtett rétegeibe 
is: behatolt egy addig majdnem 
ismeretlen zenei világba. Ez 
a robbanó energia-felszabadí
tás okozta kezdeti alkotószaka
szának szenvedélyes elutasítá
sát, majd világra szóló sikerét. 
Minden további ilyen kísérlete 
nem igazán érte el ugyanezt a 
hatást. Neoklasszicizmusa is 
egyfajta energia-felszabadítás, 
régebbi műalkotások belső, rej
tett energiáit hozta felszínre. 
A Pergolesi zenéjét energia-rob
banásokkal feltöltő Pulcinella- 
balettzene még Gyagilevnek 
sem igen tetszett -  Stravinsky 
emlékezése szerint: „Valami 
nagyon kedvesnek pontos, stí

lusos hangszerelését várta.” 
Egyébként a visszaemlékezé
sek szerint Gyagilevet kihoz
ták sodrából Picassónak a 
Pulcinellához készített első váz
latai is: „maszkok helyett pofa
szakállas Offenbach-korabeli 
jelmezekhez készültek.”

A folklór és az újklassziciz
mus után természetszerűleg 
jelenik meg Stravinsky zené
jében a dodekafónia, a szabad 
és szeriális fajtája egyaránt. 
Izgatta fantáziáját a szeriális 
gúzsbakötöttség állapotában 
lévő zenei atomtöltet energiájá
nak felszabadítása. Stravinsky 
és Schoenberg személyes kap
csolata csak néhány futó ta
lálkozásra szorítkozott, zenei 
kapcsolatuk jobbára egymás ze
néjének udvarias elismerését 
regisztrálja. Stravinsky 1963- 
ban szép szavakkal méltatta 
Schoenberg Pierrot lunaire c. 
művét: „A Pierrot valódi gaz
dagsága -  hangzása és tartal
ma -, hiszen a Pierrot a korai 
huszadik század zenéjénak 
naprendszere és szelleme — fe
lülmúlt engem és akkori vala
mennyiünket, és amikor Boulez 
azt írta, hogy impressziók alap
ján értettem meg, nem kedves 
volt, hanem találó. Mindenkép
pen tudatában voltam annak, 
hogy ez életem legelhatározóbb 
találkozása” (Dialogues). Ek
kor (1963-ban) már bő évtize
de Stravinsky zenéjét áthatja a 
szériák alkalmazása, úgy hogy 
a Threni: Id est Lamentationes 
Jeremiae Prophetae c. 1958- 
ban befejezett művét elemezve 
Erik Walter White méltán ál
lapíthatja meg: „A Canticum 
Sacrummal és az Azonnal el
lentétben, amelynek szeriális 
anyaga tonális keretbe illesz
kedik, a Threni teljes egészé
ben szeriális mű.” Schoenberg 
1951-ben halt meg, és eb
ben az évben mondott búcsút 
Stravinsky a neoklasszikus al
kotókorszakának a The Rakes 
Progress (a Korhely útja) c. ope
rájával és tért rá a Cantatával, 
a Septtel és főleg a Canticum 
Sacrummal a szeriális zené
re; mintha folytatná, kitelje
sítené, stravinsky-i módra 
Schoenberg univerzális zenei 
rendszerét, és éppen ezért is 
a Palestrina-Lassus, Bach- 
Haendel, Verdi-Wagner és más 
hasonló zeneszerzőpáros min
tájára Stravinsky—Schoenberg 
egymást kölcsönösen vonzó és 
taszító ikeruniverzumot alkot
nak.

TERENYI EDE
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A Magyar írószövetség szeptember 
22-én a Fasori Evangélikus Gimná
ziumban tarto tta  háromévente esedé
kes tisztújító közgyűlését. A tagság 
szavazatai döntöttek a választmány 
ötvenhat tagjának és négy póttagjá
nak személyéről. Az ily módon felálló 
választmány Vasy Géza irodalomtörté
nészt választotta meg a szervezet elnö
kének. Az új elnökség tagjai: Ács Mar
git, Ágh István, Jókai Anna, Kalász 
Márton, Szörényi László és Vári Fábi
án László.

A lapításának 450. évfordulóját ünne
pelte a kolozsvári Unitárius Kollégium 
szeptember 21-22-én. Csak a 20. szá
zad folyamán olyan írók-költők kerül
tek ki padjaiból, mint Balázs Ferenc, 
Jakab Géza, Szabédi László, Mikó 
Imre, Bözödi György, Kormos Gyula, 
Jánosházy György, Sánta Ferenc, il
letve a nem unitáriusok közül Ligeti 
Ernő, Indig Ottó és a Helikon-alapító 
Kemény János. A kollégiumépületben 
az 1-es majd 7-es számú állami fiúlí

ceum működött, mely 1957-ben felvet
te Brassai Sámuel nevét, s az 1970- 
es évekig Kolozsvár egyik legjobb 
és legnagyobb magyar iskolája volt. 
1993-ban újjáalakult a felekezeti isko
la, mely a János Zsigmond Unitárius 
Kollégium nevet viseli, az épületet is 
visszakapta az egyház 1999-ben. Az 
évfordulós ünnepségen több könyv- 
bemutatóra került sor. Többek közt 
Gál Kelemen-Benczédi Gergely-Gaal 
György: Fejezetek a Kolozsvári Unitári
us Kollégium történetéből című munká
ját és Sánta Ferenc első erdélyi kiadá
sú novelláskötetét (Isten a szekéren. 
Stúdium Könyvkiadó) vehették kezük
be az ünneplők. (Gaal György)

A z Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület (EMKE), anyaországi és ha
táron túli magyar kulturális szerveze
tek közös szervezésében, minisztériu
mi, önkormányzati és civil szférabeli 
támogatással Kolozsváron rendezték 
meg a XII. Kárpát-medencei Magyar 
Kulturális Napokat. A szeptember 20- 
i ünnepélyes megnyitón a Bethlen Ka
ta  Diakóniai Intézetben a részvevők 
köszöntésekor Dáné Tibor Kálmán,

az EMKE ügyvezető elnöke emlékez
tetett: a tizenkét évvel ezelőtt a budai 
várban elkezdett rendezvénysorozat 
három éve már az anyaország hatá
rain túli régiókban folytatódik. A Fel
vidék és a Délvidék után idén Erdé
lyben, Kolozsváron és környékén volt 
a sor.

Október 10-16. között Kolozs
váron és Nagyszebenben zajlik a 
Transilvania Jazz Fesztivál, amely
nek során a műfajt kedvelő közönség
nek alkalma lesz meghallgatni nagy
nevű hazai és külföldi jazz-zenészeket. 
A fesztivál „húzóneveinek” többsége 
Franciaországból érkezik.

A Kolozs Megyei Tanács döntése 
nyomán a Kolozsváron megjelenő Mű
velődés kulturális folyóirat az intéz
mény hatáskörébe került. A közműve
lődési folyóirat már évek óta nem kap 
támogatást a román kulturális minisz
térium támogatásából.

ü ü

Claude D ebussy
VÍZSZINTES
1. Claude Achille Debussy (1862- 

1918) francia zeneszerző műve. 12. 
Sepreget. 13. Rég élt előd. 14. Egy
hangúan korhű! 15. Lenti helyre 
taszít. 16. Kissé mafla! 17. Tinta, 
angolul. 18. Pont, angolul. 19. Vízhor
dóeszköz. 21. Mutogatva magyaráz.
23. Hangoskodó gólya. 25. Penészfol
tok! 26. Bika szarva által a földre te- 
perés. 27. Páratlan kőérc! 28. Rész
ben fölránt! 29. Babráló, bíbelődő. 
32. Súlyt, hosszúságot megállapít. 
34. Szirénázva, az alagútból feltű
nik a vonat. 35. Rózsa, angolul. 36. 
Szláv népcsoport. 37. Nitrogén, oxi
gén és deutérium vegyjele. 38. Far
mermárka. 40. Orsó belseje! 41. Sváj
ci városban lakik. 43. Személyes 
névmás. 44. Zeusz szerelme. 45. Egy
mástól távoli helyre tesz.

FÜGGŐLEGES
1. Kozák kapitány. 2. Az egyik ol

dal. 3. Nagy erővel zúdítás. 4. Fon

tolgat. 5. Fémhuzal. 6. ... of Olaz, 
kozmetikai márka. 7. Áttört gát!
8. Nyári színében pompázó erdő. 9. 
Ugyancsak. 10. Évezred. 11. Vásá
ri mézeskalács jelzője lehet. 16. Ál
mából ébreszt. 17. Láncfonalat erő
sít. 19. Kevert öve! 20. Szamóca. 
22. Masinával ír. 23. Zrínyi Miklós 
hadnagya (György). 24. Sakkmozdu
lat. 26. Bő nedvű, savanyú déligyü
mölcs. 27. Egzotikus dió! 29. Debus
sy zeneműve. 30. Mezítlen. 31. Egy, 
Berlinben! 32. Korszerű. 33. Rebe
ka beceneve. 35. Nagyobb szita. 37. 
Hát akkor?! 39.... reale, filozófiai fo
galom. 41. Páratlan Bözsi! 42. Rész
ben elad! 44. Szintén. 45. Islersze- 
let!

BOTH LÁSZLÓ

A H e lik o n  18. szám ában kö
zölt S c h u b e r t  című rejtvény 
megfejtése: Heidenröslein; A  
szép molnárleány.
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