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Melyik magyarság?
Azt mondják: a régen kihalt népek 

vitték magukkal a legtöbb tanulságot. 
Vagy úgy is lehetne közelítni, hogy a 
már kihalt népek kihalásának oka, 
egyik méregadagja, szomorú tényezője 
épp ez volt, hogy meggyűlt bennük, úgy
szólván felgyűlt a méreg. Hogy mégis új
ra meg újra elkezdődik, annak oka nem 
egyszerűen az, hogy Húsvét-szigetien 
rokontalanná és kiolvashatatlanná szá
radtak a tanulságok, a semmit a semmi
hez nem kapcsoló atlantiszi mélység és 
sötétség nem a társtalanság, a rokonta- 
lanság értelemvesztésén múlik, bár le
het benne valami, hogy amiképp a kis 
fűzfapoéta és a törpetehetségű szobrász 
időnként indulatosan kezet emel készü
lő művére, gyűr, szakít, szemétkosárba 
hajít, vagy kalapáccsal töri össze, faka
nállal lapítja szét amit már(vagy még) 
a maga korlátolt, de hirtelen megvilágo- 
suló belátása annak lát be: rossznak, el- 
hibázottnak, tehetségtelennek... nos ha 
van ilyen kicsiben, mikrobán, miért ne 
lehetett volna párszor hasonló felindu
lása magának a Teremtőnek is, hogy 
visszagyűrte a szerszámosládába, a Car
rara előtti tömbökbe és a betűszekrény
be az elkezdett, de kegyvesztett mű-csí
rákat. Nem ilyen pofonegyszerű lehet a 
magyarázat, hogy majdani régészgigá
szok egyszer csak valami megaásatáson 
olyan szemétgödröket találnak, melyek 
tele lesznek előző világ-vázlatok, szá
mukra és beláthatatlan idővégtelenség 
számára értékes adatokkal, leletekkel, 
mutatókkal. Ami megvan, megmaradt 
máig, mégis bőven elég volna bármi
nek kitalálásához, felismeréséhez, res
taurálásához, ha volna szükség ilyes
mire. Ha volna ilyen. De nem efféléből 
van, lesz, gyűlt fel a hiány. Itt van mind
járt elöljáróban az egykori, vagy mesebe
libben az egyszeri erdélyi püspök esete 
(felmentek a hívek hozzá valamelyik fa
luból, hogy váltsa le a papjukat, mert 
mindig ugyanazt prédikálja. Aztán mit 
prédikál? Hát azt ők ugyan meg nem je
gyeztek, de... Nahát menjetek haza fia
im, s még hallgassátok pár évig, akkor 
gyertek vissza...). Vajon melyik magyar
ság volt ez? Már a hetu-magyar, vagy az 
Urálon-túli, Urálon felüli, a Dzsingisz 
előtti többezer szer egy éjszaka valame

lyik népe? A proto-mandzsu, a tungúz- 
hercegnőké, ahova még ős-Behring- 
szorosokon eveztek át mini-Titanikokon 
súgni ős pueblók hiperegyetemeiről va
lakik.

Mert túl a Waterlookon, Oxfordokon 
Sorbonnokon, -  a végső döntés, már a 
győzelem birtokában, egy dupla vagy 
semmi alpári szenvedélyével kívánt MÁ
SIK eredmény. S hogy ez jöhessen ki, do
bókockás megoldásokig jutnak el a min
denkori jelenlévők. Mint kártyaasztalt, 
tárgyalóasztalt, rulettasztalt vagy csak 
egyszerű vidéki vasárnap délutáni privát 
ebédlőasztalt ülik körül azt a Möbius- 
szalagot, melynek mentén minden átfor
dul és újra meg újra előjön, sorra kerül. 
A halál csak az egyed útján az élet utol
só mozzanata. A nemzet nem hal meg. 
A halál szempontjából az ismeretlen ka
tona, a győztesé is: veszített. A halál sze
mélyre szóló dolog: mindenkinek lehet 
bármit, színházba, kocsmába menni, nya
ralni, enni, csókolni -, csak annak az 
egynek többé soha semmit. A lóverseny 
táblán a halál addig csak egyik akadály, 
amíg a többi élhet. így esik meg, hogy 
a racionalitás is lehet fatalista, mert vé
gül (egyedenként ugyan) csak egy ismét
lődő végzet vár. És a misztikus is lehet 
valami azértis-kiút, mégis-kibúvó kere
sője. Istennel is szabad bújócskázni. Ez 
is emberi jog; és sohasem szoktak egy 
tökéletes gondolatmenetet, jól csukódó 
elméletet elvetni igazságtartalma meg
kérdőjelezése miatt. Ezért történik kez
det óta, következetesen, hogy a leghumá
nusabb elvek valóra váltásáért szívesen 
nyúlnak vérontáshoz. Az élet (vélt) érde
kében halálhoz.

A válság ugyanis örök, méghogyha 
időnként megoldások szakítják is meg; 
ha csak nem fordítva áll: hogy válságok 
enyhítik időnként az örök, a végeérhetet
len, szép, nagy, de unalmas megoldást. 
Ott lenn, ahol a konkrétumok, a minden
napok pokoli paradicsomában, az eleven 
életben, ahol már, ahol soha nem történe
lem az Öregisten, hanem az intézkedő őr
mester adja ki a parancsokat. „De talán 
-  ahogy Bertrand Russel remélte -, vé
gül, vagyis menetközben mégis sikerül” 
meggyőzni az emberiséget, hogy járuljon 
hozzá saját túléléséhez.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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mérleg
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Magyar
(befejező rész)

Az elbeszélő 
poétikája
A hontalanság és a száműzetés élmé

nyei természetesen csak részben jelentik 
Cs. Szabó László elbeszéléseinek hátte
rét, több írásában is foglalkozik a családi 
múlt különös mítoszaival (A garibaldis- 
ta), gyermekkorának kolozsvári és buda
pesti emlékeivel (Karácsonyi oroszlánok, 
Délutáni előadás), illetve a múlt ködébe 
merült ifjúságával, amelyet a Nyugat fi
atal íróival együtt töltött (A Hadnagy ut
ca rejtelmei). Felidézi világjáró múltjának 
kalandos eseményeit is (Hogyan lettem én 
istenné Ennában?, Az egér). Mint elbeszé
lő a mesemondás érezhető örömével dolgo
zik, eleven emberi alakokat teremt, szelle
mes dialógusokkal teszi gyorsan pergővé 
a szöveget, általában egyes szám első 
személyű előadásmódot használ, történe
teit erős személyesség, nemegyszer val- 
lomásos írói jelenlét alakítja. Szívesen 
támaszkodik a klasszikus magyar elbe
szélő irodalom hagyományaira, az epikus 
szerkezetben nagy szerepet játszó gondo
latiság és irónia ugyanakkor azt mutat
ja, hogy előadásmódjára hatottak a hu
szadik századi angol próza vívmányai is. 
Elbeszélései között szerepe van az „esszé
novellának“ (Az Utolsó Vacsora, A híd), a 
történelmi parabolának (Béke az ország
ban) és a dokumentumnovellának (A col
mari katonasír) is: a hagyományos forma 
és a modern narratív kísérletek szerves 
egysége adja ízlésének és előadásmódjá
nak érett klasszicizmusát.

Elbeszélései a hagyományos ábrázolás 
és szerkesztés megújításáról is tanús
kodnak, ugyanezt mutatják hangjáté
kai, amelyek általában a londoni rádió 
magyar adásában hangzottak el. A nyo
mozás című kötetének tanúsága szerint 
ezekre a rádiójátékokra a középkori an
gol misztériumdrámák szemlélete és ha
gyománya hatott, erről a hagyományról 
ad képet a kötetben olvasható Zuboly igaz
sága című esszéje. Az Aranylakodalom, 
Az utolsó Éjszaka, A nyomozás és a töb
bi hangjáték a Biblia világából meríti tá r
gyát, ugyanakkor a modern ember és a 
jelenkori társadalom zaklató kérdéseire 
keres feleletet. Nagypéntek Rodostóban cí
mű játéka Mikes Kelemen levelei nyomán 
idézi fel a száműzött fejedelem utolsó nap
jának történetét. A gyanútlanok című kö
tetében ugyancsak hangjátekok talál
hatók, ezek — Népszámlálás, Egyhangá 
határozat, Falujárás, A kék csillagvirág, 
A másik út -  Jézus születésének és ke
reszthalálának eseményei köré szövik 
az író személyes értelmű gondolatait. Cs. 
Szabó László az emberiség történelmi ka
taklizmáival és létének végső értelmével 
viaskodik, hangjátékai modern példáza
tok, amelyek szándékos anakronizmusok
kal és esszészerű fejtegétesekkel hívják

fel a figyelmet az író időszerű mondaniva
lójára: „jelmez és díszlet csak ürügy -  ol
vasható a kötet bevezetésében -, ott és ak
kor változtatok rajta -  nézet dolga, hogy 
modernizálok vagy hamisítok -, ahol és 
amikor mondanivalóm megkívánja. Már
pedig engem nem érdekelt más, mint ami 
csontunk velejéig fáj, itt és ma“.

Az elbeszéléseket és részben a hang
játékokat az esszéirodalom jellegzetes 
motívumai szövik át; Cs. Szabó László 
munkásságának középpontjában az el
múlt három évtizedben is az esszéműfaj 
foglalt helyet. Esszéíró érdeklődése igen 
széles területet fog át, a magyar és a vi
lágirodalom, a művelődéstörténet, a kép
zőművészet és a színház egyformán fog
lalkoztatja, s minthogy a nyugat-európai 
kultúra egyik hagyományos központjá
ból figyeli a szellemi élet jelenségeit, min
denről idejében értesül, minden esemény
nek a közelében lehet. „Alkalom szüli 
az esszét“ -  mondja ő maga válogatott 
esszéinek kiadása elé írott előszavában. 
„Ha számba veszem e kötet írásait, alig 
akad olyan, amire nem valami külső al
kalom serkentett. Az volt a játékindító 
mozzanat, követte aztán a kézfogóval 
körbenálló gondolatok helycserélő s lát
szólag szabad kergetőzése kemény, de 
burkolt logikai rendben, ami nélkül csak 
zagyva futkosás lenne az ismét zárt kör
rel végződő, rituális szellemi játék.“ Ezek 
az alkalmak az európai, természetesen fő
ként az angol színházi és képzőművészeti 
élet eseményeihez igazodnak: a Royal 
Shakespeare Company előadásaihoz, a 
nagy londoni múzeumok kiállításaihoz.

Olaszok, angolok, 
magyarok
Az „alkalom“ nyomán születő esszék 

elárulják írójuk érdeklődését is, Cs. Sza
bó László esszéinek három szinte állan
dó érdeklődési területe van; az olasz 
reneszánsz, a klasszikus angol festé
szet és Shakespeare munkássága. Az 
olasz reneszánsz iránt érzett vonzalmát 
nagyszabású Dante-, Michelangelo- és Le- 
onardo-esszéi mutatják. A megszabadított 
száműzött, Az öreg Michelangelo, A bar
langkutató, a klasszikus angol festészet, 
kivált Turner szeretetét két nagy össze
foglaló tanulmánya (Száz arany esztendő 
1760—1860, „A természet én vagyok“) és 
több kisebb esszéje (A legnagyobb, Három 
esszé a művészetről), Shakespeare iránti fi
gyelmét pedig egy kötetre való drámaelem
zés (a többi között a Hamlet, a Velencei kal
már, A Szentivánéji álom, a Lear király, 
az Athéni Timon, a Troilus és Cressida 
értő magyarázata) és több tanulmány (Té
vedések játéka, Aranykor a vaskorban) iga
zolja. A harmadik érdeklődési körben elhe
lyezkedő esszék és tanulmányok a modern 
Shakespeare-interpretációk eredményei
vel párhuzamosak, nemegyszer ezeket az

eredményeket előlegezik. Mellettük továb
bi jelentékeny irodalom- és művészettörté
neti esszék találhatók Arisztophanészról 
(Szép fáról még függni is szebb), Vergilius- 
ról (A pásztorok királya), Horatiusról (A köl
tő háza), Byronról (A veszett lord), Victor 
Hugóról (A száműzött sziklája), Proustról 
(Megváltás Szodomában), T. S. Eliotról 
(A négy vonósnégyes), illetve Poussinről 
(Romokba dőlt a rend), Claude Lorraine- 
ről (Didó királynő kikötője), Matisse-ról 
(A virágok hatalma), Edvard Munchról 
(Mindennek ára van), Henry Moore-ról (A 
titánok visszatérése), a 18. századi francia 
(Gáláns ünnep, nyaktilóval) és a 17. száza
di holland művészetről (Kis nemzet nagy 
becsülete). Valamennyi irodalmi és művé
szeti esszéje széles látókört, alapos elemző 
igényt és könnyed, szemléletes előadásmó
dot mutat. Cs. Szabó László érezhető biz
tonsággal kalandozik az európai művelő
dés múltjában és jelenében, az előadás 
eleganciája mégsem képes eltitkolni azt 
a személyes aggodalmát, amelyet az euró
pai szellemiség nagy hagyományainak jö
vendő sorsa iránt érez.

Magyar örökség
Esszéírói munkásságának külön feje

zetét alkotják azok a tanulmányok, ame
lyekben a magyar irodalom örökségével 
és kortársi eredményeivel vet számot. A 
távoli Angliából is kivételes érdeklődéssel 
figyeli irodalmunk életét, szeretettel ha
jol nagy hagyományai, múltjának érté
kei fölé. Vallomásos hangú esszékben idé
zi fel az erdélyi magyar kultúra viharos 
megpróbáltatásait (Pro és kontra), illetve 
Zrínyi Miklós (A félhold jegyében), Petőfi 
Sándor (Petőfi Párizsban, De látom amot- 
tan a téli világot) és Arany János (Arany 
a szabadságharc után) emlékezetét. A ma
gyar költészet hét évszázados történeté
vel három alkalommal is foglalkozott: 
először 1953-ban kiadott Magyar versek 
Aranytól napjainkig című antológiájának 
bevezető tanulmányában tekintette át 
költészetünk „arany századát” 1849 és 
1945 között, ezt követve 1962-ben A Ma
gyar vers századai címmel írt bevezetőt 
az Anthologie de la Poésie Hongroise című 
költői antológiához, majd 1972-ben Egy 
nép s a költészete címmel írt áttekintést 
a magyar költészet tervezett angol nyel
vű gyűjteménye elé (ez az antológia végül 
is nem kapott kiadót). Egységes képet raj
zolt költészetünk küzdelmes történetéről, 
találó szavakkal jellemezte alkotó egyé
niségeit, a magyar irodalomtörténet-írás 
hagyományainak megfelelően a költészet
ben jelölte meg a nemzeti önismeret és a 
történelmi azonosságtudat legfontosabb 
letéteményesét. Felfogása szerint a ma
gyarság története tragikus kudarcok so
rozata, s költészetünk e nemzeti tragé
diák hatására alakította ki közösségi 
felelősségtudatát, drámai történelem- és 
nemzetszemléletét, legnagyobb értékei
nek tragikus hangoltságát. „Ha egy nép 
biztos az identitásában -  írja Egy nép s a 
költészete című tanulmányában —, szinte 
sohasem gondol rá, ha bizonytalan, jófor
mán egyébbel sem foglalkozik. Ki vagyok 
én? Mi a magyar? Erre a kérdésre annyi
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ádáz szenvedélyt pazaroltak a magyarok, 
mint mondjuk Oxfordban az erkölcsfilozó
fiái vagy nyelvi logika vitáira. A népet 
belsőleg bizonytalanná tette rokontalan- 
sága Európa közepén, külsőleg egy sereg 
történelmi csapás, a maga hibájából, de 
balszerencse által is. Az ország jó négy
száz éven át számottevő középhatalom a 
Dunánál, királyai Bambergból, Bizánc
ból, Párizsból, Kievból és Palermóból (két 
normán udvarból) házasodnak, de a tizen
hatodik század derekától soha többé nem 
volt olyan független, mint Anglia vagy 
Spanyolország. Sérült, tehát sértett nép a 
magyar.” Költészete ezeket a sérelmeket 
fejezi ki, egyszersmind e sérelmekért pró
bál elégtételt venni versekben teremtve 
meg a maga teljesebb történelmi életét. 
„A magyar költő — olvassuk A magyar 
vers századaiban -  egy nagy lélekszámú 
nép szellemi igényével lép fel önmaga 
iránt; ezzel az igénnyel fordul feléje az ol
vasó is. Jellemző, hogy nincs magyar szó 
az eszképizmusra. A nép a 18. század óta 
a költészetben valósította meg szebbik or
szágát; nem a magánélet csekély telkét, 
nem Voltaire példabeszéddé vált kertjét, 
hanem egész belső, lelki országát mű
velte meg versekben s könyvnapokon a 
verskötetek vásárlása még mindig úgy 
fest a sátrak alatt, mint egy földosztás.”

A magyar irodalom és a magyar tör
ténelem Cs. Szabó László felfogása sze
rint igen szorosan összefügg egymással, 
mint mondja: „Anonymustól napjainkig 
egyszerre, egy könyvben lehetne elmon
dani a nemzet és irodalmának történe
tét.” Ezt a gondolatát fejti ki Ország és 
irodalom című kötetében, az imént idé
zett költészettörténeti összefoglalás mel
lett azokban a tanulmányszerű ismerte
tésekben, amelyeket a magyar irodalom, 
illetve a magyar történelem idehaza meg
jelent „képeskönyveinek” szentelt (A koro
natanú, Egy ország vérben áll), illetve ab
ban a vitairatban, amellyel a Klaniczay 
Tibor-Szauder József-Szabolcsi Miklós- 
féle Kis magyar irodalomtörténet meg
állapításaival polemizál (Torz magyar 
irodalomtörténet) A modern magyar iro
dalom beható ismeretéről és elemző érté
kelésének igényéről tanúskodnak Illyés 
Gyulával (Illyés Gyula új versei), Németh 
Lászlóval (A mintadiák), Szabó Lőrinccel 
(Szabó Lőrinc) és Tamási Áronnal <Ház
tűz őrző istenek) foglalkozó tanulmányai. 
Hasonló érdeklődés nyilvánul meg azok
ban az interjúkban, amelyeket a londo
ni rádió munkatársaként készített Ang
liába látogató magyar írókkal: Illyés 
Gyulával, Weöres Sándorral és Pilinszky 
Jánossal; ezeket a beszélgetéseket, illet
ve Peéry Rezső, Siklós István és Kabdebó 
Tamás Cs. Szabó Lászlóval folytatott be
szélgetéseit gyűjtötte egybe Két tükör 
közt című kötetében. A beszélgetések so
rán nemcsak irodalmunk kiváló képvise
lőinek egyéniségére és gondolkodására 
vetődik fény, hanem a modern magyar 
irodalom általánosabb törekvéseire, az 
irodalmi élet megoldásra váró kérdéseire 
is. Igen sok irodalomtörténeti adalék ta
lálható -  különösen a harmincas évek iro
dalmi életéről, illetve az emigráció irodal
mi mozgalmairól -  önéletrajzi írásainak 
és interjúinak Hűlő árnyékban című köte

tében. Még vagyunk című nagyobb tanul
mánya (a hollandiai Mikes Kelemen Kör 
1976-os Nyugati magyar irodalom című 
kiadványában) az emigrációs irodalom 
helyzetét és törekvéseit tekintette át. Hu
nok Nyugaton című könyve már részben 
útirajz, az Illyés Gyulával közösen meg
tett 1946—47- es nyugat-európai utazás 
személyes emlékek nyomán épülő króni
kája, egyszersmind baráti portré a köl
tőről, számos életrajzi adalékkal, műveit 
érintő megfigyeléssel.

E u ró p a i ú tin a p ló k
A római és párizsi utazás története 

Cs. Szabó László munkásságának egy to
vábbi, igen jellemző területére vezet: az 
útirajzok és útinaplók közé. Már koráb
ban ebben a műfajban találta meg azt 
az esszéformát, amely mozgékony érdek
lődésének leginkább megfelel: idehaza 
megjelent régebbi útirajzai után 1956-os 
Téli utazás című munkája is személyes 
jellegű útiesszé, ezt követte az 1959-es 
görögországi kalandozásokról beszámoló 
Halfejű pásztorbot című „Hajónapló”, az 
1960-as, illetve 1964-es jordániai (“szent

földi”) látogatások emlékét rögzítő kötet, 
A nyomozás; végül 1963-, 1968- és 1969- 
ből származó itáliai útinaplóinak s né
hány esszéjének gyűjteménye a méltán 
hírneves Római muzsika. Itália mindig 
közel állott Cs. Szabó László szívéhez, 
ott töltötte számkivetésének legküzdel
mesebb első éveit, s a hideg Angliából is 
szívesen látogatott a déli ég alá, azonkí
vül egész élete során rokonszenvet érzett 
„Latin-Európa” szellemi öröksége és köz
napi élete iránt. Ennek a rokonszenvnek 
állít emléket római naplóiban, illetve ab

ban a három nagyobb esszében, amely a 
pásztori Vergilius, a világ zajától elvonu
ló Horatius és a Szent Istvánnak királyi 
koronát küldő II. Szilveszter pápa alak
ját és munkásságát rajzolja meg, ez utób
bi, mint az író mondja, „tágabban azt fe
szegeti, hogy miképp szövődött a magyar 
államalapításba Vergilius a Horatius Ró- 
ma-eszméje”. A római útirajz egyszer
re mutatja be az Örök Város antik, rene
szánsz és modern arculatát, s a jelenkori 
úti tapasztalatok mögöttes terében szün
telenül Pál apostol római tartózkodásá
nak emlékeit idézi fel. A bibliai hivatko
zásban időszerű példázat rejlik, a távoli 
szülőföldjéről Itáliába utazó apostol alak
ja személyes értelmű példakép, s ez a 
szellemi küldetés vállalásának és elvég
zésének áldozatos moráljára utal. De jel
képes értelme van magának a Városnak 
is, Róma az emberi egyetemesség szimbó
luma, és ez az egyetemesség lehet az ott
hona a hazájától távol élő számkivetett
nek: „Mindegy, ki mekkora író, egyforma 
joggal vizsgálhatja valamennyi a lélekre 
tartósan kiható emberi helyzetet, viszony
latot, állapotot. Márpedig [...] első meg
szólalásunk óta ilyen állandó, már-már 
öröknek mondható helyzet, viszonylat és 
állapot az emigráció. Aki szembenéz vele, 
a mélyéig átéli s aztán legyőzi magában, 
végül Rómára talál mindenütt, mintha 
egy kerek ókeresztény templom közepén 
állna vagy kőpadlója alatt nyugodna, 
ahol köröskörül minden ablakból egyfor
mán őt éri déli harangszóra a fény.”

Cs. Szabó László esszéinek, s közéjük 
tartoznak útirajzai is, forrása a min
dig változó „alkalom”, természete a vál
tozatosság, a szüntelen megújulás, a 
szemléletnek és az alakításnak az a sza
badsága, amely a személyességnek és a 
tárgyszerűségnek, a tudományos alapos
ságnak és a művészi lendületnek egy
aránt szerepet ad. „Esszéimen belül -  
mondja az író az Alkalom című válogatás 
előszavában — meglehetősen nagy szabad
sággal keringtek líra, tanulmány, önvallo
más, gazdaságtörténet, közgazdaságtan, 
s politikai töltésű útirajz atommagvai...” 
A tárgy és a módszer, a feldolgozás, és az 
előadás gazdag változatosságát követke
zetes szemléleti egység fogja össze, pon
tosabban, az író azonosulása a magyar 
történelemmel és kultúrával, amellyel 
sohasem akarta megszakítani az éltető 
összeköttetést. Ó maga minderről a kö
vetkezőket jegyezte le: „Magyar Néző vol
tam a hazában, az maradtam a nagyvilág
ban több mint harminc évig. Ha engem is 
mérlegre vetnének, ahogy hajdan tették, 
azok a szép, szigorú faragott angyalok 
megviselt templomok kapuboltjában, nem 
útlevelem súlya billentené el a serpenyőt, 
attól meg se rezzenne, hanem Erdély s a 
»külhaza tüzében edzett észjárásom s éle
tem legnagyobb, mondhatom, halálos sze
relme, a nyelv.” Hűsége az anyanyelvhez 
és a magyar kultúrához vezette vissza az 
elhagyott hazába is, élete végén mind töb
bet időzött Magyarországon, személyes 
kapcsolatokat találva az irodalmi élet 
képviselőivel. 1984 szeptember 28-án Bu
dapesten halt meg váratlanul, végakara
ta szerint a sárospataki temetőben talál
ta meg végső nyugvóhelyét.
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Jegyzetek
Minél kisebbségi 
gondolatok
Tisztelem és csodálom azokat az 

embereket, akik egy lehullott kalászt 
is felemelnek a tarlóról, akik a nemze
tiségi szórványoknak gondjait m aguk
ra  vállalják, ak ik  elhagyatott gyereke
ket szednek össze; s valam i kétszer 
kettőn felüli reménység gyűl a szívem
ben, ha azt hallom, hogy sikerült vala
kinek valahol legalább egy-két csángó 
gyereket m egtanítani a m agyar be
tűkre.

Ugyanakkor belém hasít a félelem 
is ilyenkor, m ert eszembe ju t például 
a kolozsvári m agyar színház sorsa, 
s eszembe ju tn ak  bibliai példázatok 
azokról a pásztorokról, ak ik  a világ 
végéig elmennek, hogy egy elveszett 
bárány t megkerítsenek, visszatérítse
nek, ugyanakkor azonban az otthoni 
nyáj elhanyagolt, az akol őrizetlen.

M indjárt tizenöt éve tudatosult 
m indnyájunkban a végzetes helyzet: 
e színház vezetése, amikor nyíltan 
és bevallottan megtagadja a m agyar 
irodalom -  és egyáltalán az iroda
lom -  szolgálatát, amikor nem ta r t 
ja  feladatának a m agyar nyelv ápo
lását, am ikor a magasabb művészet 
nevében lemondott népszínházi jelle
géről, m ert „nem ak ar a közönség-íz
lés uszályába kerülni”, és valamilyen 
zsebszínház vagy klubszínházféle lett 
belőle, Stúdiószínpad  címen, olyan lé
ket vágott az egész rom ániai m agyar 
művelődés hajóján, am it semmiféle 
szórványmisszióval, szoborállítással, 
újabb és újabb díjelnevezésekkel sem 
lehet befoltozni.

Oratio in Catilinam prím ám  (Cice
ro*): a szenátusnak tudom ása van ró
la, a consulok ezt látják, és ez „tarnen 
vivit!” Vivit? Tovább folytatja; sőt ki
ta lá l egy nem kerek évfordulót, immo 
etiam  felszólal a társadalom  előtt, 
és kitüntetéseket vindikál annak  a 
színháznak az égisze a latt, melynek 
kétszázvalahány éves hagyománya
it harcosan elutasítja! Érdemes meg
nézni az ünnepségi előadássorozat és 
az egész évad műsorát! (Én azonban 
nem fogom reklámozni e helyen.)

Milyen jellemző, hogy bár örökös 
évfordulósdit já tszunk , és nem kell 
an n ak  oly nagyon kereknek lennie 
egy kis önünnepeltetés és alapítvá
nyi tám ogatás reményében, eszébe 
sem ju to tt C atilináéknak: tavaly ün 
nepelhette volna kerek három százti
zedik évfordulóját annak, hogy oly 
ellentétes emlékezetű királyunk,

I. Leopoldus, azaz Lipót, engedélyt 
adott Felvinczi György kolozsvári köl
tőnek, hogy színielőadásokat ta rtson  
Erdély-szerte. Sőt, m it mondjak, még 
a kerek 300. évfordulóról sem emlé
keztek meg, holott akkor is ők voltak 
az igazgatók, de annyira  el voltak fog
lalva a színház törzsközönségének 
szétverésével, az „elavult” bérleti 
rendszer felszámolásával, hogy nem 
értek  rá. M int ahogy a tavaly itt-o tt 
néhány e lárvu lt megemlékezés hang
zott el vagy jelent meg, de ah, minő 
messzeségében színházunk viránya- 
itól!

(M int ahogy a közeli években a h a t
vanhat kolozsvári, illetve erdélyi m a
gyar könyvkiadó, nyomda, s kapcsolt 
részeik sem voltak hajlandóak vál
laln i a „hazai m agyar”, illetve egy
á lta lán  a hazai könyvkiadás oly ke
rek, 450-es évfordulóit! Köztük a 
Váradi Regestrum  kinyom tatását; és

Incze Ferenc: Az élet vizénél

még kultúr-, sőt k u ltú rta lan  politi
kusaink  sem voltak hajlandóak tu d 
ni róla, holott a hajdani könyvkiadói 
te ttn ek  egy valódi politikus, F rá te r 
György, Erdély törökverő korm ány
zója volt a te ttese; ám nyilván féltek, 
hogy ez kéretlen állásfoglalásnak szá
m íthatna  Törökország uniós felvétel
ének ügyében; s m int ahogy sem a 
kolozsvári M agyar Opera, sem a szá
mos dalegylet, együttes, és „népéne
kes csillag” sem válla lt egyetlen es
té t sem Tinódi Lantos Sebestyén 450 
év előtti kolozsvári fagyoskodásának 
megidézésére, am ikor k rónikájának  
itten i kinyom tatását -  szó szerint -  
kiböjtölte.)

És íme, m egélhettük 15. évfordu
lóját annak, hogy színházi hagyomá
nyainknak hadat üzentek, és sem 
császár, sem fejedelem, sem tem es
vári basa, sem állam titkár, sem püs
pök, sem Udéméré, sem Emke, sem 
Eme, sem újgazdagék, sem a Kolozs
vári Társaság nem képes másképp tu 
domást venni az ügyről, m int azzal 
a tárgyilagos belenyugvással, hogy,

„hát igen, csökken Kolozsvár jelentő
sége m int m agyar központnak”.

Némi elégtételt ugyan néha kínál 
az idő, még ha  gyakorlati hasznunk 
nincs is sok ebből; -  minden álmunk, 
ideálunk máshol megunt ócskaság 
már, mondja a költő, nem hajszálpon
tosan idézve - ,  a kis színházasdi kap
csán is...

Néhány évvel ezelőtt például volt 
alkalm am  e hasábokon is idézni (má
sok nyomán) a huszadik század utol
só nagy am erikai dram aturgjától, 
aki a „klasszikus európai színház” 
útján  törekedett a jóra, vagyis Artur  
Millertől azt a véleményt, hogy a 
kisszínházasdi szétzülleszti a színhá
zi kultúrát; de ez csak úgy húsz-har
minc év m últán fog eljutni újdondász 
vidéki d ram aturg jaink  tudatáig... 
Most viszont kezembe kerü lt egy 
nagyjából negyedszázada íródott am e
rikai krim i, amely az angol detektív- 
regények am a nemes hagyományát 
követi, hogy valamely nagy klasszi
kustól való idézet adja meg nemcsak 
a hangütés módját (pontosabban a fel
hangütést), hanem  „a rejtély kulcsát” 
is! Ez esetben Edgar Poenak nem az 
egyik híres költeménye, A  holló, h a
nem a másik, a Lee Annácska  hordoz
za a kódot, sőt, ez szerepel a címben 
is. E regényben „A bűn” tenyésztala- 
ján ak  elemzése során felszínre jön a 
kisszínházasdi, m int a dubiozitás, és 
a féltehetségek viszketegségének kifu
tási lehetősége; és amely éppen sajátos 
szervezkedési formáival, amilyen pél
dául a sok utazgatás és nemzetközi ta
lálkozó, fesztivál, alkalm at terem t, k i
váló keretet k ínál a szupranacionális, 
határok fölött megfoghatatlanul átlib
benő szervezett bűnözésnek; m int pél
dául a drogkereskedelem!

Milyen kár, hogy e krim i csak most 
kerü lt kezembe! Holott évtizedek óta 
vallom: csakis a bűnügyi regények 
adnak mély és igaz képet a huszadik 
század legbensőbb valóságáról! Ter
mészetesen, nem állítom, hogy a mi 
tudósainknak  vagy m indazoknak a 
fesztiváljáró a lternativ istáknak, aki
ket számon ta r t  és meg-megdicsér 
„El Periodico”, köztük volna olyan 
alantas, de m ár a legalizálásért küz
dő megélhetési-megölhetési bűnözés
hez, m int a kábszerezés; -  ám nem 
csak olyan mákonyok léteznek, am e
lyeket vegyészeti laboratóriumokban 
á llítanak  elő... ezeknél veszélyeseb
bek az ál- és féltehetségek szeánszain 
kiagyalt és terjesztett hamis tanok a 
művészetekről -  és m agukról a ham is 
tanokról...

*Cicero idézett szónoklata így kezdó'dik: 
„Meddig élsz vissza türelmünkkel, Catilina? 
Meddgi űz gúnyt belélünk ez a te őrjöngésed? 
Meddig hányja-veti magát fékeveszett elbiza
kodottságod?” -  (nyersfordításban) -, és oda 
konkludál, hogy mindezért „az illetéskesek” 
feleló'sek, mert eltűrik.
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Ady szerepe az Erdélyi Fiatalok eszm élésében
„Ady egy olyan magyarságtudat-reví

ziót vázolt fel -  fejtette ki Láng Gusztáv 
a költő születésének a 120. évfordulója 
alkalmával Nagyváradon és Zilahon tar
tott előadásaiban -, amelynek természe
tes folytatása a Kos Károlyé, a Makkaié, 
az Erdélyi Fiataloké és a transzszilvaniz- 
musé, amely a toleranciát vállalja gon
dolkodásának alapjául...” Emlékezetem 
szerint az E rd é ly i F ia ta lo k  dokumen
tumgyűjteménye elé írt tanulmányom
ban magam is ennek a felismerésnek 
próbáltam hangot adni, ám amikor újra
olvastam 1984-es szövegemet, azt kellett 
tapasztalnom, hogy bizony eléggé som
másan foglalkoztam az Ady-hatás termé
szetével. Pedig még cenzurális okok sem 
kényszerítettek erre, miként Szabó Dezső 
és Kós Károly esetében. Az akkori viszo
nyok közepette Szabó Dezsőről még min
dig nem lehetett érdemben írni - Mikó 
Imre, Fábián Ernő és Molnár Gusztáv át
törése ellenére sem —, Kós neve és mun
kássága pedig újból anatéma alá került. 
Erőfeszítéseim ilyenformán nem kismér
tékben arra irányultak, hogy megpróbál
jam eleve kivédeni a velük kapcsolatosan 
megfogalmazott vádakat.

Ady munkássága és szellemi hatása 
szerencsére nem szorult ideológia-kriti
kai tisztázásra. Miként Láng Gusztáv 
is utal rá: a második világháború utá
ni marxista irodalomtörténet-írás Adyt 
besorolta saját ideológiai előtörténeté
be. Könnyedebben átsiklottam volna hát 
fölötte? Vagy pedig abból is adódik az 
aránytalanság, hogy magában a folyóirat
ban jóval kevesebb szó esik Adyról, mint 
Móriczról és Szabó Dezsőről? Tény, hogy 
az Ady-hatás elsősorban a húszas évek
ben — tehát jóval a folyóirat megindítá
sa előtt -  volt meghatározó jelentőségű, 
amikor a kisebbségi helyzetbe szakadt 
magyar nemzetrészek fiataljai eszmél- 
kedni kezdtek. Móricz, Szabó Dezső, Kós 
Károly, Makkai Sándor viszont az új hely
zetből adódó felismerésekkel szembesítet
te folyamatosan őket. Minden bizonnyal 
ezért érzékelhettem úgy, hogy velük kell 
foglalkoznom behatóbban.

Mai szemmel olvasva egyenesen meg
döbbentő, hogy ez az értelmiségi pályá
ra készülő fiatal nemzedék még a harmin
cas évek fordulóján is arra kényszerült, 
hogy megvívja a maga harcát Adyért, il
letve Adyval - önmagáért. László Dezső
nek, az E rd é ly i F ia ta lo k  szerkesztőjének 
1973-as visszaemlékezésében olvasható: 
„1922-ben érettségiztem. Jó nevű refor
mátus kollégiumban. Utolsó gimnáziumi 
évemben ünnepelték és ünnepeltük Pe
tőfi születésének századik évfordulóját. 
Magyartanárunk egy féléven át nagy lel
kesedéssel beszélt Petőfiről. Hálásak is 
voltunk érte. Érettségi írásbeli dolgoza
tunk címe: Petó'fi S á n d o r  helye a  m a g y a r  
iro d a lo m b a n . Tudtuk, hogy ki volt ő, kik 
voltak az elődei, de az u tá n a  következő 
magyar líráról nem hallottunk semmit. 
Tanárunk egy alkalommal megkérdezte: 
ki a legnagyobb magyar lírikus? Egyik 
osztálytársunk, aki három éven át Buda

pesten tanult, magától értetődően vágta 
ki: Ady Endre. A feleletre borzalmas szi
dás és majdnem kicsapás következett.”

Ami meg is történt az E rd é ly i F ia ta 
lok későbbi spiritusz rektorával. Jancsó 
Béla ugyanis alig tizenhét évesen (a R e 
m én y című önképzőköri diáklap 1921. ja
nuár elsejei számában) szembe mert száll
ni püspökével, a főhatalom-változás után 
egyébként sok tekintetben kiemelkedő 
szerepet játszó Nagy Károllyal, aki -  mi
ként azt Mikó Imre feljegyezte -  a kö
zéposztály ókonzervatív nézeteit osztva 
vallás- és nemzetellenességgel vádolta 
az ifjúságot, amiért az a legfrissebb eu
rópai szellemi áramlatok képviselőivel 
(Anatole France, Nitzsche, Schopenhau
er, Oscar Wilde), valamint Ady Endrével 
foglalkozik. Akit -  horribile dictu! -  egye
nesen a háború elveszítéséért tartottak 
felelősnek. Jancsó már akkor a magyar
ság és egyetemesség összhangjának meg
teremtésében látja eszmélkedő nemzedé
kének hivatását. „Ez a mi hitünk - írja.
- És ezért a hitért, ezért az egyedüli meg
váltásért küzdünk, harcolunk mindennel 
és mindenkivel, mert ez a hit az, amely 
az új boldogságos fejlődés egyedüli feltét
eleit nyújtja a kivérzett, elgyötört emberi
ségnek.”

A húszas években uralkodó Ady-el- 
lenességen jótékonyan változtat aztán 
Makkai Sándor 1927-ben megjelent mun
kája, a M a g y a r  fa  so rsa , amelynek front
áttörő szerepét elsőként a Soli Deo Gloria 
diákszövetségnek és a csehszlovákiai ma
gyar főiskolások Szent György Körének 
(a Sarló elődjének) a tagjai ismerték fel. 
Kevesen tudják ma már, hogy Makkai 
ezt a könyvét egykori mesterének és pél
daképének, Ravasz Lászlónak az egyik 
előadásában (D e k a d e n c ia  és m e g ú jh o d á s  
a  m a g y a r  sze lle m i é le tben  és ir o d a lo m 
ban) elhangzott vádak cáfolataként írta 
meg a Soli Deo Gloria kérésére. A diák- 
szövetség teológiai tanár elnöke persze 
azt hitte, hogy Makkai - az akkori egy
házi felfogásnak megfelelően - Ady-elle- 
nes könyvet fog írni. Szerette volna hát 
keresztülvinni, hogy a szövetség választ
mánya utasítsa vissza a kéziratot. „A vá
lasztmány diáktagjai azonban leszavaz
ták a tanár-elnököt — írja László Dezső.
-  A könyvet kiadták, az elnök pedig le
mondott tisztségéről.”

A budapesti Bartha Miklós Társaság 
alig látott hozzá 1928 tavaszán az „ezer 
magyar diák Ady-ünnepének” előkészí
téséhez, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke, Berzeviczy Albert máris ve
szedelmesnek ítélte az Erdélyben és a 
Felvidéken is ébredező Ady-kultuszt. A 
Kisfaludy Társaság 1928. április 22-i ün
nepi közgyűlésén elmondott beszédének 
tanúsága szerint attól tartott, hogy Ady 
versei alapján az utódállamok ifjúsága 
„megutálja azt a régi Magyarországot, 
amelytől a sors elszakította őt, és amely
be, ha Adynak hitelt ad, valóban nincs 
semmi oka visszavágyni. Hiszen a nagy
nak ismert magyar költő hirdeti, hogy a 
régi Magyarország basák uralma volt,

urak gazsága, elnyomatás és rabság: örül
jön hát az elszakadt magyar, hogy most 
új urakat kapott!” Ma már világosan lát
juk azt is, amit 1997-ben Láng Gusztáv 
így fogalmazott meg: „Trianon után min
den nemzeti önkritika bomlasztó ténye
zőnek, a magyarságra mért »történelmi 
büntetés« előzetes igazolásának tűnt, ön
ként vállalt hátránynak a »nemezetek 
versenyében«. A történelem utólag még
is a költőt igazolta, megmutatva, hogy 
hová, milyen katasztrófákhoz vezet ez 
a »verseny«. Nem Ady hibája, hogy a pél
dát, melyet a magyar nemzettudat át
alakítására, »önzetlenítésére« néhány 
kortársával együtt mutatott, hazájában 
is kevesen követték, a magyarsággal 
»versenyben« álló nemzetek hangadó ér
telmiségének körében pedig úgyszólván 
senki.”

Bár a szóban forgó Makkai-kötet re
cepciótörténetének a megírásával adó
sunk még mind az Ady-, mind pedig a 
Makkai-kutatás, az írói visszaemlékezé
sek arra utalnak, hogy a M a g y a r  fa  so rsa  
az egész Kárpát-medencében megrázta 
az értelmiségi pályára készülő ifjúságot. 
Pozsonyból a Szent György Kör távirat
ban üdvözölte Makkait, amiért könyvével 
új állásfoglalásra kényszeríti a közvéle
ményt, és hozzájárul az új nemzedék de
mokratikus szemléletének a megszilárdí
tásához. A kolozsvári román egyetemen 
ekkor már szép számban gyülekező ma
gyar hallgatók egyre inkább felnéznek 
Makkaira, mivelhogy a hazafiatlanság, 
az erkölcstelenség és a destruktivizmus 
vádjával szemben megvédte Adyt, és el
fogadhatóvá tette a felekezeti oktatás szá
mára. Magától értetődő volt hát, hogy - 
az ez idő tájt Eötvös-kollégista Balogh 
Edgár és Vass László kezdeményezésére 
-  a Bartha Miklós Társaság Makkait ké
ri fel az 1928-as Ady-ünnepség egyik véd
nökéül. (Találóan állapítja meg Tasi Jó
zsef, hogy a BMT működésében „voltak 
olyan korszakok, amikor Ady Endre ne
vét jogosabban írhatta volna zászlajára”)

Ez az 1928. május 19—20-án megtar
tott rendezvény volt egyébként a Trianon 
utáni demokratikus magyar diákmoz
galmak kiforrási pontja. Az ünnepségre 
kiadott Ifjú  sz ívek b en  élek című röpirat 
szerkesztői nem mulasztják el bemutat
ni a M a g y a r  fa  s o r sá t, a Kárpát-meden
cei magyar diákalakulatokhoz intézett 
felhívásukban pedig azt hangsúlyozták, 
hogy a rendezvénytől „az új magyar öntu
dat egyetemes megfogalmazását” várják. 
Vagyis Ady szellemiségének az érvény
re juttatását. „Tervünk szerint — írják - 
az Ady Endre-ünnepség az új nemzedék 
most bontakozó új magyar öntudatának 
egyetemes jellemű megfogalmazása lesz. 
[...] A bennünk élő ifjú Magyarországot 
akarjuk kibontani, azt a szellemiséget, 
mely Ady Endre halhatatlan költészeté
ből életrevaló súlyos tanácsokat merített. 
M eg k e ll m á r  s zó la lta tn u n k  a z t  a  n ép  e s z 
m ét, m e ly  a  z á r t  k ö zé p o sz tá ly -ö n tu d a to t

» » >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

a z  if jú sá g b a n  a  m a g y a r  m u n k á s- és p a 
ra sz ttö m e g e k é r t ualó szociális felelősségér
zetté olvasztja át és az új magyar öntudat 
gerincévé a faji mélységek talajos egész
ségét teszi. Széles hatású ifjúsági moz- 
gatóeró'vé kell tennünk azt a természeti 
magyar nemzeti érzést, mely a magyar 
nemzet és államiság jogi egységének a 
széthullása ellenére is építő harmóniába 
fűzi össze négy világtáj egyetemes ma
gyar ifjúságát.”

Erdélyben már csak azért is felgyor
sul ez a jótékony szemléletváltás, mi
vel a fiatal író-püspök művét az Erdélyi 
Szépmíves Céh is nyomban kiadta. Jól 
érzékelteti a kötet által beindított szelle
mi érlelődési folyamatokat László Dezső, 
amikor 1934-es visszatekintésében ezt 
írja: „Makkai Sándor Ady-könyve megis
mertetett Ady modern kritikai magyar
ságával. Adytól egy lépést tettem, és pró
féciája általánosságaitól Szabó Dezső 
részletekbe világító zsenijének fényköré
be jutottam. Tetszett nekem ez az ember, 
aki a világháború után a legkritikaibb és 
legegyetemesebb magyarságot jelentet
te.” Debreczeni László visszaemlékezése
iből arra derül fény, hogy mindenekelőtt 
a gondolkodó, a közíró, az erdélyi sorskér
désekbe mélyen belelátó Ady szellemisé
ge volt eligazító hatással mind a maga, 
mind pedig nemzedéktársai számára. 
Akik közül a szegedi egyetemről 1928- 
ban hazatért Jancsó Bélát kell elsőül 
megemlítenünk. A T izen egyek  a n to ló g iá 
já b a n  (1923) megjelent esszéivel, illetve 
a N y u g a tb a n  közreadott tanulmányaival 
feltűnt Jancsó Béla 1929. január 27-én 
„Ady Endre új korszakot nyitó egyetemes 
jelentőségéről beszélt” a Székelyek Ko
lozsvári Társaságának helyiségében szép 
számmal összegyűlt egyetemi és főisko
lai hallgatóknak. Ady halálának tizedik 
évfordulóján — jegyezte fel László Dezső — 
Kolozsvárott ez volt az egyetlen megemlé
kezés élőszóban.16 Az eszméltető élményt 
nyújtó előadás hatására a jelenlévők meg
alakították a Társaság ifjúsági tagoza
tát, és attól kezdve minden héten olyan 
rendezvényeket szerveztek, amelyek a 
formálódó új nemzedék - a szakirodalom 
19 2 9  n em zed ék e ként tartja számon - öntu
datát erősítették. Végül is ezek az összejö
vetelek készítették elő a harmincas évek 
első felében meghatározó szerepet betöl
tő kolozsvári értelmiségnevelő műhely
nek az intézményesítését. Miként a Ti
zenegyek megjelenésének tizenegyedik 
évfordulóján tartott előadásában László 
Dezső kiemelte: „Az ifjúságnak ez a fel
nőttekétől különböző arca akkor világlott 
ki még jobban, amikor 1930 januárjában 
megindult az E rd é ly i F ia ta lo k  című főis
kolás lap. Gondolatvilága nagyjából meg
egyezett a Székely Társaság főiskolás cso
portjának gondolatvilágával. Hirdette a 
szellemi élet gazdasági alapjainak meg
vizsgálását, a nemzeti közösségnek mint 
gazdasági alapokon álló faji közösségnek 
a megteremtését, őszintén kezet nyújtott 
az itt élő többi népek fiatalságának, elő
térbe állította a falut mint az erdélyi ma
gyarság megmaradása kizárólagos letéte
ményesét.”
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Az 1997-es Ady-évforduló óhatatlanul 
Jancsó Béla 1929-es előadására irányí
totta volt a figyelmem. Abban remény
kedtem, hogy ennek írásos nyomát is 
meglelem a Romániai Magyar írók soro
zatban napvilágot látott -  máig egyetlen 
-  Jancsó-kötetben. Hiszen az Iro d a lo m  és 
k ö zé le t cikkeit, esszéit, tanulmányait vá
logató, gondozó és körültekintő bevezető 
tanulmánnyal ellátó Mikó Imre igazán 
tisztában lehetett a megnyilatkozás ön
magán túlmutató, művelődéstörténeti je
lentőségével. Reménykedésem másrészt 
azért sem volt eleve alaptalan, mivel az 
írói hagyaték töredékének az ismereté
ben is jól tudom, hogy Jancsó Béla nem
csak előadásainak, leveleinek, hanem 
közlésre szánt megnyilatkozásainak a fo
galmazványait is megőrizte. Az írói ha
gyaték számbavételét, rendszerezését pe
dig a haláláig Ady-rajongó testvéröccs, az 
irodalomtudósként tisztelt Jancsó Elemér 
kezdte el.

Sajnos, a kötetben még csak utalás sem 
történik a szóban forgó Ady-értékelésről, 
jóllehet László Dezső a nyilvánosság előtt 
is nyomatékosan felhívta a figyelmet ar
ra, hogy a válogatásban feltétlenül ott len
ne a helye. Témánk szempontjából azon
ban mégiscsak tartalmaz meglepetést 
az Iro d a lo m  és k ö zé le t: olvasható benne 
ugyanis az A d y , a  f ia ta l  ú jsá g író  című, az 
E llen zék  1928-as évfolyamának hasábjai
ról átmentett írás. Mely formája szerint 
könyvismertetés ugyan, ám valójában 
jóval több annál: jól kirajzolódik belőle 
Jancsó Béla Ady-felfogása.

Fehér Dezső, Ady egykori nagyváradi 
szerkesztője Ha hív az acélhegyű ördög 
címmel 1927-ben tizenhat íves kötetben 
jelentette meg a költőnek a S z a b a d s á g 
b a n , illetve a N a g y v á r a d i N a p ló b a n  1900 
és 1904 közt napvilágot látott publicisz
tikai írásait. A gyűjtemény elemző vizs
gálata mindenekelőtt arra ad alkalmat 
Jancsó Bélának, hogy - az Ady-filológi- 
át jóval megelőzve - kifejtse: „az újságcik
kek hangja már Ady-hang, s a teljes Ady 
már csaknem egészen, de mindenesetre 
jobban benne van minden motívumának 
fegyverzetével az újságcikkekben, mint 
a korabeli verseiben”. „Sajátságos — foly
tatja -, hogy a napi események zápora, a 
folyton önmagába tépő, pillanatokat rög
zítő kényszer, az újságírórobot vágta ki 
az utat először Ady kialakuló világának 
a kifejezésére. Sajátságosán úgy van: ez 
újságcikkek fejlődésben előttük járnak a 
verseknek, melyek halhatatlan formájuk
kal később tudtak megszületni, s addigra 
tartalmukból, lelki feszültségükből a pil- 
lanatos kényszer szelepein, az intellektu
son át sok minden kifejeződött. Ady em
beri és magyar lelkiségének fő vonásai 
majd mind ott vannak ezekben az újság
cikkekben...”

S minthogy maga Jancsó is jól ismerte 
a „pillanatokat rögzítő kényszer” termé
szetét (hiszen az E llen zék , a z  Ú jság, a Va
sá rn a p i Ú jság, a P á s z to r tű z  munkatársa 
volt, mielőtt László Dezsővel az E rd é ly i  
F ia ta lo k a t elindította volna), a M a g y a r  
fa  so rsa  friss élménye után örömmel fede
zi fel ezt a „különös újságírás”-t, amely „a 
kis napi események mögé pár szóval vég
telen távlatokat villant”, és ugyanakkor a

váradi íróasztal mellett „a legtávolabbi vi
lágrezgést is felfogja”. A leginkább persze 
arra figyel fel, hogy a legapróbb cikkeket 
is belengi a magyar bűnök, elfogultság
ok „fájdalmas ostorozása” és ugyanakkor 
egy becsületesebb és igazságosabb világ 
„sóvárgó, viharos keresése”.

Ady szellemisége állandó viszonyítá
si alap, minden vonatkozásban mérce 
Jancsó Béla szemében. Ady küzdelmei 
azt példázzák számára — és közvetve nem
zedéktársai számára -, hogy belső meg
újulás nélkül semmiféle külső változás 
nem hozhat megoldást a Kárpát-medencé
ben megosztva élő magyarságnak.

Ady kritikai szemléletének próbál pol
gárjogot szerezni a másik — ugyancsak 
Ady-rajongó - Jancsó-fivér, a kolozsvári 
Református Kollégiumban irodalmat taní
tó Jancsó Elemér is. A mozgalom remény- 
teljes szárnybontása idején két figyelem
re méltó teljesítmény fűződik a nevéhez: 
mindjárt a második lapszámban ankétot 
kezdeményez az irodalomoktatás aggasz
tó helyzetéről, ezt követően pedig - a kö
vetkező tanévtől - beindítja az Erdélyi Fi
atalok Irodalmi Szemináriumát.

M ié r t ke ll ism ern ü n k  a  m a g y a r  ir o d a l
m a t? — címmel közreadott vitaindítójá
nak lényege: kisebbségi viszonyok köze
pette felértékelődik az irodalom nemzeti 
szerepe, a középiskolai irodalomoktatás 
azonban nincs felkészülve ennek a köz
vetítésére. Az Eötvös Kollégium végzett
je — aki két tanulmányévet töltött Ady 
városában, a Sorbonne-on - hazatérése 
után látta, hogy „ameddig az erdélyi ma
gyarság nem megy át azon a szellemi újjá
születésen, amelyre először éppen az erdé
lyi magyar irodalom lépett, addig minden 
más irányú átalakulás eredménytelen 
marad, csírájában fog elpusztulni.” Ady 
irodalmi forradalma — állapítja meg a to
vábbiakban - cseppet sem érintette az iro
dalomoktatást. De mialatt „a nagyrészt 
régi, konzervatív nyomokon haladó közép
iskola vagy egészen elhallgatta a modern 
magyar irodalmat, vagy pedig teljes mér
tékig ellene fordult, és ledorongolta azt”, 
„az ifjúság titokban a padok alatt Adyt ol
vasta, és a modern magyar irodalom zász
lajára esküdött fel”. A kisebbségi iskola 
tehát csak akkor tölti be hivatását -  von
ja le következtetéseit -, ha az irodalomta
nár nem csupán tanár, hanem apostola 
és prófétája is az irodalomnak. Iskolában 
és iskolán kívül egyaránt. írásának vég
kicsengése: „Tíz év telt el a kisebbségi 
sorsban. Az a generáció, amelyik Erdély 
irodalmát megteremtette, megtette a kö
telességét, csak egyről feledkezett meg: 
az erdélyi magyar ifjúság jövőjéről. Pe
dig észrevétlenül a régi magyar nemzedé
kek mellett újak nőttek fel, és ezeknek az 
új generációknak a lelke már más, mint 
a régié. Elszakadtak a múlttól, de a jövőt 
még nem találták meg. A magyar iroda
lom szent hivatása, hogy a kezeink közül 
kisikló új nemzedékeknek megmutassa a 
jelen kötelességeit, és a magyar géniusz 
fáklyájával rávilágítson az erdélyi elhiva- 
tás nehéz, de megváltó útjára.”

Olyan személyiségeket próbált szó
ra bírni Jancsó Elemér 1930 tavaszán, 
mint Berde Mária, Borbély István, Csá
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szár Károly, Dániel Viktor, György Lajos, 
Gyallay Domokos, Kovács Dezső, Kuncz 
Aladár, Szentimrei Jenő, Tabéry Géza. 
Közülük azonban csak négyen fejtették 
ki álláspontjukat: Kristóf György egye
temi tanár, Dániel Viktor, a nagyenyedi 
Bethlen Kollégium tanára, Császár Kár
oly református leánygimnáziumi tanár 
és az E rd é ly i F ia ta lo k k a l kezdettől rokon
szenvező, kezdeményezéseiket támogató 
Szentimrei Jenő. „A háború előtti illúziók
ban ringatózó, nagyhatalmi mámor nar
kotikumában élő, elfogult nacionalizmus
tól fűtött, pártpolitikát és közjogi vitákat 
folytató nemzedék világa idegen és isme
retlen a mai ifjúság előtt - állapította 
meg a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégi
um tanára. -  Ennek már Ady a szellemi 
vezére, aki merész kezekkel zúzta össze 
annak a kornak a hazugságait, tépte le 
az álarcot, és kezdte meg a harcot, mely 
azután is körülötte folyt. Az Ady körül 
lezajlott harc mutatja, milyen nagy, szin
te áthidalhatatlan az ellentét a régiek és 
az újak között, és egyszersmind mutatja, 
hogy az új nemzedék lényegesen más, és 
ezért lényegesen más szellemi szükség
letei is vannak. Hatni reája csak a neki 
megfelelő szellemi eszközökkel lehet. A z  
iro d a lo m b a n  is  m eg  k e ll tö r tén n ie - n e m 
csak  A d y ra  v o n a tk o zó la g  - a n n a k  a z  á té r 
tékelésn ek , m e ly  a  tö r té n e lm i szem lé le tb en  
n a g y  léptekkel halad előre.” Szentimrei 
Jenő hozzászólása mindenekelőtt szigorú 
tankönyvkritikájával tűnik ki, s egyben 
a korszerű irodalomoktatási módszerek 
meghonosítását szorgalmazza, bő példa
anyag bemutatásával.

Bár az ankét nem volt kimerítő rész
letességű, mégis nyilvánvalóvá tette az 
azonnali meg a távlati teendőket. Össze
gezésében Jancsó Elemér az alábbi prio
ritásokat állította fel: 1) mindenekelőtt 
jó tankönyvekre van szükség, 2) intenzí
vebbé kell tenni a modern magyar iroda
lom és ezen belül az erdélyi magyar iro
dalom tanítását, 3) az Anghelescu által 
beszüntetett irodalmi köröket hasonló 
célú társaskörökkel kell pótolni, 4) a le
csökkenteti óraszámra való tekintettel 
az irodalom múltjából csak a legszüksé
gesebbet kell tanítani, 5) minthogy az 
Anghelescu-törvény értelmében a ma
gyar irodalom nem érettségi tantárgy, a 
tanítást az olvasás és az irodalom megsze
rettetésére kell alapozni, 6) a tananyagot 
racionálisan kell elosztani az osztályok 
között, 7) „A magyar irodalomtanárokat 
ki kell válogatni, hogy a meglévő kisszá
mú magyar középiskolában csak olyan ta
níthassa a nemzeti irodalmat, aki azt tö
kéletesen ismeri, és tanítását apostolilag 
tudja elvégezni.”

Ebből a helyzetképből indul ki Jancsó 
Elemér, amikor - soron következő lépés
ként - beindítja az irodalmi szemináriu
mot: pótolni a középiskola mulasztásait, 
érdeklődés kelteni a modern magyar iro
dalom értékei iránt, felfedeztetni a főis
kolás ifjúsággal azokat az írókat és műve
ket, akik és amelyek megéreztetik velük 
„a ma legigazibb problémái”-t. Az első 
két előadást maga a szemináriumveze
tő tartotta 1931 februárjában, természe
tesen Adyról, mintegy nyolcvan hallgató 
előtt. Móricz Zsigmondról Venczel József

beszélt, Tóth Árpádról Dsida, Kaffka 
Margitról Kováts József, Szabó Dezsőről 
Dánér Lajos, Kassák Lajosról Csákány 
Béla. Az 1931/1932-es tanévben rátér
tek az 1918 utáni erdélyi magyar iroda
lom folyamatainak/jelenségeinek a bemu
tatására. Szentimrei Jenő, Járosi Andor 
és Tamási Áron egy-egy előadását újab
bak nem követték. A továbbiakban az 
Erdélyi Fiatalok műsoros es tje i töltöttek 
be hangsúlyosabb szerepet az irodalmi 
műveltség terjesztésében, városon és fa
lun egyaránt. Ezeken a rendezvényeken 
gyakran elhangzottak Ady-versek, illet
ve megzenésített Ady-költemények is. 
Jancsó Béla egyik beszámolójából tud
juk, hogy például Kolozsváron 1932. feb
ruár 4-én nagy visszhangú Ady-est hoz
ta élményközeibe -  „hatalmas közönség 
előtt” -  a költőt. A nagy távlatot nyitó be
vezetőt Krenner Miklós (Spectator) tar
totta. Bartók, Reinitz és Bretán megze
nésített Ady-verseivel N. Tessitori Nóra,

Miklóssy Gábor: Zene

Sz. Ferenczi Zsizsi és Virágh Lajos lépett 
dobogóra. Jancsó dicséri kinek-kinek az 
egyéni művészi teljesítményét, de nem 
hallgatja el azt az igényt sem, hogy szük
ség lenne már egy-két olyan rendezvény
re is, „amely Ady orgonájának minden 
hangját megszólaltatja, és egy-két elő
adás keretében Adyt mai erdélyi vonatko
zásban mutatja meg”.

Némiképp az E rd é ly i F ia ta lo k  törté
netéhez tartozó fejlemény: a kolozsvári 
Ady Endre Társaság kezdeményezése. 
Ez is Jancsó Elemér nevéhez fűződik. A 
lap munkatársai közül tagja volt: Balázs 
Ferenc, Bányai László, Csőgör Lajos, De
meter János, Debreczeni László, Jancsó 
Béla, László Dezső, Mikó Imre, Szabédi 
László, Vita Zsigmond. Elnöke Jancsó 
Elemér volt, egyik alelnöke Balázs Fe
renc. „Bár a társaság nem kapott műkö

dési engedélyt -  olvasható a Romániai 
Magyar Irodalmi Lexikon címszavában - 
, és soraiban is heves viták zajlottak, né
hány közös fellépés és közel félszáz cikk 
jelzi világnézeti és művészi útkeresését.”

Maga a folyóirat Adyval külön mind
össze egy alkalommal foglalkozik: halá
lának huszadik évfordulóján. Az összeál
lításban a Jancsó Béláé a legjelentősebb 
megnyilatkozás. Bevallottan nem a köl
tőre, hanem a g o n d o lk o d óra irányítja az 
ifjúság figyelmét. „Adyban mi nem első
sorban a költőt látjuk, a világ egyik leg
nagyobb lírai lángelméjét - írta -, akinek 
az egyén minden örök kérdésére megren
dítő hangja volt. Aki korszakot zárt le az 
egyéni líra szintézisével, és korszakot nyi
tott, mert gyökerei egy ösztönös közösség 
(faj) őstalajából fakadtak. Adyban mi ma, 
a beteljesedett jóslatai utáni életben első
sorban az új magyar öntudat kiindulását 
látjuk.” Aki nemzetkritikájával az új ma
gyar gondolkozás alapját teremtette meg, 
sorsparanccsá tette a saját hibáinktól va
ló megtisztulást, elsőként szólaltatta meg 
a szociális lelkiismeret hangját, meglátta 
Erdély igazi szellemi jelentőségét Kelet 
és Nyugat határán: az emberiség hala
dásának minden új áramlatát felfogni, 
asszimilálni és saját erőnkké tenni. Miu
tán így számba vette, hogy „az új magyar 
öntudat épülete számára mennyi alapjö
vet összehordott”, Ady újraolvasását a kö
vetkező indítékokkal szorgalmazta: „És 
el kell olvasni, ahogy ez az új magyar szo
ciális lelkiismeret kiállott az akkori ma
gyarországi nemzetiségek emberi jogai 
mellé, és ahogy köztük és a magyarság 
közt megérezte az azonos sors szükséges 
szolidaritását. Olvasni kell Adyt, amikor 
kételkedünk magunkban, és olvasni kell, 
mikor az önáltatás, felületesség, egymás 
elleni acsarkodás vesz erőt rajtunk.”

Ez a Jancsó-idézet is azt bizonyítja, 
hogy az erdélyi Ady-kultusz történeté
ben az Erdélyi Fiatalok megkülönbözte
tett helyet vívott ki magának. Legfőbb 
érdeme, hogy kisebbségi körülmények kö
zött tovább folytatta azt a harcot, amit 
Ady vívott a magyar nemzettudat reform
jáért, illetve a nacionalizmussal fertő
zött kelet-közép-európai nemzettudatok 
agressziójának fékezéséért. Nemcsak a 
két világháború között volt időszerű, ön
érdekünkkel összefüggő kihívás ez. Nap
jainkban is az, az európai egységesülés 
távlatában ugyancsak. Erre utalt Láng 
Gusztáv is, amikor így fogalmazott: „A 
kelet-közép-európai nacionalizmusoktól 
megtisztított, s így megőrzött identitások 
regionális modelljének létrehozására irá
nyuló transzszilván szándék a történelmi 
tények tanúsága szerint utópiának bizo
nyult ugyan, az utópia azonban nem meg
valósíthatatlan álmokat jelent. Sokkal 
inkább olyan korrekcióját a valóságnak, 
melyre még nem érett meg az idő, nem ér
tek meg az emberek. Hogy ez a korrekció 
eszményi formájában ma is elérhetetlen? 
A csillagok is elérhetetlenek, a tengerész 
mégis hozzájuk igazodva vezeti kikötőbe 
hajóját.”

(T erjedelm i okokból a je g y ze tek  k özlé
sé tő l e ltek in te ttü n k . A szerkesztő .)
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RU XAN D RA NOVAC

e c o g r a f f i t i
részletek

X

egy műanyag zsákból beszél
hozzám éjjel becsukja szemeim nyomja
őket amíg piros pontokat látok
hánytat amíg elvesztem
eszem ő
anya
ő  anya
pók hátán vágtat

a szürke állomásokon otthagytunk mindent
amit otthagyhattunk

most saját fejünket hagyjuk 
újságpapírba csomagolva, a jövőnek 
az éjszaka őrületében vénájukat tapogatják

az éjjeli lepkék
valahogy meglepődve hogy helyükön 
találják, melegen és puhán, 
a nyári éjszaka őrületében a lepkék kimennek 
és szétzúznak mindent mi útjukba kerül 
füsttől és örömtől piros szemekkel 
nekünk van mindez amíg a vér meleg 
nekünk utolsó szülötteknek egy nyomott

és rothadt városban
rothadt és nyomott éjszakákkal.

X

és e l fogom  ven n i a z  a u tó t és el fogok m en n i 
a n a g y  a u tó v a l, a k á r  egy  a u tó b u sz  
r a jta  egy sá rg a  égővel, k is  á llk a p cso k  

a  m o to rh á z te tő n

h a n g o k  és lá to m á so k  au tó ja

te ljesen  k iíra to m  m a g a m  a  forga lom bó l, egy  
sa n d w ic h -e t fogok c s in á ln i a z  ö sszes  m e g a lá z ta tá sb ó l

és é jsza k á k o n  á t
fogok b eszé ln i vele telefonon  

m e r t m in d e n k in e k  h a z u d ta m  és n em  va gyok  o lyan  
m in t kellene.

és este  tá n co ln i fogok a  m o to rh á zte tő n  g yerek e im m el,
fe g yverro p o g á sb a n
m in d e n ü tt, a z  a u tó m m a l, s zó  n é lkü l

X

innen nem lehet elmenni
mi vagyunk az utolsók ez a mi világunk
a fűtőtesttől az ablakig, lassan m int egy filmben
a föld fenekéből alkoholtól fűtve
jön fel hozzánk a munkás
hogy megtanítson m it és miért
és tudjuk igaza van

R u x a n d r a  N ovae: 1980-ban született.
Kötete: e c o g ra fitti (2003)

X

nyugodtabban és szebben m int egy kisiklott vonat
nosztalgiák nélkül, szédülések nélkül
ez megállít, ez nem állít meg,
h u n y d  b e  a  s z e m e d ,  n y e ld  a  le v e g ő t
h a  m e g te s z e k  m in d e n t  a m i t  k e l l
r e p ü ln i  fo g o k  a  v é g é n
m a g a s a b b r a  m in t  d u m i t r u  p r u n a r iu

X

m ik o r  m á r  n in csen  se m m i

és a  v illa m o so k b ó l csorog  a z  a lk o h o l

a n n y ira  köze l a n n y ira  köze l

a k k o r  h á tra h a g y o m

sz ív e m e t a z  a d v e n tis tá k n a k  a n y á k n a k

és szegén y  e g y e te m is tá k n a k

sz ív e m e t a  b é k e a k tiv is tá n a k  sze m e ik  a k á r  egy n ap  

fekete  s z ív e m e t m in t egy v á ro si v irá g  

k ö ze lá lló k n a k  és c sa lá d ja ik n a k

a  b e a t gen eráción ak  a z  u tcagyerekeknek  a  p u n k -o k n a k  a  tn b -tő l 

hogy egyenek  belő le  

a m íg  o lyan ok  leszn ek  

m in t p e tru  g ro za

o A »«a» KjLOMETRlK
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x
és gesztusod verejték és szavaid 
alvadt vér és
ők dolgoznak vele, csapágyak, hengerek, csavarok
tudtuk nélkül horgolják a város
neonjaiból életed
egy groteszk krepp esküvő
de én mindent tudok láttam
láttam ahogy kiássák minden reggel halottaik
a város vörös latrináiból
és szájoncsókolják őket
a kislány döbbenetével aki kinyit egy babát
és látja máját, szívét, veséjét
merthogy én itt lakom
a katasztrófa közepén
és láttam
én, antonin artaud, 
apám és anyám  
és én magam

X

egy új nap lesz a patkány-mamának 
egy új nap lesz a patkány-papának 
egy új nap lesz mindenkinek

az új világra várva 
kezünkkel fogsz tapogatni 
menet közben örökön hátranézel 
gyűlölettől megsárgult szemeinkkel 
melledre kitűzött nyelvünkkel 

fogsz beszélni

X

mindenre emlékszem
rossz villanylámpák, kanálisfedők
szögesdrót hold
dörzsölődik a falhoz
egy tört hang
nekicsapva az ablaknak
végül minden ami szükséges
az érzékek jó  alkalmazása
kidobtam mindent, kiürítettem
és kidobtam
aztán leültem középen
alkohollángok mosták a falakat
alkohollángok állították meg a katasztrófát

így kezdődik egy új élet 
ajtóknál kúszni
nyálat csorgatni a kulcslyuknál

rakétánk a legjobb a világon 
és vérünk a legjobb a világon 
a termékenység egy csoda
hasonlóan a parkolók, hasonlóan az új évezred 
véget vetünk a meghurcoltatásoknak, az abortuszoknak 
véget vetünk az ember általi emberhalálnak

lehunytam szemem/beütöttem a szegeket
a házat hamar felépítjük
ami szégyenletes volt elássuk máshova

az élet jobb lett 
az élet vidámabb lett 
a szerelő részeg
az út felismerhetetlen a sebektől
az arcok felismerhetetlenek az élet örömétől

a pókok meg fognak fordulni hálóikban 
a magány meg fogja engedni a gázt 
mert együtt leszünk 
végre együtt

X

a lepkék éjjel jönnek elő és a neonszem felé szállnak 
bőrük szikrázik m int az arany 
részegek és betegek és röhögik ki látja őket 
fekete nemiszervük áthatol a falakon, a hajlékba

X

de közel leszünk 
fel fogunk emelni 
meg fogjuk tömni zsebeid 
meg fogjuk tömni fejed 
zászlók az ágyukon

X

a jövendőre várván kezeink 
zászlók fekete ágyukon 
a koszos fekete szélben

egy fény a kopasz reggelen 
beszúrva m int fecskendő a járdába  
halott szemeid 
halott szemeim  
megölelvén a levegőt 
az emlékezet végül is egy luxus 
egy nő  aki eltemeti gyerekeit 
forró karbidrétegek alá

a nagy emberek
nem tudják miről van szó
a jövendőre várván széttöröm
a csupasz falakat az utca nyomait
harapdálom ajkaim
hiába
mikor a jövendő tulajdonképpen szelíd 
és közel van
m int szuka tekintete a nőnek a túloldalonKIRÁLY ZOLTÁN ford ításai
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A  kisujjak
II. fejezet
3.

Mennyire idegesített Paulina né
ni hallgatása! Mélyebbeket sóhajtott 
m int máskor, szinte sivítva, sértődöt
ten  felhúzta az orrát és a mennyeze
te t nézte, ahányszor csak a közelben 
voltam, csak a kedvenc ételeimet főz
te, és azonnal szétosztotta a szomszé
doknak és a kóbor kutyáknak. Nem 
volt más választásom, és többszöri ha 
logatás után , egy esős, egészen bizto
san csütörtöki napon, meglátogattam 
Eugenia Em buryt. Sokáig kopogtat
tam  az ajtón, még az egyik ablakon 
is bezörgettem, nem m intha a rra  
vártam  volna, hogy feltétlenül been
gedjenek, inkább Paulina nénit ak ar
tam  megkímélni, a felháborodás egy 
újabb rohamától, ami biztosan rá tö rt 
volna, ha  m agyarázni kezdem, hogy 
a csengő nem működött és a barátnő
je nem hallo tta meg tisztelettudó ko
pogtatásom at. A borús napokon azon
ban szép dolgok is történhetnek. Egy 
kócos hajú lány nyitott ajtót, ak it m in
den bizonnyal m egzavartam  az alvás
ban: Em bury asszony unokahúga, aki 
annyi évvel az ötvenkét m acska kami- 
onos szökése után , megszabadult a 
pattanásoktól és egyáltalán nem tűn t 
fejletlennek. Hálóinge csupán egy in- 
gecske volt, nem egy a gyermekkor
ból megőrzött, k ifehérített kopásgyűj
temény, melyet még most is hordhat, 
a szatén fehérneműs jelenetnek sem
mi köze nem volt az észak-koreai fil
mek világához. Almatagon viszonozta 
köszönésemet, miközben elindult az 
ebédlő felé, hogy nagynénikéjét é rte 
sítse. A popsija m int egy eper, ahogy 
menet közben lehajolt és álm atagon 
végigsim ított az egyik kandúr hátán.

A kártyák , különféle csomagokban 
és oszlopokban hevertek az asztalon, 
egyesek felfele, mások lefele néztek, 
elosztásukból nem értettem  semmit, 
gőz szállt fel a teáscsészékből és Jeni 
m am a fehéres-lila, foltos kezei néha 
megremegtek, a hangja pedig egybeol
vadt a rádióban beszélő jogtanácsosé
val. A m unkaadó köteles negyedéven
te közölni a m unkaügyi hivatallal... 
egy tök, egy férfi, rosszat mond rólad 
a barátoknak  vagy rokonoknak, tud
ja, hogy messze vagy és nem tudsz 
védekezni, érdekből csinálja, nem vé
letlenül... második fejezet, harm adik  
bekezdés, határozottan  kimondja, 
hogy... tisztázni kell, hogy mi ez a bo
nyodalom itt, m ert nézd csak, néhány 
nő és egy fiatalember, igen egy fiatal

ember néz ki az egyik kór alsó mögül, 
hm, hm! és jó szándék vezérli őket, ta 
nácskozni ak arn ak  és fontos döntést 
hozni... benyújtva a kérvényt a vidé
ki szerveknek... tizenegy kártyát, gye
rünk, tizenegy kártyát, ahonnan aka
rod, ne most, vágd el előbb! m indjárt 
meglátjuk mi, mit is ak ar az a fickó... 
a nyugdíjasok egy csoportjának levél
ben felvetett kérdésre... öt kör egymás 
után , az alsó és a többi, az alsók m in
dig kijönnek, látod? egy házhoz is kö
ze van a dolognak, a fiatalem ber ta 
lán  összejátszik a tök férfival és ta lán  
a nőket is ellened fordíthatja. A jogi 
tanácsadó búcsút vett a hallgatóktól, 
én pedig m ár a második túróstészta 
végére értem, és éppen akkor é rte 
sültem róla, hogy betegség, valószí
nűleg egy megfázás jön a nyakam ra. 
Ami a házat illeti, a dolgok m ár ham a
rabb tisztázódtak: a tök férfi m indent 
m egtett, hogy a kor fiatalem bernek a 
nőkre gyakorolt ha tásá t ellenem for
dítva megakadályozza a házépítést. 
A végkifejlet számomra egyértelmű 
volt, de egy árva szót se szóltam az 
öregasszonynak. A tök férfi majd tel
jes sikert arat, m ert az ingatlanügy
letek egyáltalán nem érdekelnek. A 
lány egy m agassarkú lenvászonból 
font szandált hordott papucs helyett. 
Amikor az asztalhoz simult, hogy né
hány mazsolaszemet csipegessen ki a 
túró  közül, egészen behajlította a bal 
lábát, m intha szaladna. Bokája m int 
egy alma.

Milyen viselkedés ez, te?! tö rt ki J e 
ni mama, egyik tenyerével a tányért 
ta k a r ta  le, a m ásikkal pediglen a 
bambuszpálcát lengette meg fenyege
tően. Aztán bem utatott egymásnak. 
M iután kim ondta teljes keresztneve
met, apám nevének kezdőbetűjével és 
m indhárom  keresztnevemmel együtt, 
teljesen váratlanul remegni kezdett a 
feje, szeme óriásira tágult, szája elfer
dült és néhány nagy könnycsepp szán
to tt végig az arcán. H allani nem h a l
lottam  semmit, csak néhány apró, 
visszafojtott csuklást. Először meg
ijedtem, de szó se volt szívinfarktusról 
vagy egyéb rosszról, egész egyszerűen 
ilyen volt Em bury asszony nevetése. 
Azt mondta, hogy régész helyett majd
nem gégészként m utatott be. A lányt, 
az unokahúgot, Josefinának hívták, 
ph-val és a család által Jojóra rövidít
ve. Átment egy m ásik szobába, hogy 
tanu ln i kezdjen, de csak annyira lel
kesedett, m int az, akit fát vágni külde
nek. Az öregasszony néhányat a lány 
nyomára csapott pálcájával, hogy az
tán  friss erőkkel térjen vissza a kár- 
tyakeveréshez. Eljött az ideje, hogy 
elm agyarázzam  m iként is állnak  a 
dolgok, hogy m iért látogattam  meg, 
s hogy mi az, ami m ár hetek óta ette 
az idegeimet. Aztán, előbb csak dadog

va, aztán  kerülgetve a kását, majd 
kivágva a rezet, ahogy csak lehet, el
mondtam, hogy egyáltalán nem h i
szek a jóslásban, a kávés trükkökben 
sem, a kártyában  és a porceláncsigá
ban sem, és semmiben, és csak azért 
jöttem, hogy kibékítsem Paulina néni
vel. Attól féltem, hogy feldühödik és el
küld sétálni, de feje megint az előbbi 
vicces remegésbe kezdett, lilás ajkai 
közül pedig ismét kiszűrődtek a csuk
lás hangjai. Nevetett. Ez alkalommal 
még jobban könnyezett és a cseppek 
szétkenődtek a jobb és bal arcán egy
aránt. Amikor megnyugodott, a tész
tá t és a teáskannát az asztal egyik 
sarkára  tolta, rám  kacsintott, ohó, mi
csoda forradások barázdálták  szem
héjait! nagynehezen felemelkedett a 
székből és apró léptekkel az ablak 
melletti komódhoz tipegett. Egy üveg 
brandy-vel és két zöld talpas pohárral 
té rt vissza. Koccintottunk, homlokon 
csókolt és kijelentette, hogy mindig is 
szerette azokat a férfiakat, akik a sze
mébe mondták az igazságot.

A rra gondoltam egy adott pilla
natban, nem sokkal azután, hogy 
Eugenia Em bury faliórája hárm at 
ütött, milyen hasznos lehetne az is
kolai tankönyvekbe egy ilyen fan tá
ziafejlesztő gyakorlatot is elhelyezni, 
egyfajta fordított fogalmazást -  tömö- 
rítsétek  egyetlen fogalomba az aláb
bi kijelentést: ... brandyt inni, am i
kor semmiségekről beszélgethetsz 
egy aranyos emberrel, elmerülni, még
hozzá egy fotel lágy és langyos p á r
nái közt, miközben az ujjaid le-fel ka
landoznak egy cicus bundájában (és 
ott, Istennek hála, bárhova is ültél 
volna, mindig volt egy a kezed ügyé
ben), szürcsölni egy kortyot a m aha
góniba játszó nedűből (javíthatatlan 
hiba lenne egy ilyen szövegben, a b ar
nás-vörös jelző használata), és hagyd, 
hogy csípje a nyelved és a szád bolto
zatát (a szájpadlás milyen hétköznapi 
volna!), engedd szétáradni az arom á
kat, és csak aztán  hagyd elveszni az 
emésztés hosszú és kanyargós útjain 
(a nyelni igének sincs semmi keresni
valója itt), legvégül kijelenteni, de tisz
ta  szívből, hogy a rendőrfőnök rabló 
és fajankó, és elmondani mindenféle 
dolgot, am it egyébként nem szokásod, 
nem m int egy vallomást, vagy egy 
gyónást, hanem  csak úgy, magától ér
tetődően és könnyedén, miközben az 
aranyos ember együttérzően és kedve
sen hallgatja végig. Személy szerint 
egy ilyen feladatnál, különösebb gon
dolkodás nélkül, azt feleltem volna, 
hogy az örömről van szó. Talán éppen 
egy ritka  örömről. De egy kis enged
ményt teszek, m indazoknak a városi 
és falusi diákoknak, akik ugyanezzel 
a házi feladattal küszködve, a szöve
get értelmezve a lustasághoz, az al-
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kohol hatásaihoz, a hatósággal szem
beni erőszakhoz, a gerontofíliához, 
vagy még ki tudja mihez ju to ttak  vol
na el, és megelégszem az élvezet fogal
mával. M iazisten, elvégre egy egész 
délutánon át meséltem, miként állíto t
ták  le a római castrum nál folytatott 
ásatásokat, s hogy mennyi keserűsé
get szül a mások szemében rejlő kese
rűség megfigyelése, hogy ez a keserű
ség, hogy rakódik le a szívre, a tüdőre 
és a gyomorra, m int egy álnok gáz, 
ami bárm ikor önmagától is lángra 
lobban. Természetesen leírtam  Titu 
M aieru ú r apró pupilláit, amelyek el
m erültek a kínzó m últban és a kékes 
szemfehérben, hogy mégis parázsként 
izzanak fel, ha valaki kétségbe vonta 
a tömegsír korát és eredetét. Olyan iz
zással, melyet a tú lzott törődés, és az 
eltűnt bajtársak  emlékének meggyalá- 
zásától való félelem ta rto tt ébren. Az 
ő esete, és Jeni m am a egyetértett a 
hasonlatommal, azokra a hadirokkan
ta k ra  em lékeztetett, ak ik  képtelenek 
voltak megérteni, hogy valaki egy ke
zeletlen körömgyulladás, vagy a laka
tosműhelyben m egtörtént baleset mi
a tt is lebénulhat. Maeriu úr, aki több 
k ihallgatást és börtönt is végigszenve
dett, és mindenki m ásnál jobban tud
ta, mekkora aljasságokig süllyedtek 
a p á rt emberei, sehogy se a k a rta  elfo
gadni, hogy ez alkalom m al nem politi
kai gyilkosságról volt szó. Minden cí
me ellenére -  nyugalm azott mérnök, 
az üledékes kőzetekbe fúrható alagu
takról ír t doktorátus szerzője, apa, 
nagyapa, és főleg dédapa -  meg volt 
győződve arról, hogy a világon fellel
hető tömegsírok minden esetben a 
kom m unisták által tám ogatott felü
letes kivégzések nyomán jö ttek  létre. 
Szegénykém, mondta Eugenia, ször
nyű önáltatás ez, és közben annyira 
igaza van! És nem szomorú ez, asszo
nyom, nem szomorú? mondtam erre 
én, hozzátéve, hogy e sorsban még m á
sok is osztoznak vele, m int például az 
az író, akit kedvelek, de nem ismerek, 
akit mindig is olvastam, de szemtől 
szembe nem láttam  soha, az az író, 
aki nemrég cikket í r t  a jelenlegi kor
mány igyekezetéről, hogy elrejtsék re
publikánus elődeik bűneit. Talán az 
író gyakran já r t  itt, az ózondús leve
gő, a táj, a csend m iatt, ta lán  sétált 
a vár romjai között is, és ki tudja mi
re gondolt közben, egy készülő novel
lára, néhány kiforratlan alakra, egy 
sombokorra vagy egy nőre, de ha te tt 
is bárm it, azt régen tette, amikor még 
nem volt új ásatás és a csontokat se ta 
lálták  meg. Igazság szerint, még ha 
tegnap vagy tegnapelőtt érkezik meg, 
minden idejét a csonthalmok és apró 
csontok között töltve -  véleményét ak
kor sem változtatta volna meg. Itt szü
netet ta rto ttam , m ert a fekélyem ellen

ségesen nyilvánult meg, nem csupán a 
dialógussal, de a monológgal szemben 
is, miközben lassan, ahogy az orvos 
követelte, megettem az utolsó mazso
lás-túrós tésztát, és rájöttem, hogy a 
brandy, bár nem rögtön az elsó' pohár 
után , de erősíti a filozofálásra való haj
lamot. Akkor azt mondtam: az író, h i
ába vezeti jó szándék és árta tlanság , 
komoly hibát követ el, vagyis úgy ke
zel nemzeti szempontból előnyös körül
mények között, egy tulajdonképpen 
homályos helyzetet, m intha az á lta lá
nos, eléggé tágan  értelm ezhető igaz
ságtól indulna el, és nem a személyes 
igazságtól. Logikusnak tűnik , hogy e 
tömegsír egy gépfegyversorozat ered
ménye, mindaddig, amíg a hatalm on 
lévő egyének, ak ik  m ár zsigerből le
nézik a közelmúlt történelm ét és az 
erkölcsöket, megpróbálják bebizonyí
tani, hogy nem egy gyilkosság szem
tanú i vagyunk. Mikor a tolvajok, a 
legalábbis gyanús vagy a bizonyítot
tan  enyves kezű fickók k iá ltanak  tol
vajt és nem holmi ismeretlenek, ak
kor biztosan rabol valaki, gondolhatta

az író, am ikor papírra vetette tiltako
zását. Jeni m am a finoman tapsolt, a 
jobb melle elé emelt kezekkel, bravó 
aranyom! bravó! k iá lto tta  és az arcán 
nyoma sem volt a gúnynak. Petru§ úr, 
becsaphatod magad, ha ennyire iga
zad van, és egy határozott, kései ebéd
re szóló ebédmeghívással, (már majd
nem négy óra volt) megakadályozta, 
hogy hozzátegyem: az író tökéletesen 
érte tte  a szabályokat, de a véletlen 
egy azokat aláásó kivétel elé állította. 
Az ebédnél, kevéssel a grízgaluska le
ves előtt, beállított Jojo is, és a vizsga 
előtt álló egyetemista álm atag nyug
ta lanságát hozta magával. Egy kék 
atlaszból készült ujjatlan háziköntös

ben érkezett. A karjaira számtalan 
jelzőt ta lá lhattam  volna, de azokban 
a pillanatokban, korábbi növénytani 
fantáziám  is m agára hagyott.

M iután a zöld, talpas poharak újra 
megtöltődtek, m egtudtam , hogy Jeni 
mama, túl az ismerősök és ism eretle
nek frusztrációin, iróniáján, pletyká
in és irigységén, igazi lady. Milyen 
egyszerű a magyarázat! Még csak ti
zenhat éves volt, amikor a Notre-Dame 
(nem a párizsi, hanem  a ploie§ti-i) le
ányiskola befejezésére készülve, ő, 
Eugenia, forrón beleszeretett a fiatal 
lord Neil Embury-ba, aki a város olaj- 
finomítóinál a szigetország egyik vál
la la tá t képviselte. A lord m ellett vil
lámgyors és izzó szerelmi történetet 
élt át, és egy Szalonikiből külön e cél
ra repülővel odahozott anglikán lel
kész áldása a latt, hozzá is ment fele
ségül azon a napon, amikor a grippás 
Cham berlain, rátalálva az á ltala  iste
ninek hitt, de valójában minden két
séget kizáróan ördögi erőkre, a rra  
gondolt kis idő m últán, hogy a rajnai 
dem ilitarizált övezetben történő kato
nai csapatmozgásokat mégsem kell el
ítélni hivatalos közleményben, de még 
egy nagyköveti szintű levél formájá
ban sem. Neil-t, akinek harm incegy 
évén kívül tulajdonát képezte néhány 
hullámos-szőke favorit, egy alabást- 
rom lornyon, egy szürke szempár (idé
zet: „mint a havazás előtti ég”), egy 
ritka  csokornyakkendőket tartalm azó 
gyűjtemény és egy becsületes nevetés 
(másik idézet: „magácska tudja mit je 
lent szabadon, szabadon, egészen fel
szabadultan nevetni? ... hogy ne is 
érdekelje illő-e még vagy sem...”), az 
Elena Doamna utca 34 szám alatti 
házban ism erte meg, a Ionescu te s t
vérek (a Podu-Fetii-i uradalom  és a 
plea§a-i sam ottéglagyár tulajdonosa
inak) legidősebbjénél. Békés vacsora 
volt a húsvéti vakációban, apjával, a 
házigazda, egészen pontosan a Testvé
riség egyesület ügyvédjével érkezett, 
ott tö rtén t meg, hogy to rkára  ment 
egy szálka a tepsiben sült dunai he- 
ringből. K itört a pánik, nem kapott 
levegőt, két kezével a torkát marko- 
lászta, az egyik hölgy repülősó u tán  
kiáltott, egy ú r megpróbálta kifeszíte
ni a száját, hogy kenyérbelet nyomjon 
le a torkán, a m ásik m int egy gram o
fon, amelynek tűje m ár nem csúszik a 
lemezen, megállás nélkül ezt kiabál
ta: lélegezz mélyeket! lélegezz mélye
ket! Egy nőnek az az ötlete tám adt, 
hogy fehér borral öntse le (meglehe
tősen édes pinot gris volt), végül há 
tulról érkezett, anélkül, hogy bárki is 
szám ított volna rá, egy könnyed, pon
tos, korántsem  fájdalmas, de hatásos 
és életmentő ütés. A tá rsaság  nehe-
» » >  fo lyta tás a 12. oldalon
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» » >  fo lyta tás a 11. oldalról

zen té r t  magához, ott sürögtek-forog- 
tak  teljesen hiábavalóan körülötte, 
miközben lord Embury, aki azt a gond
viselésszerű ü tést m érte a tarkójára, 
tiszta  szívből nevetett, hangos és fel
szabadult, értitek? felszabadult neve
téssel. Iszonyúan szégyellte magát, 
tek in te té t azon az estén m ár fel se 
emelte a tányérból, m intha égett vol
na a homloka, az arca, a halántéka, 
valahol a bokája fölött éles tűcskék 
szurkálták , elképzelte, és valósággal 
lá tta  is a varrógépet, melynek pedál
já t olykor-olykor megnyomta egy isme
retlen, szénfekete, puha férfinadrág 
anyaggal tak a rt, elegáns, ugyancsak 
szénfekete cipőbe re jte tt láb. Távo
záskor, az idősebb Ionescu testvértől, 
m int apjától vezetve, Neil Em bury fe
lé indult, és megköszönte a segítséget. 
Komikus kiejtéssel és valam i teljesen 
absztrak t g ram m atikát alkalm azva, 
gyűrűsujjával megérintve a vállát, a 
petróleum -szakértő Dickens-ről és va
lami elvarázsolt halcsontról beszélt 
neki, megígérve: ham arosan felkere
si az in ternátusbán , hogy meggyőződ
jön róla: ütésének csak pozitív ha tása  
volt. A látogatás lehetett volna rövid 
és konvencionális, vagy nem is kerül 
sor rá, de minden egészen m ásként 
történt. A második emeleti, tető  a la t
ti hálóterem ben, bő egy órával lám pa
oltás u tán , amikor a legtöbb diáklány 
aludt már, s csak néhányan mocorog
ta k  még a nemrég tavaszillattól á t
itato tt, szúrós takarók  alatt, halk 
ablakkocogtatást hallott. Eugenia a 
pokrócot a fejére húzta, és a teljes sö
tétségben, ismét lá tta  az elegáns fér
ficipő á lta l m űködtetett varrógépet, 
ahogy fáradhatatlan  tűjével szurkálja 
a bokája fölött. A hálóterem ben nagy 
kavarodás tám adt, a kopogás megis
métlődött, nyugodtan és magától é rte 
tődően, az ablakkeret fénylő négyszög
ében egy az ereszről lehajtó k a r jelent 
meg, a pedagógus-nővér gyors léptei 
végigkopogtak a folyosón, kinyílt az 
ajtó, aztán  az ablak, az ablakot ma
ga a pedagógus-nővér nyitotta ki, és 
fentről, a te tő  irányából egy homloká
val a földnek, szakállával az égnek 
fordított, húsos férfiarc jelent meg egy 
férfias és erőteljes nevetés tá rsaságá
ban. A pedagógus-nővér m intha kővé 
dermedt volna, a ploie§ti-i Notre-Da- 
me leányiskola tizenegy növendéke k i
abált, visított, pukkadozott, remegett, 
nyögött és rikácsolt, míg a hálószoba 
tizenkettedik lakója, ő, Eugenia, nyu
godtan az ablakig ment, meztelen és 
rózsaszín ta lpát a párkányra rak ta , el
kapta a neki nyújtott kezeket és hagy
ta, hogy azok a zománcos cserépből 
rakott, napfényes délelőttökön zöldes 
színekben játszó tetőre emeljék. M in

den bizonnyal olyan árnyalat volt, 
ami némiképp e pohár színére emlé
keztet ugye? kérdeztem Jeni m am át 
és ő igennel felelt.

A házasság nem oltár előtt történt, 
annak  ellenére, hogy Neil megpróbált 
összehozni valam it a Mavrogheni K út
ja  Templomnál, de nem tud ta  meg
győzni a lelkészt arról, hogy a misét 
egy tisztes négerekből álló boogie- 
woogie együttes kísérje, s hogy a 
szertartás a „God bless you” zárófor
mulával érjen véget. Ezért zajlott le 
az egyházi esküvő egy a határban  
álló kőkeresztnél, melyet egészen a 
cirillbetűs feliratig nőtt be a gaz. Sem 
Eugenia, aki fátyol nélkül, rózsaszín 
szoknyában és fehérvirágos kalappal 
jelent meg, se lord Embury, aki kacsa
tojás színű nyári öltönyt viselt, se a sá
padt és tartózkodó angliká n lelkész, 
akit a tű réshatáron  tú l is zötyögte- 
te tt a Szalonikiből érkező repülőgép, 
és az automobil, amely mezőkön, bú
zatáblákon, és zsenge dohányültetvé
nyeken v itte keresztül, sem a két ta 
nú, holmi harm adrangú  színészek, 
akiket egy bukaresti kávéházból hoz
tak  ide, tisztességes honorárium fejé
ben, nem érte ttek  semmit a szlavón 
szövegből, csupán az évszámot: 1851. 
Neil azonban azért választotta ezt a 
helyet, m ert azon ritk a  helyek, vagy 
események közé tartozott, amelyek a r

ra  késztették, hogy wonderful-t k iá lt
son! Egyszer, egy pacsirtavadászaton 
megállapította, hogy elég ha az ember 
felkapaszkodik az alacsony, egy m éter 
m agas keresztre, és m áris tú llá t a ga
bonamezők egyhangúságán, egészen

a tóig és Cáldáru§ani erdejéig. A fia
ta l férj, m iután ujjára húzta a gyűrűt, 
elkapta a derekát, felrakta a kereszt 
tetejére m int egy gyermeket, és hagy
ta, hogy egyedül élje meg a látvány el
képesztő kiteljesedését. Eugenia a fé
nyek tengerét pillantotta meg, a tó a 
nap teljes fényében tündökölt, miköz
ben Lord Embury, mit sem törődve a 
papot elöntő dühroham okkal (az egy
re lilább arcú pap végül h á ta t fordí
to tt a fiatal párnak , és ta lán  egy im át 
mormogott m agában ujjait az Evangé
lium ra szorítva), a két ripacsot pedig 
figyelembe se véve (az egyik folyama
tos ásítozás közepette apránként rom
bolt le egy hangyabolyt a cipője hegyé
vel, míg a másik, a körme alá  gyűlt 
koszt egy szalm aszállal pucolgatta se
rényen), először a fehér szandál csat
já t kezdte csókolgatni, és a szíjak kö
zül elővillanó bőrdarabkákat, aztán  
á tté rt a bokákra, ajkai sokáig időztek 
körülöttük, néhányszor kezével is á t
fogta őket, tovább halad t a lábszárak 
mentén, fel a térdekig és a combig, né
ha lejjebb csúszott, de rögtön vissza
té rt, és még feljebb hatolt, egészen 
addig, míg a feje teljesen eltűnt a ró
zsaszín szoknya fodrai a latt, jócskán 
elidőzve ott.

Könnyen m egtörténhet, hogy Jeni 
mama, nem is mesélte ennyire részle
tesen a lakodalom epizódját, de nappa
lijának foteljében ülve, a rra  a meggyő
ződésre jutottam : míg a gyomorfekély 
a párbeszéd ellensége, addig a bran
dy, a hűséges barátok közül való -  a 
fantázia szövetségese. Egy biztos, a 
Testvériség nevű egyesület ügyvédje, 
aki pragm atikus ember hírében állt, 
(személyiségén mély nyomot hagyott 
az ügyvédi kam ara  és az üzleti élet 
keményszívűsége) amikor a lánya 
férjhez ment, képes volt uralkodni ha
tá rta la n  dühén, és véget vetett m in
den büntető intézkedésnek, amelyet 
az angol petróleum szakértő ellen ho
zott, még azelőtt hogy az a veje lett 
volna.

Egy hatalm as szivaccsal eltöröl
te a közelmúlt sötét p illanatait is: 
Eugenia elrablását a tiszteletre méltó 
ploie§ti-i Notre Dame leányintézetből, 
az öt hétig ta rtó  menekülést, a szerel
mesek életéről szóló bizonytalan és 
ellentmondásos h íreket (egy hölgy, 
G. vezérőrnagyné, lá tta  őket telje
sen meztelenül fürdeni a mirce§ti- 
i kolostor tavában, éppen a szentmi
se áldott órájában; egy csendőrtiszt 
váltig állította, hogy többször próbál
ták  -  sikertelenül -  m egállásra bír
ni a m eteoritként száguldó, soros 
nyolchengeres, 4900 köbcentis, 265 ló
erős, olykor több m int 200 kilométer 
per órás sebességgel száguldó tűzpi
ros Duessenberg Straight-et, amely
nek korm ánya mögött Neil, mellet-

A»«** IOloiíCTRiK



HELIKON

te  Eugenia foglalt helyet; egy finom 
hölgy, egy gyógyszerész özvegye, mel
lesleg az ügyvéd szeretője, elbeszélte, 
hogy arról értesült: a lord mesés össze
get veszített a konstancai kaszinóban, 
hogy aztán  ölében Eugéniával, kezé
ben egy üveg pezsgővel, úgy nyerítsen 
a tengerparti korzó szélte-hosszán 
akár egy csődör; a Vega finomító ügy
vezetője az íróasztalán felgyűlt és 
a szigetországi által ki nem fizetett 
szám lák m iatt kesergett, az ügyveze
tő  az ügyvéd megkereső levelére egy 
a fiatal p á rt a P ra te r lépcsőin megörö
kítő képeslappal válaszolt; végül már 
maga Theodosia anya, a ploie§ti-i Notre 
Dame leányintézet igazgatója sem elé
gedett meg a lány azonnali kicsapásá
val, és meglátogatta az ügyvédet, fel
szólítván, hogy apai, állampolgári, és 
hithű ortodox minőségében vessen vé
get annak a kapcsolatnak, mely a diák
lányokat teljesen lebetegítette.) Nem a 
sértett apa, hanem  Lord Embury apó
sának szerepét választva, az ügyvéd 
más ember lett. Egy gyors, alapos és 
költséges felújítás után, hétvégi pihe
nőkre és rövid vakációk időtartam ára 
a fiatalok rendelkezésére bocsátotta ap
ró váleni-i udvarházát. A fiatalasszony 
új társadalm i helyéhez illő ru h a tá r ki
alakítása érdekében egy komolyabb, 
szedett-vedett uzsorásoktól összesze
dett összeget u talt át Eugenia bank
számlájára. Vejét egy versenylóval 
ajándékozta meg, igaz ugyan, hogy csa
tam én volt, nem versenyló (amit egy 
vidám pénztárcával ellátott klienstől 
kapott). Mindezek a jószándékról ta 
núskodó gesztusok, melyek nem csu
pán az apai érzelmeket voltak hivatot
tak  bizonyítani, de átm enetet képeztek 
az ifjúkori tévelygések és a családi fele
lősségérzet között -  teljesen visszhang- 
talanok m aradtak. A frissen egybekel
tek útvonalai egyszer sem érintették a 
váleni-i házat, a ló a hippodrom istál
lójának lovászaira m aradt, anélkül, 
hogy az új tulajdonos bár egy percnyi 
figyelemre méltatta, vagy benevezte 
volna egy ügető derby-re, míg Eugenia 
bankszámlája, a maga teljes kelengyéi 
szimbolisztikájával, érintetlen m aradt 
és szépen kamatozott. Neil és Eugenia 
a távolban éltek, mindig máshol, és ez
zel is, a távolság és az excentrikusság 
okán is, folyamatosan lovat adtak a vá
rosban róluk folyó pletykálkodás alá. 
Egy adott pillanatban, amikor az ügy
véd m ár hónapok óta nyomta az ágyat 
(a gyógyszerészözvegy finom hölgy ér
deklődése egy idő óta m ár egy illat
szer kereskedő felé fordult; a közné
ven csak Testvériség egyesületként 
számon ta rto tt társaság  jogi képvise
letét m ár régóta egy m ásik taláros lá t
ta  el, ésatöbbi, ésatöbbi) arról értesült, 
ugyancsak ilyen folyosói pletykák ú t

ján, hogy nagyapa lett. A h ír gyorsan 
kihozta a pokrócok alól, a kezelőorvos 
nem kis felháborodására, aki éppen e 
h ír kapcsán jelentette ki, hogy a haj
kenőcs és a csokornyakkendő fabatkát 
sem ér a tüdővésszel szemben. Ez volt 
az utolsó alkalom, amikor az apa, még 
egyszer megkísérelt a lánya nyomára 
bukkanni, és táviratozott a petróleu-

mos angolnak, a rra  a címre, amelyről 
egyébként jól tudta, hogy lord Embury 
olyan gyakran látogatja m int fehér hol
ló a főteret. Estére magas lázzal és szo
katlanul erős köhögési rohamokkal 
té rt vissza betegágyába, sokkal béké
sebben tűrve az ügyeletes nővér boro
gatásait. Három héttel később a beteg 
névtelen levelet kapott, egy borítékot 
amelyben egy m iniatűr ágyban alvó, 
nyolc kiscicával körbevett csecsemőt 
ábrázoló fotó rejlett. Mielőtt a gyermek 
vonásait tüzetesebben is megfigyelhet
te volna (később százszor is megnézte 
egy nagyító segítségével) az ügyvédet 
visszatérő, fojtogató képsor kerítette 
hatalm ába, egy elképzelt állati szőr
me, melynek jelenlétét m indenütt ér
zékelte.

A lány egy langyos októberi napon, 
déltájban jelent meg a szülői ház előtt, 
a kis Jonathan kíséretében (akit első 
dadája, az alm afajták és alm ásrétesek 
nagy tisztelője, Jonatánnak nevezett), 
kezében egy ládával, benne a képen lá t
ható nyolc kiscicával. Neilre m ár nem 
volt szükség egy olyan országban ahol 
túl kevés az autósztráda és a golfpá
lya; m iután a kőolajfinomítók német

kézre kerültek, elindult London, majd 
később a saját tartom ánya felé, hogy 
mindent előkészítsen szíve választott
ja  és elsőszülöttje fogadására. Távo
zásra kényszerítették, a búcsú órája 
gyorsan közelgett, és Eugenia minden 
rábeszélés és könyörgés dacára se volt 
hajlandó vele menni, anélkül, hogy 
még egyszer lássa halálos betegen fek
vő édesapját. És itt szólt közbe a törté
nelem, a maga jóelőre kidolgozott óra
rendje és személyre szabottan előre 
gyártott kaptafái szerint. Kettejük sze
relme, m iután sokáig a legkedveltebb 
társalgási tém a volt, a közfelháboro
dás és a női gyűlölködés céltáblája, té- 
veteg részecskévé alakult át, melyet 
millió más részecskével együtt vala
mi kaotikus mozgás ragadott magával. 
Nem a brown-i mozgás volt ez. Hanem 
a háború.

Neil Embury, az új körülmények kö
zött esett el kötelessége teljesítése köz
ben m int hadnagy, valahol Észak-Af- 
rikában (a dologra csak jóval később 
derült fény). Eugenia Embury, aki alig 
egy hónappal a viszontlátás u tán  m ár 
el is tem ette az apját, és megtapasz
ta lta  mi az árnyoldala annak, ha va
laki egy lord felesége; először porosz, 
aztán hazai, majd orosz változatban, 
legvégül ismét az anyaország stílusa 
szerint. Jö tt a háziőrizet, a kisebb be
börtönzések, levélfelbontás, vagyonel
kobzás, kihallgatások, egyéb bebörtön
zések, az elragadó Jonathan Embury 
átváltoztatása a felnőtt, esztergályos, 
alkoholista Ion Emburescuvá, aki ta 
lán em iatt távozott az igazak országá
ba nem egészen ötven évesen, itt ebben 
a hegyi városkában, ahol egy tömeg
sírt találtak. Jeni mama, aki renge
teg m acskát nevelt fel és imádott, m ár 
a fia halála előtt is foglalkozott uno
kahúga, Josephina nevelésével, a ker
tészkedésben és pasziánszozásban ke
reste és ta lá lta  meg lelki nyugalmát, 
ráadásul remek mazsolás-túrós tésztá
kat sütött. M iután a brit konzulátus 
újra megnyílt, minden évben meghív
ták  a karácsonyi ünnepségre, és ő, a 
hatóságok zaklatásait és fenyegetése
it figyelmen kívül hagyva, el is ment, 
hogy minden alkalommal kisebb aján
dékokkal térjen haza. Mint amilyen a 
brandy.

Mire kiléptem a házból m ár estele
dett. Hideg volt. Jojo is velem jött; be
lém karolt és a rra  kért, hogy sétáljak 
vele a római castrum  körül. Milyen 
vastagon öltözött!

Karácsonyi Zsolt
ford ítása

R észlet a M agvető K iadónál 
m egjelenés e lő tt álló  regényből.

■ M teMöít e b - M t e b - M t e k - M  A»«** Kj LOMETRIK
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A k in trek ed tek
B O G D Á N  LÁSZLÓ

Üzleti
tárgyalások
És innen lassan, de feltartóztatha

tatlanul keveredik össze, bizonytalano
dik el és válik áttekinthetetlenné a tör
ténet.

A kerek asztal körül üldögélnek a 
konyhában, ő még mindig nem enge
di el Anna kezét, tekintetük változatla
nul összekapcsolódik, remegnek, szédül, 
úgy érzi, örökre a zöld szempár mélyébe 
vész, de már nem is bánja, s akkor sem 
menekülne, ha lenne hová menekülnie. 
Már nem bán semmit.

Laura székely kesergó'ket énekel a bá
natos Ahmednek, aki már üvegből issza 
a somlói furmintot, arca bíborvörössé 
válik, félő, hogy fekete ruhába öltözve, 
mint egy temetésrendező, hamarosan 
Guttmann úr szólítja magához, vagy a 
kacér selyemruhás Embólia kisasszony 
látogatja meg és hanyatt döntve teszi 
mezítelen combját a szájára: „eddig és 
ne tovább!” És akkor arca kékülni kezd, 
száját hab lepi el, kíváncsi szeme meg
üvegesedik...

De még nem tartunk  itt, most még él.
-  „Ahol én elmegyek, ott a fák is sírnak”
-  énekli hamisan, és maga elé mered. -  
Hát nem gyönyörű? A magyarok mind
annyian költők, az egész nép....

-  Tulajdonképpen m it a k a r ta k  tőled, 
édes, egyetlen disznóm?! -  kérdezi Lau
ra, s hunyorogva, hom lokát ráncolva néz 
rá, m in th a  elfelejtett volna valam it.

-  Kettőből találgathatsz -  horkan fel 
Ahmed. -  Téged és a piacot! Fordított 
sorrendben persze, először a piacot, a cé
geimet, vagyis a részvényeimet s azután 
téged, kedves, akkor persze, ha én nem 
akarok belemenni a különben, belát
hatjuk, kecsegtető ajánlatukba és nem 
írom alá a már gondosan előkészített 
szerződést...Azt akarták, hogy passzol
jam át nekik a cégeimet, az összes rész
vényemet, s kötelezzem magam, hogy át
adom a piacot is, tehát nem alapítok új 
cégeket, nem zavarom a vizeiket többé... 
Azt akarták, hogy lépjek le... Váljak sen
kivé, hogy ne foglalkozzak többé régi
ségekkel, műkincsekkel, írjak inkább 
könyveket, kamatoztassam bámulatra 
méltó tudásomat és szakértelmemet, ír
jam be a nevem a művészettörténetbe. 
Ők esetleg még menedzselnek is, garan
tálják a világsikert...

-  Bántottak?
-  Mi a fenéért bántottak volna? -  Az 

az állat Yossarian, mert bizonyára sejti
-  néz Laurára -, hogy ő volt, hogy róla 
van szó, whiskyvel kínált, Anna király
nő whiskyvel, mert azt is tudja, hogy ez 
a kedvencem -  néz melegen Annára -, 
s kedvesen tolta elém az ismétlem, elő
re megírt szerződéseket, miszerint át

adom nekik a piacot, eladom a részvé
nyeket, kilépek az üzletből, s kötelezem 
magam, hogy nem zavarom többé játéka
ikat. Kész...Passz...Csak ennyit kérünk 
tőled, kedves barátom, emelte fel a poha
rát, megcsillant a whisky, fenyegetően 
csillant meg, baljós órákat, napokat, éve
ket sejtetve, s amikor beleivott a whis- 
kybe, én gúnyosan mosolyogva jegyez
tem meg, hogyne, persze, átadom...

-  Egy jelképes összegért -  vág közbe 
Laura.

-  Tévedsz, ó mennyei hurik gyönyö
rű unokája -  vigyorog Ahmed. -  Érté
kén jóval felüli árat kínált a részvénye
imért, anyagilag sem veszítettem volna 
az üzleten, sőt...azt hiszem még nyertem 
is, de az elején, noha arra, hogy ez vég
eredményben egy minden szempontból 
előnyös szerződés, már akkor rájöttem, 
amikor először olvastam el figyelme
sen, mégsem írtam  alá. Te tudod, Ah
med barátom, mondta a keszeg barom, 
mert olyan -  fordult feléjük -, mint egy 
normális ember, akit kettőbe vágtak, vé
kony, éles, hajlékony, mint a penge...De 
azt sejted ugye, folytatta ugyanolyan 
kedvesen, kimondottan barátian, mint 
addig, és hangja átmelegedett, hogy mi
vel já r az indokolatlan makacskodásod?! 
Indokolatlan, mert nem akarlak átvág
ni. Felesleges, mert nem vagy olyan hely
zetbe, hogy nemet mondhass...Hátha, 
mégis, vigyorogtam én rá s rekedten kér
deztem meg, hogy mivel, na mivel jár? 
Megkínoztok? Esetleg kasztráltattok, 
megfosztva férfiasságomtól? Elevenen 
temettek el, egy építkezésen dobatsz a 
fortyogó cementbe, s napszemüveged 
egy pillanatra levéve, sajnálkozva né
zel utánam, tudván, hogy hamarosan 
meg is köt és vége, nyomom vesz, soha, 
senki nem tudja meg, hogy hogyan vé
geztem... Ugyan barátom!? -  töltött po
haramba még egy adag Anna királynő 
whiskyt Yossarian, és előzékenyen tolta 
elém a jégkockatartót is, csilingeltek a 
jégkockák. -  Ismersz, s mégis ilyen vad 
dolgokat tételezel fel rólam?!? Talán ép
pen azért, mert jól ismerlek, vigyorog
tam én is, s éreztem, a hidegség fölfelé 
kúszik a lábamon. Én úriember vagyok 
-  dicsekedett Yossarian, de hangsúlyta
lanul beszélt, semleges hangon, s ettől 
újra feltámadt bennem a rettegés. Tanul
tam  is tőled, kedves barátom, ezt se fe
lejtsük el, az igazsághoz tartozik! Sokat 
tanultam tőled. Tisztellek is, s restau
rátoraidat, megannyi osztályon felülien 
zseniális képhamisító, meg is tartom 
a cégem alkalmazásában, órájuk ne le
gyen gondod...Ez már több a soknál, 
emelte fel ő a hangját, s hirtelen öntöt
te el a düh, pillanatokra azt is elfelejtet
te, hogy hol van? Azt hitte, az irodájá
ban ül s keresni kezdte a csengőgombot, 
hogy értesítse a személyzetet, dobják ki 
azonnal ezt a kellemetlen frátert. Én so

ha nem hamisíttattam képeket, műtár
gyakat. Nem, mikor nem, ingatta a fejét 
talányosán Yossarian, és hirtelen szúró
san nézett rám, pillátlan fekete szeme 
meg se rebbent. -  De ezt most hagyjuk, 
legyintett - , téged, kedves barátom nem 
bántunk -  hirtelen tért rá egyes szám
ról a többes számra, s ez semmi jót nem 
ígért - , ellenben van neked egy gyönyö
rű  szeretőd, az a színésznő, tudod, Lau
ra Chelaru, láttam  a filmjeit, nagy cso- 
dálója vagyok, s őt látva sokszor azon 
is gondolkodom, nem kellene-e alkalo
madtán visszatérnem a nőkhöz? Persze 
ki kellene próbálni, menne-e a dolog? 
Esetleg behívhatnánk egy kamaszfiút 
is...Finoman mosolygott, felemelte a po
harát, rázogatta whiskyjét de nem né
zett rám...Azt már most megígérhetem, 
hogy előtted fogok próbálkozni vele, gyö
nyörű az a nő, hátha sikerülni fog? Kü
lönösen, ha kamaszfiúk is jelen lesznek. 
Ha nem, hát nem, senki nem küszköd
het természete ellen, ezt is tőled tanul
tam, barátom. Akkor Laura Chellnert, 
mert ez az eredeti neve, nem? zsidó, 
nem? -  az embereim kúrják szét és utá
na előtted szedjük darabokra. Gondol
kozz, minden tőled függ. Add át a pia
cot, a részvényeket, írd alá a szerződést 
s ígérd meg, hogy nem térsz vissza, és 
szabad vagy! Még azt se mondhatod, itta 
ki a whiskyjét, hogy ki akarnálak foszta
ni? Nem! Én téged nem kirabolni akar
lak, ezért is szerepel nagyobb ajánlat 
a részvényeidért, mint ami a névérték
űk. Nekem, húzta ki magát a patkány, 
az üzlet kell!...Az egész üzlet...A restau
rátoraid, a menedzsereid, a szakértőid, 
a klientúrád...És egyedül akarom uralni 
az üzletet, megérett rá az idő. Te már, 
ne is haragudj, kedves barátom, plusz
ban vagy, a te nagyvonalú, humanista 
módszereiddel az önző, hazug és min
denkit átvágni, becsapni, kirabolni aka
ró, tehetségtelen gyaur kutyák között 
ma már semmire sem lehet menni, vége, 
drága Ahmed, a te időd lejárt, szép volt, 
jó volt, de vége van!...Tulajdonképpen 
presztízsveszteség nélkül, emelt fővel 
távozhatsz, majd elhíreszteljük, hogy 
meguntad, elfáradtál, ki is égtél, sza
badságra vágysz, élvezni akarod az éle
ted a szép színésznő oldalán, veszünk 
neked esetleg nászajándékba, ha el akar
nád venni feleségül Laura Chellner- 
Chelarut, egy fehér jachtot is, hogy vedd 
észre már végre, mennyire nagyvona
lúak vagyunk, s indulhattok máris, az 
esküvő után, hajókirándulásra, sőt, La
ura Chellner legújabb filmjébe is beszál
lunk anyagilag, ennyi kockázat igazán 
belefér. Csak írd alá -  lobogtatta meg 
a gondosan előkészített szerződéseket... 
-  Történhetne ez piszkosabb módszerek
kel is, tényleg el is tüntethetnénk, de én 
egyelőre ezt nem akarom. S különben is, 
tudod, hogy van. Az erőszakos megoldá
sok a konkurens gyaur kutyák malmá
ra hajtanák a vizet, így viszont senki 
nem fog gyanakodni! Elfáradt? Hát per
sze, szabadságra és nyugodt életre vá
gyik, hát hogyne, megértjük, meg is ér
demli, már nincsen sok ideje hátra...És
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tudod hogy hogy van -  villan meg gú
nyosan a szeme -  , ahogy kilépsz, azon
nal elfelejtenek, ahogyan távol leszel, 
többé már senki sem gondol rád, böl
csességedet és szakértelmedet, ó, bará
tom, csak én értékelem, a gyaur kutyák 
utálnak és megvetnek. Irigyelnek és ret
tegnek tó'led, legszívesebben a mosdótál
ba fojtanának meg! Hát hogyne? Okos 
vagy, bölcs vagy, és gyors is vagy, bámu
latos előrelátással, csalhatatlan érzék
kel szimatolod ki, mikor és merre kell 
mozdulni, szinte vonzod a sikert, sze
rencséd is van, Fortuna istenasszony ál
landóan feléd fordítja szép arcát, ezért 
aztán hitetlen üzletfeleidet s a konku
rens cégeket is állandó bizonytalanság
ban tartod szándékaidat illetően, nem 
is csoda, ha irigyelnek és utálnak, min
denesetre hidd el, nem fogsz egyetlen pil
lanatig sem komolyan hiányozni nekik, 
amúgy is állandó kisebbségi érzés töltöt
te el beteg és kéjsóvár lel
kűket, már puszta jelen
létedtől csalánkiütést, 
allergiát, viszketegsé- 
get kapnak...Távozásod 
után nyilván fölszaba
dulnak majd, és eszte
lenül, anélkül, hogy a 
helyzetet komolyabban 
elemeznék, kockáztatni 
kezdenek, mert a fejük
be tódul a vér és eluralg 
lelkükön a hírvágy, és 
akkor jövök én, s kímé
letlenül lesöpröm őket a 
tábláról.... Gyűlölni fog
nak engem is nyilván, 
ez a mi sorsunk a hitetle
nek között, ha már kény
telenek vagyunk velük 
üzletelni és velük versen
geni, de annyira azért 
soha nem fognak utálni 
engem, hogy visszasírja
nak téged...

Némán bámultam rá, 
a hidegség már a gyom
romban volt. Émelyeg
tem. Újratöltötte a poha
rakat, ittunk, szivarral 
kínált, ismerte a gazem
ber a gyengéimet, s is
mét csendesen javasolta: 
írjam alá, vegyem már észre, hogy az 
én időm lejárt, nekem itt, ebben a kert
ben -  nézett szét tétován - , már nem te
rem fű, ne várjam meg, amíg azt a ki
kapós szőkeséget ide hurcolják, már -, 
tette hozzá és hirtelen egy új árnyalat je
lent meg a hangjában, a burkolatlan és 
nyers fenyegetés - , és úgy éreztem, a hi
degség már a mellkasomban tétovázik s 
hamarosan megmarkolhatja a szívemet 
is -  nyomon vannak, csak idő kérdése, 
hogy mikor kapják el, de egyetlen pilla
natra se legyenek kétségeim! Higgyek 
neki, ő a javamat akarja...

-  És erre ő? -  kérdezi Laura kíváncsi
an. -  Aláírta?

-  Nem, akkor még nem, ez csütörtök 
délben történt... Az ebéd felől, kedves ba
rátom, már intézkedtem -  vigyorodott el

Yossarian s eltette diplomatatáskájába 
a szerződéseket. Ha nem, hát nem, von 
vállat és kiment a szobából, s ő hallot
ta  a zárban elfordulni a kulcsot, kiitta 
whiskyjét, eltámolygott az ágyig, mint
ha hotelszobában lett volna, két ágy is 
volt a szobában, éjjeli- és beépített szek
rények, telefon, televízió (ez nem műkö
dött persze, vagy, mert korántsem vol
tak annyira nagyvonalúak, ahogyan 
Yossarian állította, vagy mert eleve 
rossz volt. Nem tudta megállapítani... 
és képek a falon, az egyik képen egy szé
naboglyát látott, realista festmény volt, 
megejtő, meleg színek, a zöld mező szin
te hívogatta, csábítgatta a szénaboglya 
is, jó alvás esne benne, gondolta még, de 
azonnal elaludt, gyermekkorában tanul
ta meg ősz mesterétől, hogy hogyan la
zulhat el akár percek alatt is s hogyan 
léphet át, ha szükséges, egyik pillanat
ról a másikra az álomba, ami kétségte

len az éden előszobája, s az a borzon
gató, hogy soha nem lehetünk biztosak 
benne, hogy lesz-e visszatérés, vagy hal
kan, nyikorogva nyílik ki az utolsó aj
tó?!?

Almában egy téren állott, már ácsol
ták a déli oldalon az emelvényt, s ott ma
gasodott komoran, egy hajdani számon
kérésre borzongatóan emlékeztetve, az 
akasztófa is! Nem tudta megállapítani, 
hol van? A város ismeretlennek tűnt, 
toszkániai kisvárosokra emlékeztetett, 
de körös-körül sehol nem látott hegye
ket, noha volt egy olyan homályos érzé
se, hogy a fehér, elefántformájú hegyek, 
igenis ott vannak a helyükön, nem is oly 
távol magaslanak, s a hólepte csúcsok fe
nyegetően merednek a levegőbe. Igen, 
egyszer régen, talán egy másik életében

már megfordult ebben a városban, tud
ta, ha az emelvény mellett elhaladva s 
babonásan kikerülve az éles fényben a 
kockakövekre vetülő árnyékot, amelyik 
emlékeztet is az akasztófára, meg nem 
is, noha minden kétséget kizáróan egy 
akasztófa árnyéka, kis utcácskába érne, 
ahol olyan közel vannak az emeletes há
zacskák ablakai, hogy az emeleten akár 
egy vasalódeszkát is át lehetne tolni a 
szemközti ablakba, s a szerelmesek így 
járkálhatnának át egymáshoz, ha zsörtö
lődő anyjuk álomba merült. Tudta, ha vé
gigmenne ezen a zegzugos, nyomasztóan 
szűk sikátoron -  legalább attól nem kell 
tartania, hogy elüti egy autó, mert az ut
cácska annyira összeszűkül, hogy el sem 
férne egy gépkocsi, elérne ahhoz a ház
hoz, lenyomná a kilincset a kapun, az 
engedne (tudja, hogy engedni fog, hogy 
engednie kell!), belépne az udvarra, a 
gyepet nyilván nem nyírja senki, s a fű

ben ellépegetne a házig, 
lenyomná a bejárati ajtó 
kilincsét, belépne a félho
mályos előcsarnokba, és 
tudná, hogy vagy a túlsó 
szobában, vagy az azon tú
liban ott várakozik Merce
des, aki régen, ha jól szá
molja, már harmincegy 
esztendeje halott, de most 
él és rá vár az ajtón túl, és 
ő érzi, hogy nem szabadna 
tovább mennie, nem sza
badna erőlködnie, ami tör
tént, visszafordíthatatlan, 
s Mercedes zöldes arcát, 
szederjes ajkát amúgy sem 
tudja elfelejteni, amíg él... 
Vízbe fúlt, igen, az orvos 
szerint görcsöt kapott, va
lószínűleg görcsöt kapha
tott, megijedhetett, de ho
gyan ijedhetett meg egy 
olyan jó úszó, mint Merce
des, a görcstől? Teszi fel 
ő a kérdést az orvosnak, 
még fiatal és merész és 
erős és áthatóan nézi az 
öregembert, aki széttárja 
a kezét, csak ez történhe
tett , mondja megint, s ő té
továzik, ha újra átkel a fél
homályos szobákon, most 

magától a lánytól kérdezheti meg, végre, 
három évtized után, de tudja, nem fog el
mozdulni a térről, tudja, hogy Mercedes 
halálát nem görcs okozta, Mercedes sze
relmi bánatában ment be a tengerbe ak
kor éjszaka, amikor ő egy másik lánnyal 
ölelkezett a sötétben...Nézi az akasztó
fát, amint mutatóujjként mered az ég fe
lé. Emberek járkálnak körülötte, de nem 
törődnek vele, mintha ő nem is létezne, 
láthatólag egyetlen dolog köti le őket, fe
szült arccal, kíváncsian, remegve várják 
a kivégzést, néha összenéznek és a sze
mükben rettegés bujkál, mint Mercedes 
szemében, amikor úgy döntött, hogy nem 
viselheti el a szégyent, hogy a szeretője, 
akit már az anyjának is bemutatott, meg
csalja egy másik nővel, egy kis repedtsar-
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fo lyta tás a 15. oldalról
kúval, ezért nézte mereven a sustorgó 
hullámokat, aztán döntött és bement a 
vízbe, szederjes ajka van eló'tte, mint min
dig, közben az emelvényen megjelenik a 
fekete csuklyáját mélyen a szemébe húzó, 
magas, hajlott hátú hóhér, pallosára tá
maszkodva -  de minek neki pallos? ami
kor ott van az akasztófa árnyéka, amikor 
nyugtalanítóan megszólal a déli harang
szó, szinte szimmetrikusan metszi ketté 
a teret -  közönyösen mered maga elé, az
tán kiköp - , mire gondol egy hóhér vára
kozás közben? megtudhatja-e valaha is? 
miért köpköd? -  s a csúcsos süvegű, szür
ke ruhás katonák egy alakot hurcolnak 
az emelvényre, és benne, miközben a le
pelbe burkolt, áldozatot nézi, felébred s 
két lábra áll a félelem! Fordulj meg, súg
ja a hang, Mercedes hangja, amit azóta 
hall, mióta a lányt kihúzzák a tengerből 
s ő rettegve bámulja szederjes ajkát, zöl
des arcát, a kelt tésztára emlékeztető tes
tét, és arra gondol, hányszor bukott át 
egy jobb világba, ezt a sudár és fehér tes
tet ölelve, igen, megszólal a hang, várlak, 
gyere, s tudja, csak az emelvény mellett 
kellene elhaladnia, kikerülve az akasztó
fa baljós árnyékát, csak a szűk sikátoron 
kellene végigmennie, csak az udvarra ké
ne belépnie, csak a magányosan várako
zó ház előcsarnokába, csak a félhomályos 
szobákon kellene átkelnie, és máris ott 
állana Mercedes előtt. De nem mozdul, 
szeme előtt vibrálnak a szúró napsütés
ben a balsejtelem lüktető pontocskái s 
Laura szív alakú, imádott arcát rajzolják 
ki a lepel alatt s már iszonyodva sejti, kit 
is takarhat a lepel, kit is fognak hama
rosan kivégezni, lehet, hogy felakaszt
ják, lehet, hogy lehajtja gyönyörű fejét s 
a nap tomboló fényében szikrázva villan 
meg a hatalmas termetű, görnyedt hóhér 
magasra emelt pallosa, hogy lesújtson, 
hogy Laura levágott feje az ő rémálma
iban a Mercedes zöldülő arca, szederjes 
ajka mellé kerülhessen, mindkét szem
pár nyitva lesz, és Mercedes fekete és La
ura zöld szeme elől nem lesz menekvés. 
Katonák állják körül az emelvényt, lán
dzsáikkal hátrább szorítva az elszörnyed- 
ve fölmorajló tömeget, dob pereg, a hóhér 
odalép az elítélthez és egyetlen mozdulat
tal tépi le róla a leplet, a tömeg felhördül 
és ő iszonyodva fedezi fel, hogy nem Lau
ra az áldozat, hanem Mercedes, akit har
mincegy esztendőkkel azután, hogy éret
te ölte Taorminánál a tengerbe magát, 
most itt, ebben az idegen és mégis bor
zongatóan ismerős városban fognak nyil
vánosan kivégezni, lehet, hogy felakaszt
ják, lehet hogy lefejezik, miközben abban 
az elátkozott házban várja őt, az örökké 
félhomályos szobákban kerengve, kürt
szó harsan, hirtelen jön mozgásba min
den, de hogy mi is történik Mercedessel, 
immmár soha nem tudja meg, mert fel
rázzák.

Már sötét van, télen errefelé ham ar 
esteledik, ellentétben a Karib-tengeri 
szigetekkel, ahova mindig el akarta vin
ni karácsonykor Laurát, hogy egy névte
len bungaló teraszáról nézzék a tengert 
és meztelenül úszkáljanak az áttetsző
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vízben egy néptelen szakaszon, ahol raj
tuk kívül nem já r senki és éjszaka is 
csak a macskák tébolyító nyávogása hal
latszik, nincsenek emberek, nincsenek 
zajok, elhallgatnak a hangok és az ég
bolt csillagai sugárzó, tiszta fénybe von
nak mindent s ő végre elmerülhet Laura 
zöld szemében.

Kintről macskanyávogás hallatszott, 
kétségbeesett, hosszan elnyúló nyávo
gás. Yossarian állott az ágya mellett, kö
zönyösen figyelte őt, egy termoszból ká
vét töltött egy piros színű csuporba és 
szánakozva nyújtotta feléje, itta a kávét, 
lassan tisztult ki az agya, egyre rémál
mának részletei kavarogtak benne, de 
valahogy külön, az akasztófa, külön a 
tér, a hóhér, az emberek és a rejtélyes 
ház. Képzeljem el, fintorgott Yossarian, 
a nő az Intercontinentál hotelben tivor- 
nyázott egy magas férfival, és egy hoz
zá kísértetiesen hasonlító nővel, hát ez 
-  szorítja ökölbe Yossarian kezeit és min
dig merev, fegyelmezett arca meg-meg- 
rándul a dühtől - , ez a szemérmetlen 
önteltség csimborasszója, és persze -  né
zett rá idegenkedve s kis csodálattal -, 
azok a barmok csak ott nem keresték, 
csak oda nem mentek, mert arra senki 
nem gondolt, hogy a nője ott dekkol a vá
ros szívében, úgyszólván az orruk előtt, 
s elég lett volna csak bemenni a szálló
ba, felmenni a lifttel a megfelelő eme
letre, kinyitni az ajtót és máris rabul 
ejthették volna, de erre nem gondoltak 
a barmok, és a csaj, titokzatos barátai
val együtt épen jutott ki az Otopen-i re
pülőtérre és elutazott a szép Budapest
re, de mindegy, elkapják ott is, semmi 
vész, csak az a helyzet, hogy ez időbe 
kerül...már riasztotta a pestieket s át- 
küldte számítógépen Laura fotóit is, per
sze Pest nagy, amíg megtalálják...

Elhallgatott, szürcsölte a forró kávét, 
aztán hirtelen indulattal fordult feléje, s 
akkor először emelte fel a hangját, tudod, 
hogy elkapjuk, kedves Ahmed, tisztelt ba
rátom, és azután az lesz, amit mi aka
runk, amit én akarok, javította ki magát 
és hirtelen mosoly suhant át újra lárva- 
szerűen merev arcán, miért akarsz fájdal
mat okozni annak, akit szeretsz? Mert te 
nyilván túléled az egész kalamajkát, ne
ked a hajad szála sem fog meggörbülni, 
de hogy a szép és kikapós Laurával mi 
történik, azt még én sem tudom, pedig...

Legyintett, megitta a kávét, felállott 
és erre ő annyit mondott rekedten: jól 
van! Kezet ráztak. Yossarian valami ter
rorista akcióról fecsegett, valahol 
megint robbantottak, és nem átallotta 
az örmény senkiházi az iszlámot okolni 
a terrorista merényletekért, kedve lett 
volna kioktatni, de érezte, erre most 
sem az idő, sem a hely, sem az alkalom 
nem megfelelő, hallgatott és aláírta a pa
pírokat. Akkor át is utaljuk a pénzt a 
bankszámládra, kedves Ahmed, mondot
ta  még Yossarian hangsúlytalanul. Ke
zet ráztak ismét, nedves tapintásától 
kissé eliszonyodott, mintha egy hüllőt 
érintett volna meg. Mi van? -  kérdezte 
Yossarian. -  Fáj a fogad? -  Bólintott, 
megfordult és kiment az ajtón, nem ál

lott az útjába senki, lement a nyikorgó 
lépcsőkön, a félhomályban a földszintre, 
átvágott egy alig kivilágított termen, kö
rös-körül feldöntött székek hevertek 
mindenfelé, mintha éppen most ért vol
na véget egy kerti mulatság. Nevetni 
kezdet nyelvbotlásán, kerti mulatság 
egy teremben? Elfintorodott és kilépett 
a sötétségbe, végigment néhány kivilágí- 
tatlan utcán, valahol a külvárosban ta r
tották fogva, s egy villamosmegállóhoz 
ért, végállomás volt, felszállott az első 
sárga szerelvényre, a déli térnél szállott 
le, onnan taxival ment az Ambasadorba, 
megfürdött, átöltözött és hirtelen zu
hant rá a magány, egyre Laura levágott 
feje és Mercedes szederjes ajka, zöldes 
arca volt előtte, bekapcsolta a televíziót, 
arra sem emlékezett világosan, hogy mi
lyen nap van ma, hogy mennyi időt töl
tött azok fogságában, telefonálni kez
dett, de egyik embere sem válaszolt, 
hívta számtalanszor Laurát is, rettegve, 
rossz előérzettel, de az ő készüléke sem 
válaszolt, s egy semleges női hang közöl
te, hogy az előfizető jelenleg elérhetet
len, s mivel ismerte Yossariant, föltéte
lezte, hogy ezek után is utána mentek 
Pestre és mégis elkapták, és üvölteni tu
dott volna a tehetetlenségtől, hogy hiá
ba írta  alá, hiába mondott le mindenről. 
Egész éjszaka ott ült a telefon mellett, 
de úgy tűnt, Yossarian -  amilyen heb- 
rencs, mindent elsiető, türelmetlen idió
ta, ezúttal mégis tökéletes munkát vég
zett, valamelyik bizalmi emberét is 
megvehette, vagy megzsarolhatta, mert 
elszigetelése sikerrel járt, pillanatnyi
lag, motyogta maga elé reménykedve, 
pillanatnyilag, és nem mert elaludni, 
mert tudta, álma ott folytatódna, ahol 
abba maradt, hiszen azon a téren még 
egyre szól a kürt, és az emberek, noha 
lándzsás, szürke ruhás, csúcsos süvegű 
katonák tartják  őket távol az emelvény
től, egyre türelmetlenebbül, egyre sze
mérmetlenebb kíváncsisággal várják a 
nyilvános kivégzést. Ordítani szeretett 
volna kínjában, feküdt az ágyon, nézte a 
televízió képernyőjét, levette a hangot, 
mert idegesítette, rákok másztak a ho
mokon a tenger felé, ollójuk meg-meg- 
rándult a fényben. Légüres térbe került, 
érezte, ha így megy tovább, képtelen 
lesz egyensúlyozni az ébrenlét és az 
álom peremén, és átzuhan újra abba a 
városba s nem fogja megvárni a kivég
zést, hanem megindul, elhalad az emel
vény mellett, a napot felhő takarja el ép
pen s így nem kell kikerülnie az 
akasztófa baljós árnyékát, végigsiet a 
szűk sikátoron, belép az udvarra, máris 
az előcsarnokban van, átkel a félhomá
lyos szobákon s meglátja Mercedest. 
Már-már hallotta sikoltozó, a kivégzést 
már egyenesen követelő, tébolyodott em
berek kiáltozásait, s egyre szólt, fenyege
tően rikoltott a kürt, amikor váratlanul 
megszólalt a szállodai telefon, egy ezre
des jelentkezett, a nevét nem értette jól, 
de barátságos hangon közölte, hogy már 
ismerik egymást, többször találkoztak 
Laura partijain...0 bénultan hallgatott, 
úgy érezte, most csúszik ki végképp Iá-
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ba alól a talaj, még elaludni és a kivég
zést végignézni, vagy Mercedesszel, har
mincegy esztendők után találkozni is 
jobb lett volna, mint az, ami a jelek sze
rint várt rá, mert nem tudott egyébre 
gondolni, mint arra, hogy ez az ájtatos 
örmény manó, ez a szemétláda a román 
rendőrségnek is földobta, de nagyon ha
mar kiderült, hogy nem erről van szó, s 
áldotta az ezredest, hogy fölhívta éjnek 
évadján s mégsem aludt el, valahogy 
nem vágyott Laura levágott fejével vagy 
Mercedes szederjes ajkával szembesül
ni. A tiszt csevegve közölte, hogy Laura 
partijain számtalanszor találkoztak 
már, beszélgettek is, ő műkedvelő ré
gész, érdeklik a taorminai színház rom
jai, amelyekről oly beható ismereteket 
szerzett az ő kedves Ahmed barátjától, 
hogy azóta is hálás neki, csak eddig 
nem volt alkalma el is mondani. Igen, az 
ő imádott hitvese is színésznő. Hát per
sze, ötlött fel azonnal előtte “a szép Nó- 
ri”, aki minden férfit oly kihívóan néze
get, s aki már vele is flörtölt egy 
alkalommal, de nem tudott elmerülni 
emlékeiben, mert a bőbeszédű és szívé
lyes ezredes komor hangon közölte vele, 
hogy a drága Laurához betörtek, sőt rá 
is lőttek szegénykénkre, nagyon meg
ijedt, de sikerült időben elmene
külnie...És most hol van? -  kérdezte ő 
óvatosan, s érezte, hirtelen magához 
tér, zsibbasztó tehetetlensége már 
tűnőfélben volt, újra érezte ereiben zsi- 
bongani a vért, teste megfeszült, mint 
vadásznak a dzsungelben, amikor meg
pillantja a közeledő, fejét ide-oda forga
tó, a levegőbe bele-beleszagoló oroszlánt. 
És most hol van? -  kérdezte megint óva
tosan. -  Nem tudná megmondani az ő 
Costel barátja, hogy momentán hol is 
tartózkodik szegény Laura?! Pesten, in
formálta őt a jól értesült ezredes, s ő ar
ról kezdett áradozni, hogy hamarosan 
vesz egy fehér jachtot és hosszabb tenge
ri kirándulásra indulnak Laurával, s ha 
akarja, a szép Nórit is, és őt is elviszik, 
útba ejtik Taorminát is, és akkor a ked
ves Costel a helyszínen tanulmányozhat
ja a görög színház romjait, amelyekről 
olyan tébolyító képet festett az elmúlt 
század elején egy félbolond, magyar 
festő” ..Ez nagyon jó lesz, érezte ki az ez
redes hangjából a leplezetlen örömet, s 
épp meg akarta kérdezni, hogy nem tud
ja-e véletlenül Laura mobiljának a szá
mát, noha a kérdés is felesleges volt, hi
szen az előbb mondotta el, hogy már 
beszélt is vele, de a vonal váratlanul 
megszakadt, s ő ismét ott állott tehetet
lenül, kétségek között a szálloda szobájá
ban, s hiába hívta vissza az ezredest, a 
telefon hosszan kicsengett, nem vette fel 
senki. Az ablakhoz támolygott, nézeget
te a levegőben kavargó hópelyheket és 
azt hitte, megőrül, az ágyhoz lépve lefe
küdt, de képtelen volt elaludni, félt is az 
álmától, nézte a plafon hazudozó repedé
seit, majd arra a képre gondolt, amit ab
ban a szobában látott, ahol rázárták az 
ajtót, a zöld fűben mezítláb lépkedett az 
aranyló szénaboglya felé és a távolból 
nők csilingelő kacagása hallatszott s

tudta, azonnal meg is jelennek. Merce
des zöldes arcával, szederjes ajkával, vi
zes testével és Laura ruganyosán, fejét 
karján hordozva. Már délelőtt volt, pén
tek délelőtt, amikor kábultan tért magá
hoz, újra csengett a telefon, egyik embe
re volt, azt hitte ezt is elkapták, vagy 
átállott, már éppen dühösen akarta le
csapni a kagylót, amikor váratlanul meg
hallotta, hogy a fickó néhány órája be
szélt Laurával, hogy Laurának tényleg 
sikerült elmenekülnie, mert Pesten van, 
hogy a villáját a zsaruk őrzik, s már el 
is kapták Yossarian két emberét, s szűk
szavúan azt is közölte, hogy tudja Laura 
mobilszámát is. Reszkető kézzel jegyez
te le, megköszönte a tájékoztatást, meg
tudta, hogy emberei közül kit nyírtak ki 
(vagy tűnt el), s ki állott át...Hirtelen 
jött mozgásba minden. A számítógéphez 
ugrott, s ham ar kiderült, a pénzt 
Yossarian, egyezségükhöz híven már át
utalta a bankszámlájára, megint a tele
fonhoz lépett, hívta a bankját s utasítot
ta az aligazgatót, személyes jó barátját, 
hogy a náluk lévő pénz hetven százalé
kát (mintegy hét-nyolc millió dollárt) ha
ladéktalanul irányítsák át az ő svájci 
bankszámlájára, mert oda kell utaznia, 
valami nagyobb fogás ígérkezik, s sejtel
mesen utalt rejtélyes festményekre, de

Gottlieb Rózsa: Könyv

nem árulta el, kinek a képeiről is van 
szó, a fickó tudta, hogy ő babonás, nem 
is kíváncsiskodott. Percek múlva vissza 
is hívta, jelezte: az átutalás már folya
matban van, s megkérdezte mikor uta
zom? Az első géppel, mondotta ő és meg
köszönte a szívességet. Ezután hívta a 
repülőteret, rádöbbent, a délutáni gépet 
már nem éri el, ha be akar menni a 
bankba is, azután eszébe jutott, hogy 
kártyával is le tud rendezni mindent, 
mégis mehet a délutáni járattal, megren
delte a jegyet, majd becsomagolt, felöltö
zött, taxit hívott, s már a repülőtérre me
net kezdte hívni Laurát, de a szám nem 
válaszolt. Hívták viszont a repülőtérről, 
kiderült, a hatórás járatra  foglaltak he
lyet, kérdezték, tényleg csak Pestig 
megy-e, ő igennel válaszolt, még két óra 
volt a gép indulásáig, kiszállt a taxiból 
és a repülőtér vendéglőjébe tért be, eszé

be jutott, ma még nem evett s tulajdon
képpen a tegnap sem, erólevest rendelt 
tojással, könnyű, száraz fehér bort, pe
kingi kacsát, közben állandóan hívta La
ura számát s már gyanakodni kezdett, 
hogy ismét átverték, mert a szám nem 
válaszolt, aztán amikor fizetett s már in
dult volna a váróterembe, váratlanul cso
da történt, meghallotta Laura hangját 
és ez hihetetlen módon aktivizálta őt, 
erővel, energiával töltötte el...

-  Igen, így történt -  sóhajt Ahmed, las
sú kortyokban issza ki az utolsó pohár 
furmintot, megkéri őt, nyisson ki egy hű
tőből előszedett, hidegen párálló egri le
ánykát s az ölébe húzva a meghatott Lau
rát, simogatni kezdi kopasz fejét.

-  Aztán eljött -  mondja még, s azóta 
lebeg.

-  És most mihez fogsz kezdeni?
-  Szeretni foglak téged -  néz rá Ah

med az ölében ülő nőre és felhúzza a 
szemöldökét. -  Karácsonyra elmegyünk 
a Karib-tengerre, egy néptelen sziget
re, a bungaló teraszáról nézni fogjuk a 
napfényben csillogó tengert, ha akarod 
visszük őket is! — pillant rájuk és tovább 
simogatja Laura fejét, tenyere alatt ser- 
cegnek a sörték.

-  Jönnek a boldog, nyugdíjas évek? -  
puszilgatja az arcát Laura. -  Nem úgy 
ismerlek téged drágám, mint aki...

-  Biztos, hogy ismersz -  szakítja fél
be Ahmed, s ujjai között tűnődve for
gatja üres poharát, ő elérti mozdulatát, 
felemelkedik, elengedi Anna meleg ke
zét, kinyitja a bort, tölt Ahmed pohará
ba, s a mélakóros arab tűnődve folytat
ja -  annyi mindenhez kezdhetnénk!... 
Pénze egy részét bizonyára a feljö
vőben lévő román filmgyártásba is 
befektetheti...Most, hogy a drága Lau
ra megtalálta gyönyörű ikertestvérét, 
nagy perspektívák nyílnak -  teszi hozzá 
gúnyosan - , közben utazgathatnak is a 
világban s ő könyvet írhat a reneszánsz
ról, ami mindig is vonzotta, s amiről 
olyan sokat tud, esetleg Ovidiusról, a bal- 
szerencsés, száműzött költőről, akinek 
több nyelven is kívülről tudja a verseit... 
Egy biztos: az üzleti életből végképp tá
vozott... Nem egészen önszántából, az 
igaz -  vigyorodik el - , lenne még vissza
út is persze, mert az mindig van, de már 
nem érez magában sem kedvet, sem erőt 
a visszatéréshez, a harchoz, Yossarian 
kiváló érzékkel sejtette meg, hogy mikor 
jött el az ő kiiktatásának az ideje, ami
kor -  és ezt is előre látta volna? -  ő már 
a lelke mélyén végképp unni kezdte az 
örökös üzletelést, a műtárgyakat s a mű
kincs-piac hiénáit...

Elhallgat, kortyol a borból, simogat
ja Laurát, aki ellágyulva nézi, valami 
filmezésről beszél, történetei egymásra 
csúsznak, ő már nem tudja követni, újra 
szédülni kezd, védekezőn hunyja le a sze
mét, egy végtelen, beláthatatlan, kopár 
mezőn bolyong, barbár vidéken, bánatos 
kecskék között, a bogáncsok lila fejecs
kéi fenyegetően inognak a szélben, s az 
ürömfű baljós zizegése mindent betölt...

(folytatjuk)
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SZABÓ RÓBERT CSABA

Masnis nagybabával
Egyik reggelre az ajtómat körbeáll- 

ták a szomszédaim, mint valami kuklux 
klánok, és azt mondták, hogy most már 
elég. Pedig zenésztársaim akkor éjjel 
nem is voltak ott.

Két nappal korábban az apja ment el 
a zenekarhoz. O addig a belső szobában 
gyűrögette a vetett ágy tetején a mas
nis nagybabát. Mit tudtok, kérdezte tő
lük az apja, a zenészek meg a hangsze
reikre néztek. Jól van, mondta erre az 
apja, jól van. Látom, zenélni tudtok. Tu
dunk, mondtam, mivel éppen semmivel 
nem voltam elfoglalva, a hegedűs ugyan
is cukrot te tt a teába, a klarinétos egy 
könyv lapjait rázogatta és pörgette, a 
bőgős pedig egy ruhaszárító kötéllel baj
lódott mindannyiunk feje fölött. Úgy ér
tem, a repertoárotok elég széles, mond
ta megint az apja. Elég széles, feleltem 
vállat vonva, és összébb húztam ma
gam, mert a bőgős nem tudott mozdulni 
tőlem. Széles, az azt jelenti, folytattam 
behúzott nyakkal, tompa hangon, hogy 
eljátszunk mi mindent, kérem szépen, 
amire csak igény van. És mivel az apa 
fészkelődni kezdett ettől izgalmában, 
még kinyögtem: himnuszokat is. És 
himnuszokat is, ismételte elgondolkod
va az apa, de aztán gyorsan legyintett, 
azt nem kell, mondta, jó, válaszoltam. 
Ebben a pillanatban a hegedűs lerak
ta  a kanalat a csésze mellé, a könyv lap
jai közül kiesett egy laposra szárított, 
nagy fejű krizantém, a bőgős pedig föl
dobta frissen mosott nadrágját a szárí
tóra.

Egy nagy vérfürdő kellős közepén vol
tunk , de vér még m indig sehol. Még egy 
tócsa sem.

A lakodalmi zenész megismerszik 
messziről. Az arcára van írva, mennyi
re szenved tőle, hogy nem egy Lagzi Laj
csi. Hogy mennyire szenved attól, hogy 
a szülői szigor hatására öltönyben izzadó 
punkok felfutnak az emelvényre és Sex 
Pistols-t kérnek, és ő nem teljesítheti. 
Csak a Coco Jumbot játszhatja el, azt is 
félig szintetizátoron. Vagy tán egészen. 
Csak legyen énekese hozzá.

Abban az évben a Veres Tóni lányának 
a lagzija ígérkezett a leghúzósabbnak, 
mert a vőlegény többséginek számí
tott, amennyiben a még mindig masnis 
nagybabával játszó Veres Teréz kisebb
séginek. A rokonság már jegyváltáskor 
egymásnak ugrott, először mindenki a 
maga nemzetiségén belül, utána vegye
sen. Volt, akit kétszer vertek meg. Sem
milyen biztosíték nem volt arra nézve, 
hogy a zenészek megússzák. Ráadásul 
a zenésztársaim egyetlen többségi nótát 
sem tudtak. Kivéve persze a himnuszt, 
de az még távol áll egy egész, na jó, egy 
fél estés műsortól.

így hát playbackre szorultak zenész
társaim, egy öltönyös punk szólt is, hogy 
most már jöhetne egy kis Pistols, úgy
is playback az egész szar, nyomják be a
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magnóba, baszki. Veres Tóni hatalmas 
rácsokat csináltatott, úgy nézett ki az 
egész terem, mint egy állatkert. Nem 
csak a többségiek voltak leválasztva, ha
nem a kisebbségen belül is volt egy cso
mó alfaj. A főpincér óriási kulcscsomót 
zörgetve vezette föl a tálaló pincéreket, 
itt-ott kinyitott egy ketrecajtót, és a pin
cérek beadogatták a táplálékot. Ettek. It
tak.

Hát szóval mégis sikerült Veres 
Tóninak megakadályozni a vérfürdőt, 
néztünk egymásra a zenészeimmel, és 
valaki megnyomta a playt.

Már nem tudom, melyikünk vette ész
re a masnis nagybabát Veres Teréz lá
bai közé rejtve. Talán a hegedűs, aki
nek a szájából nyeles cukor lógott ki 
zenélés közben a hegedűnyakkal töké
letes párhuzamban, vagy a klarinétos, 
aki zörgő őszirózsákat rejtegetett a 
hangszertokban, vagy a bőgős, aki fél 
lábon állva játszott. Talán mindannyi
an egyszerre vettük észre, hogy a mas
nis nagybaba masnija véres, és hogy a 
vércsík lassan átitatja a mennyasszony 
ruhájának az alját, felszívódik a karcsú
sított deréktájra, aztán a bélelt mellek
re. Egyszerre vettük észre, hogy nem 
is a masnis nagybaba vérzik, hanem bi
zony Veres Teréz testéből ömlik ki az a 
sok vér, a hegedűs szerint a torkából, a 
klarinétos szerint a tüdejéből, a bőgős 
szerint a szívéből.

Mi történt veled, Veres Teréz, dugta 
be a ketrec rácsán a kezét a klarinétos.

Azt mondják, a tüdő úgy borul a szív
re és a szív úgy simul a tüdőhöz titok
ban, mintha valóban egymásból nőttek 
volna ki.

A szomszédok pedig nem tágítottak. 
Azt hajtogatták, hogy márpedig egy 
egész zenekar gyakorol éjjelente a szo
bámban. Szerintük van egy hegedűs, 
egy klarinétos és egy bőgős, ők zajonga- 
nak egész éjjel, és ha így folytatjuk. Pe
dig csak egy lakodalmi zenész lakik itt, 
egyetlen szintetizátorral, mondtam ne
kik, és az is én volnék. Azt felelték, az 
nem lehet, hogy egy zenész betöltse egy 
egész zenekar szerepét, ha valaki ilyet 
tesz, az minden bizonnyal nem ismeri a 
boldogságot.

Hogy senki nem vette észre rajtunk kí
vül, Veres Teréznek mint ömlik a vére a 
torkából, a tüdejéből és a szívéből, hát 
csak neki játszottunk egész este, miköz
ben ő a masnis nagybabáját simogatta a 
lába közt.

A hegedűs úgy húzta, mintha egész 
nap édességet evett volna, csupa lágy
ság és finomság volt minden mozdulatá
ban, a klarinétos pedig úgy, mintha egy 
különleges illatú virágot szagolgatott vol
na mindvégig, a bőgős pedig hatalmas 
hangszerével annyira könnyednek mu
tatkozott, mintha évtizedek óta hozzá 
szokott volna valamiféle magassághoz 
egy kötélen egyensúlyozva.

CSEH KATALIN 

K ijelen tések
i.
Gyermekáldásban 
gyermek az áldásban

Gyermekbolondban 
gyermek a bolondban

Gyermekhalandóságban 
gyermek a halandóságban

Gyermekhiányban 
gyermek a hiányban

II.
Istenházában 
Isten a házában

Istenfélőben 
Isten a félőben

Istenkisértésben 
Isten a kisértésben

Istentagadóban 
Isten a tagadóban

III.
Istengyerekben 
Isten a gyermekben 
Gyermekszivkamrákban 
Telel tomboló nyárban

E m lék-villan ás
Beomlik a fény az ablakon 
Apám a kertben ül a pádon 
Anyám a virágok közt mereng 
Lelke a csönd gézén átdereng

Id ő
Ember vagyok nem szabályos 
Istennel olykor mégis határos 
Magabiztosan félek szorongok 
Forognak bennem idő-korongok

Fohász
Kiáltásom halld meg Isten 
Kuporgok a nincsen 
Kuporgok a nincsen 
Testem majd porsátor lesz 
Lelkem a semmibe elevez 
Ha nem figyelsz eléggé rám 
Ha nem hajolsz le hozzám 
Ránc vagyok a csönd korcán 
Ránc leszek csönded korcán?!

A nyaság
Az anyaság boldogság 
Az anyaság bánat 
Vagy kinőtt és levetett 
Isteni alázat
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E khnáton az égben
E különös lírai világ, melyben sosem nyugszik el a „Nap- 

éj-egyenlőségi vihar”, Ekhnáton mitikus alakjában valósul 
meg művészileg a legtökéletesebben, pontos kontúrokkal ha
tárolva, s mégis újra meg újra kiömölve a lét partjai felé. De 
hogyan vált egyszerre aktuálissá Nemes Nagy Ágnes számá
ra az egyiptomi fáraó személye, aki Krisztus eló'tt a XIV. szá
zadban élt? 1982-ben Lator Lászlónak így beszélt erről: „A 
fáraó figurája, amilyen sokrétű, filozófiai, vallási, művészi, 
társadalmi izgalmakkal teli figura, egyszerre aktuálissá 
vált számomra. Akkor, amikor egyéb oldalról valami módon 
szembekerültem néhány olyan kérdéssel, amilyennel minden 
ember szembekerül élete folyamán. A halál, a maradandóság, 
az emberi esendőség kérdései ezek, vagy hogy miképpen lehet 
élni nehéz körülmények között, szellemi erkölcsi erőfeszítéssel
-  tehát úgynevezett alapvető filozófiai kérdések.”

Ekhnátonnal mint történelmi alakkal Nemes Nagy Ágnes 
először Mahler Ede Az ókori Egyiptom című munkájában ta
lálkozott, amely kamaszfővel került a kezébe. A korai élményt 
később nyilván fölfrissítette benne Thomas Mann Józsefe, de 
képzőművészeti érdeklődése folytán az amarnai stílus egy
két fönnmaradt alkotását is bizonyára ismerte. Hiszen a 
Nofretete-fej például nem számított ritka látványosságnak a 
60-as évek Budapestjén: kicsiny utánzatát szívesen viselték a 
nők gyűrűkön és medálokon.

IV. Amenhotep az egyiptomi újbirodalom legjelentősebb 
reformere volt, aki uralkodásának 6. esztendejében betil
totta Amon isten kultuszát, s ugyanakkor Atont, a napis
tent nyilvánította az egyetlen élő istennek, saját nevét pe
dig Ekhnátonra (Aton fényessége) változtatta. Ebben az 
időszakban Atonnak félpanteista vonásokat tulajdonítottak: 
úgy vélték, jelen van az egész természetben, minden tárgy
ban és szervezetben. Szimbóluma és megtestesülése a napko
rong volt, melynek sugarai kézben végződtek, s az élet jelét 
tartották, annak jelzéséül, hogy az embereket, az állatatokat 
és a növényeket is Aton élteti.

E kor folytatás nélküli, nagyszerű művészetet hagyott 
maga után, amelynek legfőbb princípiumát az igazság 
keresésében ragadhatjuk meg Az Amarna-kori művészet pél
dául nem habozott a fáraót átszellemült arcú, de csúnya fér
fiként ábrázolni, lógó hassal, hormonzavarosan. És Nofretét 
sem hízelgésből örökítette meg igazi szépségként.

Ám Ekhnáton alakja és mítosza csak „hangszekrénye” Ne
mes Nagy Ágnes tartalmainak. Van ugyan köze a vers mé
lyebb rétegeihez, s nem véletlenül választotta éppen őt a költő
nő erre a szerepre, de ez az Ekhnáton itt már nem történelmi 
személyiség, hanem a belső szemlélet epikai hőse. S e belső 
szemlélet létformája az a mély egzisztenciális válság, bizonyta
lanság -  Nemes Nagy Ágnes is utalt erre a fent idézett beszél
getésben -, amikor nem dőlt még el, hogy tovább tud-e így él
ni az ember.

Közelítsük meg először a ciklus első darabját, az Ekhnáton 
jegyzeteiből című verset. Ez a szöveg a lírai hős belső monológ
jaként értelmezhető, amire a dőlt betűs szedésmód, valamint 
maga a dikció is figyelmeztet, amint a párosrímű jambikus so
rok, a drámai magánbeszéd szabályai szerint, nem egyszer be
lezökkennek a blankvers menetébe.

A külső és belső káosz legmélyén, ahol nincs más valóság, 
csupán a gyötrelem, Ekhnátonnak az absztrakció legmagasabb 
fokára hágva újra kell alkotnia a világot, az elvont gondolkodás 
segítségével a saját erejéből kell értelmessé tennie a világegye
temet, mert létének csak egy értelmes világegészben lehet, ha 
célja nem is, de legalább oka. Egy istent kell az égbe emelnie, az 
értelem istenét, akit spakulatíven megalkotva, később -  éppen 
a nem szűnő gondolkodástól, a nem szűnő kételkedéstől hajtva
-  nem kell letaszítania trónjáról, tehát akiben úgy hihet, hogy 
közben megmaradhat szellemének autonómiája.

SCHEIN GÁBOR: N em es N agy Á gnes p o é tik a i szem 
léle térő l. Alföld 1994/3.
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A 20. század európai viha
rai, amelyek világméretűvé da
gadtak, sok embert, sok tudóst, 
művészt késztettek odüsszeuszi 
sorsra. Az eszeveszett sodrású 
szélvészek valósággal kitépték 
ezeket az embereket szülőföld
jük éltető világából, eltépték a 
gyökereket is, sokszor még az 
emlékezés ízét is megkeserítet
ték bennük. Sok nagy muzsi
kus osztozott ebben a sorsban, 
köztük Schoenberg, Stravinsky, 
Bartók. De Stravinsky azok kö
zül való volt, aki odüsszeuszi 
szellemtől hajtva bátran kiha
józott a világ háborgó óceánjá
ra, mert hajtotta a kíváncsiság, 
mindent látni akart, hallani, 
magába fogadni és lényének 
szűrőjén kivetíteni a világba. 
Ót is hatalmában tartotta az 
örök vágy hazatérni, meglelni 
ismét otthonát. Ez 1962-ben si
került is: meghívták, vezényel
je a nyolcvanadik születésnapja 
alkalmából rendezett hangver
senyt. Az első előadáson „a 
szűnni nem akaró ünneplés vé
gén már nagykabátban lépett a 
pódiumra — emlékszik vissza 
Robert Craft - , így szólt a kö
zönséghez: Nagyon boldog em
ber áll Önök előtt”.

Stravinsky odüsszeuszi út
jának állomásait jellemző feje
zetcímekkel így jelzi be a nagy 
Stravinsky-monográfia írója, 
Eric Walter White: „Az orosz 
emigráns Svájcban (1902- 
1909), Az emigráns Franciaor
szágban (1920-1929), A francia 
zeneszerző Franciaországban 
(1929-1939), A francia zeneszer
ző Amerikában (1939-1945), Az 
amerikai zeneszerző otthon és 
külföldön (1945-1952), Az ame
rikai szerialista (1952), Vissza
térés a szülőföldre (1962), Kóda 
(1962-1971)” íme Stravinsky 
odüsszeuszi bolyongásának 
szinte térképre rajzolt útvona
la, hatalmas életút, időben tíz 
év híján száz év, és térben: -  
beutazta szinte az egész civili
zált világot -  és természetesen 
a stravinsky-i lélek és alkotó 
fantázia kozmoszát. De mindez 
csak a FÖLDI útvonal. A szel
lem világában tett utazásai
nak „térképét” művei rajzolták 
fel. Nem véletlen, hogy Walt 
Disney egyik legnagyszerűbb 
filmjének témájához (a föld ős
történetének pompás megjele
nítése) a Sacre zenéjét válasz
totta, valósággal kényszerítve 
Stravinskyt, hogy beleegyezé
sét adja zenéje felhasználásá
hoz, sőt mi több, az eredeti for
ma átdolgozásához a film belső

törvényeihez. Stravinsky nyi
latkozza a felkérés történetéről 
szólva: „A kérést finom figyel
meztetés kísérte, amely szerint 
ha megtagadom az engedélyt, 
anélkül használják fel a zenét. 
(A Sacre, »orosz« lévén, nem volt 
jogvédett az Egyesült Államok
ban)”.

Az a mód, ahogyan Stra
vinsky behatol egy-egy álta
la szeretett vagy frissiben 
megkedvelt zeneszerző vilá
gába (Csajkovszkij, Pergolesi, 
Gesualdo), zenei ősgeológiai 
utazásnak is beillenék. Mindig 
a lényegig hatolt: Stravinsky 
volt az egyik legnagyobb szinte
tizátora mindannak, amit meg
ismert. Sohasem maradt a fe
lületi vizsgálódások szintjén, 
nem feldolgozó volt; amihez hoz
zányúlt, az új minőségbe, új ze
nei dimenzióba lépett át. Eb
ben a vonatkozásban is nagyon 
emlékeztet Haendel szellemi
ségére, a haendeli „átvételek” 
újjá válásának kozmikus fo
lyamatára. Újklasszikus utazá
sainak Nausikaa-földje nagyon 
termékenyen hatott szellemé
re, az utazás végső eredménye 
a Rake’s progres (A korhely út
ja ) opera stravinsky-i mérték
ben is rendkívüli megvalósítás: 
előre lépés az OPERÁHOZ. 
Stravinsky írja: „Úgy hiszem, 
»zenedráma« és »opera« két na
gyon, nagyon különböző dolog. 
Én az utóbbinak szenteltem 
életművemet.”

A szerializmussal Stravinsky 
behatolt a magasrendűen szer
vezett zene világába, a kris
tályok birodalmába. Itt végre 
teljesen kiélhette felfedező haj
lamát, a szériák végtelen lehe
tőséget nyújtanak a „kitalálás
ra”. Gyerekkori emlékeit idézve 
egy interjúban így nyilatko
zott: „Ki találta ki ezt a ská
lát? (a C-dúr hangsorra utal T. 
E.) Végtére is valakinek ki kel
lett találnia: ha pedig valaki ki
találta, én változtathatok rajta 
és kitalálhatok valami mást...” 
A háttértörténet szerint: „Mit 
játszol? — kérdezte a szobában 
tartózkodó bácsikája. -  Egész 
rendesen kezdted a skálát, c, 
d, e-vel, aztán egyszer csak g- 
re ugrasz. -  Kedves bácsikám, 
ez saját találmányom. Hagyj 
békén.” Egy évszázada fesze
getjük e rendkívüli szellem ze: 
nében megnyilatkozó titkait: 0  
nem hagy min&ef békében. Új
szerűségének varázsa ma is tö
retlen.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Novemberi évfordulók
I — 85 éve halt meg Alfred Capus francia író

1640 éve halt meg Hilarius római szónok 
100 éve halt meg Alfred Jarry francia drámaíró 
35 éve halt meg Ezra Pound amerikai költő 

2 - 9 0  éve született Kazys Bradunas litván író 
160 éve született Georges Soréi francia filozófus

3 -  220 éve született Johann Mayrhofer osztrák költő
4 — 250 éve született Wojciech Boguslawski lengyel író

120 éve született Ciska Hartni belorusz költő 
100 éve született Cella Serghi román írónő

5 -  70 éve halt meg Boleslaw Lesmian lengyel költő
6 -  70 éve született Kozma Dezső irodalomtörténész 

120 éve halt meg Eugene Pottier francia költő 
20 éve halt meg Szegő Júlia muzikológus

7 -  85 éve halt meg Heinrich Gusztáv irodalomtörténész
8 -  80 éve született Ion Brad román költő

135 éve született Dimitrie D. Päträ§canu román kritikus
9 -  130 éve halt meg Karel Sabina cseh író
10 -  430 éve született Jacob Cats holland költő

570 éve halt meg Stanislaw Ciolek lengyel költő 
85 éve született Katona Szabó István író 
80 éve halt meg Szomaházy István író 
120 éve született Arnold Zweig német író

II  -  420 éve született Joos van den Vondel holland drámaíró
12 -  250 éve született Jakobus Bellamy holland költő

60 éve halt meg Orczy Emma angol írónő
13 — 35 éve halt meg Kádár Imre író
14 -  120 éve született Aprily Lajos

40 éve halt meg Petre P. Panaitescu román történész

15 -  190 éve született Arnold Fusinato olasz költő
16 -  290 éve született Jean DAlembert francia tudós

140 éve született Léon Daudet francia író
17 -  30 éve halt meg B retter György filozófus

80 éve született M agyari A ndrás történész
18 -  360 éve született Pierre Bayle francia filozófus

535 éve halt meg Joannesz Besszarión görög humanista 
260 éve halt meg Alain-René Lesage francia író 
85 éve halt meg Marcel Proust francia író

19 -  170 éve született Áron Densu§ianu
román irodalomtörténész
100 éve született Jankovich Ferenc író

20 -  1040 éve halt meg Abú ’1-Faradzs al-Iszfaháni arab író
100 éve született Mihai Beniuc román költő 
80 éve született Tarisznyás Márton történész

21 -  120 éve született Berend Miklósné írónő
120 éve ha lt meg Petre Ispirescu rom án író

22 -  130 éve született Ady Endre
23 -  70 éve született Murádin Jenő művészettörténész
24 -  410 éve halt meg Enyedi György író
25 -  120 éve halt meg Johann Jakob Bachofen svájci történész
26 -  150 éve ha lt meg Joseph Eichendorff német író

235 éve ha lt meg Lázár János író
27 — 35 éve h a lt meg Victor Eftim iu rom án költő
28 — 250 éve született W illiam Blake angol költő

100 éve született Alberto Moravia olasz író
29 -  70 éve született Gál Sándor szlovákiai magyar író

100 éve halt meg Stanislaw Wyspianski lengyel író
30 -  70 éve ha lt meg Bitay Á rpád történész

190 éve született Theodor Mommsen német történész 
340 éve született Jonathan  Swift angol író

F rédéric Chopin
VÍZSZINTES

1. Frédéric Francois Chopin 
(1809-1849) lengyel származású 
francia zeneszerző etűdje. 11. Ar
rafelé! 12. Konstanca ókori neve.
13. Tálca, angolul. 14. Dél-kore
ai politikus, tábornok. 16. Tisz
telt címzett, röviden. 198. ... meg 
a cérna (népmese). 19. Ritka női 
név. 20. Emese beceneve. 22. An
tik  római aprópénz. 23. Angol 
mérföld. 24. Lear király egyik 
leánya. 26. Zalai község. 27. El
viselés, toleráns. 29. A kálcium 
vegyjele. 30. Páratlanul beönt! 
32. Tíz, angolul. 32. Aroma. 33. 
Mesterien látványos. 35. Vissza: 
páratlan, angolul. 36. Rántás ka- 
varása. 37. ... Gynt, Grieg zene
műve. 38. Fél zulu! 39. íj húrját 
kifeszítő. 40. Pohár teljes ta r ta l
m át bekortyoló. 41. Áraszt. 43. 
Zergefej! 44. Törtrész. 45. Meleg

évszak. 47. Fagylaltot fogyasztó.
49. Kínai hosszmérték.

FÜGGŐLEGES

1. Furcsa, nyakatekert. 2. É r
zékiség. 3. Attila névváltozata.
4. El. 5. Futómadár. 6. Előtag: 
kettő(s). 7. Az egekig magaszta
lás. 8. Üres lét! 9. Erika becene
ve. 10. Dél-afrikai tartomány. 
15. Hintőpor. 17. A tölgy rokoná
val benőtt terület. 20. Schmitt 
Pál az elnöke. 21. Teherán a 
fővárosa. 24. Pengetős hang
szeren előadott muzsika. 25. 
Ugyancsak. 27. Képzőművészeti 
alkotás. 28. Térben elterül. 30. 
Csecsemő. 32. Addsza! 33. Pas
cal, röviden. 34. Zavartan ádó! 
35. Üdítőmárka. 36. Egy keve
set alvó. 37. Kígyófajta. 38. Cho
pin zeneműve. 40. Fekete István 
gólya hőse. 42. Géppisztoly ta r
tozéka. 44. Méhlakás. 46. Hely
rag. 48. Párosán nyer!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 19. számában kö
zölt Claude Debussy című rejt
vény megfejtése: A boldog sziget; 
Pelléas és Mélisande.
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