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Albán dávájcsász
Az emberiség többször összezavarodott. A követ

kező üzenet valahogyan nem akart kapcsolódni az 
előzményhez. Jelen korunkban ezt a szellem szokta 
megkerülni, felhasználni, sokszor mint új elemtói, ak
kumulátortól, villámforrástól, ettől nyeri folytatólagos 
ragyogását. A jelenkor nemcsak összegezni tud, böl
csen (és türelmesen vagy türelmetlenül), hanem ked
veli a szellem műlesiklásait a paradoxonok lejtőin, 
között, alatt... Ilyesmit találtam, a mi korunkban oly 
gyakori, mint egy leejtett anyacsavar, szegecs. Avagy 
észrevétlenül mégis csiszolatlan gyémánt: „Aranyórát 
vettem. A becsüs megállapította, hogy nem arany. Az 
órás megállapította, hogy nem óra...”

Tehát az emberiség elkerülhetetlenül és módszere
sen, periodikusan összezavarja önmagát. Korunkban 
a profitszerzés érdekében úgy röpködnek az újabb 
márkanevek, mint az elmúlt tízezer évben az erdők 
falevelei. A falevelek még röpködnek ugyan, de már 
nem hajtanak annyi hasznot, mint régebb legalább 
a tájfestőknek. Elkerülhetetlen a múltra gondolni, 
mikor az embert elborítja a rendteremtő kedv. Arra 
gondol, hogy A Pál utcai fiúk bizonyára a rengeteg 
Gavroche utódai, azok pedig Tel Wilmos fiaitól szár
maznak, akik a tatárok ellen fegyverkező novgorodi 
fiúk leszármazottai, vagy Timur és csapatáé, esetleg 
a vereckei fiúké. De valaki folyton meg akarja zavar
ni ezek tisztázását. Hogy a nők legalább annyit szen
vedtek, ha leányok, ha családanyák voltak már Trójá
ban, aztán mi volt a nőkkel Rómában, és Róma után, 
hajnalban, és hajnal előtt, ahogy a nóta megpróbálja 
tisztázni. A nők Egerben és Krétán, Khioszban és Szi
cíliában, meg a Carmen-féle dohánygyárakban, a ká
véházakat, kuplerájokat és hadiipart kiszolgáló fronto
kon, mennyi Jeanne DArc!

„Te is fiam” — Cézárnak, tudjuk, mi jutott ki a 
brutusi hálából-szeretetből, tudjuk, hányán lázad
tak fel, fényképeztek, vagy pokolgépeztek cárjaik, 
szultánjaik ellen, most képzeljük el, hogy valaki ön- 
tudattúltengésben vagy az önzés öntudatlanságában 
egy rokonszenvtüntetésen magának Marxnak vagy 
Engelsnek vagy a jóságos Sztálinnak csuklójáról lop
ja le a karórát. Hírügynökségek vitatják, hogy vala
mi albán dávájcsász jött be az újonnan megint beálló 
emberiségzavarodottság pillanatában. Az se lenne cso
da, ha a legfőbb teremtmény magának az Úristennek 
a csuklójáról lopna le valamit. Hiszen legeslegfőbb egy 
kis mellékes magánhaszon, ezt az egészet, mikor már 
a gleccserek is bedobták a hófehér törülközőt, vala
hogy túl kell élni.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő  nyilván tartásában  a HELIKON katalógus-szám a 3012. 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek d íjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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BORSOS J. GYÖNGYI

Hegyes Agyar kelepcéje, 
avagy kinek címezték 
az ajánlott szappant?
„A kalózpostás megnézte a szap

panon a hableány képét és bólintott. 
Majd megfordította a szappant, lá tta  
a kulcsot és a hajót és megcsóválta a 
fejét.

-  Melyik a feladó? -  kérdezte fejcsó
válva. -  A kulcs küldi a szappant a 
hableánynak vagy a hajó?

A kapitány gondolkozott egy dara
big, majd zavartan  felelte.

-  Inkább a kulcs...
Ez term észetesen füllentés volt a ré 

széről, de csak azért füllentett, m ert 
most kalóz volt és úgy is kellett visel
kednie.

A kalózpostás tovább forgatta a 
szappant: nem nagyon tetszett neki.

-  Es h á th a  a hableány küldi a kulcs
nak? — kérdezte gyanakodva. -  Ez a 
szappan nincs becsületesen megcímez
ve!”1

Á ltalában szeretjük a becsülete
sen megcímzett dolgokat, m ert jelen
tősen megkönnyítik az életünket. A 
cím(ke), legyen szó ajánlott szappan
ról vagy irodalomról, hasznos jószág: 
sokat elárul arról, miféle szerzettel 
van dolgunk, és így leegyszerűsíti 
az ismerkedést, készségesen útbaiga
zít kategóriák és viszonyulás tek in
tetében. Nagyjából ezért szeretjük a 
pontosan megcímzett dolgokat: m ert 
egyértelm űek, így m egnyugtatóak és 
kényelmesek. Ezzel szemben, ha vala
mi nem egyértelmű, az nyugtalanít; 
csapdát szimatolunk, gyanítjuk, hogy 
tú l ak arn ak  já rn i az eszünkön, éber
ség szükségeltetik, ugrásra  kész szel
lem -  és éppen ettől válik olyan izgal
m assá a helyzet.

Az Egy bátor egér viszontagságai 
bővelkedik ilyen (és egyéb) jellegű iz
galm akban. I tt van m indjárt a fő kér
dés: kinek szól? Akik hajlam osak vol
ta k  csak az erőteljesen megmutatkozó 
kalandregény-paródiát látni, úgy gon
dolták, hogy a szappanhoz hasonlóan 
ez a könyv sincs becsületesen megcí
mezve. A felnőttek ugyanis roppant 
jól szórakoznak rajta, a gyerekek 
azonban nem igazán értik, mivel a 
parodisztikus jelleg nagym értékben 
elbizonytalanítja, töredezetté teszi 
a történetet, szinte ellehetetleníti a 
naiv módon való olvasást -  az igazi 
cím zettek tehát ilyenformán a felnőt
tek, a gyermekirodalmi köntös pedig 
csak álöltözet, ürügy. Ahhoz, hogy ezt 
a nézetet elfogadjuk, több szomorú,

2 --------------------------------

ám szerencsére igen kevéssé valószí
nű dolgot is feltételeznünk kellene a 
szerzőről: egyrészt, hogy nem tulajdo
níto tt jelentőséget a formának, amely
ben írt, m ásrészt, hogy nem törődött 
azzal, m iszerint ez az álca rászedi ép
pen azokat a gyanútlan, jóhiszemű ol
vasóit, akiknek irodalom iránti, k ri
tikai érzékenységében leginkább 
bízott2 -  a gyerekeket. H atalm as, kék
borítékos, gyermeki kíváncsiságot fel
csigázó titkos levelet csempészni az 
orruk elé, benne megfejthetetlen, fel
nőtteknek szóló rejtjeles üzenettel -  
valljuk be, komoly humoristához mél
ta tlan  rossz tréfa lenne.

Nem m arad más hátra , m int m ás
képp tenni fel a kérdést: lehet-e egy
szerre m indkettő címzett, szólhat- 
e valam i egyidejűleg felnőttekhez 
és gyerekekhez? Szám talan m ás pél
da m ellett a Bátor egér is bizonyítja, 
hogy egy mű felkínálhat egyszerre 
több érvényes olvasatot, sőt, néha ez 
teszi őt remekművé. Hogy éppen Ba
jor saját szavait használjuk fel orvul: 
„Az igazi alkotás az élethez hasonlít; 
m indenkinek jelent valam it.”3 Bajor 
Andor ugyan Swiftre és D antéra gon
dolt, am ikor ezt mondta, mi azonban 
nyugodtan gondolhatunk az Egy bá
tor egér viszontagságaira is, m ert az 
is egy ilyen értelem ben vett igazi alko
tás: m indenkinek jelent valam it, gye
reknek mást, felnőttnek mást, de m in
denképpen kettős kóddal működik, 
és csak azért, m ert a különböző lá tás
módok szám ára más m utatkozik meg, 
egyikről sem kell feltételeznünk, hogy 
rosszul látna. Legfeljebb azt, hogy k is
sé messze kerültek  egymástól.

A műfaj tehát, a felnőttek kategó
riái felől nézve, kalandregény-paró
dia, amely Cincogó Felícián rendkí
vüli viszontagságait meséli el bátor 
egerünk lakó társának  tolmácsolásá
ban. Az illető fényes és hegyes agya
rával veselkedett neki a feladatnak, 
Felícián szerint nem tú l sok siker
rel, ő legalábbis nem így képzelte el 
a kivilág-likat, am in keresztül belát
hatunk  kalandjaiba. Felícián elége
detlensége ellenére mi nagyon is jól 
látjuk a keletkezett lyukakat, a hajó-, 
medve- vagy hableány alakú üresjára
tokat. Hegyes Agyar fáradhatatlan  a 
szurkapiszkában. Kíméletlenül agyar
végre tűz minden sztereotípiát, gyen
gélkedő hajlamot, erőtlen alakzatot, 
vérszegény műfaji konvenciót. Ezer

Bajor Andor, Nagy Imre rajza

furfanggal fordítja ki a műfajt önma
ga karikatúrájává. A kifordítás nem 
feltétlenül a műfajnak szól, sokkal in
kább a friss szellemet nélkülöző, csak 
előre gyárto tt klisékből építkező, szin
te m atem atikai pontossággal kiszá
mítható, unalm assá posványosodó al
kotások ellen.

A rossz kalandregény k ísértete új
ra  és újra felbukkan, m int holdfé
nyes estéken a kapitány rendületlen 
hősiessége a tenger hullámaiból. He
gyes Agyar műfajba illő elszántság
gal áll e rém alak elé, édes anyanyel
vűnket öltögeti rá, torz tükörként 
növeli valószerűtlenné, így nevetsé
gessé hibáit, a kiüresedett, sem atikus 
megoldásokat. Felvonulnak a kötelező 
szereplők, elemek: kalózok, indiánok, 
krokodilusok, hajótörés, sarkvidék, 
rettenetes indiai tengeribetegség, a 
feszültséget mindvégig fenntartó  Ti
tok; há tuk  mögött nyelvi eszközök 
sora m utat szam árfület. Állandóan 
és több szinten visszatérnek funkció 
nélküli ismétlések, amelyek éppen 
ettől lesznek funkcionálisak; m aka
csul megsokszorozódnak szókapcso
latok, mondatok, gesztusok, helyzetek 
és vára tlannak  nem mondható v á ra t
lan  fordulatok. Hőseink bundájához 
állandó jelzők nőttek hozzá: a bátor 
Felícián, az élesszemű kormányos, a 
jó és bölcs Pennarágó Boldizsár. Kény
szeresen ugyanolyan pózokba m ere
vedve jelennek meg: a többszörösen 
elveszettnek hit, de mindig újra meg
került hajóskapitány gondterhelt arc
cal já r  fel-alá és pipázik; Cinigin ka 
pitány a messzeségbe réved, m int aki 
komor titkot őriz. Egyáltalán, az olva
só szám ára m egnyugtatóan egyértel
műen viselkedik általában  minden és 
mindenki: a skorpió gonoszul és m ér
gesen leskelődik, a krokodil nyüzsög 
és lárm ázik, a vészkandúrok durvák,
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az indiánok ádázul fürkésznek, a ka
lózok gorombák és rendetlenkednek -  
és ez a neveletlen ember -  és álla tse
reglet egyúttal kitűnő' alkalom arra , 
hogy a didaktikus jelleg is kibontakoz
zon, például hogy hősünk felidézhes
se és kifejthesse az illendő viselkedés 
alapelveit, és hálatelt szívvel gondol
hasson öreg mesterére, aki mindezt 
kobakjába verte hurkacövekkel.

Hogy mindenki szám ára világos 
legyen, m iszerint az író nem kénye- 
kedve, hanem  a műfaj jól bevált, úgy
szólván kötelező szabályai szerint űzi 
egyik megpróbáltatásból a m ásikba 
vakmerő hősét, Hegyes Agyar az ős
m inta felé m utató jelzőtáblákat is ál
lít az utunkba: „...ebben a p illanat
ban, am int a tengeren ilyen békés 
beszélgetések alkalm ával történni 
szokott, egyszerre csak: reccs, ropp! 
u tána  pedig: ripp, ropp, reccs! közé
pen kettévált a hajó.”4 Az események 
komolyságát végig szabályosságra gri
maszoló szabályosságok, logikai buk
fencek bontják meg: „Felícián prüsz
kölve úszott a rettenetes vízben, 
amely folyton folyvást nemcsak elnye
léssel fenyegette, hanem  alaposan át 
is áz ta tta  szürke bundáját.”5 Hasonló
képpen karikírozza a sablonokba va
ló belefeledkezést, amely a történetet 
következetlenné teszi, így elhiteltele- 
níti: „Az elveszettnek h itt hajóskapi
tány egy kisebb m éretű ágyúval lövöl
dözött, amelyről nem is lehet tudni, 
hogyan és mikor került a kapitány b ir
tokába.”6

A Bátor egér humora nemcsak ezek
ből a fricskákból fakad, hanem  abból 
is, ahogyan a szerző nyelvvel játszik. 
A nyelvvel legfeljebb csak hivatássze
rűen  szoktunk bajlódni, a hétközna
pokban azt gondoljuk, hogy valam i 
eleve létező, magától értetődő -  ha 
egyáltalán gondolkozunk rajta. In
kább csak m egtanuljuk és használjuk 
-  praktikus, egyértelmű, kényelme
sen süppedős fotel: biztonságosan be- 
levackoljuk m agunkat, aztán  többet 
nem gondolunk vele. Hegyes Agyar 
azonban nem nyugszik bele a süppe
désbe, hanem  expedíciós elhivatott
sággal időről időre kikel a puha ka
rosszékből, hogy alaposan szemügyre 
vegye. Nem éri be azzal, hogy kipel
lengérezi az üres szólamokat, szóvirá
gokat -  a nyelv lezártságát, magától 
értetődő voltát függeszti fel. A nyelvi 
epifániák, szójátékok sziporkái m in
den mondatban ott sisteregnek; rá 
játszik  a többértelműségre, gram m a
tikai egybeesésekre, asszociációkra, 
felfedező u tak at indít a közeli jelen
tés- és hómezőkre, ismeretlen fűszer- 
szigetekre, melyek mindvégig az or
ru n k  előtt voltak, rácsodálkoztat az 
otthonosan megszokottra, egy villa
nással megmutatja a természetesben 
a konstrukciót. Kimozdítja a konven

ciókat és ezt a felnőtt hum orként kó
dolja, m ert ezek a konvenciók szám á
ra  abszolút érvényűek és furcsa őket 
kifordítva, elidegenítve látni. Egy gye
rek azonban még csak most ismerke
dik velük, és ösztönszerűen szétszedi 
őket -  akárcsak  az indiánok Felícián 
repülőgépét - ,  hogy lássa, mi van be
lül. Szétszedi, aztán  összerakja és 
használja, egy olyan sajátos, de na
gyon is következetes logika szerint, 
amely m egadhatja a kulcsot a gyerek
nézetből való, naiv olvasathoz is. Ez 
a logika nem tekinti képtelenségnek, 
hogy a beteg Felícián egy konkrét ágy
nak  esett, hogy a készülő v ihar egy
szer csak elkészül, hogy a vőlegény 
párja a vőlegényné, hogy üthet a meg
menekülés negyedórája, és ha létezik 
jégmező, létezhet jégliget is. Ugyanez 
kiterjeszthető a történések logikájára 
is. Az egész tulajdonképpen könnyen 
já tékká alakítható: játsszuk azt, hogy 
világkörüli ú tra  megyek, hogy felfe
dezek valam it, já tsszunk kalózosdit, 
indiánosdit, ... így a történet m ár b á r
milyen képtelen lehet, bárm i bármivé 
átalaku lhat, m ert ez egy m ás világ, 
amelyet mesékből, kalandos történe
tekből és saját életviláguk tapaszta
lataiból, viszonyaiból gyúrtak  össze. 
Ebben a világban más szabályok érvé
nyesek: Felíciánra nézve valóban nem 
az elsüllyedés, hanem  az elázott bun
da jelenthet veszélyt, ahogy az indián 
hóhér is k ikaphat otthon, m ert nem vi
gyázott a ruhájára, és persze a kaló
zokról is el tudjuk képzelni, hogy javí
tan i ak a rtak  kézimunkából. Ha néha, 
fél lábbal a mesében, fél lábbal a való
ságban állva, kiesnek a szerepükből, 
az se baj, m ert bár az indiánok ádázul 
fürkésznek, a kalózok pedig gorom
bák, azért akadhat közöttük álm atag 
őrszem és készséges kalóz. Azonkívül, 
honnan is lehetne tudni pontosan, mi
re való az árbockosár, mitől Húsvét- 
szigetek a Húsvét-szigetek és hol kell 
ku tatn i az atomot?

Persze, van itt még egy kelepce. A 
felnőttesdit játszó gyerek a körülötte 
látható m intákat másolja, így a játék  
néha komoly tanulságokkal szolgál
hat a felnőtt számára: görbe tükör
ként szembesíti őt saját gesztusaival, 
viselkedésével. Csúfondáros szólam
ban hallgathatja  vissza, milyen ham i
san csengenek moralizáló célzattal, 
de minden meggyőződés nélkül han- 
gozatott frázisai; ez a hang hol jólne- 
veltségre, hol szorgos tanu lásra  int, 
hol meg azt mondja: a könyv a legjobb 
barátunk. Nem, semmiképpen sem ál
lítható, hogy a szerző eljátszotta volna 
a megelőlegezett gyermeki bizalmat; 
sokkal inkább a tudálékos felnőtt elbi
zakodottságát já tszotta  ki, az önhittsé
get, amellyel biztosan állítja, hogy az 
élet kritikus p illanataiban segít a Du
na legnagyobb mellékfolyója, a szorzó-

EGYED EMESE  
B ú c s ú z ta tó

Az vagy-e hát, te víz és tűz között 
született, felnó'tt, bú s öröm között 
ringatott, ringó nádhoz kötözött, 
ki sírt hajnal és alkonyat között, 
napszállat és pirkadatok között, 
kérdezett titkot tiltások között, 
maradt a tisztaszívűek között?

És álmaidhoz van-e még közöd, 
félreértések, lángnyelvek között, 
e bábeli és szent nyelvek között, 
láthatatlan és torz képek között, 
sziréndalok foszlányai között, 
tekintélyek vasrácsai között?

O, drága, drága, fénybe öltözött 
gyermekem, lelkem tengerég között, 
tudod, hogy óvtalak könnyek között, 

már továbbadlak, gyöngy, kezem között 
melengetett áradó hangközök,

már elengedlek, jövendőm, szívem, 
így megtarthatlak, vallom és hiszem.

Kós Károly rajza

tábla és a hárm asszabály, életmentő 
lehet a jelesre elkészített rajz és kézi
m unka házi feladat, de legfőképpen 
az, ha az ember felidézi az iskolában 
hallott mesék tanulságait. M ert az iro
dalom m ár csak ilyen tanulságos.

(Bajor Andor: Egy bátor egér vi
szontagságai)

Jegyzetek
1 Bajor Andor: Egy bátor egér viszon

tagságai, Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest 
1967, 75. o.

2 A humor méltóságáról. Beszélgetés 
Ablonczy Lászlóval (1979), in: Betűvetők 
becsülete, Gloria Kiadó -  Kriterion Könyv
kiadó, 1996, 22. o.

3 Bajor Andor: Érteni, de hogyan? 
(1976), in: Betűvetők becsülete, Gloria Ki
adó -  Kriterion Könyvkiadó 1996, 141. o.

4 Bajor Andor: Egy bátor egér viszon
tagságai, Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest 
1967, 8. o.

5 Uo.
6 Uo. 20. o.

3



HELIKON

JANCSÓ MIKLÓS

A kényelmetlen
Hős
-  gondolatok a Hősről -
A Hős -  legyen bárki, fiú, leány, asszony, 

férfi, aki erre a Szerepre vállalkozott (ne
tán született) — egy idő után kényelmet
lenné, terhessé válik — elsősorban barátai, 
munkatársai, jó ismerősei számára.

Mikor a Hős elkezdi a hőstetteit, mint 
első megnyilvánulási formáit hősiességé
nek -  még szimpatikus. Kimond igazságo
kat helyettünk, bátor helyettünk, kockára 
teszi állását -  életét — helyettünk, értünk. 
Harcol, küzd jó és tisztességes ügyért (mint 
teszik azt a Hősök általában) -  mi többi
ek titokban tapsolunk neki (nyiltan nem 
tesszük, egyrészt, mert félünk, másrészt a 
tapsolás már állásfoglalás, amolyan fél-hő
si gesztus lenne, amitől Isten óvjon minden 
falmelléki egzisztenciát élő-félő-féltő pol
gárt, nemtől, nemzetiségtől és munkahely
től függetlenül).

A Hős munkálkodása közben -  és ezt föl
tétlenül el kell ismernünk -  dicsfénybe ke
rül. Sajtó, média többnyire róla, ha nem is 
érte beszél. Számunkra, eredményt leső, né
ma kibícek számára lassan kezd kialakul
ni -  ideiglenes jelleggel ugyan -  az egyre 
zavaróbb helyzet: lám, bátran, véleményt 
vállalóan is lehet élni, hiszen ímé, a szóki
mondónak nincs semmi baja, sőt, lányok, 
asszonyok lelkesednek érte színrelépése
kor kendőt lobogtatnak feléje bepárásodott 
tekintettel, a férfiak (egy része távoli vá
rosból vagy még távolibb érdekszférákból) 
ünnepük őt, nyilatkoznak mellette stb. (per
sze csak akkor, ha ezzel nem kockáztatják 
egzisztenciájukat).

A helyzet — a Hős népszerűségének növe
kedése arányában — egyre kínosabbá válik 
számunkra, mint a Hős közvetlen környeze
tében élők számára: arról kell hallgassunk, 
néma szemlélői az eseményeknek, azt kell 
nap mint nap visszanyelnünk mi, óvatosak 
(magatartásunk nem meríti ki a gyávaság 
fogalmát!), amit a bennünk csírában szök
kenő jóérzés, bátorság-zsenge legszíveseb
ben kimondatna: éljen a Hős! Brávó neki!

Ez idő alatt természetesen a Hős ellensé
gei (akik — ismerjük be -  kicsit a mi ellensé
geink is) -  nem tétlenkednek: bebizonyítják 
Hősről, hogy...

Azaz tételezzük föl, hogy még nem bizo
nyítanak rá semmit a Hősre, született szél
sőséges, nacionalista, fasiszta, hazug fráter, 
antimulti, revizionista stb.), hanem egysze
rűen elveszítik a csatát. Győz hát a Hó's, iga
zával együtt. (Mint a népmesékben) És lesz 
hurrá, lesz éljen, lesz részünkről „én is már 
rég ugyanezt mondtam” és hasonlók. Ehhez 
a győzelemhez többnyire megfelelő történel
mi helyzet kell: forradalom, rendszerváltás 
vagy kicsiben: zsarnok igazgató stb.

Mi is, a hallgatás-behódolás eleddig néma 
bajnokai, azonnal bátrak leszünk. Hősebbek 
leszünk a Hősnél. Mi leszünk a „még hősib
bek”. Vagy a „legesleghősibbek”. Ha egyál
talán létezik ilyen fogalom. Ha nem, imé 
megszületett most általunk. (Általános je
lenség, hogy forradalom után sokkal több a 
hős, mint forradalom alatt. Forradalom előtt 
pláné hiánycikk az említett embertípus. Ha 
mégis létezik, lakhelye: börtön).

A Hős győzelme mámorában mi, 
körésereglettek sietve bebizonyítjuk -  
mindenekelőtt önmagunknak (ez a leg
könnyebb) -, hogy mi már csecsemő kor
tól ellenállók voltunk. Titokban pedig 
szemrehányunk magunknak, miért nem 
szagoltuk ki, hogy Hős győzelem előtt áll, 
miért nem csatlakoztunk időben Hős mel
lé, még a győzelme előtt bár egy nappal, 
egy órával bár, ugyanis akkor most nem 
csak állásmaradék-reményben cikkezhet
nénk, helyezkednénk-könyökölhetnénk bele 
az új értékrendbe, hanem jó nagy stallumo- 
kért tülekedhetnénk, élvonalból. Sokkal na
gyobb eredménnyel.

De tételezzük fel, hogy a Hős nem lesz 
győztes a küzdelemben (Ez a gyakoribb vál
tozat). Elbukik, ahogy tankönyvekben szo
kás fogalmazni. Kirúgják munkahelyéről. 
Ellenségei tovább is rágalmazzák (minden 
gyilkos indulat sietve megkeresi a maga 
morális igazságlátszatát), mi pedig, bará
tai, boldog elégtétellel bújunk esténként 
ágyunkba, a méregdrága gáztól és hitvesi 
langytól felmelegítettbe, hogy lám, mi bez
zeg bölcsek voltunk, nem avatkoztunk bele 
a dolgok állásába, mert szél ellen ugye nem 
lehet, minek ugrálni etc.)

Hős azonban elkövet egy durva, környe
zetére bántó tapintatlanságot: ahelyett, 
hogy nyíltan szembeköpné magát sűrű me- 
akulpázások közepette, ahelyett, hogy be
ismerné fennszóval és bűnbánó lélekkel, 
miszerint tévedett, a helyett, hogy vissza
sompolyogna a hatalom, állás-biztonság 
nyújtotta boldog létkeretbe, vagyis közénk, 
-  tovább küzd. A maga és a mi igazunkért. 
Sajtóban, médiában, agorán.

Miből kifolyólagosan még inkább és na
gyon kellemetlenné válik. Számunkra is, 
akik a lojalitás magunkra húzott mezé
ben sütjük-pirítjuk-főzdegéljük, tesszük- 
vesszük mócsingos lét-porciónkat.

Hősről most már sokan beszélnek, 
mert Hős azért Hős, hogy ne hagyja elve
it: felhasználja egyetlen fegyverét, védő
pajzsát, a nagynyilvánosságot. Mi pedig, 
hallgatók, tovább hallgatunk. Pirulunk 
is néha. A helyzet végsőkig kiéleződik. És 
ekkor mi, bölcs félreállok, mert tudjuk, el
kerülhetetlenné vállt már a megszólalás, 
kitaláljuk-kitálaljuk magunk védelmé
re és igazságára, hogy Hős -  nem is Hős. 
(Minket sem kell félteni, nem most száll
tunk le a falvédőről). Csupán izgága szél
sőséges, nincs is neki diplomáciai érzéke, 
így nem lehet viszonyulni sorsmeghatá
rozó kérdésekhez, ahogy ő teszi, aki, ha 
bírál, belecsinál saját fészkébe, amit egy 
jobb ízlésű madár sem tesz és különben is. 
És döntünk egy nagyot az elkényesedett 
helyzetben, mint Fórum.

Elhatárolódunk Hőstől.
Bátran. A nagynyilvánosság előtt.
Mert adott szinten a gyávasághoz is kell 

bátorság.
Kialakul, kialakítunk egy olyan helyze

tet Hős körül, egy olyan légüres teret, ami
ből egyetlen út vezet csak ki számára: a ha
lál.

A hősnek tehát -  minek szépítsem a 
dolgát -  el kell pusztulnia. Ezt akarják 
ellenségei.Ezt követeli az élettragédia dra
maturgiai elvárása is, a szereplogika, hi
szen a hős, ha nem hal meg, nem lesz hős, 
a tragédia pedig nem lesz tragédia, csupán 
komédia. Vagy színmű. Langyos, semmit
mondó befejezéssel. Tanulság és katarzis 
híjával. Amit, halál -  kilátás nélkül -  érde
mes sem lett volna elkezdeni.

A Hős pusztulásába természetesen 
besegítünk mi is, egykori barátai, nem 
csak ellenségei. Leírjuk, agyonhallgatjuk, 
szétnyilatkozzuk a Hőst, aki néma halottja 
lesz a felzaklatott közakaratnak.

Az igazi, a bölcs Hős előre tudja mindezt. 
Éppen ezért elveihez hűen, következetesen 
fogja magát és -  mi mást tehetne? -  meg
hal az ügyért. (Van rá példa bőven az 
egyház- és világtörténelemben). Hogy a 
halálnak milyen formáját válassza, abba 
nem szólunk bele. Sem mi, sem az ellensé
gei. Csak az eredményhez ragaszkodunk. 
Ha szerencséje van, csatamezőn, barikádon 
fejezi be életét.

És akkor végre csend lesz, nyugalom 
lesz, nem furdal a lelkiismeret senki kibi- 
cet, falmelléki drukkert, netán jóérzésű 
szemlélőt stb... Hős ellenségei is sietve el
hallgatnak, mintha mi sem történt volna, 
hiszen amiről nem beszélünk, beszélnek, 
az nem is létezik.

De hogy megnyugtassam a halálhírtől 
netán elszomorodott olvasót, ünnepé
lyesen kijelentem: a Hős fel fog támad
ni. Igen, feltámad a Hős mítoszainkban, 
tankönyveinkben, hideg téli esték tűzmel- 
letti meséiben, meg nem írt végrendelete
inkben.

Mert a Hőseinket még holtukban is ki
használjuk: gyermekeinkre, unokáinkra 
testáljuk őket. Életüket példaként említ
jük nekik, szavaikat idézzük, irigyeljük 
őket stb.

Ja, hogy el ne felejtsem: idővel szobrot is 
emelünk nekik. Lehetőleg bronzból. Ez na
gyon fontos. Elvégre kellék is kell a komédi
ánkhoz. Minél fényesebb, annál jobb.

Persze, előfordulhat még egy Hős-vari
áció: Hős morálisan győz, gyakorlatilag 
veszít. Egzisztenciális gondokkal küzd. 
Nyomorog. (Miközben esze ágában sincs 
felkötni magát, vonat elé ugrani stb.) A leg- 
pofátlanabb magatartásformát választja, 
amit csak Hős ki tud találni: velünk marad 
(nem költözik ki más országba), naponta ta
lálkozunk vele, látjuk, ahogy felemelt fejjel 
jár köztünk, kopott ruhában, korgó gyomor
ral de egyenes testtartással. Hogy megszé
gyenítsen. 0  lesz a mi élő lelkiismeretünk. 
Mi pedig ilyenkor lesütjük tekintetün
ket. Mérgünkben, netán lelkiismeretünk 
dadogására. Zavartan fogadjuk Hős 
előreköszönését, majd sietve eltűnünk kö
zeléből. Hja, a havi fixhez egy kis múló ké
nyelmetlenség is jár. Benne van a Béke és a 
Demokráciapakliban.

Hős tehát él, él, él és észre sem veszi, 
hogy „túlélte önmagát”. Túlélte saját igaz
ságát, ami már lassacskán senkit sem ér
dekel. Eljátssza a kortársak és azok utóda
inak jóindulatát. Az utókor ugyanis jobban 
értékeli a hősi halált, mint a hősietlen éle
tet. A halál teátrálisabb.

Következésképpen a Hős, ha már hősi 
életet választott — szereplogikája értelmé
ben -  és ezt szívből és jóindulattal tanácsol
juk neki -  hősi halállal fejezze be Hős alakí
tását. Minél előbb, annál jobb.

Különben, mint már volt szerencsém írá
som elején jelezni, kényelmetlenné, terhes
sé válik környezete, elsősorban közeli ba
rátai, munkatársai, elvbarátai számára, 
miközben, ha nem is szándékosan, ránk há
rítja azt a törvényszerűen bekövetkező vég
zetfeladatot, melynek értelmében mi kell őt 
elpusztítanunk. Amit természetesen megte
szünk sajátos belső logikánk és szerepköve
telményünk értelmében.
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SAS PÉTER

Kolozsvár ábrázolása 
Grandpierre Emil alias Nagy Péter 
80 éves lírai városkalauzában
1926-ban jelent meg a berlini 

Ludwig Voggenreiter kiadó m agyar 
osztályának gondozásában Nagy Pé
ter: 0, kedves Kolozsvár! című, múlt- 
és hangulatidéző könyve. Ezeknek 
a jelzőknek nagy jelentőséget kell 
tulajdonítani, m ert a szerző szinte 
teljesíthetetlennek tűnő feladatra vál
lalkozott.

Volt, aki egy ilyen jellegű törekvést 
az eleve lehetetlen célok közé sorol
ta. „A felvidéki író m indig boldogan, 
büszkén m agyarázta szűkebb hazá
ja  városainak szépségeit, sajátossága
it. De Váradról és Kolozsvárról legen
dákat küldtek szét a világba az írók, 
ak ik  ott születtek, vagy onnan sza
kad tak  el. K ünn a világban, Pesten, 
m agyar vidéken nem találkoztam  so
ha olyan forró vallomásokkal, m int 
ahogy a váradiak tud tak  beszélni 
szülő- vagy nevelővárosukról. Kolozs
várról nem is beszéltek, nem is ma
gyaráztak, csak legyintettek, csügged
ten, ahogy a színvaknak hasztalan  
m agyaráz az ember, úgysem tudja sze
gény, milyen a zöld vagy kék szín... 
„Nem ismeri Kolozsvárt” -  mondták 
lehangoltan. S másról beszéltek, m ert 
Kolozsvárt ismerni kell, nem lehet 
m egm agyarázni” -  ír ta  a beavatottak 
magabiztosságával K assa nagybetűs 
Polgára, M árai Sándor.

A kincses város m egm agyarázásá
hoz a szerzőn kívül két művész is se
gítségül ajánlkozott, az előszót író 
Reményik Sándora szavak, és az il
lusztrációkat rajzoló Tóth István, a vo
nalak  művésze.

A prózájában is líraian  fogalmazó 
költőfejedelem előszavában felteszi, 
majd m indjárt meg is válaszolja kérdé
sét: „Mi hát a jelentősége ennek a kis 
könyvnek? Az, hogy élő, zengő emlék
követ, muzsikáló szobrot állít egy vá
rosnak. Ezt a követ keserű és fáradt 
szívvel sírkőnek is kifaraghatta vol
na mestere. Mégis úgy faragta, hogy 
győzedelmi jel, istenszobrot hordo
zó obeliszk lett belőle. Ismerősöknek 
és barátoknak boldog magukraisme- 
rés, idegeneknek is megható sejtelem, 
közömbösöknek is titokzatos szimbó
lum.” Szinte valamennyi, kisebb-na- 
gyobb földrajzi tájegységhez tá rsu lhat 
egy, csak a rra  jellemző, az értelemmel, 
sőt, nem feltétlenül csak az értelem
mel, hanem  a lélekkel megismerhető 
fogalom, a genius loci, a hely szelleme. 
Ez a szellem, ez a szellemiség erdélyi 
városunk esetében évszázadok alatt 
megerősödött, kiteljesedett hatalom

mal rendelkezik, amely képes a maga 
-képéhez és hasonlatosságához formál
ni mindazokat, akik túl közel kerülnek 
félelmetes erejű, lelki metamorfózist ki
váltó varázserejéhez. „Járd  be így fi
gyelmesen az egész várost. Mindenütt 
megkapod a lelkét, ami letörölhetetlen 
jegye. Ez a lélek a te lelked. Veled hal, 
vagy veled él” -  írja a kötet szerzője. 
Erdély fővárosának mindenkori polgá
raiban élő vagy haló -  lelkét kívánják 
megidézni Nagy Péter írásai, amelyek
ből -  Reményik Sándor megfogalmazá
sában -  „Egy város, Kolozsvár lelke 
bontakozik ki belőlük, az a különös lé
lek, mely egy-két évtized alatt magáé
vá, szellemi szülöttjévé tudja tenni azt 
is, kinek bölcsője más tájon ringott.” 
Szavai igazságtartalm áról könnyen 
meggyőződhetünk, ha azokra a sze
mélyiségekre gondolunk, akiknek -  
annak  ellenére, hogy bölcsőjük nem 
a „Szamos-parti A thénéban ringott
-  élete, m unkássága elválaszthatatla
nul összeforrott Kolozsvárral: Bródy 
Sándor és fia, Hunyady Sándor, akiket 
irodalmi és családi szálak fűztek a vá
roshoz; Aprily Lajos és Kuncz Aladár, 
az Ellenzék irodalmi rovatának majd, 
az Erdélyi Helikonnak a szerkesztői; 
Kós Károly, az Erdélyi Szépmíves Céh 
könyvkiadó egyik alapítója; Tamási 
Áron, akinek ez a város a Lélekindu- 
lást jelentette; Szabédi László, a Bo
lyai Egyetem tragikus sorsú professzo
ra; Cs. Szabó László, aki gyermekkori 
élményeiből élete végéig merítkezett, 
Dsida Jenő, akinek arca „romló földi 
m ását” a Házsongárdi temető egyik 
kriptája rejti, s még hosszan lehetne 
folytatni a szóba jöhető nevek felsoro
lását.

Kolozsvár m egm agyarázásának -  
m int olvashattuk -  M árai szerint lehe
tetlen feladatára még csak nem is egy 
literátor vállakozott. A Nagy Péter 
név csak szellemes írói csinálmány, 
viselője családi nevét lefordítva alkot
ta  meg, az anyakönyvek tanúsága sze
rin t Grandpierre Emil rejtőzik mögöt
te. Első hallásra  a népszerű m agyar 
novellistára, regényíróra, K[olozsvári] 
Grandpierre Em ilre gondolhatnánk. 
Nem róla, hanem  édesapjáról van szó, 
akinek egykoron sokkal „prózaibb” 
foglalkozása volt.

Családi neve sejteti, hogy ősei Nyu
gatról jöhettek a mindenkor befoga
dó, vendégszerető Erdélybe. Nagyapja
— Charles Grandpierre -  régi francia 
hugenotta család sarjaként Svájcból 
telepedett át Kolozsvárra, ahol nyelv

tfid u tcza i U irorufkapiz .

tudásából élt, házitanítóként a francia 
és a német nyelv ismereteibe vezette 
be a többnyire arisztokrata nebulókat, 
írónk édesapja nem folytatta a meg
állapodott társadalm i rangot nyújtó 
nyelvmesterséget, igazi rebellis lett, 
részese az 1848-49-es magyar, majd 
az olasz szabadságharcnak. Jól meg
érdemelt kufsteini várfogságából meg
szökve hazatért Kolozsvárra. Három 
fiának egyike, Dr. Grandpierre Emil 
-jo g i diplomával a zsebében -  igazság
ügyi szolgálatba lépett.

A kolozsvári törvényszék bírája lett, 
majd 1918-ban a főispáni teendők ellá
tásával is megbízott kormánybiztossá 
nevezte ki a belügyminiszter. A sors
fordító történelm i változás u tán  be
kapcsolódott az erdélyi m agyarság po
litikai érdekképviseletébe, a M agyar 
Szövetség alelnökének választották 
meg. 1925 őszén, ötvenévesen repat
riált, Budapesten közigazgatási bíró
ként dolgozott.

Az O, kedves Kolozsvár címet 
viselő emlékfüzért bizonyára a 
csillapíthatatlan honvágy, a k in
cses város irán ti nosztalgia szülte. 
Szépírói hajlam a megcsillogtatásá- 
val nem okozott különösebb meglepe
tést, cikkei, elbeszélései m ár könyvét 
megelőzően is jelentek meg az Ellen
zék napilapban, annak  nap tárában  és 
a Pásztortűz folyóiratban, amely foly
tatásokban közölte A  föld és a gyer
mek című regényét. Kolozsvár-köte- 
te k iadásának évében a M agyar Nép 
Könyvtára 17. szám aként Három egy- 
felvonásos címen színdarabjait is ol
vashatták . A későbbiekben még két 
regénye hagyta el a nyomdát, melyek

» » >  fo lyta tás a 6. oldalon
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> » »  fo lyta tás az 5. oldalról 
történelm i hátteréü l ugyancsak ked
ves városa szolgált: A  szamosparti 
ház (Kolozsvár 1927) és A  főtéri nagy 
ház (Kolozsvár 1933).

Egy törvényszéki bíróról vagy egy 
politikusról nehéz elhinni, hogy való
ban létezik irodalmi vénája, mi több, 
érzéke a lite ra tú ra  iránt. Személyé
ben a Pásztortűz irodalmi, művésze
ti és társadalom politikai folyóirat és 
a Magyar Nép képes hetilap egyik 
alapítója rejtőzködik. Só't, ahogyan 
Reményik Sándor a róla szóló nekro
lógjában ki is emelte, a Pásztortűz 
elnevezés -  „benne a Toldi-motívum 
dereng vigasztalón” -  Grandpierre 
Em iltől szárm azott. H ivatásszerű 
író fia -  K. Grandpierre Emil -  véle
ménye u tán  nem sok jóra szám ítha
tunk. Önéletrajzi jellegű regényeiben 
Tegnap (Hp. 1942) és Szabadság  (Bp. 
1945) — ilyen jellemzéseket olvasha
tu n k  apjáról: „ez a mogorva, barátság
ta lan  em ber”, „a többnyire komor és 
nyomott kedélyű táblái elnök”, a „min
dig komor, hallgatag ember”. Ilyen 
emberábrázolás u tán  a bíró úrtól -  s 
ki ism erhetné jobban gyermekénél -  
emelkedett hangú, érzelmektől fűtött 
sorokat ne is reméljünk. Reményik 
Sándor búcsúztató szavai azonban 
mégiscsak némi reménységgel tölthet
nek el: „Aki őt valaha hallgatni [ki
emelés tőlem S. R] h a llo tta , s nem 
volt elfogult, meg kellett éreznie, hogy 
a hallgatás mögött, m int kovácsmű
helyben pöröly a la tt születnek term é
keny gondolatok, hogy lassanként va
lósra váltva, előre toljanak másokat, 
embereket, igazságokat, életformákat, 
kibontakozó pályákat, felbukkanó új 
u tak a t -  míg a tragikus kezdet em
bere a háttérben és a homályban m a
rad... Benne láttam  itteni életünknek 
egyetlen kőszikláját...”

Grandpierre Emil -  Nagy Péter, 
a „kőszikla” bizonyára mindig ellá
gyult, amikor a budai várbeli, Úri 
utcai lakásán  felidéződtek, megjelen
tek előtte kedves városának épületei, 
hangjai, színei -  egész hangulata - , 
a kényszerűségből elhagyott Kolozs
vár varázslatos arca. Nem száraz 
történelemkönyvet, nem históriai h i
telességű, évszámokban és adatokban 
agyonzsúfolt, idegen kifejezésektől 
hemzsegő, olvashatatlanul tudomá
nyos monográfiát állított össze. K iír
ta  magából mindazt, ami felzaklatta 
nyugalm át, am i hiányzott a lelkének, 
am i örök emlékezésre ítélte: „A régi 
Kolozsvárról adott képek különben 
nem ta r ta n a k  igényt a történelm i h i
telességre. Egyszerűen egy kolozsvári 
szárm azású és Kolozsvárt élt polgár 
mondja el a város külső képéről azo
k a t a dolgokat, amelyeket hagyomány
ként á tvett s részben ő m aga átélt. De 
ta lán  így is bennük van a város h an 

gulata  és belső képe, s így ta lán  meg 
lehet érezni általuk a régi, egyszerű, 
kisvárosi, boldog Kolozsvárt. Ezért le
het valam i értékük ezeknek az egy
szerű írásoknak. Hiszen a jelennek, 
a jövendőnek legerősebb, egyetlen 
alapja a múlt. Az az anyaiföld, mely 
A nteusba új és új erőt sugároz, s mely
től elszakadnunk, nem lehet és nem 
szabad soha.”

Az egyik legcsodálatosabb dolog az 
emlékezés képessége. S milyen kevés 
kell ennek a szunnyadó készségnek az 
előhívásához. Sokszor csak egy régen 
hallott dallam, egy virág jellegzetes il
lata, egy máshol elképzelhetetlen utca
név, egy öreg templom hívó harangsza
vának tovahömpölygő megkondulása. 
Grandpierre Emil empátiával teljes, 
beleérző képességről árulkodó monda
ta iban  megelevenednek az élettelen 
tá rgyaknak  gondolt régies hangzású 
utcák (Kismester, Szappany, Monos
tor, Külközép), terek, a reformáció di
adalát hirdető templomok (kétágú, 
lutheránus, unitárius), a büszke-bá- 
jú  ódon házak  (redut, gubernium) a 
m ára felidézhetetlen zam atokat rejtő 
gyümölcsöskertek. (Vajon milyen íze 
lehetett az Apafi alm ájaként emlege
te tt változat termésének?)

Megelevenednek és vallanak a vas
kos bástyafalak (Híd, Magyar, Beth
len) történelemidéző maradványai, 
melyek a modern háztömbök közé éke
lődve tanúsítják, a jelennek a m últ
ra kell támaszkodnia, ha biztosan 
akar állni a lábán. Ismét bizonyítot
tá  válik a régi latin mondás igazsága: 
Saxa loquuntur. A kövek beszélnek. 
A láhanyatlás és felemelkedés, komor
ság és derű váltakozik a régmúltat, 
az erdőelvi históriát felidéző monda
tokban, ahogyan a szeszélyes erdélyi 
történelem eseményei és formálói vál
togatták egymást. A város regénybe, 
vagy a festő ecsetjére kívánkozó, ve
le szimbiózisban élő h a tára  (Hója, Ká
nyamái, Brétfű, Plecska, Bácstorok) 
is kitárulkozik a megidéző mondatok
ban. Reményik Sándor költői megfo
galmazásában: „Nincs olyan kedves 
hely Kolozsvár környékén, mely in
tim  titkait meg ne súgta volna e ma
gányos vándornak.” Megsúgta a Hója 
szőlőhegyen álló Donát-szobor legendá
já t is . „Délben, ha meghallja a harang
szót, lemegy a Szamosra^ s vizet iszik 
Donát. így szólt a tréfa. És ültünk, ap
ró gyermekek, a szobor lábánál rendü
letlenül, áhítatos hittel, megrezzenve a 
piaci templom harangja kondulásán, 
összeszorított ajakkal várva, akarva a 
kőember megindulták”

A város emblematikus emlékei a 
főtéren, vagyis a „fejedelmi város fe
jedelmi középpontjában” lévő Szent 
Mihály-templom és az előtte álló 
Mátyás-szobor „elválaszthatatlanul 
összetartoznak, felbonthatatlanul

össze vannak nőve ők.” Nem csak az 
eszményi építészeti té r k ínálta  lehe
tőség m iatt igaz végkövetkeztetése: 
„nincs erő, amely szét bírja választa
ni őket, a szobrot és a templomot”. 
Legalább ekkora figyelmet szentelt az 
ökümenében békült Farkas utcának, 
ahol a katolikus és a reform átus u t
carész között Thália temploma, az el
ső m agyar színházépület magasodott. 
Érdekes, hogy éppen ott ju to tt eszébe 
az akkori fiatalság, akikről azt ta rto t
ta  fontosnak feljegyezni, hogy „Küz
delmek között nő fel. Jobban fog boldo
gulni az életben”.

írásfüzérében fontos helyet szánt a 
templomok megörökítésének is. Súlyos 
latin  szavak és kőbe vésett mementók 
elmúlásszagú, de örök üdvösséget ígé
rő felemlegetése helyett -  ezekhez 
képest legalábbis -  frivol, de sokkal 
emberibb története van a m inorita 
szerzetesek istenházáról, melyet ne
mes egyszerűséggel a „szépek templo
m a ik é n t emleget. Adjuk át m agunkat 
a múltba láttató  mesének: „Vasárnapo
kon, mikor csengőszavú harangja  el
h irdeti a fél tizenkét órás misét, meg
telik  a templom teljesen. Padjaiban s 
a padok között ott van minden kolozs
vári leány s fiatalasszony. A templom 
hátterében pedig férfiközönség álldo
gál. Mise végeztével kitódul a közön
ség. Legelöl a háttérben álló férfiak. 
Azonban nem mennek messze. Csatla
koznak ahhoz a k in t m ár m egalakult 
sorfalhoz, mely a templomi szolgá
lat végét várja, hogy Kolozsvár szé
peiben gyönyörködhessék. És azután 
jön a hölgyközönség.” Ez az idillikus 
kép — teszem hozzá -  senkit se kész
tessen egy sürgős utazásra. Tartok 
tőle, hogy a leírásban megörökített 
asszonyok és lányok m ára m ár elveszí
te tték  bőrük ham vasságát és szemük 
csillogását.

Szerzőnk a központi emlékek mel
lett nagy figyelmet szentelt a fogalom
m á vált helynevek meg- és átörökítésé
nek is. „Két ágyú. H íres beszállóhely. 
Cellengők és zsebmetszők tanyája. Ma 
a Tanítók H áza van a helyén.” Hason
lóan csiklandós az egykori „Három li
liom” átalaku lása  is. „Beálló hely s fa
lusiak lebuja azon a területen, melyen 
ma a reform átus teológiai fakultás 
áll.” Tájnyelvi kifejezést is megőrzött: 
„Facsaros kémény. A Külmonostor 
utcában a déli soron egyik háznak 
kőmíves furfanggal csavarttá  formált 
kéménye van. Ez külön helymegjelölé- 
sül is szolgált.” Rövidke, tömör megfo
galm azású leírásai olykor egy regény 
vagy egy képzőművészeti alkotás hely
színéül is szolgálhatnának. „Bánffy- 
kert. A régi állam i leánygimnázium 
egész telke volt a Bánffy-kert, benne 
emeletes barokk kastély, a Fürdő u t
cai oldalán egy kis tó, a Sétatér felöli 
oldalon gyönyörű égerfasor alján bő-
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ven folyó, jóízű csorgó: a tónak a kavi
csos átalagon átszűró'dött, jéghidegre 
hűlt vize.”

Kolozsvárnak is megvan a maga 
„Gellérthegye”, ott Fellegvárnak hív
ják. A város fölé magasodó kisebbfaj
ta  hegyen osztrák katonaság állomá
sozott, ak ik  az erdélyi fejedelemség 
megszűnése u tán  vigyázták a kuruc 
hajlamot. Em léküket az 1925-ös á ra 
dásig a „németek pallója” őrizte, „me
lyen az ágyúzás u tán  lerohanó zsol
dosai kerülő nélkül elérjék a várost, 
készen ölésre, fosztogatásra”.

Álmodozó, öreg épületnek írja le az 
egykori soknevű Vigadót. V igardát 
vagy franciásan Redutot, melynek 
óriási m éretű szálában, báltermében 
egykoron könnyed szórakozások, ked
ves táncvigalm ak, elegáns bálok és 
jótékonysági virágbazárok zajlottak. 
A legemlékezetesebb a tá rla tán  es
tély volt. A 19. század végén jö tt di
vatba a szivárvány minden színében 
pompázó fátyolszövet, a tárla tán . Az 
est tündéreit csak a hajnali hatkor

megcsikorduló óraharang tud ta  haza
parancsolni. Grandpierre Emil éppen 
ennek a szörnyű hangnak az emlékét 
örökítette meg. Néhány mondatos le
írása egy egész történelm i elbeszélést 
helyettesít. „Hajdan hangosan jelezte 
az időt a torony fedelére k ite tt óraha
rang. Éles, keserves hangon rikoltot
ta  be a városba az órák számát. Az 
a legenda erről a harangról, hogy haj
dan a Szent Mihály-székesegyháznak 
volt lélekharangja és jelentette sok 
más közt a Báthory Zsigmond áldoza
ta in ak  ha lá lá t is. Lehet, ennek a vé
res eseménynek iszonyú emlékét őriz
te keserves, éles hangja. Újra és újra, 
minden ütésnél átélte azt a borzal
mat, ami akkor elfogta.”

Hol máshol fejezhette volna be lí
ra i városkalauzát, m int a városla
kók földi létének végső színhelyén, a 
Házsongárdi temetőben, melyet az év
századok során ott eltem etettek és a 
sírköveket, k rip táka t díszítő címerek 
okán a „város nemeslevelének” nevez. 
A kolozsváriak nem borzadni já rta k  
oda, hanem  emlékezni, a csend, a jó le
vegő, a szép fák és a sokszínű növény
zet m iatt sétálni s tanulni. Érdemes 
volt, a diákoknak Apáczai, Brassai és 
Szenczi Molnár súgott.

K ristóf György irodalomtörténész 
lelkendezve ism ertette az akkor fris
sen megjelent könyvet. A kereken fél
száz kis közleményt egy magányosan 
sétáló polgár lírai reflexióihoz hason
lította. A polgáréhoz, „akinek nyugal
mas járása-kelése, minden mozdula
ta , szava m utatja, hogy ő mindenestől 
a városhoz tartozik  és a város őhoz
zá... A legnemesebb polgári öntudat 
ta rtja  össze e könyvet: a polgár a vá
rosért van és a város érette... Kalauz 
ez a könyv abban, hogy megszeresd,

vagy még jobban szeresd Kolozsvárt s 
Kolozsváron át és keresztül Erdélyt.” 

Grandpierre Emil színes íráscsok
ra  szerzői és olvasói szempontból is el
érte célját, am iért megfogalmazódott. 
Emléket állított városának, az egyet
len Városnak, az erdélyi Urbsnak, 
olyan mementót, amely m indenkire 
hatással lehet, aki írója szándéka sze
rin t olvassa el a könyv sorait. Lélek- 
től-lélekig. Áttételesen neki köszön
hetjük az előszóíró, Reményik Sándor 
szállóigévé vált mondatát, mely a lap
ján  m indenkinek lehetőség adatott 
arra , hogy m egvallhassa Kolozsvár
ral, a kortalan , mindenkor szépséges
nek tűnő kedvessel kapcsolatos érzel
meit: „Hiszen minden léleknek van

valahol a mélyben egy dédelgetett, 
m egsiratott, eltem etett, feltám asz
tott, ezerszer visszaálmodott Kolozs
várja.

Úgyszintén Grandpierre Emilnek 
köszönhetjük, hogy az egykoron á lta
la is alapított folyóirat, a Pásztortűz 
1938. évfolyamában megjelenő nek
rológjában, könyve kapcsán így fogal
m azhatott a tőle búcsúzó -  egykori fe
lelős szerkesztő -  Reményik Sándor: 
„Hatalmasabb alkotás sok van a mi 
irodalm unkban, megindítóbb egy 
sincs.”

A sajátos em lékiratot szövegező köz- 
igazgatási bíró nem tud ta  letenni a 
tollat, am ikor befejezte könyvét. Foly
ta tn ia  kellett, meg kellett írn ia  a leg
nehezebb, A z utolsó kolozsvári séták 
című írásm űvét (Pásztortűz 1926. 15. 
sz.) is. Ez kim aradt a m ár kinyomta
tott, m egjelentetett lírai városkalauz
ból. A teljesség, az életmű lezártságá
nak igényével utolsó városidéző írása 
befejező soraival emlékezzünk Kolozs
vár egyik legöntudatosabb polgárára, 
aki m egtarto tta  Erdély fővárosának 
minden kövére vonatkozó ígéretét: „El 
kell mennem. Nincs más választás 
számomra. De nem hagylak itt. Nem 
leszek hűtlen hozzátok. És szeretni 
foglak, veletek leszek, köztetek élek 
mindig, most is, halálom u tán  is. 
Örökre!”

Az önérzetes polgárerényre és erős 
városszeretetre nevelő, biztató, sugal
ló m unka az időközben eltemetődött, 
az ifjabb korosztályok előtt fe ltárat
lan emlékeket idézi fel, m utatja be, ír
ja  le, amelyek nemcsak szorosan hoz
zátartoznak Kolozsvár múltjához, 
hanem  egyúttal sokat és igazat mon
dó tanúi a gyorsan tovahömpölygő 
időfolyamnak. írójában a valóságos, 
többnyire ma is létező, megcsodálható 
műemlékek és más városrelikviák be
m utatásakor m induntalan feltolulnak 
azok a hangulatok, amelyek segítségé
vel közelebb kerü lhetünk a korabeli 
városhoz és m egérthetjük az egykori 
kolozsvári polgárok öntudatosságát. A 
fel-felszakadó vallomásos városleírás 
olvasása közben szinte m egérinthet
jük  a jelenben egyre távolodó, a múlt 
ködébe burkolózó Kolozsvár lelkét, 
amely évszázadokkal ezelőtt szabad 
királyi, azután  Transilvaniae civitas 
prim aria-vá, vagyis Erdély első, majd 
pedig a kultúra, a tudás kincses vá
rosává, az erdélyi m agyar műveltség 
egyik leggazdagabb tárházává tette. 
Nagy Péter m ár-m ár prózaversként 
ható költői mondatai, szerelmetes so
ra i mind azt üzenik: őrizzük, szeres
sük és örökítsük meg ezt a romló, om
ladozó, pusztuló múltfoszlányt, amíg 
-  egyik legjobb ismerőjét, Kelemen La
jos levéltárost idézve -  „örökre el nem 
tűn ik  az idő m indent megőrlő óriás 
m alm ában”.
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68. K m

EGYED PÉTER
A Semmi tö rtén t meg velünk
Az 1981-ben megjelent Forrás-köte

tének Darkó István m aga adta A  kö
vetkező pillanatban  címet, és am int a 
kötet egyik leglíraibb, békésebb írá 
sa némi hatásszünettel m integy fel
oldja a szintagm át: a következő pil
lanatban  nem tö rtén t semmi. Ami 
közben tö rtén t a valóságos és titkos 
városban, az odabent van e könyvecs
kében. H ihetetlen, hogy mennyi m in
den tö rtén ik  környezetünkben, am i
ről mi nem veszünk tudomást. Lev 
Sesztov mondotta volt, hogy tulajdon
képpen -  amennyiben békés polgárok
ként éljük -, végigalusszuk az életün
ket. Nos D a rk ó  I s tv á n  nem aludta 
végig rövidke életét (1954. m áj. 4. -  
1982. sz e p te m b e r 7.) Filozófiája sze
rin t van, hogy jó az, ha  a következő 
pillanatban sem történik  semmi, az
azhogy gyönyörűséges és titkos váro
sunk éli bensőséges, nyugodt életét. 
Ha a következő pillanatban nem tör
ténik  semmi, akkor, ha  ez igaz, akkor 
esetlegesen és éppen akkor nem tö rté 
nik semmi. Csakhogy -  és ez Darkó 
m etafizikájának az evidenciája -  ve
lünk viszont általában és egyeteme
sen a Semmi tö rtén t meg, jóllehet 
ezt elfeledtette az a mindennapi és 
olykor oly lenyűgöző élet. Az egzisz
tenciában minden látszat ellenére a 
Semmi tö rtén t meg velünk, ugyan
is az a rendszer, amelyben éltünk és 
amelyet folyamatosan m egéltünk él- 
ményszerűen és napról napra semmi
síte tt meg bennünket. És erre csak 
azok a parányi de olyveszélyes látsza
tok u ta ltak , amelyek kisirü ltek  a m in
dennapok jólfésült valósága mögül. 
Ha azonban valaki elfogadja azt a h i
potézist az életéről, hogy a viszonyla
gos norm alitásban él, akkor nagyon 
nehéz neki elfogadni azt, hogy vala
k ik  m intha állandóan meg akarnák  
ölni, mégha ez ideig-óráig mintegy 
zavaró látszatként m utatkozik meg, 
ak ár játékként, amelyet egy magnó

szalag történetei hoznak elénk, tö rté 
netek, amelyekről soha nem tudjuk 
meg, hogy tulajdonképpen m egtör
téntek, avagy csak egy stúdióban vet
ték  fel és azok elé tá rták , akik fel 
voltak készülve a valóságos történe
tekre1. Fikció és valóság egymásba 
játszása folyamatos, ugyanis ha tény
leg el ak arn ak  pusztítani bennün
ket, akkor ez a valóság és a minden
napi életünk, amelyet norm álisként 
megélünk, a látszat, azonban ha el
fogadjuk, hogy a látszatot éljük meg, 
akkor annyi értéket is tulajdonítunk 
neki, és sokkal fontosabbnak ta rtju k  
majd azokat az erővonalakat, am e
lyek a másik, a reális történet profil
já t sejtetik, azaz a valóságos történe
tet. Darkó kénytelen-kelletlen am a 
előbbi látszatvalóságban is kellett 
hogy éljen (barátaival együtt) ugyan
akkor őrültnek, vagy különcnek ta r 
to tták  azok, akiknek nem volt meg a 
kellő egzisztenciális bátorsága annak  
a vállalásához, hogy a rendszer által 
biztosított látszat-élet nem sokára át 
fogja adni helyét a sokkal valóságo
sabb pusztító erővonalaknak. Az iga
zi egzisztencia nem volt meg a megélt 
egzisztenciában, de az igazi egziszten
cia megélése, legalább jelzésszerűen 
am a m ásik -  halálos -  egzisztenciá
nak  a folyamatos megélését is jelen
tette, nem könnyű feladatot, voltakép
pen terhes feladatot. Darkó István az 
egzisztencia zsenije volt, akit aztán  
összeroppantott ez a ha lla tlan  nehéz
ségű szerepjátszás. De legalább meg 
tud ta  m utatni, hogy a fikció alkalm a
sint sokkal fontosabb, m int a megélt 
valóság -  no és hát, am a terhes, ha
zug, normális valóságban igenis sze
repelni kell. Darkó Istvánnal kapcso
latban az embereknek gyakran volt 
az az érzésük, hogy A Normális paza
ru l alakíto tt szerepéből néha kénysze
rűen kiesik, vagy éppen megpihen, 
vagy egy sátán i kacaj p illanataiban

éppen erőt gyűjt, aztán  rákérdez gya
nútlanul, kedvesen, kissé felsőbbsége- 
sen a megrökönyödött vagy éppenség
gel megrémült em bertársára: „Valami 
baj tö rtén t ta lán?” Baj tehát nem tör
tént, csak éppen általa  megnyílt a va
lóságos dimenziója.

Ennek az írásnak  a folyamán majd 
a rra  is rá  fogok térni, hogy m iért 
nem sikerül a mégoly jól felkészült 
filológusoknak sem (a narratológia 
eszközeivel) Darkó szövegeinek azt 
az egzisztenciális dimenzióját meg
ragadniuk, amely a voltaképpeni va
lóság (fikció) ta rta lm i megformálá
sát illeti. Ez ugyanis a ha lálnak  és 
az okkultációnak a tér-ideje, amelyet 
csak bizonyos modellekkel lehet leír
ni, a rra  vonatkozó modellekkel, ahogy 
a valóságunkat halálossá és okkulttá 
tevő aktorok ezt megszervezik. Meg
szervezik a m aguk saját életét, meg
van a m aguk Városa (Darkó térképet 
is rajzolt erről, elveszett) utcák, Bör
tön, Wolff Intézet, M etafizikai Labo
ratórium , Iszákos utca, Mozart boro
zó, m ás utak , leszerelhető viaduktok, 
és elsősorban a M acskarádió, minden
nek a központja, teszik élhetővé ezt 
az im m ár reálisan  veszélyes várost. 
Az a jó, ha valam i valóságosan veszé
lyes, m ert ebben a valóságban im m ár 
lehet tájékozódni, lehet élni, tudván 
tudjuk, hogy ki ak ar megölni bennün
ket (még ha tulajdonképpen nem is 
akar, csak hát, ugye az emberi term é
szet mégis m intha gonoszabb lenne, 
m int am it az iskolában tanulni) eset
leg védekezni is lehet. M egtanulható, 
főleg m ert csak férfiak vannak  ben
ne. Tehát van egy fikciós valóságunk, 
egy bizonyos halálos tartalom m al, 
amelyből m egérthetjük, ha  akarjuk  
a tulajdonképpeni, egyébként a gyáva
ság norm alitása m iatt alaposan elrej
te tt saját valóságunkat.

Ebben áll a Darkó-féle írások rend
kívülisége. Abban, hogy többféle ta r 
talm ú és rétegű, szerkezeti fantasz
tikum ot hoznak létre, amelynek 
egyféle herm eneutikai viszonya van a 
valóságunkkal.
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Nyilvánvaló, hogy ennek a fantasz
tikum nak a középpontja a halál lehe
tősége.

K ritikájában Mózes A ttila nagyon 
pontosan rám utato tt a halál és iszo
nyat Darkónál fellelhető dimenziói
ra: „Darkót nagyon izgatja az elmúlás 
gondolata, s ennek megfogalmazásá
hoz (olykor megjelenítéséhez) szintén 
ötleteket keres. És a m egtalált ötletek
ből azt is megsejthetjük, iszonyodik 
tőle. Ezzel kapcsolatosan írásainak  
m ásik jellegzetessége: végig tu da tá 
ban van, hogy a hétköznapi dolgok, je 
lenségek mögöttesében valam i más, 
legtöbbször az iszonyat lapul, vagy ta 
lán éppen az az iszonyatos, hogy egy 
élet sem elég ahhoz, hogy az emberek 
zöme mindezt felfedezze.”2

Ebben a világképben még megvan 
a m etafizikai titok és az ember életé
nek van értelme: a titok megfejtése. 
Semmilyen erőfeszítést nem szabad 
sajnálni ennek az érdekében, még ak
kor sem, ha vannak kockázatos, ak ár 
életveszélyes helyzetek és feladatok, 
így például van egy bizonyos FA (a ha
sonló című történetben), kissé életfá
hoz hasonlít. De ha m ár ott van a vég
telenbe nyúló ágaival, fel kell m ászni 
rajta. Miért? Éppen m ert a végtelenbe 
nyúlnak, aki v isszautasítaná az ilyen 
kihívásokat, annak  bizonyosan nem 
lenne helye Darkó világában. Má
szásunk közben bizonyára megsegíte
ne bennünket a perecz, olyan m int a 
drog. (Kolozsvár életéhez és mítoszá
hoz hozzátartozik a perecz: nélkülöz
hetetlen, otthonos.) Az embernek m in
den élethelyzetben, még a leginkább 
drám aiban is, ajánlatos megenni egy 
pereczet. Sok minden van ebben.) Az 
egyszerű csattanó itt az, hogy a leg
felsőnek tűnő ágon is van valaki, aki 
megkérdezi tőle -  a Darkó-hősök m in
dig a múlt század negyvenes éveinek 
m agyar film hangján, bon ton mód
ján  beszélnek, valamilyen avittas, de 
mégis oly eleven választékossággal és 
otthonosságai3 - ,  hogy mennyi az idő.

Bocsásson meg, kedves uram , nem 
tudja véletlenül, mennyi az idő? -  szó
lalt meg valaki a fölső ágon.” N ahát, 
éppen ez a legkevésbé valószínű, hogy 
az égig érő mesefa (titokfa) legfel
sőbb ágán egyáltalán még ül valaki, 
aki pontosan azt kérdezi meg, hogy 
mennyi a (jelentéses) idő. A világegye
temben otthon vagyunk tulajdonkép
pen, de ezt mindig, minden alkalom
m al ellenőrizni kell.

Természetesen élnem kell és vissza 
kell élnem azzal a tudásom mal, am e
lyet a Darkó István közvetlen környe
zetében és a könyvespolca a la tt sze
reztem. Meg kell említenem, hogy A  
következő pillanatban  végén közölt 
Bibliográfia valóban nagyon fontos,

korántsem  csak hivalkodó kellék, 
avagy dísz. Mackó ú r kalandjai vagy 
a Verne-hősök „lélekrajza” valóban 
„hozzák” a szerves világ felfogásához 
szükséges naiv egység formáját, de 
hoznak egy bizonyos képregény-stí
lust is, a cartoons világnézete pedig 
az, hogy a dolgok többnyire a képregé
nyek gyermeki-, és nem Dosztojevsz
kij dram aturgiája szerint oldódnak 
meg. Ezt a gyermeki látásmódot azért 
kell komolyan venni, m ert nem leegy
szerűsítő, hanem  a naivitása m iatt a 
term észetesség dimenzióját jelenti. A 
felnőttek valóban csak elrontott vagy 
elromlott gyermekek, akik szám ára a 
világ és önmaguk és m ár csak össze- 
kapcsolhatatlan részek görgetege, fel
nőtteké, akik kínosan küzdenek ezzel 
a résztudatukkal és tudják, hogy az 
egészlegesség m etafizikai élményére 
képtelenek.

Nem kerültek be a Bibliográfiába 
lényeges könyvek, és napi olvasmá
nyok szerzői. A mesefa és a világegész 
összefüggésének a jellemzésére hadd 
említsem az Italo Calvino nevét és fi

lozófiáját. A Kozmikomédia Darkó ál
ta l is em legetett toposzai közül most 
csak erre az egység-helyre hivatkoz
zam, amely bizonyos értelem ben rá 
világít a rra  a lehetőségre, hogy még 
az égigérő fa tetején is lapuljon egy 
em bertársunk. „Magától értetődik, 
hogy m indenki ott volt -  mondta az 
öreg Qfwfq hol m ásutt? Hogy tér 
is lehetséges, még senki nem tudta. 
Az idő meg, ugyanaz zöldben: mit is 
kezdhettünk volna az idővel ott, össze
zsúfolódva, m int a szardíniák? Azt 
mondtam: >összezsúfolódva, m int a 
szardíniák<, inkább csak hogy irodal

mi képet használjak; valójában a rra  
sem volt tér, hogy összezsúfolódjunk. 
M indegyikünk minden pontja egybe
esett m indenki más minden pontjával 
abban az egyetlen pontban, amelyben 
mindnyájan voltunk. Szóval még ké
nyelmetlennek sem éreztük, hacsak 
nem jellemokokból, m ert hiszen ha 
nincs tér, a világ legbosszantóbb dol
ga, hogy m induntalan  belebotlunk 
egy olyan ellenszenves alakba, m int 
Pberq Pber úrc” (Italo Calvino: M in
den egy pontban. Kozmikomédia. Koz
mosz Könyvek, Budapest, 1972, 49)

Ezt a titkot keresi az igen filmsze
rű  -  még a snittek is be vannak  jelöl
ve -  A z öreg búvár halála című tö rté 
net főszereplője, m aga az öreg búvár. 
Aki élete vége felé, term észetesen 
tesz még egy kísérletet arra , hogy le- 
szállva az óceán fenekére megtudja, 
hogy mi van odalent -  ez lenne a vég
telen m ásik iránya, a fenttel szemben 
a lent. Nos a végtelen most sem lesz 
véges, ugyanis, valam ilyen „izzó, pa
rázsló forgatag, kavargás” mentén el
haladva -  am iről csak gyanítjuk, 
hogy a földgolyó izzó ferrom agnetit 
magja - ,  nos, édesvízben, egy folyó 
partján  fejezi be a végtelennel kapcso
latos kalandját, és term észetesen egy 
mulatozó m agyar tá rsaság  közelében.

(R észlet egy  hosszabb tan u l
m ányból)

Jegyzetek
1 Hát, kérdezem én, nem vették fel elég 

alaposan még a legártatlanabbnak tűnő be
szélgetéseinket annak a Hivatalnak az em
berei, amelynek a nevét sem akarom itt ki
mondani? Nem fésülték át elég alaposan a 
szövegeinket, valamilyen irgalmatlan ál
lamellenes komplottra vadászva bennük? 
Amely komplottot aztán esetlen megszer
kesztették, megírták ők maguk -  ilyen pél
da is volt -  és az egész ezzel kapcsolatos 
hanganyagot visszacsempészték a mi erede
ti beszélgetésünkbe?

2 Mózes Attila: Szusszanás egy könyvvégi 
ponton. Utunk, 1982.márc.5.

3 A Darkó környezetében levő emberek 
gyakran tapasztalhatták, hogy mennyire 
szívügye a szabatos, fordulatos, kissé re
dundáns beszéd. Teljesen tisztában volt az
zal, hogy a Másikkal kapcsolatos egyetlen 
lehetőségünk, minden szándékunk garanci
ája a nyelvi közlés, a hanganyag, a magyar 
beszéd tisztasága. Ez a zárkózott ember so
ha nem volt zárkózott akkor, amikor bará
tait és ismerőseit az ajakkerekítés, a légosz
lop mozgatásának a titkaira tanította, meg 
nem szűnő hatalmas odaadással és ilyen
kor látnivaló ritka szeretettel. Élvezte az ele
ven mondatok és szavak hangterét. Vigasz 
volt ez, másfelől Darkó is tisztában volt az
zal, hogy a sötétség, butaság, ostoba kiva
gyiság vagy akár együgyűség is azonnal 
és leleplezőleg megmutatkozik a beszéd
ben. Tudjuk, kivel állunk szemben. Kom
petencia, performancia, nyelvi cselekvés -  
és uralom -  mondanánk ma az analitikus 
nyelvelméletek korában.
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DARKÓ ISTVÁN

A Macskarádió k ü lö n k ia d á sa
-  Itt a Macskarádió. A huszonöt, har

mincegy, negyvenegy, negyvenkilenc és 
nyolcvan méteres rövidhullámon. Műso
runkat elkezdjük. Rövid szünet után pon
tos időjelzést adunk... A pontos idő negy
venhét óra, híreinket hallották.

-  Kedves Hallgatóink, a Macskarádió 
Gonosz műsorát közvetítjük. Kedves Hall
gatóink, átadjuk a szót Herbertnek, mű
sorunk rovatvezetőjének.

-  Kedves Hallgatóink, idézek egy, a teg
nap esti újságban megjelent rövid cikk
ből. „A parton sétált, elhaladt egy öreg fa 
mellett, amelyen egy széles odú volt. Az 
odú be volt cementezve. Miért? Kisebb for
galmú, belvárosi utcákban a mély és szűk 
szögleteket és sarkokat egy ráccsal, vagy 
dróthálóval szokták elzárni. Nos, nyilván
való, hogy miért. Becementezték az odút! 
Megőrültek? Eddig az idézet, kedves Hall
gatóm. De én mondok önöknek érdekeseb
bet. A város szívében, egy magas hivatali 
épület eresze alatti fecskefészkeket vé
kony huzalokkal szőtték át. Utána magas- 
feszültségű áramot kapcsoltak rá.

-  Műsorunk további pontjai a minden
napi életbe nyújtanak betekintést.

-  Jó napot kívánok...
-  Jó napot, mit óhajt?
-  Jaj kéremszépen nem tudja véletle

nül, hogy mikor kell jöjjön a busz, mert 
itt állok már egy órája és nem jön.

-  Hát, kéremszépen, ez a busz rendkí
vül ritkán jár.

-  Jaj, kéremszépen, nézze meg, mennyi 
csomagom van, nézze meg, milyen sokan 
vannak, jaj, nem tudom, mit csináljak. 
Nem maradna itt, hogy segítsen nekem 
felrakni a csomagokat, mikor megjön a 
busz? -  Nem tudom egyedül, kérem...

-  Hogyne kérem, nagyon szívesen.
-  Vajon mikor jön, kérem?... Jaj, jaj, né- 

né, itt van. Na, gyorsan, segítsen kérem, 
gyorsan a csomagokat, na vegye, jaj, vi
gye, segítsen kérem, jaj mi van, engedjen 
ei, miért fogott le?

-  Hogy ne tudjon felszállni!
-  De hát kérem, mi van, engedje el a ka

romat, mit akar, kérem? Jaj, ne eng... el
megy a busz. Jaj, kérem, jaj, elmegy, né el
megy, kérem, jaj né elmegy. (Sátáni kacaj)

-  Na, viszontlátásra. {Fütty)

-  Halló, kérem, halló, kérem...
-  Mi van, mit akar?
-  Kérem szépen, legyen szíves engem 

átvinni a túlsó oldalra! Látja, milyen 
nagy a forgalom és én egyedül félek.

-  Igen?
-  Igen.
-  Na jó, átviszem akkor.
-  Fogja meg akkor a karomat és men

jünk, de óvatosan, kérem.
-  Na, jöjjön.
Mi van, kérem, mit csinál, miért enged

te el a karomat? {Nehéz teherautó zaja)
-  A viszontlátásra, kérem.

-  Mi van, itt hagy engem az út 
közepén...Jaj, mi lesz velem?

-  A viszontlátásra kérem. {Sátáni kacaj)

-  Jaj, ... {Erős percegés hangja hali- 
szik), {Töltés) jaj, s még legalább három 
órát kell írjak... Egy kis kikapcsolódás... 
Megyek a tyúkokhoz... {Lépések, csirkeól 
hangja). A, jövök, jövök, háhá... Háhá, 
most megöllek benneteket... Nah, halálra 
rémítettem őket. Egészen felfrissültem. 
Megyek vissza írni. Há, háháháhh...

Kecskési professzor tudományos adá
sát közvetítjük.

Kedves Hallgatóim, a mai műsorom
ban megint fantasztikus dolgot mutatok 
be Önöknek. Kedves Hallgatóim, a végte
len világegyetem mindenkiben azt a tév
hitet keltette eddig, hogy az, ami kisu- 
gárzódik az űrbe, azt megette a ragya, 
mert többé nem találkozhat vele az em
ber. A dolog nem egészen így áll, kedves 
Hallgatóim. Mint tudják, végtelen sok 
égitest van az űrben, de, de nem mind 
látszik. Namármost, ha odaképzelnők 
az égre mindet, kiderülne, hogy egyetlen 
rés sem maradna feketén. Az égitesteket 
egyetlen síkra vetítve egy teljesen foly
tonos felületet kapnánk. Erről a felület
ről, kedves Hallgatóink, visszaverődhet
nek a dolgok, ha egyes pontjai nincsenek 
is ugyanazon a síkban. Kedves Hallgató
im, itt van nálam egy kis készülék, igen, 
egy kis készülék, amely a világűrből 
visszaverődött rádióhullámokat felfog
hatja és felerősítve lejátszhatja azokat. 
Kedves Hallgatóim, a Macskarádió hul
lámhosszára állítottam be a készüléket, 
és a következő' percekben a Macskarádió 
régi műsoraiból fognak egy-egy momen
tumot hallani, nem időrendi sorrendben 
persze, mert a visszaverődés ez esetben 
össze-vissza verődés. Most bekapcsolom 
a kicsi készülékemet, kedves hallgatóim. 
(.Autós üldözés zaja)

-  Ott vannak né!
-  Lőjön rájuk, Raktáksa!
-  Menjünk gyorsabban, menjünk gyor

sabban!

Kedves Hallgatóink, hallgassák meg 
hirdető műsorunkat.

-  Mi van, mit akar?
-  Szállást szeretnék kapni...
-  Itt nincs semmiféle szállás, menjen 

el. (Kopogás)
—Hé öreg, nyissa ki az ajtót, kell még 

egy gyertya...
-  Hé, nem hallja, öreg? (Kulcs csattan 

a zárban)
-  ’Rám zárták az ajtót... Elmentek vol

na’? Hé! Elmentek... (Ajtónyitás)
-  Aty... Atyaúristen... Dél van, dél 

van.
-  Jézus Mária, Jézus Mária...
-  És itt véget ér az a szalag, kedves 

Hallgatóim...

Kecskési professzor tudományos műso
ra következik.

-  Kedves Hallgatóim...
-  A jegyeket kérem...
-  Ja igen, itt van, tessék.
-  Várjon, csak...
-  Mi van ide írva?
-  De hát ide nincs semmi írva, kérem...
-J a j, igen...
-  Hány óra van?
-  Mondja meg gyorsan, mennyi harmi 

ncnégymillióötszázhetvenkilencezerháro 
mszázhetvenkétszer huszonnégyezerötsz 
áznyolcvankettő.

-  A, fáradjon beljebb, fáradjon beljebb, 
kedves barátom, foglaljon helyet abban a 
karosszékben. Ott van maga mellett egy 
veder tiszta szesz, igyon belőle. És meg
bocsát, de nekem meg kell írni gyorsan 
ne...

-  Na hát röviden, erről van szó, ked
ves hallgatóim. A felfedezésemet melegen 
ajánlom a Macskarádió technikusainak 
figyelmébe. Bizonyos szituációkban rend
kívüli szolgálatot tehet.

Kecskési professzor tudományos adá
sát hallották.

-  A Macskarádió folytatja adását.

-  Hallgassák meg hirdetőműsorunkat!
-  Vettem magamnak finom pálinkát. 

(Töltés erős hangja, kortyolás)
-  Milyen furcsa címkéje van ennek 

a pálinkának. Még nem láttam, bizto
san most hozták forgalomba. Milyen 
érdekes...Atya Úr Isten, de hát egy halál
fej van rajta...

-  Kedves hallgatóink kizárólag a Macs
karádió által javasolt termékekből vásá
roljanak. (Borzalmas harákolás, á, á, á.)

-  Na, most pedig aludni fogok. (Öblöge
tés, pohárcsattanás)

-Ja j.
-  A, mi, van, mi van? A, semmi. 

Hajhhh... (Kopogás)
-  Jézus, Mária. Van valaki a szobában 

rajtam kívül...
-  Van itt valaki?
-  Nincs senki.
-  Na jól van.
-  Áhh ...hr hr hr .
-  Mi van, mit akar, ne, ne.
7 Á...
így járnak azok, akik nem kizárólag 

a Luchnér és Krákvon cég által gyártott 
termékeket vásárolják.

-  És még Ön meri nekem azt monda
ni?

-  Fogja be már a száját, maga szeren
csétlen, hallgasson már.

-  Ez kérem, zseniális hely ez a mély
pince.

-  Látod, ott vannak a vészkijáratok. 
Az a nagy ajtó a sarokban vészkijárat. -  
Ellopták a pénztárcámat.

-  Maga hogy merészelt ide jönni?
-  Csípjétek a máját!
-  Mi történt, mi van, Jézus Mária... 

Mi van?
-  Mit sípol, mit sípol, Jézus Mária...
-  Mi van, mi van, álljon le a zenekar!
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-  Jó estét kívánok, én Répássy ezre
des vagyok, a karhatalomtól. Bejelentem 
Önöknek, hogy öt perc múlva záróra van 
és azonnal hagyják el a helyiséget. Akit 
záróra után itt kapok...

-  Gyertek el innen, menjünk innen 
gyorsan.

-  Gyertek el, gyertek.

-  Hol töltőd az estédet?
-  Micsoda kérdés?
-  Hát a mélypincében.
-  Miért éppen ott?
-  Kényelmes kiszolgálás, előzékeny 

vendégek, minden este füst. Sok-sok vész
kijárat a szennycsatornán keresztül. És 
mulatság reggelig!

-  Nagyszerű, én is veled tartok.
-  Kedves Hallgatóink, hirdető' műso

runkat hallották.

A Macskarádió folytatja adását.

-  Látogatások című sorozatunk kereté
ben átadjuk a szót Groónak.

-  Kedves Hallgatóink, a mikrofonnál 
Groó. Mai műsorunkban egy rendkívül 
érdekes riportot mutatok be Önöknek, 
amelyet ezen a héten készítettem a Wolff 
Intézetnél tett látogatásom során. Ked
ves Hallgatóink, kapcsolom.

-  Mi van? Hát ez meg ki... (Tiltakozás)
-  Kérem, menjen el...
-  Kérem, én feltétlenül kell beszéljek. 

Jó napot kívánok, én, nekem feltétlenül 
kell beszéljek magával.

-  Jó napot kívánok kérem. Én Groó va
gyok, a riporter, mit óhajt?

-  Maga, maga nem is ismer engem?
-  Nem, kérem.
-  De maga kell, hogy ismerjen engem. 

Biztos ismer engem.
-  Kérem, legyen szíves, mondja meg, 

hogy ön ki, mert én nem ismerem.
-  Maga, maga biztos, hogy ismer en

gem, kérem. Én, én tudja ki vagyok, én, 
kérem, én Gégéi vagyok.

-  Kicsoda?
-  Én Gégéi Rudolf vagyok, a vágány

ápoló.
-M i?
-  Én kérem, én tartom karba' a töltést 

és a síneket a 47-es vasútvonalon.
-  Na hát igen, most már emlékszem. 

Maga ugye az az ember, aki hozott ide 
hozzánk egyszer egy szalagot, amit ta
lált.

-  Igen, én vagyok az, az Isten verje 
meg, hogy hoztam azt a szalagot, mert 
akkor is megfenyegettek, hogy rettenete
sen nagy bajom lesz, és most megint kap
tam egy levelet, hogy borzasztó nagy ba
jom lesz, ha mind vacakolok itten. Azt 
mondták, hogy rettenetesen nagy bajom 
lesz belőle.

-  De hát Ön mit akar tulajdonképpen?
-  Kérem szépen, én megint hoztam sza

lagokat.
-  Igazán?
-  Igen, kérem, én megint találtam egy 

szalagot.
-  Hol kérem?
-  Nem messze attól a helytől, a via

dukttól. Tíz kilométerre a hegyek között 
van, azaz csak volt egy vendégfogadó és

annak a romjai közt találtam. A vendégfo
gadó romjai közt volt ez a szalag.

-  Hát nagyon örvendünk ennek. Most 
fölteszem ezt a szalagot és bekapcsolom, 
kedves Hallgatóim.

-  Jézus, Mária. De hát mi történhe
tett? És most mit csináljak? Hát itt nem 
maradhatok. Vajon ez a kocsi elindul még 
az életben? Próbáljam ki. (Indítás zaja)

-  Na, hátha fog menni. (Motorzaj)
-  De hát itt nincs is út. Hol az az út, 

amin jöttem? Rettenetes. — Ni, ott a távol
ban mintha lenne egy híd. -  Az egy via
dukt. -  Na, odamegyek, hátha ott tovább 
tudok menni.

-  Atya Úr Isten, hát ez meg ki? -  Hé, 
hé, miért áll a kocsi elé?

-  Ne álljon a kocsi elé!... -Az Isten v... 
Jézus, Mária... (Fékzaj)

-  Maga szerencsétlen, miért áll a ko
csi elé?

-  Szálljon ki a kocsiból...
-  De hát mit akar? Kérem?...
-  Szálljon ki a kocsiból.
-  Jó, kiszállok.
-  Mi van?
-  Várjon csak. (Kutyalihegés hangja)
-  Jézus, Mária, egy kutya. Ne, ne, ne...
- Á .  Á.
-  Khszám.
-  Nahh, jól van akkor. Kérem a pénze

met.
-  Zseniális volt. Itt van a pénz. (Neve

tés)
-  Nahh, vágd le most a szalagot.
-  Ez volt a szalag, kedves hallgatóm. 

Köszönjük szépen Gégéi Rudolfnak, hogy 
elhozta, most pedig bemutatnám a Wolff 
intézetben ké...

-  Várjon, kérem, mert én hoztam egy 
másik szalagdarabkát is, amit ott talál
tam, mint azt a másikat. Ott a viadukt
nál volt a sínek között. Nézze, ez ilyen rö
vid, csak egy méter.

-  Hát akkor, kedves Hallgatóm, kíván
csiságból lejátszom Önöknek ezt a szalag
darabkát is.

-  Kapcsolom.
-  Ááhhjujj... Óriási, kitűnő, itt most 

vágd le a szalagot, és rejtsük el a kavi
csok közé, így, és itt hagyunk egy cetlit 
is annak a hülyének, hogy találja meg és 
vigye be a Macskarádióhoz.

-  Hát igen, kedves hallgatóim, ez 
ennyi volt. Nagyon szépen köszönjük Gé
géi Rudolfnak, hogy elhozta és most kap
csolom a riportomat, amelyet a Wolff 
Intézetben...

-  És velem mi lesz, kérem, én ma reg
gel találtam egy levelet az ajtómban, ami
ben rettenetesen megfenyegetnek, hogy 
borzasztó nagy bajom lesz, ha mind jövök 
be a Macskarádióba.

-  Köszönjük szépen, kedves uram, a vi
szontlátásra.

-  Nem úgy van az, engem csak kidob
nak innen, engem.... Borzasztóan meg
fenyegettek, hogy borzasztó nagy bajom 
lesz, ha mind vacakolok, ezt mondták. Én 
félek. És velem mi lesz?

-  Távozzon, kérem...
-  De én még hoztam egy fontos üzene

tet is át kellett volna adjak, hogy a teg
nap éjjel a viaduktot...

-  Kérem szépen, azonnal távozzon.
-  Jól van na, megyek, de azért szégyell- 

hetik magukat. Engem borzasztóan meg
fenyegettek, hogy rettenetes nagy bajom 
lesz belőle, ha mind vacakolok. Kérem vi
gyázzanak rám ...

-  Kedves hallgatóm, most pedig kap
csolom a riportot.

-  Halló...
-  Halló, kivel beszélek?
-  Itt Groó van a telefonnál, kérem.
-  Á, üdvözlöm. Én Úrzalóntórflégenter 

vagyok. Emlékszik? A múltkor ígértem 
magának egy magnetofonszalagot.

-  Persze, hogyne emlékeznék...
-  Vigyem be magának?
-  Igen, nagyon örvendenék neki.
-  Hát akkor két perc múlva magánál 

vagyok.
-  Két perc múlva?
-  Igen, tudniillik innen beszélek a 

szomszéd szobából.
-  Na látja, már itt is vagyok.
-  Na, hát nagyon örvendek. És mit ta r

talmaz ez a szalag?
-  Kérem szépen, pontos informáci

óm voltak arról, hogy Marvédék ma 
reggel azon a vonaton fognak utazni, 
amely a 47-es vasútvonalon közlekedik. 
Namármost, megkerestem Gégéi Rudol
fot a lakásán, akivel együtt kiszálltunk a 
helyszínre és leszereltük a viaduktot. Bi
zonyára tudta, hogy a viadukt előtt van 
egy kanyar és csak száz méterrel előtte 
lehet rálátni. Miután ez megvolt, megtu
dakoltam, hogy melyik fülkében utaznak 
és ott elrejtettem egy kicsi rádióadót. Ott
hon pedig leültem a vevőkészülék mellé 
egy magnetofonnal és fölvettem az esemé
nyeket.

-  Ne mondja. De hát...
-  Különben, ha jól tudom, az előbb itt 

volt Gégéi. Nem említette Önnek?
-  Nem kérem, kirúgtam, tudniillik egy 

fontos riportot szándékozom bemutatni 
a Macskarádió hallgatóinak, amelyet a 
Wolff intézetben készítettem.

-  Na nem baj, de előbb lejátsszuk ezt a 
szalagot, jó?

-  Jó, hogyne, természetesen, kérem. 
Akkor, kedves hallgatóm, most bekapcso
lom ezt a szalagot. (....) (Vonatpöfögés)

-  Sok van még?
-  Jaj, nincs. Mindjárt megérkeztünk, s 

aztán azon a helyen elrejtünk megint egy 
levelet annak a Gégéinek, amelyben rette
netesen megfenyegetjük és azt mondjuk
» » >  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról 
neki, hogy csak akkor menekülhet meg, 
ha legközelebb megy a Rádióba, akkor 
visz magával egy bombát, és mind fel fog
nak robbanni, há ... há...

-Jó . Hát ez zseniális, zseniális. (Vonat..)
-  Mit csinál itt?
-  Igenis, átmentünk a viadukton, meg

húzzuk a vészféket, leszállunk és eltű
nünk. Utána meg visszamegyünk arra a 
helyre.

-  Sok van még?
-  Nézz csak ki az ablakon!
-  Látszik már a viadukt.
-  Nem látok semmit, mert egy kanyar 

van...
-  Atyaúristen...
-  Mi az? Mi van? Mi van?
-  Nincs viadukt.
-  Látom, hogy mélység van a helyén.
-  Jézusmária, húzzátok meg a vészfé

ket! (Csikorgás) A.... Á... Á...
-  Nahát, nagyon örvendtünk en

nek a felvételnek, kedves Hallgató
im és a magam nevében is köszönöm 
Úrzalóntórflégenternek, hogy elhozta ezt 
ide a stúdióba.

-  Most pedig, kedves hallgatóm, 
bemutatom...

-  Nahát, akkor én mentem. -  Ja igen, 
ma este hivatalos vagyok Raktáksáékhoz. 
Nem jön velem,Groó?

-  Dehogy nem, nagyon szívesen.
-  Nahát, akkor a viszontlátásra.
-  A viszontlátásra...

-  Kedves Hallgatóim, akkor pedig be
mutatom Önöknek a Wolff Intézetben 
készített riportomat. Kapcsolom... (Autó 
hangja, fütyörészés)

-  Na, megérkeztem. (Kopogás)
-  Jó napot kívánok, engedje meg, hogy 

bemutatkozzam. Én Groó vagyok, a Macs
karádió riportere. Ugyebár ez itt a Wolff 
Intézet...

-  Nem kérem, viszontlátásra.
-  Kedves Hallgatóim, Látogatások cí

mű sorozatunk keretében kiváló munka
társunk, Groó mutatta be Önöknek ri
portját.

-  Folytatjuk műsorunkat.

-  Kedves Hallgatóink, hallgassák meg 
kulturális műsorunkat. Gégemtettem 
Gekkegéje olvassa fel írását.

-  Átadjuk a szót Gégemtettem 
Gekkegéjének. {Hátra)

-  Na hol van?
-  Gyorsan bújj be...
-  Nem tudom, azt hiszem, még nem ér

kezett meg.
-  Hehe, öhöhöm.
-  Megjött, hol van?
-  Nem tudom...
-  Gyorsan menjetek, keressétek meg...
-  Kedves hallgatóink, átadjuk a szót 

Gégemtettem Gekkegéjének.
-  Mit csináltál szerencsétlen? Hol van, 

na?
-  Gégemtettem Gekkegéje olvassa fel 

írását.
-  Megőrültél?

-  Kapcsoljátok ki... Jézus Mária... Jé...
-  Kedves Hallgatóink, elnézésüket 

kérjük, mert egy sajnálatos hiba csú
szott be az adásba.... A helyzet az, hogy 
Gégemtettem Gekkegéje még nem érke
zett meg a Rádióstúdióba. Amíg megér
kezik, kapcsoljuk Raktáksáék lakását. 
{Hangzavar)

-  Ügy ki fogom rúgni, hogy a lába sem 
éri a földet.

-Hát-há-hö-hö-hi-hi.
-  Nekem az a véleményem... (Hangzavar)
-  És a következő pillanatban... kíván

csi vagyok a... jobbra-balra. (Kopogás)
-  Figyeljetek csak, kopogtatnak.
-  Rúgjátok ki.
-  Figyeljetek csak, kopogtatnak...
-  Vajon ki jön ilyenkor? Mért kopogtat

nak?
-  Nem tudom...
-  Vajon ki lehet? Ki lehet?
-  Menj, Raktáksa és nyiss ajtót...
-  Jézus Mária, Atya Úristen, Őrület...
-  Jaj, lidércek, nem értem?
-  Én MARVÉD vagyok.
-  És én is itt vagyok a karmokkal.
-  És én is, a kígyóimmal.
-  Csodálkoznak, mi?
-  De hát nem értjük, de hát hogy csi

nálták?
-  Hát, kérem, figyeljenek ide. Hát én, 

amikor felültünk a vonatra, azonnal felfe
deztem azt a kicsi rádióadót. És különben 
is, Gégéiből már rég kipréseltük, hogy le 
van szerelve a viadukt. Úgyhogy azt csi
náltuk, hogy szépen hazamentünk és ott
hon hangjáték formájában megcsináltuk 
azt, amit maguk az előbb hallottak a Rá
dióban.

-  Na és akkor mi lesz? Mit akarnak? 
Miért jöttek tulajdonképpen?

-  Igen, mit akarnak, miért jöttek?
-  Tudják, hogy miért jöttünk? Azért 

jöttünk...
-  Igen, igen, azért jöttük, hogy tény

leg megöljük magukat. Azt hiszi, hogy mi 
nem hallgattuk a rádiót a múltkor? Az a 
gépfegyverezés, kérem, itt maguknál, az 
egy megjátszott valami volt, kérem. Az 
egy ürügy volt arra, hogy minket kinyír
hassanak.

-  Igen, mindez azért volt...
-  Es a Kígyóimat is.
-  De amint látják, nem sikerült.
-  Igen, nem sikerült, igen. és mi most 

azért jöttük, hogy mind megöljük magu
kat. (Kopogás)

-  Hát ez meg mi?
-  Hallottátok, kopogtattak... Kérdezze 

csak meg, hogy Heheki az?
-  Ki az?
-  Úrzalóntórflégenter és Groó.
-  Óriási... Zseniális... Megmenekül

tünk...
-  Nyisd ki az ajtót.
-  Hallgassanak, hallgassanak, hallgas

sanak. Mert tüzet nyitok.
-  Hallgassanak, maradjanak csend

ben, mert tüzet nyitok. Ide figyeljenek, 
mi most elbújunk a konyhába, de ha meg
mondják nekik, hogy itt vagyunk, akkor 
mind megöljük magukat. Hallották?

-  Igen.
-  Na most, kimegyünk a konyhába, ma

guk meg nyissák ki az ajtót.

-  Nyissák már ki...
-  Megyek, megyek.
-  Jó estét kívánok.
-  Jóestét!
-H ehe... Fáradjanak beljebb... Hehe... 

Hehe..Hehe .- Hát miért jöttek?
-  Hogyhogy miért jöttünk? Hát nem 

hívtak meg?
-  Igen... Hehe... hehe... hehe.
-  Jaj, félek, most mi lesz?
-  Tessék? Mi?
-  Semmi, semmi, kérem... Semmi.
-  Nahát, foglaljanak helyet.
-  Igen, üljenek le.
-  Oda a földre.
-  Oda, oda a diványra, na.
-  Jól van, na, na leültek, na jól van.
-  Nem lehetne akkor valamit inni, 

ugye... (Töltés)
-  Tessék, ugye, nahh, hehehe.
-  Hallgatták a rádiót az imént?
-  Na igen, persze.
-  Igenis, nagyszerű volt, zseniális volt, 

rengeteget hallgattuk. Naná, hogy hall
gattuk, kitűnő volt. Félelmetes volt, na
gyon élvezetes volt.

-  Na ugye, hehehe.
-  Na, akkor én kimegyek egy pillanat

ra a konyhába.
-  Ne, jaj, oda nem lehet!
-  Nem!
-  Nem!
-  Nem!
-  Nem szabad kimenni a konyhába. 

Nem lehet, na, szóval nem megy, nem, 
nem nem.

-  De hát miért nem lehet, kérem?
-  Nem, nem, nem. Szóval nem lehet. 

Nem szabad, tudja, mert... Rettenetes bü- 
dösség van a konyhában, tudja?

-  Nem baj, kérem, csak egy pillanatra 
megyek ki, egy másik poharat akarok be
hozni.

-  De hát nem a... nem lehet, kérem, 
szó sem lehet róla. Tudja mit, megyek, ho
zok én egy poharat.

-  Kérem, ne fáradjon, ne fáradjon. Tel
jesen fölösleges, én is ismerem nagyon jól 
a járást.

-  De hát...
-  Hagyja csak, behozom én a poharat. 

Na akkor... megyek.
-  Kedves Hallgatóink, kapcsolunk 

most a stúdióba, mert időközben megér
kezett Gégemtettem Gekkegéje. Folytat
juk, kedves hallgatóink... a Macskará
dió kulturális műsorát. Átadjuk a szót 
Gégemtettem Gekkegéjének.

-  Én Gégemtettem Gekkegéje vagyok. 
Felolvasom írásomat. Ejnye, hová tettem? 
Kedves hallgatóim, az írásaimat otthon 
felejtettem. Nem olvasok fel semmit.

-  Kedves Hallgatóink, kulturális műso
runkat hallották.

-  Kedves Hallgatóink, pontos időjel
zést adunk. Harminckét óra hetvenöt 
perc következik.

-  Harminckét óra hetvenöt perc. Mint 
tudják, ez az időpont a Macskarádió mű
sorzárásának időpontja. Hallgassák meg 
adásunkat holnap a 16, 17, 19, 25, 31, 41, 
49 és 80 méteres rövidhullámon. Kedves 
hallgatóink, nyugodalmas jó éjszakát kí
vánunk Önöknek.

(Lejegyezte: EGYED PÉTER)
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Szellemjárás - Darkó István
Részlet a Kossuth Rádió Szellemjá

rá s  című 2004. március 27-én elhangzott 
műsorának Darkó Istvánnal foglalko
zó adásából. Szőcs Gézával és Selmeczi 
Györggyel Martos Gábor beszélgetett.

Sz. G.: Azt kell mondanom, hogy Darkó 
István egy sötét csillagzat alatt született. 
Tehát valami végzetszerűség volt az élet
pályájában és már a megjelenésében is. 
Most itt egy rövid kitérőt teszek, és el
mondom azt, hogy -  mieló'tt a családjáról 
beszélnék -  az élet úgy hozta, hogy ezen a 
héten immár harmadszor találkozunk né
hány olyan barátunkkal, akikkel a hetve
nes években egy egészen furcsa szellemi 
áramkör részesei voltunk Kolozsvárott. 
Azt kell mondanom, hogy hosszú-hosszú 
évtizedekbe telt, amíg Darkó István Macs
karádióját itt ma este meghallgathattuk, 
vagy meghallgathatjuk ennek részleteit, 
de az is nagyon-nagyon hosszú időbe telt, 
hogy Lusztig Valentin, a Kolozsvárról iz
raeli és olaszországi kitérő' után Svájcba 
elszármazott festő kiállítást nyithasson 
meg Budapesten, és ez történt ezelőtt pár 
nappal a Dorottya-galériában. Lusztig 
Valentin ma már egy világszerte szá

mon tartott naív-szürrealista, de hadd 
ne elemezzük, hogy milyen, teljesen egy
szeri stílusú festő. Ugyanaznap, amikor 
Lusztig Valentin tárlata megnyílt a Do- 
rottya-galériában, ezelőtt mondom három 
nappal, ahol Selmeczi György is játszott, 
ugyanazon este az Uránia filmszínház
ban Selmeczi György és más kolozsvári 
barátok közvetlen és közvetett részvéte
lével sor került egy nagyszabású zenés 
irodalmi műsorra. És nem telik el 5 nap 
és itt ülünk a stúdióban, ahol Lusztig Va
lentin is, mint Darkó Pistának egykori jó 
barátja, itt kellett volna, hogy legyen, tu
lajdonképpen adminisztratív baki, hogy 
nem lehet most velünk, de ezelőtt 1 órá
val vele beszélgetve elmondta a követke
zőt: hogy neki az volt a legdöntőbb élmé
nye, vagy arra figyelt föl, hogy Darkóval 
mindig csak éjszaka találkozott, sohasem 
nappal és nem is tudta elképzelni őt nap
pal. Ugyanúgy az éjszakai Kolozsvár ut
cáit járó ember volt, mint az a mitikus

Hóka bácsi, akire Darkó Pista hívta fel 
a figyelmét, aki megintcsak ilyen éjjeli
őrökkel beszélgető, éjjeli kreatúra volt Ko
lozsvár utcáin, és aki a Lusztig Valentin 
kiállításának a címében is visszatér, fe
lesége nevén, mármint ennek a kiállítás
nak az a címe, hogy Hóka néni. És itt ju
tunk el Hóka bácsihoz és rajta keresztül 
Darkó Istvánhoz. Számtalan olyan szál 
van, amelyek Zürichtől Jeruzsálemen ke
resztül vagy Isten tudja, a földet milyen 
módon körbehálózva, mind visszatérnek 
Darkó Istvánhoz, akinek az apja ugyan
csak egy mitikus figurája volt Kolozsvár
nak, Darkó László festőművész és resta
urátor, többek között a kolozsvári Szent 
Mihály templom freskóinak helyreállítá
sa az ő nevéhez fűződik jelentős részben, 
édesanyja Timkó Edit pedig a kolozsvári 
Opera társulatának ismert és népszerű 
művésznője. A nagybátyja pedig, Darkó 
Zsigmond nagyon nemes sepsiszentgyör
gyi sebészorvos volt, egy olyan családból 
származott, ahol nagyon magas szellemi 
teljesítmények határozták meg a légkört 
úgyszólván kiskorától. És mégis — be is fe
jezem ezt az eszmefuttatást —, lehet hogy 
Gyuri neked is van ezzel kapcsolatban va

lamilyen emléked, mégis sugárzott róla, 
hogy ez nemcsak egy éjjeli ember, hanem 
az embernek ebben a világban valaho
gyan nemhogy nincs jövője, valahogyan 
jelene sincs, nem is e világból való.

S. Gy.: Bennem nem annyira emléke
ket idézett, inkább következtetéseket ten
nék, hogyha szabad. Mi mindabból, amit 
Géza is elmondott, meg amire te is utal
tál itt az előzőekben, egy picit az az érzé
sem, hogy valóban az elmúlt évtizedek 
szellemtörténetének egyik különös jelen
ségével állunk szemben. Van egy város, 
ahol egy olyanfajta szellemi kör alakult 
ki, amely egyre másra dobta ki magából 
a -  rossz szóval atípusos művészeket —, 
írót és költőt, most ugye parafrazálva a 
a tüdőgyulladást, dehát végül is valóban 
ezekről az atipikus jellegzetességről van 
itt szó. Igazából abból a termésből senki 
nem fért be a kánonba. Nagyon furcsa do
log, mert hiszen egy végtelenségig kano
nizált korszak termelte ki abszolút kánon

ellenes művészek sorát, akik aztán ugye 
a nagy emigrációs hullám következtében 
a világ különböző pontjain találták meg 
a boldogulásukat és a művészi önkifeje
ződés lehetőségeit, de ezek a láthatatlan 
szálak érdekes módon mindenütt föllelhe- 
tők és egyben egy picit a 24. órában is va
gyunk, hogy ezeket a láthatatlan szála
kat fölfedjük. Márcsak azért is, mert azt 
érzékelem folytonosan, hogy az újabb kor
szakoknak, a legutóbbi éveknek a durva 
egyszerűsödése, durva politizáltsága, dur
va szellemi egyfajta neoprimitivizmusa 
egyre jobban károsítja ezeket a láthatat
lan hajszálereket, amik összekötik eze
ket a nem tipikus művészeket. Úgyhogy 
most talán, most még kell, föltétlenül kell 
erről beszélni, mert félő hogy 5-10 év múl
va már nem lesz miről beszélni, már nem 
lesznek élők ezek az emlékek, és innen 
kezdve már a tudományos irodalomtörté
neti kutatás tárgykörét képezhetik pusz
tán, nem a közbeszéd tárgyát.

[...]
Sz. G.: Hát ezt egyszer valakinek meg 

kellene írnia, olyan valakinek, aki a meg
felelő epikus és megjelenítő képességek
kel rendelkezik, nem ilyen alanyi költők
nek, mint amilyen magam vagyok. Ez a 
kolozsvári szellemi kör jelentős mértékben 
a Forduló utcához kötődött, a Cselényi- 
házhoz, ahol estéről estére, de éveken ke
resztül, olyan emberek találkoztak a leg
lazább, kötetlenebb, és ezért spontánabb, 
és ezért öncélúan lenyűgöző beszélgetések 
mentén, akik aztán — valóban, ahogy Gyu
ri is mondta -  szétszóródtak a világ min
den földrajzi és szellemi égtája fele. Biztos, 
hogy vagy ott volt Tamás Gáspár Miklós, 
vagy ott volt Orbán György zeneszerző, 
vagy ott volt Bállá Zsófia, vagy ott volt 
Marius Tabacu. És nem szeretnék itt név
sorolvasást tartani, de olykor előfordult a 
tulajdonképpen csak néhány méterre la
kó Darkó István is. Ez egy nem teljesen 
homogén társaság volt, de talán két me
taforát megemlítenék ennek az egésznek 
a működésével és milyenségével kapcso
latban. Volt egy barátunk, nem annyira 
a Cselényi-házhoz tartozott, mint inkább 
Darkó és Egyed Péter közvetlen baráti kör
nyezetéhez, Pap János, sportoló volt, közü
lünk az egyetlen, kardvívó volt. Már elme
séltem ezt a történetet, vagy megírtam, 
vagy interjúban elmondtam, hogy amikor 
János ifjúsági kardívó világbajnok lett, ak
kor ezt mi a legtermészetesebb módon vet
tük tudomásul és azzal az öntudattal és 
önbizalommal, hogy ahogyan a Jánosról 
kiderült, hogy világbajnok, előbb-utóbb 
mindannyiunkról az élet majd bebizonyít
ja, hogy a maga területén világelső, de leg
alábbis világszínvonalon képes teljesíteni. 
Ehhez képest — tehát ez azért vallott kifej
lett önbizalomra, -  mert ugyanakkor ez 
egy végtelenül bezárt, hihetetlenül bebe
tonozott viszonyok között létező társaság 
volt, a 70-es években volt olyan idő, ami
kor ebben a társaságban hosszú-hosszú 
időn keresztül, talán éveken keresztül 
egyik téma az volt, hogy Orbán Gyuri 
meg fogja-e kapni az útlevelet, hogy a há
romhetes lengyelországi ösztöndíjával el
mehessen Lengyelországba. És aztán vé
gül nem is kapta meg.
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SZŐCS ISTVÁN

Retour éternél -  
Székelykeserves vegyeskarra
Le Calloc’h könyve székelyekről, csángókról
Egyáltalán van-e értelme az örökös 

eredetnyaggatásnak? Hát nem mind
egy, hogy kik voltak a székelyek? Minek 
annyit vitatkozni?

Végső fokon lehetne mindegy is, ha „el
vi” kérdés volna; mivel ugyebár a mai 
ember nem akar kinyúlni elvi kérdések 
miatt. Vannak azonban olyan teljesen túl
haladottkérdésfelvetések, feltevések, felté
telezések, elméletek, amelyek erdők, völ
gyek, szűk ligetek, szántóföldek, városi 
ingatlanok, iskolák, tornatermek, alapítvá
nyi vagyonok, tulajdonjogok, birtokperek 
sorsát határozzák meg! Például, az újsá
gok napi híreiből is: A törcsvári kastély tit
ka. Folytatásos regény, kié volt, kié most, 
kié lesz? A birtokjog eredete ködbe vész, 
ködösítésbe vész: miért, mikor, milyen fel
tétellel adományozták valaha Brassó vá
rosának? És amikor okafogyottá váltak a 
feltételek, volt-e joga a városnak odaaján
dékozni a várkastélyt másodrangú Habs
burg családtagoknak; és így tovább?

Ugyanígy, jól tudjuk, és mások is jól 
tudják, hogy mi minden származott már a 
székely eredet kérdéséből? Lásd J'inuturi 
secuizate címszó alatt! Hányszor és hány
szor kellett megvívni azzal a hol csak 
sznob, hol csak buta, vagy hol rosszindu
latú, sunyi kikövetkeztetéssel, hogy a szé
kelyek nem is magyarok? Például, ami
kor Bukarestben laktam egy könyvkiadó 
magyar tagozatának szerkesztőjeként a 
magyar autonóm tartomány kikiáltása
kor 1952-ben, egy újgörög nevű román 
kolleganőm heves vitákba bocsátkozott 
velem, hogy-hogy „magyarautonóm”, hi
szen ott a secwiok laknak, akik köztudo
másúan a magyartól eltérő vegyes nyel
ven beszélnek, és tulajdonképpen mit is 
akarunk mi magyar nyelvű brosúráink
kal és meséskönyveinkkel akkor? Hiszen 
látja rajtam is, aki székely vagyok, hogy 
már több román szót használok, mint ma
gyart! És így tovább.

Sajnos nemcsak tájékozatlan buka
resti szerkesztőnők, hanem tekintélyes 
magyar akadémikusok is szajkózták, 
szajkózzák eszelősen, hogy a székelyek 
valahol, valamikor „magyarrá váltak”, no
ha, noha, noha a részletek ugye, még tisz
tázatlanok.

Most a SZÉKELYFÖLD című kultu
rális folyóiratban olvasom láncú Laura 
budapesti doktorandusz1 beszélgetését 
Bemard Le Calloc’h francia történésszel 
e tárgyban, hogy hát a székelyek eredeti
leg nem magyarok voltak. Ehhez tudni 
kell, hogy „magyarországi szerzők e fran
cia történészt a leghűségesebb magyarba
rátnak nevezik, nálunk is sokan ismerik 
Körösi Csorna Sándorról írt érdekes mun
káit. Az ő esetében kizárt a rosszhiszemű
ség! Akkor meg miről lehet szó? Idézzünk 
a történésznővel folytatott beszélgetésé
ből, mert a székelyekről írott francia nyel
vű könyve egyelőre hozzáférhetetlen:

-  A székelységgel kapcsolatban nagyon 
sok izgalmas kérdést lehet felvetni. Első
ként vegyük a nevük eredetét: honnan ered 
ez a szó? Rengeteg elmélet született már, 
nyelvészként én azt gondolom, hogy török, 
közelebbről talán úz eredetű. Azt biztosan 
állíthatom, hogy nem a szék szóból kell ere- 
detezni! Aztán: honnan jöttek a székelyek? 
Magyarokká váltak, de eredetileg nem 
azok voltak! Hát akkor kik voltak? Kétség
telen, hogy török eredetű nép, talán a kaba
rokkal jöttek, talán ők is kabarok voltak
-  de erről nem igazán szólnak az írott for
rások.” Persze, hogy nem, mint ahogy sok 
másról sem -  ám vajon miért nem?

A francia történész által izgalmasak
nak talált kérdések közül számomra a 
legizgalmasabbnak az tűnik, hogy a szé
kelyek önmagukat, valamint a környeze
tük őket miért éppen egy úz (oguz, tork) 
szóval nevezték meg? Az úzok, tudniillik
-  annak a török „népségének az északi 
szárnya, amely délen haladva, s Iránon át
törve létrehozza később a szeldzsu, majd 
az ozmán birodalmat — a Kárpátok előte
rében csak a XI. század közepe után tűn
nek fel, Rásonyi László alaposan dokumen
tált állítása szerint,2 amikor a krónikás 
hagyomány szerint a székelyek, ezen a né
ven, már rég a Kárpátokon belül élnek. 
Az igaz, hogy a mai Székelyföld környé
kén (szó szerint, vagyis körbe a peremvi
déken), Rásonyi úz (oguz) eredetű földrajzi 
neveket vél felismerni, mint Görgény, Csík, 
Nemere, Ojtuz, Tatrang, Türkös, és Tömös, 
benn a székelységben talán az Úz, Uzon, 
Maksa neveket. Viszont a székely nemzet
ségek és Főnemzetségek nevének többsége 
messze túlárad ezen a területen, pl. a Ha
lom, Meggyes, Abrány, Adorján s főleg a Je
nő, vagy Moson stb., és nem is „törökösek”, 
a székelyföldi helynevek is, a Tiszántúltól 
az északnyugati és déli Dunántúl területé
ig is, mind megtalálhatók, nem valószínű, 
hogy azok már akkor asszimilálódott úzok 
nyomai lettek volna.

Egy másik nagyon izgalmas kérdés 
Le Calloc’h-nak ahhoz a rendkívül hatá
rozott kijelentéséhez csatlakozik, hogy 
a székely népnevének a szék szóhoz bizto
san semmi köze! Jelentésük szerint sok 
szék szavunk van. Az, hogy ezek erede
tükben is összefügghetnek és hogyan, 
helyszűke miatt nem tárgyalható (kötet
nyi terjedelmet igényelne).

Szék: közigazgatási egység s hozzá ta r
tozó terület, pl. Maros-szék, Szebenszék

Szék: hatóság mint törvényszék, úri
szék

Szék: települési fogalom, ahol valami
nek a „székhelye” van, ahol székel.

Szék: só, szik alakban is, lásd „szikes” 
s ebből következően „fehér” is.

Szék: sárga, például a kamilla népies 
neve székfűvirág, lásd még a szőke szót.

Szék: szik, a tojás sárgájában a „mag”, 
vagyis a csíra.

Szék: végül az a bizonyos ülőalkalma
tosság és többféle tartószerkezet, pohár
szék, fedélszék, hengerszék, s mint bódé: 
mészárszék stb.

S megtárgyalható lenne még e szó
család sok távolabbi rokona, amelyekben, 
pl. a K  hang helyett G van, de nincs mi
ért. Le Calloc’h elkötelezettje annak a fel
fogásnak — amelynek dernier cri-je Kristó 
Gyula volt -  hogy a székelyek „török” ere
detűek voltak. (Éz a nézet mára azonban 
megdőlt, nemcsak a „magánkutatók”, de 
sok tekintélyes nyelvész, régész és nép
rajzos között is!) Ez azonban a kérdés
ben máshova helyezné az izgalom hang
súlyát: már nem az a lényeg, hogy kikből 
lettek magyarokká, hanem: az, hogy: mi
ként, hogyan?

Az bizonyos, hogy a magyar helynevek 
s részben víznevek között találunk olya
nokat is, amelyek török (azaz „türk”, tö- 
rökcsoportbeli) eredetűek. Ezek azonban 
többnyire szétszórtan, a magyar nyelv- 
területbe itt-ott beékelve helyezkednek 
el. A kúnoknak maradtak nyelvemléke
ik is. Azonban sehol semmi nyoma nincs 
annak, hogy a székelyek valaha is más 
nyelvet használtak volna, mint a ma
gyart! Tulajdonképpen egységes külön 
székely nyelvjárás nincs, nincs olyan ér
telemben, hogy lényegesen különbözne 
bármely más magyar nyelvjárástól. Nagy
jából és kissé felületesen felosztva, a csí
ki, háromszéki, udvarhelyi, gyergyói, 
Nyárád és Kisküküllő menti nyelvjárá
sokban nem találunk olyan jellegzetessé
geket, amelyek elő ne fordulnának más 
magyar tájak nyelvjárásaiban, vagy kö
zépkori nyelvemlékekben is. (Létezik 
ugyan egy székelyes beszédmód, vagy ha 
úgy tetszik „beszéd-cselekvés” „stílus”, va
lami ilyesmi, azonban az már nem nyelv
eredeti kérdés.)

Ha nem magyarul beszéltek volna, 
mindig más, idegen népelemeknek szo
rítva, peremvidékeken, de azért masszív 
csoportokban -, hogyan magyarosodtak 
el? Iskolák akkor még nem voltának, egy
séges nemzeti tantervvel, jól kifundált 
asszimilálási módszerekkel, a messzi
messzi államhatalom nyelve a latin, a 
templomokban a szertartás latinul folyt; 
ugyanakkor saját tisztségviselőik -  bírák 
és hadnagyok — igazgatták őket, kik ma
gyarosítottak? Az az úgynevezett nyelvi 
kiegyenlítődés mennyi idő alatt, mi mó
don ment végbe?

Természetesen, minderre nem a fran
cia tudósnak kellene választ adnia, ha
nem a „hivatalos” magyar történetírás
nak, tudomásul véve azt a hatalmas 
tényanyagot, amit gazdaságtörténet, 
helynévkutatás, néprajz, embertan, fi
lológia stb., stb. évszázadok alatt felhal
mozott. És az olyan analógiákat, mint 
például azt, hogy a germán varégok 
szláv, azaz orosz államot alapítanak, a 
bolgártörök honfoglalás következménye 
egy ugyancsak szláv állam, a kipcsaki 
kúnok Havaselvén3 román államot kelte
nek életre, a germán frankok honalapítá
sának következménye az újlatin nyelvű 
Franciaország és így tovább.

A sok megválaszolatlan „izgalmas kér
dés” mind oda vezethető vissza, hogy Ár
pád seregének honalapítása idején mi-

14



HELIKON

lyen népesség alkotta a Kárpát-medence 
nagyobb öbleinek népességét? Idestova 
több mint száz esztendeje kezdték felfe
dezni -  például a víznevek története alap
ján -  hogyhát „azelőtt is” laktak errefele 
holmi magyarok; de még mindig ott ta r
tunk, hogy vigyorgó konformisták ezt a 
feltevést épp olyan zöldségnek bélyegezhe
tik, mint azt, hogy honalapítóink netán 
földönkívüliek, „ufósok” lettek volna.4

„Spéciéi” a székelyek idegen szárma
zásának erőltetése azért olyan fontos a 
„hivatalosak” számára, mert a székelye
ket régen is Arpádék előtt érkezetteknek 
tartották. Azt azonban, hogy pontosan 
mikor érkeztek volna ide, az adott korok 
tájékozódásának és hatalmi konstelláci
ójának az összefüggésében fogalmazták 
meg. Árpádéknak Attilára hivatkoztak. 
A húnok előtt pedig bizonyára Sándort 
emlegették ősüknek, és így tovább!4

Járta  volt egy érdekes mondás valaha: 
a király akárkit nemessé tehet, akit csak 
akar, de -  székellyé nem!

A magyar nemesség tagjának len
ni — ehhez nem volt feltétlenül szüksé
ges, hogy az illető magyar anyanyelvű 
is legyen, mint ahogy temérdek német
ből, délszlávból, szlovákból, sőt (pl. 
Máramarosban) románból is az lett, a 
magyar nemesi cím elnyeréséhez nem 
volt szükséges nyelvvizsga! Ezzel szem
ben elképzelhetetlen lett volna, hogy egy 
székely ne magyarul beszéljen! Amikor 
a XVI. század derekán a magyar nyelv 
propagációjának ügye kezd közüggyé vál
ni, s megjelennek az első, magyarul nyom
tatott könyvek, hogy milyen legyen ez a 
magyar nyelv, melyik a „legtisztább” vál
tozata, épp a székelyek nyelvét ajánlja 
egy korabeli szerző, amint ez, ugyebár, 
köztudomású.

Mindennek természetesen óriási irodal
ma van, könnyen hozzáférhető kéziköny
vekben is, pl. Magyar Néprajzi Lexikon 
idevágó szócikkei kitűnőek. Ami a kérdés 
történelemtudományon túli jelentőségét 
illeti, eléggé érzékelteti az, hogy román 
szélsőnacionalista politikusok támogat
ják az „önálló székely nyelv” elismerésé
nek ötletét! Mindennek következtében 
kissé furának hat, hogy az interjúkészí
tő I. L. sohasem kérdez rá éppen ezekre a 
problematikus vonásokra.

Nagyon sok izgalmas kérdés van -  foly
tatja Le Calloc’h: „... miért ragaszkodnak 
ahhoz, hogy székelyek? Persze, magya
rok is, de elsősorban székelyek?” A vá
lasz azonban nyilvánvaló: a székely mi
volt nemcsak etnikai különállást, hanem 
pozitív társadalmi megkülönböztetést is 
jelentett; „rangot”, lásd a közszékelyek 
„kollektív nemességét” is, amellyel — va
laha! -  olyan kézzelfogható előnyök já r
tak, mint adómentesség s hasonlók... Er
re a kérdésre megint óriási irodalom, sőt 
szakirodalom is felel, még a szocialista tu
dományosság korszakában is, Imreh Ist
vántól Demény Lajosig és Egyed Ákosig, 
s nagyon szeretnénk remélni, hogy a szer
ző reflektál is rájuk könyvében.

A Bukovinába vándorolt székelyek iden
titásáról szólva (a riporternő nem említi 
meg, hogy azok nem oda „vándoroltak”, 
hanem Mádéfalva után Moldovába mene
kültek, onnét pedig Hadik tábornok telepí

ti őket Bukovinába) a szerző szóba hozza, 
hogy ezek tiltakoztak a csángó szó ellen. 
„Nem vagyunk csángók, székelyek va
gyunk, ezt hangoztatták annak dacára, 
hogy a Székelyföld földrajzi határain túl 
éltek”. Erre részben már a fentiek is vá
laszt adnak: a székely önérzet nemcsak 
etnikai, hanem társadalmi alapokra is 
épült, valaha; s ez nosztalgikus formák
ban évszázadokig megmaradt.

Viszont a csángó-székely viszonyoknak 
van más aspektusa is. Petrás több mint 
százhatvan éve közölte a „csángó leány 
éneke” címen emlegetett népköltészeti al
kotást, amelyben a csángó leány azt vallja, 
hogy inkább meghal, de székelyhez nem 
megy feleségül! S ehhez hozzátehetem, va
laha én is hallottam csíki s gyergyói szé
kelyektől rosszmájú s nem éppen finom él
celődéseket a csángók rovására. Mintha a 
közös anyanyelv és a közös vallás ellenére 
a keleti székelyek és a moldvai csángók kö
zött nem létezett volna a testvériség tuda
ta. Illetve, amikor már létezett, azt elsősor
ban az értelmiségiek hordozták és nem „a 
köznép egyszerű fiai?”

Ennek okaira először egy „zseniális 
székely dilettáns” mutatott rá, Szotyori 
Nagy János, a székelyek történetéről 
írott, Hunfalvyval polemizáló művében. 
Kiindulópontja a newtoni alma anek
dotájához hasonlít: Hogy lehet, hogy a 
moldvai csángók csak fehér kucsmát hor
danak, s szomszédjaik a csíki székelyek 
pedig nem tennének a fejükre olyasmit, 
kizárólag és büszkén fekete kucsmát vi
selnek?

Szotyori Nagy ennek a kérdésnek a 
nyomvonalát követve eljut a színekkel 
jelölt -  fehér, fekete és vörös -  őscivili
zációk kérdéséig (de nem a valamivel is
mertebb orosz-tatár vonatkozásokig, 
amelyek szerint a „fehér” föld, „szabad” 
mert nem adózó, a „fekete” viszont hó
dított, mert adózó), aholis a különbség 
nemcsak a népviselet és díszítőművészet 
különbségeiben fejeződne ki, hanem a 
harcászati mód, életforma és családi élet 
különbségeiben is. Például a fehér civili
zációs formához tartozó csángóknál na
gyobb a nők súlya a családi és társadalmi 
életben, azaz a hajdani nőelvű társada
lom, a matriárchátus nyomai felismerhe
tőek. A fekete civilizációhoz tartozó széke
lyek pedig keményen patriárkálisták, az 
élet rendje a családban és a társadalom
ban az apák szigorára épülj Ezért nem 
tartják a csángó nők jó férjnek a székelyt, 
legfennebb a mazochisták.)6

Még felmerül, ha félhomályban is, egy 
olyan kérdés az interjúban, amely több 
fényt érdemelt volna. Az tudniillik, hogy 
a köztudat nagy részével szemben a csán
gó szó nemcsak moldvai magyart jelent, 
hanem lakóterülettől függetlenül is, egy 
külön etnikumot! Másrészt a „moldvai ma
gyarság” alatt nemcsak csángókat kell ér
teni. Eszak-Moldovában és Beszarábiában 
éltek valaha „fekete magyarok”, helyne
vek őrzik emlékeiket, pl. Ia§i-Jászvásár, a 
déli szegélyen pedig székelyek, a havasal
földi Secuieni megyéhez csatlakozva, lásd 
pl. az ilyen helyneveket, mint Corod, vagy 
Urlafi (Örlecz!), északon pedig Orheiu, 
(Várhely) vagy az Obcsina Feredeului, 
ezek lakói nem csángók voltak, s talán

éppen azért asszimilálódtak gyorsabban 
is. Megint külön eset Beszarábia („Mol
dovai Köztársaság”) székhelyének neve 
Chi§ináu: ez kései, orosz források szerint 
1439-es alapítású, tehát nyilván a huszita 
menekültekhez kapcsolódik, mint a Hu§i 
-neve is.6

Mindez persze nem jelenti azt, hogy 
nem méltányolom Le Calloc’h munkáit, 
sőt, nagyra becsülöm őket, már azóta is, 
mikor még csak a Körösi Csornáról írta
kat ismertem, még hallomásból. Ugyan
akkor úgy érzem, hogy az interjút készí
tő személynek nem ártott volna valamivel 
jobban tájékozódnia a szóba jött kérdések
ben, hogy valóban beszélgető partnere le
hessen a francia szerzőnek. Sőt, érdemes 
volna folytatnia a szerkesztőségnek is a 
vitát az interjúban felvetődött izgalmas 
kérdésekről.7

Jegyzetek
1. Nemrég még doktorándust írtunk vol

na, mert a latinból régebben átvett szavak 
szóvégi s hangját a magyarban is es-nek ejtet
ték. Remélhetőleg ez a doktorandusz nem azt 
jelenti, hogy ezentúl angliuszt, hollanduszt, 
maturanduszt, doktoratuszt, virtuszt, katoli- 
kuszt kell szelypítenünk?

2. Rásonyi László: Hidak a Dunán. A régi 
török népek a Dunánál, Magvető Kiadó Buda
pest, 1981. E rendkívül értékes és sajnos, rész
ben elhallgatott könyvet akkor is becsülnünk 
és forgatnunk kell, ha a székelyeket ez is „tö
rökféle” eredetűeknek tartja.

3. Ma sokaknak nagy meglepetést szerez 
egy bizonyos Negru Voda c. könyv, a román ál
lamalapítás kún (kumán) motívumairól; pedig 
erről már nemcsak Rásonyi írt, hanem régen 
Mircea Eliade is, a Basarabok kún származásá
ról szólva. (Lásd Zamolxestől Dzsingiszkánig.)

4. Ismét emlékeztetek rá: az ókorban ezen a 
területen élt szigün, sican, secan, sicilus nevű né
pek s földrajzi neveik, Segesd, Méhed, Szamos, 
Maros stb., stb. összekapcsolhatók e Kárpát-me
dencei „szegény”, székely előmagyarokkal!

5. Annak idején Imreh István vitatta ezt az 
álláspontomat, mondván, a csángók elég harci
asak voltak. Ez félreértés: a nőfölényű társada
lomban kifele a férfiak nem nőiesek, a spártai
ak példája ezt meggyőzően szemlélteti.

6. Mindez összefügg a történetírásunk által 
csuklás nélkül lenyelt Fekete Magyarország, 
Ungheria Nigra kérdésével, amely a X. század 
közepéig fennállott. A különböző „szín-civilizáci
ók” kérdéséről Horváth István után már csak 
Fischer Antal Károlynál olvashattunk valamit, 
mert egyéb német tudósok, pl. A. Schlözer, kétel
kedve és ellenszenvvel fogadták.

7. Milyen izgalmas volna bizonyos magyar 
népcsoportok neveinek -  és gúnyneveinek a ta
nulmányozása, pl. matyó, barkó, tahó, brecó, és 
mindenekelőtt góbé, s ilyesmik, hogy miért neve
zik a gyergyói a k görjénék. a hegyentúliakatstb.

fir J & v  »  ~S I H  g  M  V  

V A R T A 1 9 1  & B  A
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A k in trek ed tek
A kihallgatás

(befejező rész)
N auszikát az ő k ita rtá sa  kétségtele

nül kellemesen érinti s örül, hogy egy
ham ar mégsem lesz igaza, őt pedig a 
tábornok gesztusa érinti kellemesen. 
Kenttel kínálja, és vállát átölelve, a 
csököttet átmenetileg zsebre vágva, 
vezeti á t az irodájába s ü lteti le egy 
székre, előzőleg még láthatja, hogy 
íróasztalán  azoknak a költőknek és 
íróknak a verseskötetei és regényei 
hevernek teljesen “véletlenül”, akik
ről az előbb őrnagy-őrnagy hetet-ha- 
vat összehordva, terhelő vallomást 
igyekezett volna belőle kicsikarni?!?

Olyan otthonos lesz h irtelen  a h an 
gulat, N auszika a földre ü lte ti őt, 
hogy kedvére meglovagolhassa, s mi
közben buzgón sarkantyúzza, ő egy 
papírkosár mellé esett levelet olvas
hat, nem m indennapi érdeklődéssel, 
amelyet a szép táncosnő egy elszánt 
hódolója írha to tt, s Nauszika idege
sen gyűrhette  össze, hogy oda dob
ja , ahova való, a papírkosárba, de 
nem célzott tú l jól s melléje esett, a 
tábornok asztala  fölött viszont a bé
ke angyala lebegett s a jeles férfiú 
épp megbecsüléséről biztosította, el
mondotta, hogy először a Mondd, Jóé
ban lá th a tta , s m ár akkor feltűnt 
neki istenáldotta  tehetsége, ahogy 
te mozogsz, kisfiam , h á t az...Itt t a r 
to tt körülbelül, de ő soha nem tud ta  
meg, hogy mégis hogyan is mozog, 
m ert megcsörrent a telefon. „Meg
őrülök a hárfácskádért, csak penget
ném, csak pengetném!” -  olvashatta, 
miközben N auszika fölötte imbolyog- 
va éldelgett. Mellei a szeme előtt ha
rangoztak. A telefon viszont csörgött, 
s a béke angyala tétován fordult felé
je, ta lán  meg a k a r ta  jegyezni m ind
örökre az ő szenvedő, fiatal arcát, az
tá n  közönyösen lebbent tova, három  
évre rá , am ikor ném án olvasta a le
velet, ism ét felrém lett előtte ez az an 
gyal, ahogy nevetve húzza el a szá
já t, sugallva, hogy végeredményben ő 
m égiscsak szerencsésnek m ondhatja 
m agát, hogy efféle titkok birtokába 
kerü lhet „véletlenül”, hiszen, ha  a le
vél ott landol a papírkosárban, ahova 
N auszika különben is szánta, soha 
nem olvashatja el és soha nem próbál
ha tja  ki a tan ítá s t, vagy kérelm et, 
vagy sugallatot, vagy vágyképzetet 
a gyakorlatban is, a téboly szélére 
sodorva az élveteg N auszikát, m ert, 
ahogyan az angyal csukott szájjal,

alig érthetően közli vele (lehet, nem 
is beszél, ő mégis jól hallja!): néha 
a jóból is m egárt a sok? S teljesen 
fölösleges sokat filozofálgatni azon, 
hogy mi a jó és vele ellentétben, mi a 
rossz, hiszen abban a szituációban az 
angyali tan ítá s  teljesen egyértelm ű, 
m int ahogyan az, három  évvel az
előtt is, noha, akkor még, önhibáján 
kívül, nem is tu d h a t róla. A telefon 
csörög, a tábornok fölemeli a kagy
lót s ő m eghökkenten érzékelheti a 
d ram atu rg ia i változásokat, jótevője 
h irtelen  alaku l át, kihúzza m agát, 
sark át huszárosán k a ttin tv a  össze, 
h irtelen  vigyázzba merevedve, tagol
tan  mondja: da, tovará§ul m inistru , 
am infeles, sä trá if i! , s in t neki a sze
mével, hogy tűnjön el, menjen m ár 
ki, szívódjon fel, s félreérthetetlenül 
m utat a fejével az ajtóra, folytatva a 
beszélgetést. O annyira  akkor sem 
öntelt, hogy, azt gondolja, mindez 
színjáték, esetleg azt, hogy a m inisz
te r  elvtárs egyenesen az ő érdekében 
telefonál, hiszen, ha m indent tu d 
nak, akkor azt is tudják, hogy ő most 
éppen itt van és azt is, hogy ő á r ta t 
lan, hiszen tényleg az...Nem, ilyesmi 
meg sem fordul a fejében, kisomfor- 
dál, azt hiszi, mégis a vára tlanu l el
tűnő  angyal intézkedett, hiszen még
iscsak a béke angyala volt, és ezzel 
kész, vége, és vidám an, gondtalanul 
battyog kifelé s épp a rra  gondol, bizo
nyára m ár részeg havereit épp hol, 
melyik lánynál, vagy szépasszonynál 
kaphatja  el, hogy hozzájuk csatlakoz
va, a locsolkodás soha meg nem u n 
ható m ám orának hódolva, ő is, utol
érve őket, tökrészegre ihassa m ár 
m agát, hiszen egy ilyen nap u tán , 
m int ez a mai, gondolja, megérdeme
li, m int ahogy N auszika is ezt gon
dolja, hiszen újra kiengedi magából, 
de csak azért, hogy négy lábra állva 
k ínálja az előbb alezredes-őrnagy- 
őrnagynak is m egm utatott gyönyö
rű  hátsóját, ő ezt még nem tudja, hon
n an  is tu d h a tn á  1984 áprilisában, 
hogy milyen mennyei örömök v á r
nak  rá  1987 húsvétján? E lhalad a 
kihallgatószoba nyitott ajtaja előtt, 
és boldog lesz h irtelen , önfeledt, és 
a rra  gondol, a költőnek mégiscsak 
igaza lehet, az égben bál van, m in
den este bál van, oda m ehetett innen, 
nyilván a béke angyala is, hogy ő se 
zavarja a m iniszter elv társ bizonyá
ra  értékes ú tm u ta tása it hallgató és 
buzgón le is jegyezgető tábornokot, 
a rra  gondolt ismét, hogy valahol csak 
utoléri az eddig m ár bizonyára beseg- 
gelő haverokat, hogy velük locsolkod-

hasson és vedelhessen tovább, akkor 
még nem volt maroktelefon, ami meg- 
könnyíthette volna a dolgát, hiszen 
ha valam elyiket hívja, azonnal útba 
igazítha tták  volna: hogy éppen hol 
is tartózkodnak, melyik csajnál, ho
va menjen és N auszika m ár vinnyog, 
három  év múlva, még akkor sincsen 
mobiltelefon, hogy közben felhívja 
alezredes-őrnagy-őrnagyot, s megkö
szönje neki, am it akkor é rte  te tt, s 
biztosíthassa arról is, hogy ő tényleg 
nem rajong kifejezetten a melegekért, 
de nem is veti meg őket, ahogyan az 
ales gondolta, igen, Nauszika h á tu l
ról k ín á lta  m agát akkor, és ő isteni, 
de nem, mégis, angyali sugallatnak  
engedve, h irtelen  ü lte tte  át gyakor
latba a rajongó k ívánságát s penget
ni kezdte hárfácskáját, s igyekezett 
am a szinten fenn tartan i, amely szin
ten, különben őszinte örömére, m ár 
nagyon régóta egyensúlyozott s ő a r 
ra  gondolt futólag, hogy mégiscsak 
szerencsés fickó, hiszen az őrnagy
őrnagy szájon is verhette volna, ak
kor még nem tud ta , hogy milyen örö
möket és milyen tragéd iáka t hoznak 
majd az eljövendő évek, m ent lefele 
a lépcsőn, m ár az előcsarnokban já r 
hato tt, am ikor őrnagy-őrnagy v á ra t
lanul utolérte, ném án lökte egy föld
szinti szobába, bezárta  m aga u tán  az 
ajtót s egy ív pap írt és egy tollat te tt 
eléje, és leült vele szembe egy székre 
és ráüvöltött, hogy írjon?! Ki tudja, 
hol já r t  m ár akkor a béke angyala? 
Bizonyára a bálban volt már, az ég
ben, ki tudja, m iről beszélgetett m ár 
akkor a tábornok a m iniszter e lv társ
sal. De mit? Mit írjak? — kérdezte ő 
s egyet bizonyosan tudott, hogy ma 
m ár nem lesz locsolkodás, nem éri 
utol egyik kikapós szépasszonynál, 
vagy odaadó prepánál se, a bizonyá
ra  m ár részeg, bőbeszédű haverjeit, 
s a m agyarázat, hogy m iért nem, na
gyon egyszerű: azért, m ert innen so
ha ki nem engedik, itt fog elrohad
ni elevenen, egy vakítóan fehér lap 
előtt, amelyre állítólag őrnagy-őr
nagy u tasítása  szerint írn ia  kelle
ne, de arról még segédfogalma sincs, 
hogy mit...

Gondolkozzál, te  barom, sziszeg
te őrnagy-őrnagy, felállott, kim ent 
és hallo tta  elfordulni a zárban a ku l
csot, m eglepetten s kissé sértődötten 
vette észre, hogy ism ét rá z á rták  az 
ajtót, de ezúttal nem társaságban  
van, hanem  egyedül, és írn ia  kelle
ne, noha fogalma sincsen arról, hogy 
mit?...Nem tudta , hogy három  gyö
nyörű s trag ikus eseményekben bő
velkedő év u tán  majd Nauszikával 
m arad  m agára, s miközben h á tu l
ról tesz a kedvére s egyúttal lelke
sen pengeti hárfácskáját, azt olvassa 
ugyanabban az összegyűrt, de á lta la  
kisim ított levélben, hogy „mindig is
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azt szerettem  volna, kedves, hogy a 
számba vizelj! Ennél nagyobb örömet 
nem is szerezhetnél nekem!! Annyit 
fizetek, am ennyit csak kérsz, de ne 
u tasíts  vissza...” O nevetni kezd, a 
béke angyala ezúttal m ár nincsen 
jelen, valószínű visszam ent az ég
be, a bálba, hiszen ott bál van, aho
gyan a költő' is tanúsítja , m inden éj
szaka bál van és azt a kérelm et m ár 
nem próbálja m egvalósítani a vinnyo
gó N auszikával a gyakorlatban, nézi 
a fehér lapot, a szeme sajog, a b ezárt
ság élményét a kilencvenes évek
ben egy filmben tudja majd felidéz
ni, méghozzá úgy, olyan gyötrelmes 
hitelességgel, hogy partnere  és ivó
cimborája (a három  per hárm as ügy
osztály nyomozója a szerepe szerint, 
ő viszont egy kósza, m agyar disszi- 
denst a lak íthat, aki a nyolcvanas 
évek elején m ár hallja az idők szavát, 
és korát megelőzve esküszik a több- 
párt-rendszerre, őszinte őrületbe so
dorva kissé bárgyú kihallgatóit...), 
a rendező, s az operatőr elném ulnak, 
abba is m arad a forgatás a jelenet 
u tán , aznapra befejezik a m unkát, 
akkor, azoknál a nyomasztó jelene
teknél, egy iskola alagsorában veszik 
fel, csak ő és a szerep szerinti k ih a ll
gatója vannak  jelen, s nyilván, a jele
neteket rögzítő operatőr és a jelenete
ket levezénylő rendező, aki elképedve 
bámulja őt: ez nem lehet igaz! -  mo
tyogja és bort hozatnak és kérdezget
ni kezdik őt bizonyára zaklato tt életé
ről, de ő nem áru lja  el N auszikának, 
hogy mit nevet, fél, hogy kissé exhibi
cionista szeretője még szó szerint ven
né a levélben elzokogott kérelm et, s 
mielőtt v issza tarth a tn á , föléje kupo
rodva tenne eleget óhajának, össze
tévesztve a szezont a fazonnal és őt 
a levél írójával. A tisztnek se mond 
semmit, am ikor visszajön s vészjós
ló arccal nézi az üres, vakítóan üres, 
fehér papírlapot, a rendezőnek, a k í
váncsian feléje hajoló partnerének  és 
az őt egyre faggató operatőrnek sem 
á ru l el semmit, issza a bort s semmi 
kedve sincsen felesleges, elnyúló val
lomásokba bonyolódni a Ceausescu- 
rendszer m indennapjairól, sem a 
re ttegett securitate  módszereiről, ak
kori kedves íróját, a M acskakő szerző
jé t idézi, honnan tudhatnám , milyen 
az ablaküveg, am íg nem voltam ab
lak? aztán  a szerző M esterét, aki sze
rin t az író, a létezés szakm ában dol
gozik. Szerinte -  emeli fel poharát s 
a rendezőjéhez, operatőréhez, a p a r t
neréjéhez érintve iszik -  a színész is! 
Annyit, ismétlődő kérdéseikre, m égis
csak elismer, hogy igen, valóban volt 
m ár olyan helyzetben zak lato tt életé
ben, am ikor kívülről z á rták  rá  az aj
tót, Nauszikától viszont csak kilenc
ven februárjában m eri megkérdezni, 
hogy hogy h ív ták  azt a hódolóját, aki

azt a levelet ír ta , s végül bizalm a je 
léül, teljesítve rajongója kérelm ét, a 
szájába vizelt-e?

Nauszika, kedvtelve nézegeti, 
ugyanolyan, amilyen volt, nem is vé
kony, nem is telt, a lak ja ruganyos, 
m int mondja, fitnessz klubba is jár, 
úszik is, az illetőre viszont momen
tá n  nem emlékszik, a levélre sem, 
tudnod kell, csicsergi, hogy akkori
ban is tucatszám ra kap tam  a leve
leket, legtöbbször el sem olvastam  
őket, aki a k a r t valam it, élőszóban 
am úgy is előadta, én közöltem az 
á ra t, am i nagyon m agas volt, s ak
kor kettő t tehetett: vagy fizet és a 
kedvére teszek, vagy nem a k a r fizet
ni, s akkor mehet a búsba. H arm adik  
lehetőség nem volt. A G rábenen fu t
nak  össze, vacogtató szélben. A tá n 
cosnő még nyolcvanhét telén disszi
dál, egy bécsi exkluzív klubban lesz 
sztriptíztáncosnő, ahol, hangsúlyoz
za nevetve: még fi zetnek is azért, ha  
ra fin á lt és izgatóan erotikus mozdu-

Szilágyi Béla: Táj

la tokkal megszabadul a bugyijától 
és nem fenyegetik, hogy oda kerül az 
„ilyen pornográf dolgokért”, ahonnan 
jö tt, vissza falura...Nem  is érti, m it 
kérdez, persze voltak olyan kéjencek, 
ak ik  ilyesm iket követeltek tőle és ő 
pénzért m indenre kapható is volt, de 
erre a hárfácskás muksóra, akinek 
az volt a vágyálm a, hogy ő, éppen ő 
pisiljen a szájába, valahogy nem em
lékezik. Elmosódnak a bukaresti 
évek, a rra  a buzi őrnagyra, vagy al
ezredesre viszont, aki egyszer téged 
hallgato tt ki és oda pofátlankodott

az asztalunkhoz, akkor, szerelm ünk 
havában, még emlékszem, csillan fel 
a Nauszika szeme, vele mi van? -  é r
deklődik, k iderül a rra  az éjszakára 
ő is világosan emlékszik és a homo
kos tisz tre  is, a whiskyjére, a mormo
gó és ugató fekete és fehér kutyusok- 
ra  az üvegen, s a rra  is, hogy u tána  
az öltözőben folytatták, de a levél 
valahogy nem ugrik  be, arról nem 
tud, vagy, nem a k a r tudni?! Amikor 
elmondja, hogyan, milyen körülm é
nyek között olvasta, ránéz és k itör be
lőle a röhögés. Ezt szerettem  benned, 
te m agyar huszár, csókolja szájon, s 
azonnal ajánlja, hogy m egism ételhet
nék m indazt, am i akkor ott, az öltö
zőben tö rtén t, buzi szekusokról nyil
ván nem tud gondoskodni, de Black 
and W hite whiskyről igen, arról a le
vélről sem, de, ha  engem az ő hódo
lóinak a gügyeségei hoznak izgalom
ba, m uta that, van neki levele most 
is elég, teli p ikáns és disznó kérések
kel. Az ő habitusa, puszta megjelené
se némely férfiakban azonnal vágyat 
ébreszt és valósággal kikényszeríti 
belőlük az idiótábbnál idiótább vallo
m ásokat.

Nauszika végül is, m iután rande
vút beszélnek meg, ellibeg a szállin
gózó hóesésben, 1984 húsvét hétfőjét 
viszont elveszíti, az az első év, am i
kor nem mehet el locsolni. A tábor
nok a béke angyalával együtt tű n ik  
el, ha az angyal az égben van, a bál
ban, a nagy brontes ember, akinek 
az egész élet tulajdonképpen bliktri, 
valószínűleg a m iniszterénél. Vagy 
egyszerűen csak megfeledkezik róla, 
m it lehet ezt a Jótevőknél tudni? Ő r
nagy-őrnagy hajnalban engedi el, a 
lapra végül is nem hajlandó sem m it 
sem írn i, a tábornok se kerül elő, fel
tevése szerin t aggódó és állandóan új 
és új irány t mutató, a pártfő titkári el
várásoknak megfelelni óhajtó m inisz
tere újabb sürgős feladatokkal bízza 
meg, vagy egyszerűen locsolkodni 
megy ő is, s valam elyik szeretője h a 
sáról nyalogatja a konyakját, ami 
m aradt, bár nem valószínű, hogy az 
a csökött le tt volna az egyetlen üve
ge, egy ilyen embernek, m inden va
lószínűség szerint, m inden esetben 
van ta rta lé k  piája is, ellentétben ve
le, aki ezúttal nem gondolt a jövőre, 
bárgyún és jóhiszem űen azt h itte , lo
csolkodni megy, és m inden lánynál, 
asszonynál kedvére vedelhet, s nem 
gondoskodott piáról, ezért hajnalban 
egyedül ül egy fűtetlen albérleti szo
bában, akkori barátnője sincs o tt
hon, bizonyára valahol bulizik a srá 
cokkal és rá  is m egharagudhatott, 
hogy nem locsolta meg, s még azt se 
tudja, hol van. E zért m indhiába v á r
ja... Maga elé mered a sötétben, s leg
szívesebben a sárga földig leinná ma-
» > »  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
gát, de nincs ital, s akkor rém lik fel 
előtte először zátonyra fu tott élete 
egész szomorú k ilá tásta lansága .

Nauszikához hét év múlva nem 
tud elm enni, sajnos, m ert összefut 
egy régi haverrel, aki épp Bádenbe, 
a ru lettkaszinóba készül s felajánl
ja , hogy elviszi őt is, akinek régi 
szerepálm a Dosztojevszkij „játéko
sa”, s zak la to tt ám ta rta lm as  éle
tében m indenütt já rh a to tt már, de 
ru lettkaszinóban, önhibáján kívül, 
még nem. És m iért zá rták  rád  az aj
tót? -  érdeklődik óvatosan az opera
tőr; a bor fogy. A, nem érdekes, húzza 
el ő a száját s érzi, valam it m inden
féleképpen m ondania kell ezeknek, 
m ert h a  tovább hallgat, m enthetetle
nül m á rtír rá  változik a szemükben... 
H át elkezdi mesélni akkori k ihallga
tásá t. M indenkire rázárják  egyszer 
az ajtót ebben a kurva életben, mo
tyogja, hiszen ezek m indenképpen 
hősnek nézik, am i nem fedi az igaz
ságot, ezért inkább Nauszikáról me
sél nekik és buzi kihallgató tisz tjé
ről, de ez láthatólag  m ár nem hozza 
anny ira  lázba őket, ők m indenáron 
trag ikus transzilván  történeteket 
szeretnének hallan i, a dacos m agyar 
helytállókról, s lá thatólag  nehezmé
nyezik, hogy őrnagy-őrnagy nem ver
te szájon őt, noha meglehetősen po
fátlan  volt, jegyzi meg óvatosan az 
operatőr, őt személy szerint sokkal ke
vesebbért pofozták meg a három  per 
hárm as szadista barmok. Kapcsol, és 
ő kezdi kérdezgetni, így legalább elte
reli m agáról a figyelmet, nézi az esze
lősen pörgő rulettgolyókat, az asztal 
fölé hajoló alakok szenvedélytől eltor
zuló arcát, s h irtelen  lesz elege az 
egészből, tax iba ül, szerencséje van, 
N auszika azelőtt érkezhetett s teli 
van bűn tuda tta l, hogy v ára tta , h á lá 
ból, hogy nem haragszik  (neki esze 
ágában nincs kifecsegni, hol volt s 
tulajdonképpen nem is a k a r t jönni), 
megengedi, hogy kibontsa hosszú, fe
kete sátorhaját, hogy betakarózhas
son vele...

-  H át ezek voltak -  fordítja m a
ga felé és csókolja vára tlanu l szájon 
a m eglepett A nnát -  az ő egym ásba 
csúszó, egym ásba átnyíló, egym ást 
kiegészítő és folytató leporellószerű 
élethelyzetei s ezek térnek  vissza h é t
fő este óta, am ióta a kedves Laura le
te tte  a konstancai állomás betonjára 
a gyönyörű lábát, te jó ég, ma péntek 
éjszaka van, s ennek is m ár-m ár öt 
napja! M intha öt év te lt volna el, úgy 
érzi, s még mindig a testvérkéjét lá t
ja , ahogyan szárnyas fehér bundájá
ban, leghódítóbb mosolyát villogtatva 
az őt felismerő utasok felé, elindul fe
léjük, inkasszálva a hódolatteljes pil
lan tásokat és tetszésnyilvánításokat, 
amelyekből, ám lám , egy igazi sz tá r
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nak  sem lehet elege, az ilyesmivel vél
hetőleg nem is lehet betelni, állandó
an  szuggerálja a folytatást...

Lenyúl a vizesüvegért, iszik.
-  H át az biztos, hogy nem fogunk 

unatkozni, herceg -  suttogja Anna, 
h á tta l fordulva neki. -  Bújj hozzám, 
és azt szeretném, ha pengetnéd, m int 
akkor, ott a szép Nauszikának!...

-  Mi van? -  döbben meg ő, de aztán  
megérti, nevetni kezd - ,  megérdemel
jük  egym ást -  mondja még s hozzási
mul.

-  Csak addig él a történet -  jegyzi 
meg A nna talányosán - ,  ameddig új
ra  meg újra megismételhető. Amikor 
m ár nem érdemes újraélni, kész, vé
ge, meghalt!...

A ház előtt autó zúg el, aztán  csend 
lesz megint, a félhomályban árnyé
kok ólálkodnak: alezredes-őrnagy- 
őrnagy, a nagy brontes tábornok, a 
kecses, táncoslábú N auszika és az 
operatőr, ak it szájon vertek a h á 
rom per hárm as ügyosztály valószí
nűleg túlbuzgó s ma, isten és a sors 
kifogyhatatlan kegyelméből, az üz-

Bordi András: Domboldal fákkal

leti pályán ügyeskedő tisztjei...Nem 
ak arja  lá tn i őket, nem hunyja le a 
szemét, még hallja, hogy A nna da
dogva kezdi el: egyszer őrá is rá z á r
tá k  az ajtót, méghozzá kislánykorá
ban, és m inden valószínűség szerint 
ez a traum atikus élmény to rz ítha tta  
el személyiségét, ebből a rémálomból 
nem tud ő kivergődni azóta sem, de 
m ár nem tud figyelni, ism ét zuhan, 
várja hűséges sivataga, zizegnek a 
homokszemcsék, fáradhata tlanu l zi
zegnek, szél tám ad, s valahol, az ör
vényleni kezdő portölcséreken tú l bá
natosan  ordít egy éhes sakál.

(részlet)

LAJTOS NÓRA 
Im prom ptu  
D sida Jenő  
em lékére
Egy nyárfa alkatú harmincas fiatal

ember sietett a Károlyi kerten át a Kár
olyi Palotába, fekete, csatos táskájával 
kezében, fel a lépcsőn, hogy találkoz
zon egykori önmagával. Egyenesen Ko
lozsvárról érkezett, a Házsongárdból, 
ahol július első napját az ő koszorújá
nak felgyújtásával „ünnepelték” vala
kik. „Még egy kriptában sem érezheti 
magát biztonságban az ember!”

Siet, mert az állandó Petőfi-kiállí- 
tás utáni teremben őrá emlékeznek. 
Arra tudniillik, hogy százéves lenne, 
ha élne. De nem él. Csak éldegél, mél
tánytalanul megkopottan, leselkedő 
magányban, egy-egy versszerető szí
vében. Nézegeti gyermekkori fotóit: 
egyszer a családdal, egyszer magában 
pózol, majd elmosolyodik a már-már 
férfivá érett Dsida Jenőn, amint hin
talovon „vágtat” neki az irodalomnak, 
s rádöbben: ez „az ifjúság, mi tovaszök
ken” egyszer. Egy könnycsepp ered 
hirtelen útnak az arcán, amint Melin
dához írott levelét futja végig szemé
vel ennyi év távlatából újra. „Szeretett 
Mukikám!” -  sóhajt fel, de az esküvői 
fotó látványától beletörődötten meg
nyugszik a lelke. A Hulló hajszálak 
elégiájának írója akkor komorodik el 
megint, amikor az üveglapok alá pré
selt kéziratdarabkákat olvassa: „Én 
jártam  mindig minden útban, /én sze
rettem és haragudtam, / én éltem, sír
tam, én daloltam / mindenki helyett. 
Költő voltam.” Olyan egyszerű, olyan 
poéta angelus-i ez a hitvallás, mégis fá
jó a múlt idő.

Aztán jó érzés tölti el a különböző 
kiadványok -  a Pásztortűz, az Erdélyi 
Fiatalok és a Keleti Újság -  láttán. Itt 
megáll egy pillanatra, s addig szoron
gatott táskáját most lerakja a parket
tás padlózatra. Készül valamire. Majd 
ürügyként idegesen megnézi óráján az 
időt. Sietnie kell. Ki tudja: lesz-e csatla
kozási Azzal kiviharzik a teremből, le 
a lépcsőn, át a parkon, és már csak a 
kalapján tovasuhanó nyárfalevelek zi- 
zegése hallatszik, mint angyalok cite- 
ráján a nóta. Meg az égi fény, amely 
/lazakíséri őt.

De mit őriz az ottfelejtett táska? Ki 
tudja. Talán két csattal lecsatolt, csak 
megálmodni tudott, ám soha be nem 
teljesített, emlékké szelídített terve
ket. Ha másképp nem, hát Icarus sor
sát vállalva.

(Icarus sorsát vállalom, Kamara
kiállítás Dsida Jenő születésének szá
zadik évfordulójára, Petőfi Irodalmi 
Múzeum, 2007. június 7-október 15.)
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‘K P 'D 'E X -
Egyszer Devecseri Gábor műfordító és költő' a Bikasi

rató című színpadi művét azzal a sorral kezdte: „Ami a 
bikaviadalt illeti, én bikapárti vagyok...”

A cigány világ tehát nem homogén és nem állandó 
még Párizs keleti külvárosában sem: magát a cigány kö
zösségi létet is emberek, szokások, szavak, jelentések, 
szimbólumok mozgása és körforgása jellemzi. Ez ugyan 
(társadalomtudományi értelemben) evidensnek tűnik, 
Williams azonban kiemeli, hogy több ennél, mert ci
gány létüket számunkra leginkább a környezetükkel 
kialakult kapcsolat, a kölcsönviszony határozza meg. 
A környezetük számára, a külvilág felfogásában pedig 
életmódjuk adja másságukat, illetve vándorlásuk, élet
helyzetük, identitásuk elfogadhatóságát. Ennek lénye
ge pedig, hogy olyan helyzetűek, akiket ha el is fogad
nak, s mégannyira, ha elutasítanak, leginkább csak 
„máshol szeretnének látni”. Az együttlét definíciója te
hát a környezet számára a távollétben, vagy legalább 
a távolságban fogható meg a leginkább. A cigány élet
módközösség számára ezért (bármely kapcsolati, gaz
dasági, igazgatási, életvezetési kérdésben) mindig az 
áthidalás, a közeledés, a viszonyulás az első teendő, a 
kölcsönkapcsolat alapjaként az adaptáció, a mindenna
pi és változó alkalmazkodás a legfőbb feladat vagy ki
indulópont.

Mindezek okán a cigánykutatókat is az érdekli, mi
lyen helyzetet alakított ki a társadalom, amelyben szét
szóródva vagy csoportosan együtt élve jelen vannak 
-  vagyis a státuskérdés, helyzetábrázolás jellemzi az 
elemzéseket. A másik kutatótípus számára az érintke
zések felületei, a létmódok és feltételek együttesei, a 
zártságok és mozgások adják a témát, ők az identitást 
a történelemben, a gazdasági rendszerekben, a kultúrá
ban, az intézményekben és a szervezettségben keresik, 
vagyis funkcionális sajátosságokat elemeznek.

E két szemléletirány között (vagy fölött) Williams a 
cigány históriát olyan „mozgalmas változatosságnak” 
tartja, mely az Indiából származás és vándorlás men
tén vezet, szükségképpen szétaprózódással járt, de ka
rakterét nem csupán a vándorlás adja, hanem a környe
zettel való mindenkori viszonyulás (adaptáció) módja, 
a bejárt útvonalak összhatása, a kölcsönkapcsolatok 
és tanulási folyamatok, válaszok, kiszolgáltatottsági 
viszonyok és vállalt szolgáltatói-munkavégzési techni
kák együttese. Merthogy a gazdasági folyamatban a 
kálderások elsősorban is kereskedők, szolgáltatók, füg
getlen forgalmazók, kötetlen munkaidejű termelők (ak
ként például üstfoltozók, ónozok, köszörűsök, cirkuszo
sok is), valamint az jellemző rájuk, hogy egyenlőségi 
elven osztoznak a munkavégzéssel vagy cserével szer
zett hasznon. Teszik mindezt úgy, hogy voltaképpen a 
nem-definiálhatóságra, a „láthatatlanságra” építik je
lenlétüket és mozgásaikat a „külső” társadalomban, 
de ennek a harcképtelenséget kevésbé, szolidaritást vi
szont annál inkább tükröző magatartásnak eredménye
ként például a piacon megjelenő más (pl. jugoszláv, szlo
vén) roma csoportokat nem szorítják ki a piacról, mert 
ez nemcsak kooperációellenes lenne, hanem éppen a gá
dzsó piacszemléletet, vállalkozási ököljogot és hamis si
kerképességet tükrözné, vagyis olyan nem-cigány visel
kedés lenne, amelyet nem vállalhatnak...

A. GERGELY ANDRÁS: Európa cigányai. For
rás, 2005. 12.
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Száll a zene...
karmesterről karmester

re. Ez a verssorparafrázis ju
tott eszembe egy zenei tv-mű- 
sor kapcsán. Korunk egyik 
híres karmester-egyéniségéről 
készült portréfilmben egymás
után csendült fel egy-egy zenei 
részlet nagy és híres karmester
elődök előadásában, hogy a leg
végén az ünnepelt karmester 
előadását is élvezzük, mint affé
le sorzáró zenei apoteózist: íme, 
0  így játssza, játszatja ugyan, 
azt a részletet, amit eddig má
soktól hallottunk. Mit is kell 
tennem? -  gondolkoztam el a lá
tottakon. Össze kellene hasonlí
tanom az előadás-sziporkákat? 
Döntenem kell, hogy ki tetszik 
nekem mint hallgatónak a leg
jobban? Meg kéne állapítanom, 
hogy a mai modern előadás a 
legjobb? Zavarba jöttem: miért 
is volt mindez? Csak ültem, és 
azon gondolkoztam az újabb 
és újabb összehasonlító kivágá
sok láttán-hallatán, hogy a ki
választott fragmentumok, több
nyire Beethoven szimfóniáiból
-  ugyanazt a mondanivalót su
galmazzák legfennebb egy kicsit 
más árnyalattal. És itt az árnya
lat szón van a hangsúly! Mert 
az árnyalat alig érinti a lénye
get, sőt nem is szabad érintenie
-  horribile dictu -  megváltoztat
nia az eredeti tartalmat. Mosta
nában sokat olvasva Stravinsky 
írásait ott találtam egyik érde
kes megállapításában kétkedé
sem megfejtését: „Elfogadom a 
mű kereskedelmi kiaknázását, 
de nem fogadom el annak ér
zelmi kiaknázását. Gondolatai
nak érzelmi kiaknázása a szer
zőre tartozik, eredménye maga 
a mű: az előadóra tartozik a mű 
megvalósítása, a forma előír
ta módon.” Stravinsky az alko
tó és kivitelező kettősségében 
gondolkodik. Kivitelezőt mond 
és nem interpretátort. A művet 
nem átalakítani kell az előadó 
óhaja szerint, hanem egyszerű
en fel kell tárni a benne megfo
galmazott gondolatokat, zenévé 
oldott érzéseket. „A mű interpre
tálása képmásának realizálása, 
amit pedig én kívánok, az magá
nak a műnek, nem pedig képmá
sának a realizálása.” — teszi hoz
zá előbbi megállapításához.

Alapvető kérdés: a művet 
vagy képmását kelti életre az 
előadó?

Sokáig hittem, hogy az árnya
latok mennyisége, minősége dön
ti el a zenei kivitelezés művészi 
színvonalát. Millióféle interpre
táció élteti a művet -  gondoltam 
akkoriban -, és ezért a nagy al

kotások élettartalma behatárol
hatatlan; nagyot kell változnia 
az ízlésnek, hogy egy remekmű 
a felejtés homályába kerüljön; a 
nagy alkotók és életművük el
felejtése a múlt századok bűne 
volt. Fel sem merült bennem a 
kétkedés, hogy ez végleg a ze
netörténet múltjához tartozó je
lenség, ami a jövőben éppen a 
zseniális interpretátorok jóvol
tából nem ismétlődhetik meg. 
De éppen az említett karmester
portré győzött meg arról, hogy 
az egymásután bemutatott azo
nos zenei részletek, más-más 
nagy előadótól ugyanazt a ze
nei tartalm at sugározzák, mert 
ezek az előadók a művet hozzák 
elénk, nem a saját maguk képé
re formált képmásokat.

Nem festik újra a képeket, 
nem is reprodukálják azokat a 
modern nyomdatechnika élethű 
módján: ÓK MAGÁT A MŰVET 
SZÓLALTATJÁK MEG. Ugyan
is ezek a rendkívüli művészek 
személyiségek.

Ismét Stravinsky jut eszem
be: „... mindig szembeállítom 
a személyiséget az egyéniséggel, 
igen gyakran összetévesztik 
őket, holott erősen különböző fo
galmakat határoznak meg: az 
egyéniség elbizakodott a szemé
lyiség szerény, ez alárendeli ma
gát, az tetszeleg a rajongásban, 
önteltségben, lázadásban.” Asze- 
mélyiség a művet kelti életre, az 
egyéniség a mű (tetszetős) kép
mását. A képmáskeresés a mű 
torzulásához vezet. Ez a torzu- 
lási folyamat száz-kétszáz évvel 
ezelőtti és azóta játszott művek 
esetében jelentős is lehet. Min
den kor, minden ízlésperiódus 
a saját zenei megvalósításait 
érzi tökéletesnek, torzulásmen
tesnek, de ha visszahallgatunk 
régi lemezfelvételeket, sokszor 
tapasztaljuk, hogy egyes elő
adások szinte nevetséges hatást 
váltanak ki a ma hallgatójából, 
mások viszont a legteljesebb 
egyetértést, csodálatot keltik 
bennünk. Ebben is az egyéni
ség-személyiség ellentéte dönt. 
Stravinsky szerint: „Talán pa
radoxonnak hangzik, de vala
mennyi diszciplína közül a leg
fontosabb az ízlés. Általában 
azt hiszik, hogy: az ízlés a ma
gát szabadnak és függetlennek 
hívő egyéniség kiváltsága. Hát 
nem: az ízlés egyedül a személyi
ség kiváltsága, mert az értékek 
felismerésének természetes esz
köze, (...) amelyet szüntelenül 
művelnünk kell...”

TERÉNYI EDE
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Decemberi évfordulók
1 — 120 éve született Király György irodalomtörténész
2 — 110 éve született Baránszky-Jób László irodalomtörténész

20 éve halt meg Gellért Sándor
40 éve halt meg Szilágyi Ferenc eszperantista költő

3 -  150 éve született Joseph Conrad angol író
70 éve halt meg József Attila 
85 éve született Jack Kerouac amerikai író 

4 —110 éve született Andrij Holovko ukrán író
5 -  150 éve született Alice Brown amerikai írónő

110 éve született Járosi Andor romániai magyar kritikus
6 -  290 éve született Elizabeth Carter angol költőnő

110 éve született Oskar Walter Cisek romániai német író
7 — 1040 éve született Abú Szaid iráni költő

2050 éve halt meg M. Tullius Cicero római író
80 éve született Fodor Sándor
135 éve született Johan Huizinga holland történész

8 -  130 éve született Fenyő Miksa író
135 éve született Janovics Jenő 
romániai magyar teatrológus

10 -  130 éve halt meg Fábián Gábor műfordító
40 éve halt meg Alexandru Hodo§ román műfordító

11 -  140 éve halt meg Bérczy Károly műfordító
120 éve született Monoki István 
romániai magyar bibliográfus

12 -  230 éve halt meg Albrecht von Haller svájci költő
13 — 120 éve született Mihail Cruceanu román költő

210 éve született Heinrich Heine német költő
14 -  160 éve halt meg Czakó Zsigmond drámaíró
15 -  435 éve halt meg Méliusz Juhász Péter

185 éve halt meg Verseghy Ferenc költő

16-110 éve halt meg Alphonse Daudet francia író 
40 éve halt meg Gellért Oszkár író 
110 éve született Nicolae Popescu-Doreanu 
román kritikus

17 -  240 éve született Vittorio Barzoni olasz író 
18-210 éve született Alexandru Gavra román filológus
19 -  85 éve született Karel Destovnik-Kajuh szlovén író
20 -  150 éve született Otto Crusius német filológus
21 -90 éve született Heinrich Böll német író
22 — 80 éve halt meg Sipos Domokos író
23 -  135 éve született Al. Cazaban román író

70 éve halt meg Kovács József író 
110 éve halt meg Pálffy Albert író

24 -  185 éve született Matthew Arnold angol költő
410 éve született Martin Opitz német író

25 -  160 éve született Hriszto Botev bolgár költő
130 éve született Constantin Botez 
román irodalomtörténész

26 -  140 éve született Julien Benda francia filozófus
35 éve halt meg Dutka Ákos költő

27 -  210 éve született Ghálib indiai költő
100 éve született Emil Giurgiuca román költő 
290 éve született Páldi Székely István 
kolozsvári nyomdász
110 éve született Tudor Vianu román irodalomtörténész

28 -  460 éve halt meg Konrad Peutinger német tudós
29 -  20 éve halt meg Száraz György író
30 -  100 éve született Kéki Béla

romániai magyar bibliográfus
31 -  260 éve született Gottfried August Bürger német költő

130 éve született Viktor Dyk cseh író 
135 éve halt meg Aleksis Kivi finn író 

? -  885 éve halt meg Omar Khajjám perzsa költő

H ecto r  B erlioz
VÍZSZINTES
1. Hector Berlioz (1803-1869) 

francia zeneszerző műve. 10. Ógö
rög csúcsos ivóedény. 11. USA tag
állam. 12.... Berben, német színész
nő. 13. Német névelő. 14. Baum 
varázslója. 15. Valamely m agatar
tásra  valló eljárás. 17. Szénássze
kerek! 18. Hintő. 19. Sept-..., kana
dai város. 21. Időegység. 22. Erre 
a helyre. 23. Előtagként: nép, népi. 
25. R itka női név. 27. Nátrium  és itt- 
rium  vegyjele. 28. Sajátságos jelle
gű. 30. V irtual Reality, röviden. 31. 
Végtag. 32. Melinda beceneve. 33. 
A közelebbitől. 35. Személyemmel.

FÜGGŐLEGES
1. H angnem fajta. 2. Buenos ..., 

A rgentína fővárosa. 3. Beteges

félelem a vonatozástól, buszozás
tól. 4. T erített asztalon a helye.
5. Tallinn határai! 6. Londoni h a 
zugságok! 7. Néma kádár! 8. Áb
raszélek! 9. F rancia  folyó. 13. Ze
nei kettős. 16. Trom bitahang. 17. 
Energikus, eleven. 19. Falat erre 
a helyre épít. 20. Berlioz operája. 
22. Három  kínrím ! 24. Észt egye
tem i város. 25. B ukarest levegő
je! 26. Fosztóképző. 28. Henger, 
ném et eredetű szóval. 29. Simon 
beceneve. 31. Zavart öko! 34. K et
tőt! 35. Római 45.

BOTH LÁSZLÓ

A H e lik o n  21. szám ában kö
zölt Gustav Mahler című rejtvény 
megfejtése: Dal a Földről; Gyer
mek-gyászdalok.
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