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Lohengrin-ügyben
„Kedves hallgatóink, közérdekű hazugságot hallottak” -  

ez a leggyakoribb közlemény a médiában. A reklám sűrű
ségét is meghaladja. Egyébként a tyúkeszű emberiséghez 
alkalmazkodik minden. Ötvenszer elismétlik ugyanazt, 
kedélytelenül és szemtelenül. Mint akik úgysem akarnak 
mondani mást. És ugyancsak e tyúkeszű emberiséghez al
kalmazkodva a madárinfluenza került a kommunikációs 
témák közül az első helyre. A lényege, hogy koncentrikus 
körökben egyre tekintélyesebb fórumok jelentik be, szin
te szimultán, hogy mégsem lesz világjárvány, illetve hogy 
mégis lesz, egy olyan cirka 150-200 millió áldozattal já
ró, mely meghaladja a hírhedt spanyolnáthát. De ne kelt
sünk pánikot. Illetve keltsünk, minél jövedelmezőbbet. A 
felcsigázott idegek szerint várható, hogy rövidesen maga 
a Teremtő is nyilatkozik. Mit kell mindezzel elfeledni, el
takarni, eltitkolni? Hogy valószínűleg éppoly spontán elke
rülhetetlenség háziállataink számára érintkezni a vándor
madarakkal, mint végig a történelmen a gepida és vizigót 
titkosszolgálat, a homo uzion-iuzion bizottság, az inkvizí
ció, a gestapo, a cseka, a szeku, ávó, pide stb. szorgalma el
lenére az emberi koroknak érintkezni a kívánatos (illetve 
nem kívánatos) ideológiákkal, rémhírekkel, fejgondolatok
kal. Rendszer- és fehérneműváltások sűrű sorozata után 
ugyanott tartunk. A részletekről és mellékhatásokról utó
lag szoktak beszámolni a hír- és egyéb ügynökségek, lásd" 
Herodotosz-rádió, a Négy Evangélista Kft meg a Szabad 
Európa. Manapság valóban a műholdak jóvoltából nem le
het szem elől téveszteni egy egeret sem. Nemhogy az ál
dozatokat. Netán a még élőket. A földrengés után a beom
lott nádköteg-mennyezet, vagy a gipszangyalkáktól puttós, 
esetleg a hullámpapír mestergerenda vagy sár- és agyagká
sa meg az államadósság alatt szunnyadókat hamar megta
lálják az effélére költséget nem kímélve beidomított kutyák 
és szeretetszolgálatok. Készenlétben áll a szomjoltó, porol
tó, tűzoltó, a kerge marha vagy csirkevész ellen oltó, beol
tó, kioltó közegészségügy, az a tökéletesen működő, mely 
ugyebár ebédlőasztalod vagy a morgabeli boncasztal köze
péig nyomon követi a jó pénzért importált svájci vagy bajor 
vagy brazil paprikát, halat, húst, lehet EU-féle vagy meg
bízhatóan Anna, Klára, Karolina, Terézia hurrikán-látta 
finomságot, fő, hogy akinek kell, meghozza a multinacioná
lis hasznot! Különben reád vigyázó lehallgatósok vagy kom
mandósok bukkannak elő az első gyanús vagy téves mozdu
latra a nászágyból és az emberi jogból is, mint rugóra járó 
krampuszok; a berlini falbontással együtt olyan gyorsan fel
függesztett szabadságból, ahogy felvonásközben Lohengrin 
díszleteit cserélik jobb előadásokban. Jöhet a másik, szebb, 
jobb, fejlettebb, nekünk egyre drágább Lohengrin. Esetleg 
a rendezők ugyanazok? Meg a hattyúk.

AOLVASÓINK A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-szám a 3012.
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetn i 10 és 14 óra között, 
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POMOGÁTS BÉLA

„K iáltó szó”
Az erdélyi irodalom  
közéleti
felelősségvállalása
Azok között a fogalmak között, am e

lyeket a m agyar történelem szentesí
te tt és a közmegegyezés elfogadott, a 
nemzet és az irodalom fogalma egy
m ással mindig szoros kapcsolatban 
állt. Teremtő kölcsönösség jö tt létre 
közöttük: egyfelől a nemzeti tö rténe
lem és azok a törekvések, amelyek e 
történelem  során érvényesülni kíván
tak , és igen gyakran vereséget szen
vedtek, m indig m eghatározták iro
dalm unk önmagáról hagyományosan 
k ialak íto tt képét és tudatát, nemegy
szer küldetéstudatát, nem kevésszer 
abban az értelemben, hogy az iro
dalom nak kellett helyreállítania a 
nemzet megbomlott szellemi egyen
súlyát vagy m egtört kulturális és po
litikai egységét, másfelől az irodalom
ban nyilvánult meg az az identitás, 
konstituálódtak azok a személyiségje
gyek, amelyek a m agyarság nemzeti 
jellegét, m ondhatnám  így is: kollektív 
személyiségét alkotják.

A m agyar történelemből a nemzet 
és az irodalom fogalmai szinte Janus- 
arccal néznek reánk: am i az egyik ol
dalról szemlélve egy történelm i ember
közösség küzdelme a m egm aradásért, 
az a m ásik oldalról m agasrendű m ű
vészi, irodalm i értékek történeti foly
tonossága és rendszere, ami az egyik 
nézetben gondolat, költői kép és vers
forma, az a m ásikban emésztő küz
delem és gyötrődés avégett, hogy egy 
emberi közösség otthont találjon sa
já t szülőföldjén, a nemzetek közösségé
ben, és kapjon lehetőséget arra , hogy 
kifejleszthesse a m aga szellemi és er
kölcsi értékeit.

Az erdélyi irodalom is ilyen Janus- 
arcot m utat felénk: egyfelől a m aga 
nemzeti (nemzetiségi) felelősség- és 
szerepvállalásában, másfelől abban 
az irodalm iságban, amelynek m érté
ke m indig az esztétikai érték, és so
kak  véleménye szerint sohasem e 
nemzeti szolgálatvállalás. Ez a szol
gálatvállalás m indazonáltal elválaszt
ha ta tlan  az erdélyi m agyarság irodal
mától, m inthogy voltak korszakok (az 
utolsó és leginkább brutális alig m ás
fél évtizede é rt véget), amidőn az iro
dalom nak kellett vállalnia azt, hogy 
minden áttételezés nélkül a nemzeti 
élet egyetlen otthona, műhelye és meg
nyilvánulása legyen. Ebben a helyzet
ben az irodalom nem pusztán a ku ltú 
ra  központi régiójában foglal helyet, 
ahogy ezt a közép- és kelet-európai
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hagyományok megszabták, és nem 
is egyszerűen „a szellemi élet m inde
nese”, ahogy ezt ugyancsak a közép
európai irodalm akról szólván (Közép- 
Európa című tanulm ányában, a Tanú 
1932-es évfolyamában) Németh Lász
ló m egállapította, hanem  m aga a nem
zeti élet, az önazonosság hordozója, a 
m egm aradásnak egyetlen stratégiája. 
Azaz nem pusztán irodalom, ha m in
denekelőtt term észetesen irodalom
nak  kell is lennie.

Az utolsó két évszázad folyamán 
alighanem  két nagy fordulatot (para
digmaváltozást) é rt meg az európai 
irodalom (a világirodalom). Az elsőt 
a rom antika, elsősorban Herder és a 
Schlegel testvérek történelem- és mű- 
vészetbölcselete hozta, amely az egész 
kontinensen, de főként a közép- és ke
let-európai régiókban, tehát a német, 
a lengyel, a cseh, a szlovák, a horvát, 
a szerb, a román, az orosz és term észe
tesen a m agyar ku ltúrában  szervesen 
összekapcsolta az irodalom és a nem
zet ügyét, és az irodalm at te tte  meg 
a nemzeti szellem és identitás legfon
tosabb letéteményesének. Ennek a for
dulatnak  a nyomán bontakozott ki a 
m agyar nemzeti irodalom is, mond
juk  Berzsenyi Dániel és Kölcsey Fe
renc rom antikájától kezdve, és ennek 
a „herderi” fordulatnak a szellemisé
ge él tovább az erdélyi m agyar irodal
mi kultúrában  Reményik Sándor köl
tészetétől és Kós Károly regényeitől 
kezdve máig: Sütő Andrásig, Kányádi 
Sándorig.

A második nagy fordulatot a husza
dik század á ta laku lt világképe és új 
bölcseleté indította el, méghozzá két 
módon, két áram ban: egyrészt az eg
zisztencialista filozófia, m ásrészt 
a modern nyelvfilozófia, s ha  az el
ső nagy fordulat Herder, a második 
Heidegger és W ittgenstein nevéhez 
köthető. Ennek a fordulatnak a jegyé
ben válik az irodalom előtt álló nagy 
kihívássá egyrészt m aga az emberi 
létezés, amelyre elsősorban az iroda
lom, a művészet képes választ adni, 
minthogy az emberi lény leginkább a 
művészi alkotásban tud azonosulni ön
magával és a léttel, ahogy Heidegger 
ír ta  nevezetes, Hölderlin és a költészet 
lényege című tanulm ányában: „A köl
tészet a lét és a dolgok alapító megne
vezése -  nem tetszőleges mondás, ha 
nem az, ami á ltal válik csak minden 
nyilvánvalóvá, am it aztán  a minden
napi beszédben megbeszélünk és elin
tézünk.” A másik, az irodalom előtt ál
ló nagy kihívás pedig m aga a nyelv, 
az a tény, hogy az ember a nyelv által 
azonosítja önmagát, és az emberi léte
zés valójában a nyelv á ltal történt lé
tezés, amiből az is következik, hogy 
az irodalom nem etikai vagy bölcse
leti mondanivalója, hanem  csupán a 
nyelvi és poétikai felépítés á ltal léte

zik, következésképp a m űalkotásnak 
nincs nemzeti felelőssége és morális 
célzata.

A m agyar irodalom „heideggeri” 
fordulata tulajdonképpen m ár a két 
világháború között végbement (Kosz
tolányi Dezsőnél, Szabó Lőrincnél, 
József Attilánál), s az elmúlt évtized
ben bontakozott ki a szemünk lá ttá 
ra  a „wittgensteini” fordulat is. Mind
ez azonban nem teszi érvénytelenné 
a „herderi” szellemiség és ku ltú ra  ha
gyományait és jelen idejű érvényessé
gét: azok, ak ik  az emberi létezés ab
szurd tapasztalataival vagy éppen 
magával a nyelvvel küzdenek, nem 
kell hogy elu tasítsák a nemzeti kö
zösség irán t érzett felelősségtudatot. 
Különösen a kisebbségi létben, ahol 
többnyire nincs is mód arra , hogy va
laki kivonuljon a szellemi küzdelmek 
arénájából és m agát a létezést szem
lélve vagy a nyelvfilozófiák tan ítása i 
között búvárkodva építsen m agának 
személyes identitást.

Talán nincs is szükség ilyesmire, 
a m űalkotás értékét ugyanis nem az 
dönti el, hogy valaki milyen paradig
mához igazodik. A valóban értékes 
m űalkotásokat sohasem lehet egyet
len irodalm i paradigm ához hozzáköt
ni, és az irodalom általában mindig 
több, m int pusztán irodalmi értékek 
együttese. Alighanem igaza van T. S. 
Eliotnak, aki a következőket jegyzi 
meg: „Az irodalom »nagyságát« nem 
lehet kizárólag irodalmi értékm érők
kel meghatározni, bár nem szabad el
felejteni, hogy azt, vajon valam i iro- 
dalom-e avagy sem, csakis irodalmi 
értékm érőkkel határozhatjuk meg.” 
Vajon miben állnak  azok az „irodal
mon kívüli” minőségek, amelyek meg
szabják valamely m űalkotás „nagysá
gát”? Ezek között minden bizonnyal 
ott vannak  a m űalkotásban kife
jezésre jutó gondolat és erkölcs é rté 
kei, következésképp a nemzeti identi
tás és ku ltú ra  fenn tartásának  értéke 
is. E rre u ta l különben René Wellek és 
Austin W arren ism ert irodalomelméle
ti kézikönyve (Az irodalom elmélete) 
is, midőn az írói alkotások értékelésé
nek két alapvető kritérium át a követ
kezőképp jelöli meg: „a művészet m int 
öncél s a művészet m int közösségi r í
tus és ku lturális kötőerő”. A „közössé
gi rítus és a kulturális kötőerő” pedig 
kétségkívül m agában foglalja a nem
zeti szerep- és feladatvállalást, azaz 
az irodalom „herderi” paradigm áját 
és szemléletét.

Mindezt valóban fényesen példáz
za m aga az erdélyi m agyar irodalom, 
amely -  a m aga intézményi rendjé
ben és irodalomtörténeti jelentőségű 
áram lataiban, illetve műveiben — vol
taképpen a „herderi paradigm a” által 
megjelölt szellemben jö tt létre és hoz
ta  létre korszakos eredményeit. Az
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új (huszadik századi) erdélyi m agyar 
irodalom a történelem szorításában 
lépett fel, az idők terhe a latt, m inde
nekelőtt annak  a morális felelősség
nek a jegyében, amelyet az erdélyi író
nak  kellett vállalnia a rom án állam  
keretébe kényszerített és az állam ha
talom nak kiszolgáltatott m agyarság 
fennm aradása és fejlődése érdekében. 
Az erdélyi irodalom vagy éppen az er
délyi (és partium i) szárm azású írók 
korábban is vállalták  ezt a felelőssé
get és a vele együtt járó  szolgálatot. 
Hivatkozhatom az erdélyi emlékírók
ra: Kemény János fejedelemre, Árva 
Bethlen K atára, Bethlen Miklósra, a 
polihisztor „nemzetpedagógus” Apá
czai Csere Jánosra, a nyomdász memo
áríróra: M isztótfalusi Kis Miklósra,
II. Rákóczi Ferenc száműzött fejede
lemre, a művészi m agyar próza egyik 
létrehozójára: Mikes Kelemenre, a m a
gyar történelm i regényirodalom meg
alapozóira: Jósika M iklósra és Ke
mény Zsigmondra, vagy éppen Ady 
Endrére, aki m ár az első világ
háború előtt m indenkinél pon
tosabban lá tta  és írásaiban fi
gyelmeztető módon szóvá is 
te tte  az erdélyi m agyarságra 
leselkedő veszedelmeket. Iga
zából ők is az erdélyi m agyar 
irodalom képviselői és m este
rei, hiszen az a hagyomány: a 
felelősségvállalás és közügyi 
szolgálat, amelyet a Trianon 
u táni erdélyi irodalom képvi
selt, náluk  jelentkezett először 
és folyamatosan.

Ennek a felelősségvállalás
nak  és közügyi szolgálatnak 
term észetesen az 1918 u tán  
bekövetkező új történelm i kor
szak adott igazán nyomaté- 
kot és küldetést. (H abár azt 
ta lán  m egem líthetjük, hogy 
am ennyiben az 1848-1849-es 
szabadságharcot és különösen 
az 1867-es kiegyezést követő 
korszak jobban odafigyelt vol
na például Kemény Zsigmond 
és Ady Endre figyelmeztető 
szavaira, ta lán  m ásként is a lak u lh a
to tt volna Erdély és M agyarország 
történelm i sorsa.) Nos, a Trianon 
u tán  kialakuló új erdélyi m agyar iro
dalom nak valóban a nemzeti felelős
ségvállalás és szolgálat szellemi és 
morális, nemegyszer kényszerű mó
don politikai intézményének kellett 
lennie. „Kiáltó szónak” -  ahogy Kós 
Károly 1921-ben közreadott nem zet
politikai röpirata  m án a címében is 
m eghirdette. De hadd idézzem most 
Kós Károly (bizonyára jól ismert) 
szavait: „Fölébredtünk. Látni ak a
ru n k  tisz tán . Szembe ak aru n k  néz
ni az Élettel, tisz tában  ak aru n k  len
ni helyzetünkkel. Ösm erni akarjuk  
m agunkat. Számba kell vennünk erő

inket, szerveznünk kell a m unkát, 
tudnunk  kell a célt, am it el ak aru n k  
érni. (....) kiáltok! Neked: Erdély, B án
ság, Körös-vidék és M áram aros ezer
esztendős m agyarsága: Ébredj két- 
esztendős álmodból, szemedet nyisd 
ki, nézz széjjel és állj az új életben tu- 
sakodni akarók közé. A rohanó idő fü
ledbe harsogja: elég a passzivitásból. 
Ami eddig orvosság volt és védelem 
is ta lán , de m indenesetre becsület 
volt, méreg az ezentúl és gyávaság. 
Kiáltom a jelszót: építenünk kell, 
szervezkednünk át a m unkára. K iál
tom a célt: a m agyarság nemzeti au
tonómiája. (...) Ezt kiáltom  és h inni 
akarom , hogy nem leszek mégsem 
pusztába kiáltó  szó csupán.”

A húszas évek elején megszülető új 
erdélyi m agyar irodalom azóta is eh
hez a „kiáltó szóhoz” igazodik. Ha pél
dákkal szeretném  igazolni (amúgy 
is köztudott) eme állításom at, az er
délyi m agyar irodalom közel egy év
százados történetére, írók százaira

és művek ezreire kellene hivatkoz
nom. Olyan írókra, m int az erdélyi 
m agyarság trianoni fájdalm ait és 
új közösségi identitását megfogalma
zó Reményik Sándor, Áprily Lajos 
és Tompa László, az erdélyi hum a
nizm us hagyom ányait korszerűsítő 
Dsida Jenő, Szabédi László és Jékely 
Zoltán (akit én term észetesen erdélyi 
költőnek tartok!), az erdélyi m agyar 
m últat és a kisebbségi m agyar küz
delmeket hiteles regényekben és el
beszélésekben bem utató Kós Károly, 
Bánffy Miklós, Nyíró' József, M akkai 
Sándor és Tam ási Áron vagy éppen 
a m ásodik világháború u tán  az újabb 
történelm i m egpróbáltatásokról és 
közösségi törekvésekről számot adó

Sütő A ndrás, Szabó Gyula, Kányádi 
Sándor, Székely János, Szilágyi Do
mokos, B álint Tibor, Szilágyi István, 
Lászlóffy Aladár, Szőcs Géza, Ko
vács A ndrás Ferenc. A nevek, am e
lyeket az im ént felsoroltam, csupán 
példák, minthogy a közösségi felelős
ség tu d a ta  és a közösségi szolgálat 
erkölcse az egész erdélyi m agyar iro
dalom szellemiségét átjárja , ez a szel
lemiség nagyrészt ebből a tudatból 
és erkölcsből táplálkozik.

Mindez nem jelenti azt, hogy az er
délyi m agyar irodalom vagy éppen 
ennek az irodalom nak a mögöttünk 
lévő évtizedei és újabb törekvései tu 
lajdonképpen egy tizenkilencedik szá
zadi „herderi” modellnek felelnének 
meg. Az irodalm i paradigm ák á lta lá
ban máskülönben sem érvényesülnek 
a m aguk vegytiszta mivoltában, és ép
pen az erdélyi irodalom példázza azt, 
hogy a „herderi”, a „heideggeri és a 
„wittgensteini” irodalomfelfogás tu la j
donképpen nemcsak összefér egym ás

sal, hanem  szintézisbe is hoz
ható. Ez az irodalom számos 
olyan művet kínál szám unk
ra, amely átfogó módon több 
irodalomfelfogást és paradig
m át is képvisel. így Kányádi 
Sándor nagyívű költeménye, 
a Halottak napja Bécsben, Szil
ágyi István mítoszregénye, az 
Agancsbozót vagy Sütő And
rás bibliai fogantatású d rá
mai példázata, a Káin és Abel 
egyszerre és egymástól elvá
laszthatatlanu l m utatja a 
„herderi” és a „heideggeri” pa
radigm ák tulajdonságait, h i
szen mind a három  az emberi 
létezés végső dolgait ragadja 
meg, egyszersmind az erdélyi 
m agyarság, az egész m agyar
ság „sorstapasztalatait” fejezi 
ki. Vagy Szilágyi Domokos és 
Szőcs Géza költészetének van 
egy „wittgensteini”, tulajdon
képpen nyelvkritikai és van 
egy „herderi”: az erdélyi m a
gyarság tapasz tala ta it összeg

ző karaktere.
Az irodalom és a nemzeti irodalom 

fogalmát ezért ma sem lehet egym ás
sal szembeállítani. Az erdélyi iroda
lom, akárcsak a múltban, azt példáz
za a jelenben is, hogy az irodalom 
nem csak szó és gram m atika, ahogy 
Kosztolányi híres versében a zászló 
nem csak „bot és vászon”. Az erdélyi 
m agyar irodalom művészet és erkölcs, 
az egyéni lét m etafizikai értelm ezé
se, ugyanakkor egy emberi közös
ség vallomása és üzenete, amely az 
egyetemességet ostromolja, a nagy
világ előtt tesz tanúságot egy nép 
élniakarásáról, küzdelmeiről, és a 
nemzetek közösségének lelkiism eret
ét szólítja meg.
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SZŐCS ISTVÁN

MERENGŐ
A sp a n y o lv ia sz
fe lta lá lá s á n a k
tö r té n e té b ő l
(folytatás előző lapszám unkból)

Mottó:
A rövidlátó szkepticizmus, mely 
elutasítja a tényeket anélkül, hogy 
megvizsgálná azokat, bizonyos 
tekintetben még kárhozatosabb, 
mint az oktalan hiszékenység!

(Al. Humboldt)

5. ) A tudományosság most megköve
telné, hogy jegyzeteljük: melyik művé
ben (kötet, lapszám, kiadási év stb.) ír
ta ezt Humboldt? Sőt, mivel ez átvett 
idézet, azt is, hogy az átadó, Fischer Ká
roly Antal ki s mi volt, hol, hányban, ki
nek a fordításában közli, s milyen újraki
adásban? (Szathmáry Lajos, Chicago.) Ez 
így is volna helyes, nemcsak azért, mert 
akárhány szakmunka könyvészeti jegy
zéke és függeléke érdekesebb olvasmány, 
mint maga a Mű, hanem hogy nyomán 
újabb alkotások szökkenhessenek szár
ba. Mégsem teszem, mert ha valóban tu
dós az olvasó, nálam úgyis jobban ismeri 
Humboldtot, s megnézheti az Interneten 
is, ami nekem nincs, s különben is (alább 
majd látandjuk), éppen a profi-tudomá
nyosak azok, akik saját szavajárásuk 
szerint: „különös módon bánnak az idé
zéssel”, idéznek, ha kell, ha nem, de ami
kor a legjobban kellene, akkor csak — ki
következtetnek, holott „egy biztos adat 
többet ér, mint száz bármily éles elméjű 
kombináczió” (Pauler Gyula). Ha viszont 
az olvasó nem szakember, úgy sem néz 
utána.

Ennek ellenére azért én is azt vallom, 
hogyha nem is idéz szakszerűen valaki, 
legalább hivatkozzon, utaljon, jelezzen, 
hogy: „már másnál is”, esetleg őelőtte is 
felbukkant ez a gondolat, adat, javaslat, 
és nem is annyira az illendőség kedvéért 
-  hol vagyunk már attól!? -, hanem mert 
ez esetben talán neki is eszébe jut utána
nézni, hogy — vajon úgy van-e? Igaz, a 
sok hivatkozás fárasztó, olykor elég csak 
annyit írni: „mint mondják”, avagy „hal
lani arról is manapság”, avagy: „olvasom 
valahol”... Volt egy idő, amikor veszéllyel 
járt, ha az ember olyan szerzőre hivatko
zott, akinek nem ismerte életrajzát. (Emi
att én sem idéztem egyszer egy fontos 
megállapítás szerzőjének nevét, nehogy 
az illető valami sötét szélsőjobboldali hí
rében álljon... s majd nem győztem veze
kelni érte. Legtöbben azonban csuklás 
nélkül lenyelik az ilyen ügyeket.)

6. ) Pedig leggyakrabban az vezet a sok 
spanyolviasz feltalálásához, vagy még en
nél is étvágyrombolóbb falatok megevé- 
séhez, hogy valaki még bár a legfelülete
sebb módon sem hajlandó utánanézni a 
dolgoknak. Még a nehézsúlyú szaktudós 
sem, nemcsak a műkedvelő autodidakta.

Az agyonrágcsált Anonymus-kérdés a 
legelképesztőbb példa erre. A krónikás 
nehány nem tisztázott kifejezése miatt 
nemcsak kétségbe vonták minden állítá
sának a hitelét, de történelmi fantazma
góriák, gyalázkodó ideológiai-politikai 
viták fakadtak belőle -  és ami a legveszé
lyesebb: velőkig ható unalom.

Csapodi Csaba olvasmányos áttekin
tése az Anonymus-kérdés történetéről 
(1978) szemlélteti, hogy a kutatást ma
gyar vonalon főleg Anonymus személyé
nek kiléte érdekelte, s nem állításainak 
viszonya a valósághoz. Végül Csapodi 
is elhallgatja éppen azokat a szerzőket, 
akik túlléptek a csapdákon.

Ugyanis a krónika szerint, amikor 
Tuhutum (Töhötöm, Tétény?) Erdély el
foglalására indul, itt többek közt egy bla- 
cus nevű néppel s Gelou nevű fejedelmé
vel ütközik meg. Ezt a blacus nevet két 
évszázadon át minden történész és nyel
vész kapásból, utánajárás nélkül azonosí
totta a románok külső, talán szláv erede
tű régi népnevével, a valachusszal, vagyis 
az oláh szóval.

Noha Réthy László, ki nemcsak nyel
vész és történész volt, hanem komoly 
numizmatikus, „pénztörténész”, és így 
fizikailag is létező tárgyakon edződött tu
dós-szeme, már 1880-ban közzétette meg
látásait, adatokkal igazolva, hogy a bla- 
chus, valachus és különböző változataik, 
más-más időszakokban, különböző hely
színeken, ugyancsak különböző etnikumok
ra vagy foglalkozási rétegekre vagy hitfe- 
lekezethez való tartozásra vonatkoznak! 
Ezt azonban senki sem vette tudomásul, 
s azt a majd száz évvel későbbi meglá
tást sem (Rásonyi, Bodor György), hogy 
amikor e blacus vagy blaccus szóban ke
mény k hang van, és többes genitivusa 
nem blasorum vagy blacAorum, hanem 
blacorum, akkor eredetében és jelenté
sében nem azonos a valachus népnévvel, 
hanem egy bolgár-török etnikai csoportot 
jelöl, amely karaulak, sőt ulak néven is 
különböző régi keleti (arab-perzsa) vagy 
nyugati (francia-latin) forrásokban hatá
rozott vonásokkal felismerhető. Nem vet
ték tudomásul, hogy Kézai megjegyzése 
a rovásírást használó blacusokról csakis 
egy „törökforma” népre vonatkozhat; s fő
leg, elhallgatással vagy mellébeszéléssel, 
elkenték azt az adatot, hogy a tatárjárás 
utáni években a mongolokhoz utazó pá
pai követ, Rubruquis szerzetes, a Volga 
tájékára érkezve, megjegyzi, hogy onnét 
jöttek ki Európába a hunok, a magyarok 
és a blaccusok!

Nem kell azonban azt hinni, hogy 
Anonymusnak a blacusai miatt a német 
vagy szláv orientációjú történészek a 
magyarok történelmi jogait féltették! A 
Schlözer-Röser-Hunfalvy-Miklosich stb. 
történésziskolákat csakis a germán vagy 
a szláv prioritás (elsőbbség és -  „felsőbb- 
ség”) érdekelte.

Más vonatkozásban ez a helyzet a 
Gelou és a Gyula nevekkel is. Sok te
kintetben csak igaza lehet Földes Péter
nek Anonymus titkos közléseiről (1994), 
mert két fejezetben is, amikor Anonymus 
Geluról kezd beszélni, hirtelen ugrik jó 
száz évet az időben és Gyula erdélyi ve

zér, Szent István nagybátyja dolgait hoz
za szóba.

Mindkét nevet többféle változatban ír
ja le (Gyulát a bizánciak is tárgyalják, 
sőt olykor e szónak -  Gylas -  „uralkodó” 
jelentést is tulajdonítanak.) Ám hogy a 
Gyula nevet ezer évvel ezelőtt is a mai
hoz hasonlóan ejtették a magyarok, egy 
sajátságos kis apróság árulja el. A Szent 
Istvánról szóló legendás epizódok szerint 
-  „már mások is felfigyeltek erre” — Gyu
la legyőzése után a tőle zsákmányolt kin
cseket a király különböző egyházaknak 
adományozta; e templomokban azonban 
egyszer csak tűzvészek ütöttek ki, mi
vel Gyula, úgymond, igazságtalanul sze
rezte a kincseket. Szerintünk azonban 
azért, mert a Gyula nevet a gyúló (ki- 
gyúló, meggyűlő) szóval asszociálták! 
(Lám, ez is igazolja, hogy a magyar nyelv 
azért a hiperlatinizmus korszakában is 
esméretes volt Hungáriában, az idegen 
nyelvű feliratok és cégtáblák mögé rejtve, 
akárcsak ma!)

Mellesleg említem, Gyula vagy hasonló 
főméltóságnév a besenyőknél is volt; vala
mint hogy szumíristák a Lugal: „király” 
jelentésű szó Galu változatával hozzák 
kapcsolatba; ez szumírul „nagy ember”, 
illetve „embernagy” jelentésű (lásd had
nagy), a lu szócska (talán lö-nek olvasan
dó) lényt jelent (vesd össze: vevő = vő, levő 
= lő stb.), s talán ez rejtőzhet a leány és le
gény szóban is. (Utóbbi szumírból szolgá
nak értelmezAetói)

A Gyula név már csak azért is beleillik 
a magyar nyelv állományába, mert a ma
gyar nyelvterület egészére kiterjedve 13 
Gyula nevű helység van, további 20 eset
ben összetételekben szerepel (Gyulaháza, 
Gyulatelke), hogy a Gyalu, Gyala, Gyalár 
változatokat ne is említsük, a románok 
viszont Gyulafehérvárt is Alba-/wZiának 
nevezik, aminek kapcsolata a Dzseluval 
nincs.

7.) Időtlen idők óta él, de fontoskodás
nak hat e kifejezés, hogy „íjjal és nyíllal 
harcoltak”. Annyi, mintha a modern ka
tonára azt mondanák, puskával és pus
kagolyóval harcol. Elképzelhető a ma
gyarázat, hogy régente élt még tudomás 
arról, hogy feszített ívet más hajító szer
kezetekhez is használtak, köveket, fém- 
és kőgolyókat lőttek ki velük. Ez lehet a 
magyarázata annak is, hogy az ágyú szó 
hamarabb előfordul nyelvünkben, mint a 
lőporral működő tűzfegyver. Nyilat pedig 
esetleg ismertek könnyű kis hajító fegy
ver alakban is (lásd a ma is használatos 
célba dobó játékot: darts).

Mindenesetre a nyilazás akkoriban ko
moly tudomány volt, illetve mesterség, 
aminek nagy volt a becsülete. És így nem 
meglepő-e, hogy Anonymus azért nézi le 
a blakusokat, mert csak nyilazni tudnak? 
Holott a magyarok fő erősségének is a nyi
lazási tartották?

Sokszor emlegettem s megint emleget
nem kell Macartney E. angol szerzőt. 
1934-ben írt egy könyvet a IX. század ma
gyarjairól. Két lényeges megállapítással 
a középpontban. Az első, hogy a magya
rokra és a besenyőkre vonatkozó adatok 
a Kárpáton kívüli térségben olykor annyi
ra átfedik egymást, hogy teljesen zavarba 
hozzák a kutatót. A második, ami most
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idevág: a magyarok fdharcmodora és fő- 
fegyverneme nem a lovas-nomád íjászo
kéra hasonlított, hanem a pártus (és szar
mata) lovagi stílusra. Könnyű páncélzat 
(bőrvértek-sisakok, „sujtások”-kal erősít
ve) és kard, lándzsa. A szokásos imázzsal 
szemben — csupa ellentmondás!

íjászaik pedig bérelt zsoldosok, vagy 
a meghódított lovas-nomád íjász-népele- 
mek lehettek. Erre vall sok későbbi adat 
is. Már Anonymusnál is! {„Akkor Galícia 
vezére kétezer íjászt és háromezer parasz
tot elöljáróba parancsolt, kik nekik (vagyis 
Almoséknak) a Hovos erdőn át utat készít
senek a hungi határszélig”.) Valószínűleg 
kabarok lehettek ezek, akiket A. csatlako
zott kunoknak nevez. (És valószínűleg ép
pen ennek a népcsoportnak az utódai vé- 
reznek el 955-ben Augsburgnál!)

8.) Egy példán szemléltetem, hogyan 
élnek tovább annak a történész-régész is
kolának a hagyományai, amelyet a múlt 
század elején Fischer Károly Antal még 
„modernéként bírált, s amelyet általában 
Hunfalvy-iskolának nevezhetünk. Kitű
nő felkészültségű és jóérzésű fiatal szak
emberek is nehéz helyzetbe kerülhetnek 
egy megátalkodott irányzat dogmái mi
att, annak ellenére, hogy saját tudatuk 
szerint mindezt rég meghaladták.

Révész László szép könyve, az Emlé
kezzetek utatok kezdetére (alcíme szerint: 
Régészeti kalandozások a magyar hon
foglalás és államalapítás 
korában) 1999-ben jelent 
meg, s a könyvkiadó meg
jegyzése szerint „a millen
nium tiszteletére”. Már itt 
kezdődnek a problémák: 
ugyanis a millenniumot 
már megünnepelte a nem
zet több mint száz évvel az
előtt, sőt akkoriban már 3 
éve a millecentenáriumot, 
az ezerszáz éves évfordulót 
is! A 2000 körüli ünnepsé
gek eredetileg a keresztény 
királyság megalapítását 
lettek volna hivatva mél
tatni, de különböző elvi és 
ideológiai kompromisszu
mokból kifolyólag lett be
lőle „államalapítás”. (E fo
galmat, mint említettem, 
az ultracentrikusok a hon
foglalás szó helyett vezet
ték be.)

Révész kitűnő régész, 
sikeres ásatások és világ
sikerű kiállítások állanak már mögötte. 
Színesen, olvasmányosan, tehát nagykö
zönség számára írott könyvében elhárítja 
azokat a honfoglaláshoz kapcsolódó torz 
képzeteket és hamis politikai sugallato
kat, amelyek Árpád népét kezdetleges, si
lány hordának szeretnék lefesteni, (mint 
ahogy Franz Miklosich, az akadémiai 
finnugoros nyelvészet egyik szent pátriár
kája mondta: a honfoglaló magyarok „az 
emberi művelődés legalsó lépcsőfokán” 
vánszorogtak be, akikre majd szláv hit
térítők próbáltak némi civilizált mázat 
rákenni); ugyanígy elhárítja a környe
ző népek történészeinek az Anonymus- 
krónika és aktuális politikai térképek 
szerint kimesterkedett nép- és államtör

téneti spekulációit (amelyekről viszont 
meg kell jegyeznünk, hogy a nemzetközi 
közvéleményben, ismeretterjesztő iroda
lomban, manapság pedig a népszerűsítő 
televíziós filmekben összehasonlíthatat
lanul nagyobb súllyal vannak jelen, mint 
a magyar álláspontok, nem utolsósorban 
azért, mert a magyar hivatalos tudomá
nyosság csak a magyar „hőzöngések” el
len lépett fel, csakis ehhez volt elegendő a 
szókincse és a mersze).

Mint régészeti munkához, nem is ille
nék hozzászólnom, de Révész túllépi ha
tókörét, kijelenti, hogy végül is nincsenek 
bizonyítékok arra nézve, hogy 895 előtt a 
Kárpát-medencében magyarul beszéltek. 
Miután őszerinte pl. a folyónevek nem le
hetnek bizonyítékok. Azonban ilyen meg
közelítésben arra sincsenek bizonyítékok, 
hogy 895 előtt bárhol is beszéltek volna 
magyarul! Itt kiújul a régi társasjáték, 
amolyan „itt a piros, hol a piros” módszer
rel eltüntetni a történelmi színterekről a 
magyar tényezőt. Igaz, Révésznél ez nem 
szándékos.

A továbbiakban utal arra, hogy a ma
gyarok a nagyállattartást törökfajta né
pektől tanulták, a nyelvészet tanúskodá
sa szerint. Nos, „a nyelvészet” szerint a 
ló, marha, tehén, csorda, gulya, ménes, jó
szág, s a pásztorféléket jelző szavak nem 
„törökös” eredetűek, a barom pedig e né
peknél csak ugyanazt jelenti, mint régen

a magyarban a marha, vagyis „birtok
lóit valami”, ingó vagyon; holott héberül 
a bárim pontosan azt jelenti, mint magya
rul (s nincs is magára, mert a gadje pl. gö
dölyét jelent). így e törökös nézet számá
ra pusztán az ökör szó marad meg, mint 
„csuvasos” török jövevényszó, ögüz alak
ból származtatva. Ennek meg éppenség
gel komikus színezetet az ad, hogy az 
angol és német ochs, azaz ox inkább lát
szik „csuvasból való átvételnek”, mint az 
ökör; legjobban a vogul öks hasonlít az 
ox hoz. Magyarul tudó személyben az ökör 
szó hallatán az öklelés („egyfajta döfés”, 
ahogy nyelvészetice kellene meghatároz
ni) képzete merül fel, mint ahogy a bika 
szótól a bökés. (Hogy aztán a mongolok 
is ükernek nevezik az ökröt? Ennek okát

nekik kellene tisztázniok, különben sok 
egyebet is elkövettek, mielőtt felvették 
voína a buddhista vallást.)

Révész végül alkalmazza azt az ál
láspontot is, amely szerint Anonymus 
blakjai a valachokkal azonosak -  de ez 
sem régészeti kérdés! Jellemző szinte 
minden céhen belüli tudományosságra, 
hogy általában Anonymus állításait fikci
óknak, kitalációknak minősítik, azonban 
ha a szlávizmus érdekében ki tudják fut
ni, rögtön értékesíthetőnek tartják. Ré
vész is, öntudatlanul, elfogadja Anony
mus etimológiáját, hogy Csongrád 
neve a szláv cserni gradból jön és „feke
te vár”-at jelent. Azt azonban nem ta rt
ja szükségesnek megmagyarázni, hogy 
más esetekben hasonló szláv nevekből 
az r hang nem tűnt el; pl. Cserna, Csor
na, Csernáton stb., akkor miért épp a 
Csonból tűnt el? Ugyanakkor Csőn kezde
tű helynevek még akadnak, pl. Csongva 
stb., sőt Beregben a múlt század ele
jén még volt Csongor nevű község is (a 
Csongorod ugyanolyan képzés, mint pl. 
a Magyarod. Hallod-e, csont, a csöndet?). 
Aztán mindjárt Csongrád és Pusztaszer 
között Csanytelek, a Csaj tó mellett, s 
most ne is szóljunk Csabádról, a gyako
ri Csonka hely- és dűlőnevekről. Lényege
sebb a szablya kérdés.

Révész László kimutatja, hogy a hon
foglalás korinak minősíthető sírokban a 

rangjelző tárgy a szablya, ké
sőbb a kard, szemben a tö
rökfajta népekkel, ahol az íj, 
a tegez és az ivókürt. Csak
hogy száz éves idősávból va
lamennyi honfoglalás kori 
sírból összesen csak 140 szab
lya és későbbről még 100 
kard került elő; ez még akkor 
is kevés, ha nem fogadjuk el 
Álmos seregének húszezres 
létszámát, mint ahogy teszi 
Révész is, (Makkayra nem 
hivatkozván), vagyis csak a 
parancsnokok, hadnagyok 
viselhettek szablyát, kardot, 
a legénység anonymusi ér
telemben tehát a „leghitvá
nyabb” népség lehetett? Igaz, 
zsákmányolhattak volna, de 
nem tették, a kalandozások
ból főleg aprópénzt és fülbe
valókat hoztak haza...

Révész határozottan tisz
tázza, hogy az Attila kardja 
néven emlegetett híres szab

lya, amely 1063-ban magyar királynéi 
ajándék gyanánt került a német koroná
zási kellékek közé, nem lehetett Attiláé, 
mivel: „Attila korában (az 5. században) 
még sehol sem használtak szablyákat, 
maguk a hunok egyélű kardot forgattak... 
a késő avar szablyák pedig egészen más 
típusúak. Sok hasonló fegyver került vi
szont elő a honfoglaló magyarok sírjai
ból.”

A nem szakértő olvasó azonban kezd za
varba jönni, amikor a továbbiakban eze
ket olvassa: „A könnyű szablyával a rövid
re csatolt kengyelben nyugvó lábú, lova 
nyakára görnyedő harcosnak csuklóból 
kell vívnia, a kard azonban egészen más-
» > »  folytatás a 6. oldalon
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> » »  folytatás az 5. oldalról 
fajta mozdulatsort kíván...” Zavarba jön, 
mert belátja, nem is tudja, hogy valójá
ban mi a különbség a kard és a szablya kö
zött, és ezt valamilyen okból nem is akar
ják az orrára kötni. Úgy képzelné, hogy a 
szablya sújtófegyver, nyele is azért lefele 
hajló, hogy erős ütéskor ne rúgjon vissza, 
nem vívásra, hanem csapkodásra való. 
Nem is egyszerűen görbe kard, hanem 
úgy viszonyúk a kardhoz, mint a bozótvá
gó késhez a disznóölő kés.

Sajnos a szerzó' sem segít ki, azt sem 
magyarázza meg, hogy milyen az „egé
szen más típusú” késó' avar szablya? Feltű
nő, hogy amíg az apró sírleleteknél általá
ban megadja a méreteket, a szablyáknál 
nem. Viszont a könyvben két illusztráció
nál is úgy tűnik, hogy a harcos oldalán 
ékeskedő szablya, a testmagasság egészé
hez viszonyítva, legalább ötarasznyi pen
géjű lehetett!

Az utánanézés még zavartabbá tesz. A 
szablya első adatolt említésekor 1475-ből 
latinra a pugnióval fordítják, ami tőrt je
lent. (Esetleg olyasmi lehetett, mint a 
nindzsák rövidebb fegyvere? Azzal való
ban könnyű csuklóból vívni.) S amíg a ré
gész már a 10. századból ismertet szablyá- 
kat, addig a Szótár (TESZ) azt véli: „ez a 
fegyverfajta a 12-13. században terjed el 
a mongolok révén”. Nyilván a régésznek 
van itt igaza, de -  miért nem vív meg ér
te?

Máris ugyanaz a bizonytalanságérzés 
árad szét az olvasó ereiben, mint mindig, 
ha a régi magyar történelemről írt műve
ket böngészi. Különösen, ha most azt ol
vassa, hogy a szóban forgó sírokból egy 
százévnyi idősávból mindössze 140 szab
lya s későbbről még száz kard került ki, 
ez nagyon kevés. Eszébe jut az embernek, 
hogy Ery Kinga régésznő szerint a hon
foglaló sírok száma a várható értékeknek 
egy százalékát sem éri el, míg az avar 
sírok esetében összehasonlíthatatlanul 
több. Ahogy más régészek és történészek, 
Révész sem hajlandó ezt az adatot tudo
másul venni. Mivel, mint mondja, a szab
lya és kard rangjelző tárgy sírmelléklet
ként is csak az előkelőbbeket illette meg, 
s mivel a baltaszerű fegyverek is ritkák a 
sírokban, felmerül a kérdés: vajon akkori
ban csak a tisztek vettek részt kézitusák- 
ban? (Igaz, vannak erre modern példák 
is. lásd a brava capitano-féle adomákat!)

Az illusztrációk stílusa nyomán az lát
ható, hogy szemben egy előző korszak 
előázsiai-kaukázusi tájékozódásával 
(amit a nyelvészet is aláhúzott) Révész
nél a belső-ázsiai stílus megléte domboro
dik ki. A honfoglalók köntöseit pl. mind
egyre kaftán néven emlegeti. Irán helyett 
-  Túrán. A volgai lovas, de párducbőrős 
kacagány helyett selyem kaftánnal válla- 
in? László Gyula szép honfoglalók-rajzai- 
nak a stílusát átveszik, de tételeit a több
lépcsős honfoglalásról elutasítják.

Amikor azonban a párducbőrős kaca
gány és sujtásos nadrág és a selyemkaf
tán meg a bugyogó mellett megjelent a 
suba és a bőgatya a maga történelmi igé
nyeivel, mindenki vaknak és süketnek 
tettette magát. Kivéve Móricz Zsigmon- 
dot.

(folytatása következik)

BENŐ ATTILA
(Impressziók - 
hathónaposán)
I.

Felém áradnak a színek.
Lebegő illatok közelítenek hozzám .
A fények engem égnek.
A bútorok árnyaikat felém osztják.
Engem néznek a falon a rések.
Várnak a lépcsők, és én majd nem kések.
Itt minden úton van. Folytonos keresőben.
A hangok elillannak. Érzés velük szökken. 
Hiányolja a lámpa a ránehezedő éjszakát.
A fogas is magányos, elhagyta a kabát.
Mint a fölhúzott játék, kúszik, oson a világ, 
mintha keresne valakit vagy másik önmagát, 
vagy valamit, ami elveszett régen, 
ahogy én is nézem, merre a bezárult éden.

II.

Ha kinyitom a szemem, újra itt vagyok. 
Hang, íz, látvány felém gagyog.
Ismétlődő képek: barátkozó idegenek.
Félek tőletek, mert félek csalódni bennetek. 
Itt vagyok, és hiányzik az ott.
A bizonyos, a megszokott.
Itt váratlan hangok, arcok sora, 
ott csak az örök alkony bíbora.
Itt hideg van, vagy túl meleg.
Magasból az emlékezet elered.

III.

Nem találom sehogy a helyem itt.
Minden tárgy szögletes, éles, 
nyugtalan, lázas, szomjas, éhes.
Találgatom a dolgok neveit.
A düh mocorog: mozdulna, áradna, 
lehetséges égtájakra szakadva.
Eltévedtem a tárgyak rengetegében, 
vissza nem találok oda, ahonnan indultam, 
súlypontom: a testízű múltam 
visszatér a hol volt hol nem volt éden.

IV.
Itt minden magába zárul, elkülönül.
Az eső apró cseppekben villog, örül.
A szék karfáján a kabát. Egymásra simultan. 
Mégis magányosan: személyre szabott múltban. 
Mintha minden önkörében szédelegve járna, 
és semmi köze se lenne, ahhoz, aki az árnya. 
Otthonom lett a rács, a matrac és a párna. 
Lassan az idegenséget megszokom: 
a matrac keménységét nem veszem zokon; 
tanulok a rácsokon át látni: 
elfogadva megszelídülhet bármi.

V.

Néha Hosszúhajú ölbe vehet, 
és a ringatja szelídíti a világot, 
ilyenkor felélednek a bizonyságok: 
mégis megtalálhatom: a Helyet 
a helytelen, szédült világban, 
a testhőmérsékletű lángban.

A falak körénk sereglenek.
Hosszúhajú hangja az égig ér.
Sötétülő szivárvány találkozást ígér; 
belső erő sodor, túl a láthatáron.
Es már nem közelebb a rács, mint az álom

VI.

A nagyok tekintetében ázom.
Miért van, hogy őket utánzóm?
Tőlük jön a zörgő, a kocsi, a hajó, 
ők tudják mit kell tenni, mi a jó.
Élénken lesik, figyelik mozdulataimat, 
ha tetszem nekik, szavuk ringat.
Lesem dicséretüket, mint jó falatot, 
arcuk változik, érzelmeimhez szabott 

Miért e kölcsönös csüngés egymáson?
És ha magamra hallgatok, hangúk miért harsog? 
Hangzavarban mi takarja szemem, hogy lásson? 
Miért nem hallom a könnyű belső hangot? 
„Ne sírj!” „Ne tiltakozz! ” „Nem szabad” 
Egyszer ezeket is megszokom talán?
Éles, merev, szögletes szavak.
Lakkozott rácsok az ágy két oldalán.

*
Érintés
Szavaid nem a tiédek: jövevények. 
Kopogtatás nélkül a szobádba térnek.

Ha jönnek, emlékfoltok, színváltó kertek 
tisztulnak, rejtett képek újra élednek.

Idegen barátok, jövendő emlékek, 
a visszafele folyó időben lépnek.

Tört tükörszilánkok, csitult s zajgó harcok 
képe halkul bennük, és idegen arcod.

Honnan ismer téged sok idegen, vándor? 
Hogy kerül pulzus-közelségbe a távol?
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LACKFI JÁNOS

Négy variác ió
Török József atyának barátsággal

„Hosszú az Úristen,
Rövid a szalonna.”

József Attila

1. Föld
Hosszú az Úristen, 
fut mezó'n-szurdékon, 
csontunk velejét kirázza, 
kőragyás keréknyom.

Rögös az Úristen, 
hol tapad, hol porlik, 
sárhatyut köt a csizmádra, 
szikkad tőle orrlik.

Széles az Úristen, 
vén földszoknya ránca, 
olvadó hó satírozta 
zebrahát-barázda.

Szomjas az Úristen, 
csatáink beissza, 
rozsdás lovag sírban vágtat, 
nem néz soha vissza.

Mély is az Úristen, 
fürtjét veti kontyba, 
ki belefúl föld-hajába, 
többé semmi gondja.

2. Víz
Hosszú az Úristen, 
messzire jutsz rajta, 
széthasítod, vizet vet így 
kétfelé a sajka.

Síkos az Úristen, 
markodból kicsússzon, 
ha meg apró, visszadobod, 
hadd nőjön, hadd ússzon.

Széles az Úristen, 
általmegyünk rajta, 
aki szeret, mind vízen jár, 
de száraz a talpa.

Gyerek az Úristen, 
játéka a tenger, 
rakosgatja mozaikká 
tenger türelemmel.

Mély is az Úristen, 
teli van örvénnyel, 
csavar fordul, gyomra mordul, 
tüskös habja bényel.

3. Tűz
Hosszú az Úristen, 
hűsége zsinórja 
ég utánad hegyen-völgyön, 
szívedben a bomba.

Tűzvész az Úristen, 
rákap életedre, 
láng-fogakkal megcsócsálja, 
röppen égre pernye.

Széles az Úristen, 
terjeng láva-kása, 
fogpiszkáló lesz minden fa, 
házad szén lakása.

Perzsel az Úristen, 
sercen disznó bőre, 
élünk egymás teste árán 
új s új esztendőre.

Magos az Úristen 
izzó elefántja,
szikra-tölcsért szél pödörget, 
ég a szénabála.

4. Levegő
Hosszú az Úristen, 
repülőgép csíkja

A klozett-olva- 
só naplójából

1.

Nem, nem azért 
vonulok (s vonulnak 
mindazok, akik em
ez escapade volon- 
taire szerelmesei) a 
klozettba, mert az iro
dalom ma már, közer- 
kölcsileg, csikó, csak 
ott olvasható. Ezt ha
gyom a nagy közös 
erkölcs kiscserkész- 
csőszeire. Talán in
kább arról van szó, 
hogy... szóval robinzo- 
nád, na. Hajót török 
a klozett lakatlan szi
getén, távol az elva
dult konyhától, időn
ként (na jó, gyakran, 
de ezt csak az tudja 
igazán, aki dohányos, 
és gyermeke van) at
tól függetlenül, hogy 
egyéb szükségleteim 
vannak-e vagy sem, 
és megadom a módját. 
A klozettban benne 
van a closed, vagyis 
az elkülön-ülés, ahol 
megadható a mód, s 
olvasható a -le. Olva
sat, stb., de ezt okulá- 
rés-szakállas iroda- 
lomtudászainkra és 
egyéb állatfajtákra bí
zom. Másrészt, király

vagyok kis birodal
mamban, hiszen ott 
a trón, meg én meg a 
másik én -  ezúttal a 
Vörös Kalóz, Scipio, 
de nem az Africanus, 
Richard Fid, Hen
ry Wilder -  és így to
vább, sorban állnak 
az alattvalók, akik 
mind-mind én is va
gyok. Nagykirály egy 
kis szigeten. Szóval, 
Robinzonád, ráadásul 
összkonfortos is.

Szóval, a Vö
rös Kalóz. És James 
Fenimoore Cooper. 
Kölyökkoromban un
tam a Nagy Fehér In
diánt és az O Nagy
könyvét. Hiszen 
kéznél volt a karos- 
szék-kovboj, a kerti 
prérik törpeprém-va- 
dásza, avilágcsúcstar- 
tó irodalmi lajhár, 
Kari May (akit, tör
téneten kívül, ma is 
imádni kell), no meg 
Winnetou, kinek ké
kesfekete haja va
lószínűleg sosem lőj 
bogott a szélben. 0  
volt számomra, ak
kor, az utolsó akció
hős. Csingacsguk, 
Natty Bumppo meg 
a többiek amolyan 
Sonntagsjagerek vol
tak, komparative.

foszladó fohászainkat 
menny-papírra írja.

Síküveg az Isten, 
úgy van itt, hogy nincsen, 
hűst kizárva fényt beenged, 
eltűnt, hogy segítsen.

Széles az Úristen, 
ássa égi munkás, 
habarodik vattagombóc, 
felhő-vakondtúrás.

Azúr az Úristen, 
ömlik ránk a kékség, 
csurom víz mindünk ruhája, 
szárítgatja kétség.

Mély is az Úristen, 
égbolt-tekenője, 
felhő-tészta belévetve, 
majszolunk belőle.

Hát ezért. Később az
tán jött a keserédes 
felismerés: a vasár
napi vadász az igazi, 
ebben az értelemben 
bár. És jött a Nagy In
diánkönyv, az ő életil
latával. De erről töb
bet akkor, ha majd 
oda visz a klozett- 
expressz.

Nemrég kezem
be akadt egy másik 
Cooper-opusz, A vörös 
kalóz. Megvolt persze, 
még akkorról, amikor 
együtt jártuk a nagy
szoba ösvényeit liba
sorban, a szőnyegek 
Nagy Tavai körül, 
csak nem olvastam 
el, mert... valójában 
azért, mert nem értet
tem a tengert, de ez 
egy másik történet. 
Pedig a stílus, a Ní- 
lus-deltát utánzó mód
szer ugyanaz. Cooper
ről tudni kell (anno 
nem fért a fejembe, 
hogyan hívhatnak 
valakit Fenimoore- 
nak, a közröhej koc
kázata nélkül), hogy 
jó néhány évet lehú
zott a tengerészei
nél, és úgy ismerte 
a hajózás csínját-bín- 
ját, miként más em
ber a séta techniká
ját. És egyáltalán,
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LANCZKOR GÁBOR
Farönk vagy e g y  kecske
Úgy hívnak téged is
Úgy hívnak téged is, 
mint az anyámat -  
azt hittem, mégpedig 
úgy, mint ki nyájat

tövisek közt terel:
elég ez ahhoz,
hogy most belémszeress.
Hóra esőt hoz

az enyhe télidő, 
indigókéken 
az alkony-égen 
üt át a hómező.

Amit kiváltasz
A m it kiváltasz, az vagy: úgy csapódtam hozzád, 
ahogy a birodalmak tudnak összeomlani.
Lúgozzák
a szemünk kékjét az egek, szemének mégse hisz, aki

hisz: a való Isten nagyobb dicsőségére 
omlanak össze. Add meg magad, ne kérdezd, kinek 
s mivégre, -
azért, mert nem adod. Menj, eltaszítalak a semmibe.

Nárcisz
Lomb csattog, mint ladik orra alatt a Styx,
meghajszol az erdő, ahogy utánad szívsz,
mintha a tölgyek közt sikítozna a szfinx,
hallhatatlan magas hangfekvésében -  ECHO: Sírsz?

Megállók a szirten, hol nyit a hasadék,
eltátott sziklaszáj, mint alvó halaké,
mint hét ló, zihálok, széjjelvert hadaké,
lombok csattogása hátamban, ECHO: Hajamé?

A hajad is csak egy rosszul felvert sátor, 
arcod, mintha sírnál, csíkozza a zápor, 
mint egy kerge csorda, kiront a határból, 
elvonul, szél támad, felszárítja, ECHO: Gábor,

Végszómnak hangszálad legyen feszes íja, 
megállók a szélben, magasan ordítva, 
mutasd meg, hogy ki vagy, hangom halljam, díva, 
hallják a pásztorok, nyájaik, ECHO: iiiiiiííííííaaaaaa

Távol a nyájaktól
A folyónol jártam, távol a nyájaktól; 
szigetéhez érve, hol teli torokból 
bömböl a zuhatag, hol a folyó tombol, 
bementem a hídon; négy kő-Hermész bókolt.

Csak odabenn láttam, hogy mi húzott ide, 
sötéten hánykódott a nagy kos teteme, 
mint farönk, olyan volt, vagy hogy nem épp az-e, 
döntsétek el ti majd, ha itt az ideje.

Ahogy az ár lezúg, az örvény visszacsap, 
ment vele a mélybe s forogva felszakadt, 
kilökte magából a habzó zuhatag, 
az örvény le, vissza a vízesés alatt,

megint fellökődött, megvillant oldala, 
fehéren, csupaszon, m int a kígyó hasa, 
álltam és bámultam; nem vártam így soha, 
m int téged, még senkit, nem vártam még soha.

Hermafroditának, 
kire szobrász támadt, 
s míg aludt, kőbe véste, 
ilyen az alvása 
a márványba zárva, 
eped az üdvösségre, 
s farönk vagy egy kecske, 
teleszemetelve 
álma körkörössége.

Imacetli
Néri Szent Fülöp sírjára
Atyám ki itt a rácson túl 
oltárodban fekszel, 
te ki bizton meghallgatnál, 
segíts meg most engem,

van ez a lány Budapesten, 
ez és ez volt vele, 
nem igazán értem hogy-hogy, 
most lejönne ide,

akartam mint soha senkit, 
most is így akarom, 
eljövünk majd hozzád Atyám, 
segíts, kérlek nagyon.

(Bedobtam 2006 február 14-én.)
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Lánckor Gábor: 1981-ben született Székesfehér
váron. Az ELTE magyar szakos hallgatója. Első ver
seskötete, A tiszta ész címmel, 2005-ben jelent meg. 
Jelenleg Rómában él.
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KOVÁCS ANDRAS FERENC
Confessio Goliae
Omittamus studia!
Talán valamikor tizenhét éves korom

ban halhattam először fölcsendülni Cal 
Orff csodálatos és kihívóan boldog Car
mina Buranáját, azaz a bajorországi, 
pontosabban benediktbeuerni bencés ko
lostor tékájából, Cristoph von Areetin 
müncheni könyvtárigazgató jóvoltából 
1803-ban előkerült középkori latin diák
dalok századunkbelivé travesztált hang
jait... Az ismeretlen mestermű bizsergető- 
en szerelmetes borokkal zengett bennem, 
olyan elkeseredetten nekiveselkedő har
sány mámorrral, mintha a vér diadal
mas áramlását erősítették volna föl va
lómban... Úgy zubogott, zúgott, röhögött, 
kacagott minden a kozmikus édes goliárd 
tavaszban, ahogyan csak a feszt is rügy
fakasztó, ahogyan csak a folyton folyvást 
télhergelő fiatalság tud — fittyet hányni 
a morcos eltunyultaknak, fügét mutatni 
bármely medievális fenyegetettségnek, s 
ha kell, akár egyetlen szabadon elröppe
nő sóhajjal is, teli torokból tiltakozni az 
égi és földi tekintélyelvűség ellen a viola
illatú, az ördögűző életöröm nevében!

Márpedig a főleg francia, német, an
gol, olasz deákköltők és eldúvadosodott 
klerikusok számára a szenvedélyes gú
nyolódás keserves ribilliója bizonyára fe
lért egy kisebb társa
dalmi rebellióval...
Megérthető, hiszen 
kincstári erényeken 
és társadalmon kívüli
ek voltak, szegények...
Hoztak is ellenük ép
pen elég határozatot,- 
tiltó intézkedést, tör
vénytelen törvényes
ségeket, amolyan zsi
nati verdiktumokat.
De ők sorra kiparodi
zálták valamennyit... Többnyire kártyás 
kocsmadalokban...

Kiközösítjük tehát 
aki köpenyt forgat -  
és kik régi köntösből 
csinált köpenyt hordnak -  
s általában az ilyen 
átfordítgatókat.
Átok sújtsa mindüket, 
míg meg nem változnak.
Emígyen szól a feltehetőleg kölni illető

ségű, mindmáig anonimitásban lappangó 
„legnagyobb” Archipoeta rigmusa. Ám el
csapott kancellisták, kóbor magiszterek, 
kényszerűségükben nagyúri lévnyalók, 
obszcén borivók, kis professzorok, gram
matikusok és galádok valának vala- 
hányan... Megátalkodott kockázók, 
korcsmatöltelékek, utolsó párák, lumpo- 
lók, miként Rutebeuf vagy Villon... Szer
terikolthattak -  hiába.

Minket rágnak minden népek, 
mért maradunk mind szegények;

aki ránk néz görbe szemmel,
nem is lehet igaz ember.

Mert milyen is lehet az ádáz szemfor
gatók elvakult embersége, a változékony 
hatalomra kancsítóké? A felfuvalkodot- 
tan papoló pézeszsákok, a kákán csomót 
kereső szentfazakak, vén áltudorok, vala
mint az egyre bárgyúbb skolasztika ter
jengős ágbogán sunyító eltanárosodott 
lelke, a fertelmes álságokban pöffeszke- 
dő hablatyolók -nos, az ilyen hivatalos 
és ügyeletes hazudozók mind-mind meg
kapták a magukét a hírhedt Golias „püs
pök” panaszos kurjongató, lerongyolódott 
diszcipulusaitól, az eldugott universitasi 
tabernák csöppet sem tankrédi morálú 
toliforgatóitól... Habár valamiképpen még
is keresztények valának ezek a jobbára is
meretlen írástudók is: eleve lenézettek, 
anonimitásba katakombizálták... Tulaj
donképpen a rögös (avagy ragős) értelmi
ségi pálya örökös kárvallottjai ők. Affé
le alkalmi verslők: Bolognából, Párizsból, 
Páviából kipáterolt magiszterek, salernói 
doktorándusok, szikár monostorokból szö
kött szerzetesek, kiugrott papok, templom
téri mimusok, hazárdőrök s földönfutó po
éták... A Tekergők Rendje. Divagorum 
ordo. Clerici vagantes. Született szatiriku
sok, epések, szellemeskedők!

Persze, nem csupán Csokonai óta keren
gő öreg garabonciás szentencia, hogy az 
is bolond, aki poétává lesz... Ezért csak a 
virágvasárnapi szamarak meg a pünkös
di bolondok ünnepe volt igazán a vágán- 
soké... Olykor még az egyetemi városok 
komor gótikájú székesegyházaiban is dor- 
bézolhattak, dúlhattak -  sejhaj, gyakorta 
megesett, hogy az eszeveszett dáridó he
vében félreverték a középkori Európa sö
tét harangjait! Bolondokhoz illőn, ahogy 
dukált... Bolondította őket Ámor is, hi
szen Amor tenet omnia — Fortuna asszony
ság állhatatlan szerencsekereke szerént 
forgolódtak különféle Flórák, Lidiák és 
Cecíliák szüve körül, s a profán virágéne
kek zsendülő kikeleti nyelvén nyájaskodá- 
nak illuzórikus kegyesek, visongó pásztor
lyányok pendelyinél... Avagy vénuszdombi 
vágyálmokban kujonkodtanak vala kajá
nul... Ave Formosissima! És azóta is a vi
rágzás konok elragadtatásával szól Carl 
Orff profán kantátája a párzásra serken
tő, frissülő időben, ahol a szabad művésze
tek értelmes fiatalságáról az immáron örö

kös deákság tesz hitet, ha fölkiált: „Félre, 
könyvek, doktrínák!” Ommitamus studia!

Vágáns makáma
Igyen vallott Golias. még tanár korá

ban... S bárha nem lön glóriás tanszaj
hák sorában -  elherdálta mindenét szá
zadok porában... Szerzett verset, friss 
zenét: lelkét járta  térdig... Ám nem lett 
útmenti gaz! Értik, akik értik. Mert e rit
mus szentigaz mind a sírba tértig! Hoz
zátennék annyit én: „Félre, dogmák, tév- 
tanok!” Szép hazugság langy hitén élnem 
immár vén vagyok... „Félre dogmák!” 
Hallgatok. Mások híznak rajtatok... Dör- 
gölőzni pőre fők... Tegnap úgy, akár ma... 
Fáma-fattyak, csörtetők! Sújtson gúny: 
makáma!

De mundi m iseria
Mondom most is. Mert emez akkortájt 

(1988) még kihívásnak szánt kesernyés ta
nárkori jegyzet sehogy sem akar elavul
ni... Hiszen azóta is a szabad művészetek 
hatalmi kötöttségeket sem ösmerő fölsza
badult fiatalságáról... Azaz dehogy -  ép
pen annak ellenében zsinatolnak az aggult 
zsörtölődök! Folyvást ifjabb főkre olvasta- 
tik avagy citáltatik Szent Márka evangé
liuma is... De gyűlhetnek az elméjükben 
megtöpörödött aprószentek, a zsoldban 
fondorkodók: régebbi fönnforgók, újabb 
gyűlölködők! Gyűlésezhetnek a kulturá

lis lekomázók, az össz- 
végelgyengülés titkos 
koncíliumai! Felőlem 
jöhetnek már ügybuz- 
góbb senkik, urambá- 
tyámok, fajtisztábbak, 
kis rögrágalmazók és 

. rögtönítélő ellenreci- 
tátorok — én legalább 
tényleg hűséges leszek 
deákosan lázongó egy
kori enmagamhoz... 
Vagyis hát a szájaló 

golias szent jogához: az ellentmondás szo
morú humorú szellemében... Boncompagno 
da Signa, Serion de Wilton, Morando da 
Padova, Walter Mapes, Hugues d’Orléans, 
Jehan dAmiens, Gautier de Chátillon, 
Phillipe de Gréve, a fenséges Archipoeta 
valamint a clarivaux-i Szent Bernát által 
eretnekként lególiátozott Pierre Abélard 
és a többiek talán majdanlag megbocsájt- 
ják nekem, hogy mindvégig pusztán csak 
róluk beszéltem — belőlük szerkesztvén 
gúnyiratot, professzoros modern példáza
tot... De az ő kófic költészetükről, pantag- 
rueli torkosságukról próbáltam szólni... 
Mindent akartak! ínségben valának... Szá
momra ők manapság időszerűbbek, „pofá
zásukban” is példaadóbbak bárki másnál! 
(Explicit -  ma, ezerkilencszázkilencven
négy szeptember tizenkettedikén.)

(In.: Kovács András Ferenc:
Scintilla animae. KOMP-PRESS, Korunk 
Baráti Társaság, Kolozsvár, 1995., p. 54- 
58.)
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DEMETER FERENC 
T ü n d é r - t a n i t ó n é n i  -  

részlet az Emlékiratkönyvből
„Ezt úgy értem, ahogy te nem is 
gondolhatod.”

Máté Adél

Úgy kell elképzelni, ahogy a na
gyon kedves-öreg tanítónéniket, in
kább csúnyácskának, mint szépnek, 
divatjamúltnak, valószínűleg még 
lánykorában is.

Nem e ls ő  lá tá so s  volt, legalábbis ré
szemről. Úgy szorítottam anyám ke
zét, mint aki, mint aki soha el nem 
akarja engedni, amikor beléptünk a 
kis terembe, ahol az a két néni beírta 
a nevemet egy nagy könyvbe. Ráadá
sul csalódással kezdődött, nem a szeb
bik-fiatalabbik lesz az aki bevezet a 
betű-birodalomba, hanem a szürkéb
bik, a ráncos-szemüveges.

Siettem kijelenteni, hogy köszönöm 
szépen, már ismerem a betűket. Még 
a nevemet is le tudom írni, nem kell 
nekem iskolába járni.

-  Valóban ismeri, de a sorrenddel 
egy kis baj van... -  fogott vissza neki
lendülésből anyám, finoman célozva 
arra, hogy Remeted Efrenc-nek írtam 
le magam.

-  Nem baj, majd megtanuljuk még 
egyszer, szépen, lassan, sorjában. -  de
rűs-jóságos hangon szólt a tanítónéni. 
— Majd meglátod milyen jókat fogunk 
játszani együtt...

Az első iskolai napon már koránt
sem voltam olyan magabiztos. Sok
sok lármás gyerek, felnőttek, számom
ra érthetetlen beszédek a nagybetűvel 
kezdődő Pártól és a mégnagyobbbetűs 
Nicolae Ceausescu elvtársról, minden 
gyerek szigorú, ám jóságos elvtárs- 
atyjáról, aki, ráadásul nagyobb test
vérként vigyáz ránk és vezet békés 
győzelemre a szocializmus versus im
perializmus harcban, amiben nincs 
megalkuvás.

Sok(k) volt nekem ez, s amikor vé
gül csoportokra bomolva bevonultunk 
az osztályterembe, beülni a padba, 
anyuka nélkül, nem bírtam tovább, 
úgy leejtettem, hogy eltörött a mé
cses. Rögtön odajött vigasztalni. Fi
nom volt nemcsak az illata, hanem az 
érintése is. Idő-rovásos keze, ruhája, 
hangja, nyugalmat árasztott.

Ám én csak jobban hüppögtem, ki
csit a szégyentől is, fel-felkuncogott 
már az osztály, s ha valamitől, hát a

D em eter Ferenc: 1976-ban szü
letett Kolozsváron. Bábszínész. Korábbi 
írásait nextepp béla álnéven közölte.

megszégyenüléstől féltem akkor a leg
inkább. Es azóta is...

Pedig, hogyismongyam. Mióta esze
met tudom, de lehet, hogy már azelőtt - 
ről, szerettem a figyelemnek, ha nem 
is a középpontjában, de legalább a kö
zepe tájékán tartózkodni. S a huzamo
sabb érdeklődést, mint tudjuk, a neve
tés, illetve, a nevettetés biztosítja.

De ne k ik a c a g ja n a k , ne rajtam ne
vessenek, hanem velem, azaz úgy és 
addig, amíg én akarom!

Amikor Tündér-tanítónéni látá, 
hogy gazdag személy-varázs készle
te sem elég lelki nyugalmam kényes 
egyensúlyának a visszaállítására, be
vetette a nehéz-játék tüzérséget.

Előhívta Mackót az ő, s aztán a mi 
legjobb barátunkat. Jóformán meg se 
szólalt és már a nevetéstől potyogtak 
a könnyeim, ha ugyan még potyog
tak. Mert Mackó o lya n  volt.

Később, az egyik szülőértekezleten 
valamelyik szülő szóvá is tette, hogy 
ugyan már kedves tanítónéni, mutas
sa meg neki is azt a Mackót, mert 
egyebet sem hall odahaza a kölyöktől. 
Hogy így Mackó, meg úgy Mackó. A 
k itsze re tsza leg jo b b a n  toplistán, anya
apa már csak alig a harmadik helyen 
pattogtathatja a labdát meg a kukori
cát. Második ugyanis Tündér-tanító
néni, az első pedig Mackó, ki más...

Mindenféle tündér-bájjal megkent 
fickó volt ez a Mackó. Egy olyan ko- 
pott-fémszürke szekrényben lakott, 
amilyenekből itt-ott még ma is látni 
az iskolákban. Abban rendezett be 
magának mesekuckót, szebbnél színe
sebb könyvekből, rongyosra forgatott 
régi gyermeklapokból. Mutogatta, me
sélte nekünk is kincseit, ha előjött, de 
bizony nem mindig akaródzott neki.

Barátság ide, vagy oda, Mackó ki
jövetelét ki kellett érdemelni, tanu
lással, jó cselekedettel, nem ment az 
csak úgy ukmukfuk. Bizony.

Sokáig törtem a fejem azon, hogy 
ugyan mitől lettem én ilyen-amilyen. 
Gyerekkori legjobb barátaim egysze
rű, becsületes, dolgos emberek ivadé
kaiként, maguk is egyszerű, becsüle
tes, dolgos emberek lettek, nem ilyen 
szó-széltologatók, mint én.

Nyikolaj testvérbáty-elvtárs-apuka 
már a földalulról vezette könyörtele
nül békevéres-harcát az imperializ
mussal, amikor egy iskolai vallásórán 
az öreg plébános rám kérdezett, hogy 
unitárius létemre honnan súgok én 
annyit mindenféle szentekről, s azok

nak cselekedeteikről katolikus tanuló
társaimnak.

Mondtam én erre neki, hogy na
gyon szeretek olvasni.

-  Aha -  bólintott okosan. -  Nevelés. 
Látjátok gyerekek... -  faragott belő
lem példaképet. -  Biztosan értelmisé
gi emberek a szüleid, ugye fiam? -  bi
zalmaskodott kedvesen lapogatva a 
vállam.

N a g y o b b a t  n e m  i s  h i b á z h a t o t t  v o l 
n a ,  é n  m e g  g y o r s a n  r á l a p á t o l t a m .

-  Értelmesnek ugyan értelmesek... 
-  fontam ügyesen a fondorlatot. -  De 
hogy értelmiségiek lennének, arról 
nincsen tudomásom.

-  Ne bolondozz, fiam... -  mosolygott 
rám megértőn, hogy mindent én se 
tudhatok. -  Hát mivel foglalkozik az 
apád?

-  Építőiparral.
-  Na látod, biztosan valami mér

nök.
-  Az bizony egy szikrát sem, hacsak 

nem lélekben, mert amúgy kőműves.
A plébános úr erre erősen megbi

zonytalanodott, de nem adta fel, mond
ván, hogy akkor valószínűleg anyám 
az intellektuális munkaerő.

Kései, ám büszke proletár öntudat
tal, vigyori pofával vágtam ki a vá
laszt.

-  Szövőnő!
Elszégyelltem a szívatást, úgy elpi

rult. Hogy nem, baj, illetve, és egyál
talán, okos, ügyes fiú vagyok, s derék 
emberek a szüleim.

Következő alkalom ra Reményik 
Sándort hozta nekem ajándékba, dísz
kiadásban. Meg Was Albertet. (Azóta 
is mosolygós emlékként őrzöm, olva- 
satlanul.)

Egyszer még azt is hallottam, 
ahogy a hátam mögött, ahogy éppen 
elirigyelt unitárius kollégájától, mint 
csodagyereket, pedig akkoriban, már 
rég nem voltam eminens, sőt a dicsére
tes jutalmazottak között is egyre hát
rább szorultam.

Elsőtanulós korszakom Tündér 
tanító-nénivel kezdődött és végződött. 
Azazhogy inkább Mackóval.

Az történt ugyanis, hogy az osztály 
Mackó-előhívó bajnoka lettem, s en
nek folyamodványaképpen szolgála
tos első tanuló. Mondhatnám még azt 
is, hogy én voltam Tündér-tanítónéni 
kedvence, de ez már hazugság lenne. 
A kedvenc az ugye kivételezettet is je
lent, márpedig ilyen nem volt nálunk.

Mert Mackó nemcsak a jó tanulók 
tízeseire jött elő, hanem Dénes Józsi
nak, Papp Öcsinek is felbukkant, ha 
egy-egy hosszúranyúlt ötös-hatos so
rozat után hetesre, vagy ne adj isten 
nyolcasra feleltek.

Az előjövetelek úgy történtek, hogy 
Tündér tanítónéni megkérdezte tő
lünk, na, gyerekek, szerintetek meg-
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érdemli Dénes Józsi, hogy előhív
juk Mackót. Mi persze üvöltöttük az 
igent.

-  Hát akkor hívjátok elő, lássuk ő 
mit gondol...

-  Kedves Mackó, kérünk szépen Dé
nes Józsiért gyere ki! -  harsant ilyen
kor harmincegy torokból.

Meg se kísérlem leírni azt, amit 
olyankor éreztem, amikor a kihívás, 
úgymond, értem történt...

Kedves Mackó, szépen kérünk Feriké
ért gyere ki. Volt úgy, hogy várattatott 
magára, és rá kellett ismételni. Ked
ves Mackó, szépen kérünk...

Mackó mackóssága azonban nem 
merült ki a mézes-madzagosdiban, tu
dott ő még sok mást is, a büntetés ki
vételével.

Azazhogy a büntetéshez is értett, a 
maga módján.... Olyankor, amikor kis
ded osztály-társadalmunkon eluralko
dott a rossz fával tüzelhetnék, hosszú, 
két-három napig tartó örökkévalóság
ok is elteltek, míg őmackóssága ke
gyeskedett megjelenni nekünk. Ilyen
kor mindig előállt valami utazós 
mesével, egyszer egyenesen Kínából 
tért vissza, csak azért mert eszébe ju
tott, hogy rég nem látott minket... (Ép
pen minifocit játszottunk az osztályte
remben, fölényes győzelemmel vertük 
ki az ablakokat, kettőt is hajói emlék
szem.)

Ebből mi azt okoskod- 
tuk ki, hogy olyankor, 
amikor felüti fejét közöt
tünk a rosszalkodásosdi,
Mackón erőt vesz az uta- 
zósdi. Tiszta tündér-logi
ka, nemde...

A legmackósabb fogást 
akkor vetette be, amikor 
Érsek Karcsinak eltűnt a 
vadonatúj kínai tolltartó
ja amivel éppen megaján- 
dékozódott magyarorszá
gi keresztapja jóvoltából. Az erősen 
színes fémtokban színeváltozós-szor- 
zótáblás vonalzó, banánillatú radírgu
mi, s egyébb ilyesfajta ínyencségek, 
amilyenre mindannyian vágytunk. 
Büszke is volt Karcsi, talán kicsit túl
ságosan is, úgy felemelte az orrát, 
hogy egy szaros pálcikával sem lehe
tett volna felérni, ahogy nagyanyám 
szokta mondogatni a hirtelen elfonto- 
sodott emberekről.

Tartotta is magát keményen a fenn- 
héjazáshoz nagyszünet tájékáig, ami
kor is kicsúszott alóla a piedesztál, 
azaz eltűnt a tolltartó. Szőröstől-bő- 
röstől, banánillatostól.

Szívszorítóan görcsös zokogásban 
adta tudtára ezt Karcsi a világnak. 
Meg azt, hogy ő ezek után haza se 
megy, mert agyonveri az apukája.

Tündér-tanítónéni először a klasszi
kus módszerrel próbálkozott.

-  Nézzétek meg a táskátokat, ked- 
veskéim, hátha eltette véletlenül 
valamelyikőtök... És nézzetek be a 
padokba is, nem-e lapult meg ott va
lahol!

Lázas ki-bepakolások után semmi 
eredmény. Sorra kerültek aztán a té
likabátok is, a tolltartó mégsem ke
rült elő.

A dolog kezdett elfajulni és gyanú
terhes felhők gyülekeztek Dénes Jó
zsi feje fölött, hivatalos főcsínytevő- 
ként éppen a Karcsi előtti padban 
ült, és ő volt a legelragadtatottabb 
a tolltartótól, már fel is ajánlotta cse
rébe egyetlen- legnagyobb kincsét, az 
agyonfoltozott bőrlabdáját.

-  De igazán, nem én voltam... -  
zokogógörcsösödött el ő is. -  Becsület
szavamra! Nincs nálam, nem loptam 
el, né... -  fordította ki nadrágzsebeit, 
ahol még véletlenül se férhetett volna 
el a corpus delicti.

Nagy gondban volt Tündér-tanító
néni.

-  Kedveskéim, hívjuk elő Mackót, 
hátha ő tud segíteni.

Karcsi hívta elő, hüppögve, míg mi 
vészcsendben várakoztunk, Dénes 
Józsi kivételével, aki már versenyt 
könnyezett az áldozattal.

És Mackó elő is jött, kicsit mint
ha furcsállotta volna a nagy csendet, 
hogy elmaradtak a megjelenéseit kísé

rő mindenkori üdvrivalgások, a szer
vusz Mackók.

Miután megtörtént a helyzetismer
tetés, súgott valamit Tündér-tanító
néni fülébe, s azzal magára is csuk
ta a szekrényajtót, azzal, hogy dolga 
van, hosszú utazásra csomagol, a 
messzi Afrikába készül.

Annyi ideje azért még maradt, 
hogy mindegyikünkkel külön-külön 
elbeszélgetett.

Ehhez persze az kellett, hogy a 
tanítónénink rendkívüli szünetre bo
csásson minket, lelkünkre kötve a 
csendben maradást.

Mint az elanyátlanodott csibék, 
dugtuk össze a fejünket az udvar 
egyik sarkában, hogy na most mi 
lesz, ha nem kerül elő a tolltartó, 
Mackó elmegy Afrikába, s ki tudja 
mikor jön majd vissza...

Semmi csúszkálás, semmi hógolyóz
hatnék, ami pedig ugye nem semmi.

Egyenként léptünk be az osztályte
rembe a mackós-tündéres beszélgeté
sekre.

Hogy ott és akkor miket kérdezett 
tőlünk Mackó, az maradjon a mi tit
kunk.

Legyen elég az, hogy a tolltar
tó a Mackó bőröndjéből került elő. 
Hogyaszongyahogy azt hitte az övé, 
pont ilyennel ajándékozták meg a kí
nai gyerekek amikor náluk járt, s gon
dolta elviszi a szegény afrikai gyere
keknek.

Még bocsánatot is kért Karcsitól.
Hittük is meg nem is. De hát Mackó 

és a hazugságé.
A tolltartó viszont megkerült, Kar

csi is megmenekült az agyonveréstől, 
akárcsak az a bizonyos valaki a meg- 
bélyegezéstől.

Soha nem derült ki, hogy ki is volt 
valójában a bűnös, de nem is tűnt el 
többé senkinek holmija a Tündér-taní- 
tónéni osztályában.

Ilyen mackó volt az a Mackó.
A hála és a lelkiismeret furdalás 

furcsa vegyülete kavarog bennem va
lahányszor eszembe jut Tündér-taní
tónéni.

Köszönet Mackóért, meg a betű- 
biro-dallamért és bocsánat első bűne
im legnagyobbikáért.

Úgy megharagudtam 
Tündér-tanítónénire, aho
gyan csak a gyerek tud
nak olyasvalakire, akiről 
úgy gondolják, hogy el
árulták őket.

Nem olyan harag- 
szomrá volt ez, mint ami
kor nem engem, az el
sőtanulót szereposztott 
főhősnek egyik iskolai 
előadásban, hanem Botit, 
a stabil közepest, pedig 

Verácska lett volna a „partnerem”... 
Ezt már rögtön a következő héten el
felejtettem, úgymond megbocsátot
tam neki, amikor a marcona tanító
bácsi eltanácsolt az iskolakórusából, 
azzal, hogy menj innen fiam, ütöd el 
magad a botfüledtől, és én szipogva 
álldogáltam az osztályterem ajtaja 
előtt, nem akaródzott Tündér-taní
tónéni szemébe nézni, hogy szégyent 
hoztam rá...

O jött ki aztán csengetés után, hát 
te itt, miért sírdogálsz drága gyer
mek.

Odasimultam hozzá, úgy hüppög- 
tem el, hogy az a tanítóbácsi kiállított 
a többiek elé, mert hamisan énekel
tem és., és egyedül kellett énekelnem 
a női partidului párinte multcumimet, 
de azt mondta, hogy botfülem van és

» » >  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról
beküldött és azóta ott sírok a folyo
són...

-  Ne sírjál, Ferike, az a tanítóbácsi 
hülye, hát te nagyon szépen énekelsz, 
kérdezd meg Mackót ha nem hiszed el 
nekem.

Ekkora már az osztálytársak is kö- 
rénk gyűltek bizonygatni, vigasztal
ni, viháncolni a „hülye” tanítóbácsin.

Ez már a második osztály évében 
volt, az utolsó Tündér tanítónénivel. 
Öregsége betegséggel súlyosbodott és 
nyugdíjba kényszerült. És én ezt nem 
tudtam megbocsátani neki. Hogy ott
hagyott minket Mackótlanul, eltün- 
dértelenedve.

A harmadik osztályból csak vagy 
két hetet jártam  a tündér-osztállyal. 
Az új tanítónéni is öreg volt, de ennyi
vel ki is merült a hasonlóság a régi
vel.

Nem tenném tűzbe a kezem, de 
mintha a Dodó ikrek valamelyike 
kezdte kedvenc tanítónénik tündé- 
rezését, amikor még első évben a 
tündérek milyenségét mesélte, hogy 
szépek, kedvesek, jók és csodákra ké
pesek...

-  Há’ akkor a tanítónéni... tündér! 
— vonta le laza természetességgel a kö
vetkeztetést.

Azért is gyanúsítom Dodóékat a 
tündéresítéssel, mert ikerségük mel
lett bűbájos cigánycsemeték voltak és 
arra biztosan emlékszem, hogy az új 
tanítónéni láttán-hallatán elég hango
san kifakadt(valamelyikük):

-  Ez nem tündér, ez boszorkány 
tanítónéni!

Én nem vártam meg a megbizonyo
sodást, éppen akkor költöztünk a vá
ros egyik végéből a másikba, úgyhogy 
anyámék a házközelebbi iskolát vá
lasztották, ha már Tündér-tanítónéni 
nyugdíjba vonult.

A harmadik számú tanítónéni szép 
volt és fiatal, de a tündérségtől távol 
állt. Az első hét gyorsan elmúlt, ismer
kedés, barátkozás, ahogy ilyenkor len
ni szokott.

Úgy a második héten kezdett el na
gyon hiányozni valaki. Meg is kérdez
tem Bódi Attilát, hogy jó, jó, de mikor 
jön már elő Mackó?

-K i?
-  Hát Mackó.- mondtam és nem ér

tettem értetlenkedését. -  Mackó, a 
szekrényből, tudod, amikor jól felelsz, 
kijön a szekrényből. Néha még cukor
kát is ad...

-  Te hülye vagy! Halljátok, Mackó a 
szekrényből! Dilinyós, mackós... Di-li- 
nyós- mac-kós-di-li-nyós-mac-kós!

Mindenki rajtam röhögött. A fejem 
búbjától a kislábujjamig csupa szé
gyenpír voltam.

Kikacagtak}.
Gondolkodás és célzás nélkül ütöt

tem, rúgtam. A tanítónéni is alig tu
dott szétválasztani.

Aztán szépen, tagoltan elmagya
rázta, hogy itt nincsen Mackó, vessző 
van, ha rosszak vagyunk, nyújtsuk ki 
a tenyerünket.

Supp, supp!
Attól kezdve soha többet nem let

tem elsőtanuló.
ígérhettek szüleim fűt-fát, biciklit, 

sílécet, én éppen csak annyit tanul
tam, amennyit elégségesnek gondol
tam ahhoz, hogy ne legyek tudatlan. 
Szerencsére olvasó-szenvedélyemet 
nem érintette az ügy, összejött né
hány nyakleves a matekkönyveknek 
álcázott mesék, regények miatt.

Tündér-tanítónénit csak egyszer lát
tam még, a színházban, ahova anyá
mék engem is rendszeresen cipeltek 
magukkal.

Beteg volt már nagyon és úgy meg
örült amikor meglátott...

-  Ferike! Hogy megnőttél, gyere, 
csókoljalak meg!

Ugyanolyan tündéri volt, mint a ré
gi időkben, az illata, simogatása. És 
én mégis dacosan ragaszkodtam a 
harag-szomrához.

-  Mesélj, milyen az új tanítónénid?
Gonoszkodóbb választ talán nem is

mondhattam volna.
-  Szép és fiatal. Nem öreg...
Egy pillanatra megmerevedett feje

men a simogató kéz, aztán mégegyszer, 
legeslegutoljára magához ölelt, olyan 
szorosan, ahogy azelőtt soha.

-  De azért engem se felejts el, jó?
Csak bólintani tudtam, hang nem

jött ki a torkomon, pedig már akkor 
nagyon kívánkozott ki belőlem a bo
csánatkérés.

Nem sokkal ezután a találkozás 
után Tündér-tanítónéni meghalt.

Azért hagyott m inket cserben, hogy 
ne legyünk tanúi annak.

Életutam alakulásáért, Mackó 
őszel-lemességén át, Tündér-tanító
nénit vádolom, annak ellenére, hogy 
hosszú-hosszú időre száműztem öt
öket emlékezetemből.

Mígnem egyszer, amikor éppen Mi
cimackót játszottunk, az előadás- vé
gi „hivatalos” taps után a gyerekek rá
zendítettek, arra, hogy ”Micimackó, 
gyere vissza, Micimackó, gyere vissza!”, 
s hiába magyarázták az óvó-tanítóné- 
nik, hogy vége van, menni kell, ők 
nem hagyták abba. Sőt... Az erőtel
jesebb hatás kedvéért rövidítettek 
és százvalahány torkocskából szólt a 
„Mackó, gyere ki, Mackó, gyere ki, Mac
kó gyere ki!”.

Es Mackó kiment, meghajolt, de 
szólni egy szót sem tudott, ugyanis 
a „bácsi”, aki mozgatta, szégyen, nem 
szégyen, úgy elsírta magát, mint sok
sok évvel előtte Tündér-tanítónéni 
osztályában.

FEKETE RICHÁRD 
Minden éjjel

egy Deres-sorra
És újra ő, a gondolathiány.
Talán az első sírás kezdte meg. 
Kilenc hónapnyi magzatvíz után 
az ember nem fullad meg, mit tehet?

Lebeg. Egy évet. Tizet, majd húszat.
A születéstől így lesz egyre könnyebb, 
akár a szív, a különbségtudat, 
a más, a több. Hetven kiló fölösleg;

És újra ő, hetven kilogramm kétely. 
Csak várja míg a mennybe fölgyalog’. 
És úgy miként a hold, ő minden éjjel 
meggyászolja a lemenő napot,

Fekete Richárd: 1986-ban született 
Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem 
magyar-pedagógia szakos hallgatója.

Kiáll a háztetőre eget nézni, 
üvegcsendben, magától üldözött.
Az éjszakát ég-sarujával méri, 
és elsétál a kémények között.
Szeme töredezett, akár a múlt.
Egy képkocka a létparódián.
Csapó hetven, ez is szemétbe hullt;
Snitt, újra ő, a gondolathiány.

Ráma
Álmod egy pelenkatiszta éj.
Még itt vagyunk, veled vagyunk, ne félj! 
Nem beszélünk veled, egyelőre 
bánatodat csavard lepedőbe!
Mi becsomagoljuk pelenkába, 
ételt adunk, beteszünk a kádba. 
Megfürdetünk, ételt adunk újra: 
olyan vagy, mint egy kitartott kurva; 
gyógyszert kapsz vagy kúpot ha kell édes... 
Nem felelünk, ha kérdik: hány éves? 
Előfordulsz a világban bárhol, 
s beszélve vagy írva a halálról 
szárad majd szíveden a tinta:
Nyugalom, a hosszú élet ritka.
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KOVÁCS NO EM I

„Morbid történetek”
A címadó novella hó'se idegennek ér

zi magát saját környezetében, nem ér
ti embertársait, akik ó't különcnek ta r t
ják. Borzadva nézi, ahogy a nagy Kozák 
gúnyolódva játszadozik Annával. Bár lá
zad ellene, tehetetlen, képtelennek ta r t
ja magát a helyzet megváltoztatására, 
így hát elmenekül. Búvóhelye a vere
bek tisztása lesz, a mindentó'l távol esó', 
sziklás meredély, ahol furcsa jelenségre 
bukkan: a verebek öngyilkossági kísér
letére. „Törekedtek ezek a bolond mada
rak valamire, észre lehetett venni. Tar
tózkodóak voltak, rejtegettek előlem 
valamit.” Különösnek találja a verebek 
viselkedését, úgy tekint az események
re, mintha mindez egy számára feladott 
talány lenne, egy rejtély, melyet neki 
kell megfejtenie. „Anyám mindig meg
érezte rajtam a verébszagot, a zsíros tol
lak szagát, a riadalom, a keserves össz
pontosítás szagát, féltett tőlük”, a nagy 
Kozák „is valószínűleg megsejtett vala
mit”. Felfedezésébe senkit nem avat be, 
s ettől válik a tisztás az ő titkává.

Akárcsak a verebek viselkedését ta 
nulmányozó elbeszélő, a novelláskötet 
többi hőse is idegen a saját világában. A 
barát című novellában a kicsúfolt óriás 
„elgondolta, ha mégis behódol az embe
reknek, amihez teljességgel felkészült
nek érezte magát, akkor meg kell ta lál
nia a világon a leghatalmasabb urat, 
akinek hű szolgálója lehet.” Különféle 
próbálkozások után végül megtalálja, 
és szolgája lesz a legnagyobb úrnak, 
mégis száműzött, kirekesztett marad. 
Ezékiel, a bűnöző, elhatározza, hogy 
megváltozik, de hiába visz virágot né
nikéjének, az fejét vesztve védekezik, 
meggondolatlanul úgy viselkedik, mint 
akit megtámadtak. így Ezékiel nem búj
hat ki saját bőréből, nem tud megváltoz
ni, környezete belekényszeríti őt kire
kesztett szerepébe. A novellák világát 
és azoknak hőseit találóan jellemzi a 
Magánéletben ábrázolt következő jele
net. Ebben Lehel „belép” a tükrön túli 
világba, ahol: „úgy érezte, jelen van az 
egész városban, ugyanakkor mégis ott 
áll a tükör előtt, és amit látott — a szoba 
-  most lényének teljes értékű részévé 
vált. Mozdult, és vele mozdult mindaz, 
ami eddig szobájának tükörképe volt, 
ugyanakkor érezte, társai is akadnak. 
Látta őket, hogyan hurcolják magukkal 
külön kis szobányi világukat.”

Ezek a megrajzolt figurák mindannyi
an magányosak, egyedül állnak szem
ben a többiekkel, akik talán éppilyen 
kirekesztettek. Szerepüktől képtelenek 
szabadulni, ahogyan a Lehel által szebb
nek látott tükörképről leválaszthatat- 
lan a szoba látványa, úgy zárja körül őt 
is burokként saját világa.

Mindannyian egy magasztosnak lá
tott célt állítanak maguk elé, s minden 
erejükkel annak megvalósítására törek
szenek. Egyikük úgy dönt, igaz ember
ré válik, felhagy eddigi bűnös életével, 
meg fog javulni. Másikuk értetlenül

áll a verebek tömeges „aláugrásának” 
problémája előtt, majd megoldást ke
res. A Meszatovka egyik szereplője is
teni küldetést kap, s „miután rájött, 
hogy ő Abrahám, Béni bácsit nem lehe
te tt megzavarni.” Eldönti, hogy népét, 
a szanatórium betegeit moziba viszi, 
az ígéret földje című filmre. Mindemel
lett Roboszphorus a népek legnagyobb 
urát keresi. Céljukat a szereplők nagy 
fontosságú feladatnak, küldetésnek lát
ják, ahogy István is a Kutyamacska cí
mű novellában: „A bekövetkező aktus 
egy álomba illő csoda, egy paradicsom
beli állapot felidézője kell hogy legyen. 
Az ellentétek egymásban való feloldódá
sában a szeretet teljessége fog megnyil
vánulni. A lassú érlelődés után a vállalt 
közösség eredményeképpen egy új kor
szak eljövetelét hirdetők fognak meg
születni. A milleniumi csoda lesz ez, 
melyet több évtizede vár a megfáradt 
emberiség.”

Ahogyan szerepükből lehetetlen ki
lépniük, a hősök magasztos céljukat so
ha nem teljesítik be, a megvalósítás so

rán valami megbicsaklik, a csodásnak 
látott jövő képe semmivé foszlik. Akár 
Szisziphoszé, ezen alakok élete is hiába
való törekvésekbe fúl. A verebek titkát 
kutató ember csak lehetséges választ 
talál a biztos helyett: a verebek saját 
korlátáik alól keresnek felszabadulást, 
a halál kikerülhetetlensége mellékes
sé lesz az önmagukkal való találkozás 
próbájában. Úgy tűnik, a kötet összes 
szereplője a verebekhez hasonlít. Sza
badulást keresnek, ám valamennyi pró
bálkozás kudarcba fúl. Kivételt ez alól 
csak az első két történet képez, mind

kettő a főszereplő halálával végződik. 
S épp úgy, ahogy a verebek titka is meg
fejthetetlen marad, itt sem derül ki pél
dául, hogy megszabadul-e a kövér nő a 
kétségektől, melyek gyötrik.

Vida Gábor a következőket írja a kö
tet borítójának margójára: „Aki morbid 
történeteket ír, az tud valami lényege
set az ember halandóságáról, meg ar
ról, hogy van a látszaton, a testen és 
a beszéden is túl valami, bár nem úgy 
van, ahogy elképzeljük, meg ahogy mon
dani tudjuk, és nem lehet egészen más
képpen sem, hiszen akkor nem tudnánk 
látni, gondolni, mondani.” Valóban mor
bid történetekként olvassuk ezeket a no
vellákat? Kétségtelen, hogy megdöbben
tő a rideg merevség, a hidegvér, mely 
gyakori sajátossága a szereplőknek. 
Senkihez sem kötődnek igazán, sőt ezt 
természetesnek is tartják: „Tudatában 
volt, hogy a sikerhez nagymértékben 
hozzá fogják segíteni embertársaihoz 
fűződő laza kapcsolatai.” (Kutyamacska) 
Ennek ellenére éppen azért lehetnek 
kedvesek szemünkben ezek az alakok, 
mert törekszenek egy érdemesnek ta r
tott cél elérésére, mert -  bár sohasem 
találhatják meg -  keresnek valamit, va
lami lényegeset, amiről nincs pontos fo
galmuk. Hisznek valami léten túliban, 
görcsösen ragaszkodnak a reményhez, 
hogy a felszín mögött „a feloldódó der- 
medtség”-ben rátalálnak a kimondha
tatlanra.

A novellák olvasásakor szemünkbe öt- 
lik sok Bibliához visszavezethető utalás. 
Ezt elsősorban Lucifer és Jesu szereplő
ként való megjelenítése és a különböző 
bibliai nevek használata idézi élőnkbe. 
Ezek a szereplők azonban nem teljesí
tik be szerepükből adódó „küldetésüket”. 
A név első előfordulásakor az olvasóban 
megszületik az elvárás. Elvárjuk, hogy a 
hagyományosan belénk ivódott tudás, az 
egyedi névvel együttjáró jellemzők itt is 
jellemzői legyenek az adott szereplőnek. 
Ezt azonban a kortárs irodalomkoncepci
óba illeszkedve a novellák kijátszák, le
építik. Szinte észrevehetetlenül fordul 
át a történet a megvalósulásból a kudarc
ba, a nagyjelentőségű tettek köznapi ér
dektelenségbe fulladnak. így cáfolják 
meg a leírt események az olvasó elvárá
sát, így íródik át az értéktelített hagyo
mány közönyös jelenné.

A hagyományhoz való dinamikus vi
szonyuláshoz hasonlóan az 1989 utáni 
erdélyi irodalomban jellemző vonásként 
megjelenő populáris olvashatóság, az ol
vasmányosság nyomai is felfedezhetők 
Szőcs Attila kötetében. A történetek 
cselekményesek, akciódúsak, nyelveze
te könnyed. A probléma körüljárása — 
mint például a verebek titkának fényre 
derítése az egyszerű tényeket meg
fejtendő rejtélyként való beállítása ér
dekfeszítő kutatómunkaként láttatja 
a cselekményt. Az olvasó kényelmesen 
engedheti magát vezetni a hős kutató 
gondolatai, fejtegetései által, ám a meg
szokottal ellentétben eredményre soha 
nem jut.

Szőcs Attila: Verebek tisztása. Fiatal 
írók Szövetsége, Budapest, 2005.
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Az áldozat
(Folytatás előző számunkból)

„Túl érzékeny hapsi vagy! M intha 
nem itt nőttél volna fel, hanem  egy 
svájci leánynevelő intézetben” -  ug
ra ttam  m agam at. Ez azonban csep
pet sem segített kievickélni a k iú tta 
lanságból. A lidércnyomásos állapot 
fokozta a légszomjamat, a rosszullé- 
tek  megismétlődtek. Attól ta rto ttam , 
hogy lelki betegségben (ha nem egye
nesen elmezavarban) szenvedek. Ez 
nem csupán engem aggasztott, hanem  
egy gyanús krízis u tán  őket is, akik 
m ár jó ideje békét hagytak  nekem. É r
zékelhették (volt rá  gondom) a mindig 
másképp megnyilvánuló betegségem 
némely hatásá t, és számolniuk kel
lett az esetleges kockázattal, hogy az 
éber (SRI-ista) „fiúk” előtt kétes hely
zetbe találom  hozni őket. Természet
szerűleg zavaros állapotban voltam; 
egyik vára tlan  kirohanásom  u tán  a 
főnököm „szócsöve” (akkor története
sen ideiglenes alkalm azottként állás
ban voltam) meglepődött. Csak töredé
kesen emlékszem, a pofa Hollandiába 
készült, egyik kollégámat a hollandok 
története is érdekelte, a flamandok- 
ról is tudogatott valam it, meg a spa
nyol Álba hercegről, ak it mi annak  
idején a rom án d ik tátorral emleget
tü n k  volt egy napon. S akkor jön a köl
tő  és összekeveri a gőgös és nagyszájú 
századokat. „Vége, Orbán úr -  mondja 
- ,  vége, vége, vége, hajol meg bennfen
tes pincérmosollyal az évtized”... „Az 
erkölcs m int élő szervezet, rejtelmes 
összhang... / Csak éppen semmi forra
dalm i fordulat”* -  szándékomban állt 
megforgatni, m int a tőrt, a kétes vál
tozások demagóg haszonélvezői előtt, 
ezt a versidézetet, mely ott motosz
kált bennem, csak h á t akkor képtelen 
voltam gúnyos hangon megszólalni, 
pláne higgadtan.

K ilá tásta lan  helyzetben voltam, 
mély szakadéknak lá ttam  a jövőt. 
Rám tö rt a kétségbeesés, a torkom 
olyankor teljesen kiszárad. A sok a l
jasság, a szem ét-alam uszi nép gyáva, 
jelentgető hajlam a is okozója volt krí- 
zises állapotom nak. M ert ná lunk  a 
hivatalos besúgóknak életük végéig 
van am it ap rítan iuk  a tejbe, egyfajta 
elitnek szám ítanak  ma is. (Ezt a nyu
gati polgár tá n  meg sem érti.) Persze, 
a kiöregedett ügynökök harm incva- 
lahány tévécsatornán szexfilmekre 
vadásznak, s közben langyos vízben 
áz ta tják  ki bütykös lábujjaikat. A lel
kes töm eggyűlések kora csak látszó
lag m últ el; hétvégeken nemegyszer 
még o tt menetel ablakom előtt a pate- 
tikus patriotizm ussal feltöltött, vagy
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csak elbam bult tömeg. Olyankor sie
tek  elhagyni a várost, gyerünk k irá n 
dulni, vagy gyógyfüveket szedni a de
rű s őszben.

Volt, mikor úgy éreztem, hogy el
lenem szövetkezett mindenki, hogy 
tönkretegyen. („Egy ilyen kiruccanás 
neked is drága m ulatság volt. Ők vi
szont nem veszik szívesen, hogy vala
ki bele ak ar köpni a levesükbe!”)...

Az in trikák , a politikai csatározá
sok a sajtóban is, az, hogy ebben az 
országban minden ingatag alapon 
áll, fokozta bennem a depressziós 
hajlamot. A bru talitás fenyegető je 
lei, még hogyha kívülről érkeztek is 
ezúttal, m int ez a bőrszoknyás, bőr- 
szivaros nőszemély, előrevetítették 
a rém képét, hogy esetleg (talán tu 
datlanul) tú l nagy á ra t kell fizetnem 
azért, hogy egyáltalán létezem... Nem 
hallgathatom  el azt az idevágó, külö
nös epizódot, amikor egyik nap az ál
lom ástérre ta rto ttam  -  gyalog men
tem, estefelé felgyorsult a forgalom - , 
valaki u tánam  szólt a sötétben. H átra 
fordultam. Az elegáns szőkeség isme
rősként mosolygott rám . Jóllehet k is
sé megváltozott, am ióta nem láttam , 
a hosszúszárú csizmájáról fölismer
tem  -  a hideg évszakban megint azt 
viselte (a bőrszivarra ezúttal nem em
lékszem). Nyúzott, borostás képemet 
bám ulta, állam  a la tt a sebforradást. 
Tüzetesen szemügyre vett -  a macska 
szeme a sötétségben is jól lát, v illant 
át agyamon. „Valami tö rténhete tt ez
zel a fiúval, gondolhatta; rosszabbul 
néz ki, elhanyagoltabb, m int amikor 
ism eretséget kötöttünk, s a lábaim 
nál hevert...” A szeméből legalábbis 
ezt olvastam ki. Át a k a rt ölelni, gyön
géden, de kitértem  a m ár-m ár anyás 
mozdulat elől.

„Munkába indultál? A diplom atatás
kád u tán  ítélve...”

„Üres -  vágtam  közbe. — Máskülön
ben zöldséget szoktam benne vinni” -  
toldottam meg kissé epés hangon, és 
indultam  is tovább. U tánam  szólt:

„Ezek szerint szabadságon vagy. Ta
lá lkára  mész?”

„Nem találkozom senkivel...”
„Úgy látom, nem vagy boldog... I t t

hon sem.”
Az ilyen nők szemét nem szokta el

kerülni egy apróság, amiből nem ne
héz kikövetkeztetni, hogy az illető fér
fi, am ióta nem találkoztak, mire vitte 
önerejéből... De honnan tudta, hogy 
itthon talál? És m it keres a városunk
ban? -  folytattam  m agam ban a meg
szakadt dialógust.

„Honnan tudtam , hogy itthon 
vagy?... Sok m indent tudunk ró
lad. Nemrég já r tá l Bécsben, 
nemdebár?!...”

Nagy szemét rám  emelte (ezt m ás
kor is átéltem  már); a gondviselő sze
repében képmutató szívélyességgel ke

zemre te tte  ápolt kezét, és cirógatni 
kezdett finom ujjaival...

Akárhogy is veszem, tüneményes je 
lenség volt (a szívem egy p illanatra  el
szorult) ebben a koszos nyomorúság
ban.

Lefekvés u tán  időnként minden 
megvilágosodik előttem. Rigolyáim, 
kudarcaim , a fölösleges gyötrődések. 
Az összeilleszthető elemek tisztázá
sa közben rendszerint elalszom. Mire 
fölébredek, m ár nem emlékszem a fon
tosnak ta rto tt részletekre.

Nincs még elég erőm szembesülni 
azzal a gondolattal, hogy az egész éle
tem  értelm ét vesztette (csak tudnám , 
mikor), és a legbalekebb áldozat va
gyok. Amióta m ár nemcsak idegroha
m aim nak, tudatzavarom nak vagyok 
kiszolgáltatva, hanem  konkrétan  egy 
idegen banda zak latásainak  is.

Kívülről nézve nyoma sem volt ka
tasztrófaveszélynek. K int mínusz 20 
°Celsius, minden hó és jég a latt, a 
fagy a csontokig hatolt.

M agam ra zártam  az ajtót, és eszem
be ju to tt, hogy mi lenne, ha szereznék 
egy hangszert és elkezdenék rajta  pö
työgni néhány ism ert zeneszámot, 
mondjuk a klasszikusoktól. Gyermek
koromban ugyanis tanu ltam  zongo
rázni, igaz, csak m agánórákra já r 
tam . A partitúraolvasással minden 
bizonnyal hadilábon állok; de van 
úgy, hogy hangszer nélkül is tisz tán  
szólal meg bennem egy-egy zenefu- 
tam. Felnőtt koromban csak elvétve 
volt lehetőségem koncertekre járn i, 
pedig lelkiállapotom egyensúlyát m in
denképp jól szolgálta volna a rendsze
res zenehallgatás. Fogékonyan érin
te tt egy-egy Schopenhauer-vallomás 
a művészetről; és Nietzsche filozófi
ai já tékai, például az, hogy a legfőbb 
rossz hozzátartozik a legfőbb jóhoz, 
vagy amikor össze ak a rta  zúzni a m a
ga terem tette  bálványt. A W agnerre 
köpő, mindenben, életmódjában is gú
nyoló Strindberg pedig m egírja erről 
a m aga „forgatókönyvét”.

Fölfelé kap tattam  a fárasztó úton -  
írja a beteg (rossz az emésztése, a h i
deg rázza folyton), betegesen bizalm at
lan Nietzsche; végül m ár hét-nyolc 
órát tudott m ászkálni, barangolni a 
hegyekben. Önhittségében is önlebe
csülő volt, idegtépő várakozás előzte 
nem egy találkozását a sikeres embe
rekkel, nem csupán a zsenipózt levet
ni képtelen, megszállott Wagnerrel...

(Ki vagyok én, hogy ilyen hasonlít- 
gatásra  ragadtassam  m agam  -  csak 
titokban - ,  depressziós hangulataim 
ra  gyógymódot keresve akár?! A pe
nészes, komor falak árnyékában buk
fencet vethet-e, még ha  ügyetlenül is, 
egy m agam fajta, reinkarnációra áh í
tozó lény?...)

Mindenképp üdvös volna, ha  össz
hangba tudnám  hozni szellememet
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válságba ju to tt lényem állapotával. 
Válságtudatom ébren ta r tá sa  lehet, 
hogy nem volt szerencsés megoldás; 
s az sem, hogy durván utasíto ttam  
vissza az a lan tasnak  ta rto tt pártfo
gók segítségét. Kezdem nem érteni 
m agam at (se): ta lán  valam ilyen am a
tőr csodában bízom? Ki akarnám  vé
deni (most is, egy nyugodt alvással) 
az idő újabb alattomos tám adását, 
amikor -  azok után , hogy szüleim 
nyomtalanul felszívódtak a vad, is
meretlen ásóktól (a nyomok tanúsít
hatják) fellazított-bolygatott talajban 
-  körülöttem  term észetszerűleg bom
lásnak indult minden?! Odajutottunk, 
hogy egyesek nem hajlandók tudom á
sul venni még azt sem, hogy ebben a 
városban százötven éven át volt csalá
di sírhelyünk. Az élők kiebrudálása 
öröklött javaikból m intha még na
gyobb intenzitással zajlana. Apámból

m ár csak a neve van. A városomtól 
azt is elidegenítették.

A m uzsika, amely egész lényemet 
elöntötte, e lringatta , pillanatnyilag  
mindenképp jobb h a tássa l volt rám , 
m int egy zuhanyozás. Előbb a k la ri
nétfutam . A ztán a villamos csengők, 
az autóduda (ez egészen más, m int az 
erős stressz, am inek ki vagyok téve); 
nem ism ertem  ezt a kikölcsönzött m ű
vet -  „A civilizáció b u k ásá t” - ,  csak 
a k a ta rtik u s  érzést egy Honegger- 
szimfóniából; hab ár o tt a pontos ze
nei konstrukció segít, hogy átéljük a 
megsemmisülés letaglózó ha tásá t.

Egy zeneműnek köszönhettem  az 
abszolút szabadság érzését. Megfe

ledkeztem  szerencsétlen függő helyze
tem ről. Gondolatban se kapálóztam  
az együgyű igazság ellen, hogy lehig
gadva (se mámor, se nyüzsgő pond- 
rók!) az ember m égiscsak jobban érzi 
m agát, m int zak la to tt állapotban.

Szóval: jól tettem , hogy m agam ra 
zártam  az ajtót.

A kopogtatást nem hallottam  
meg (a csengőm egy erős nyomástól 
megint kiégett), csak am ikor m ár dö
römböltek, löktem le magamról a ta 
karót, és indultam  ajtót nyitni. Két he
kus, civilben; udvariasan köszöntek. 
Nem lepődtem meg, am ikor hibátlan 
m agyarsággal kim ondták a nevemet; 
közölték, hogy velük kell mennem; sej
tettem , hogy nem a bükkerdőbe invi
tá lnak . „Formalitás az egész — mond
ta  a zömök - ,  szembesítésről van szó.” 
Kapásból az orosz nőre gondoltam -  a

magas szárú csizmás, bőrszivaros tü 
neményre. Semmiképpen sem arra , 
hogy egy hullával fognak szembesíte
ni.

M intha a napi apró bosszúság-pely- 
heket súlyos, nagy hógolyóvá g y ú rta  
volna h irtelen  a Sorsistennő keze.

A halo tt k ilé té t nem sikerü lt kide
ríteniük. A hatóság aligha nyugta
lankodik em iatt (nálunk ez nem szo
kás). Voltam m ár cikisebb helyzetben 
is -  am ikor az állomás restijében ü l
tem, a gyér v ilág ításban  többen v ára 
koztak körülöttem  üres asztal rem é
nyében. A sör állott ízű volt, inkább 
édeskés, m int keserű. Mielőtt feláll- 
h a ttam  volna, hogy fizessek, ra jta 

ütésszerűen megleptek. Szintén két 
pofa volt, csak türelm etlenebbek. Az 
ira ta im at kérték , majd — mivel ke
zemben a söröskorsóval ültem  -  fel
rán g a ttak  a székről, és sietve átve
zettek a síneken. Egy tehervonat 
to lato tt az o rrunk  előtt. A kkoriban 
gyűlt fel bennem a lá th a ta tlan  epe
méreg, s a kóros rohamoké. Rosszul- 
létem még gyanakvóbbá te tte  őket; 
nem a k a r tá k  engedni, hogy hány
jak... De az egy m ás tö rténet volt.

Még utoljára v iszontláttam  a szőke 
orosz nőt. A tünem ényből semmi sem 
m aradt. M intha párás k irakatüvegen 
á t néztem  volna. Ereztem , hogy vala
mi nincs rendben. (Bizonyára nálam  
se, tépelődtem m agam ban, különben 
m it keresnék most itt?) A hetykén 
h á trav ete tt fej, a lenyűgöző karcsú
ság, az ágyba csalogató combok. A 
le tűn t fegyverkovácsné balladája ju 
to tt eszembe: az én csinos tündérem  
sem perdül táncra  többé, m int a szél; 
pedig dér s hervadás nem fenyegette, 
a tegnap még üde volt, s m ára  egy 
rossz fityinget se ér. A szemhéja alá 
szorult a szenvedély örökre, borzon
gató finom ujjai kékké fagyott pálci
kák. (Idézzem M allarm ét, akinél a 
Kék örök égi és derű és irónia és le
nyűgöző?) Te hanyag szépség; érzem, 
hogy belülről m ardos valam i; a lel
kem üres; méltó lettem  a rongy meg
vetésre, ha  m ár csak az elfolyt vértől 
borzadok!... Bűnösök, áldozatok ham 
vai a ködben, hosszú cafrangjaim  
elől a széles ég a la tt hová fussak?...

Az első kérdésem  az volt, hogy: 
G yanúsított vagyok? A választ nem 
hallottam . A holttest borzalm as á l
lapotban hevert, darabokra szabdal
va... Ezt a m ondatot m in tha egy ócs
ka krim iből m ásoltam  volna ki. A 
feltételezések szerint, a neve u tán  
ítélve, litván állam polgár lehetett; 
de mivel a nyelvét is kivágták, fel
m erült a lehetőség, hogy ta lán  még
is orosz vagy u k rán  „kézim unkaóra” 
produktum a.

Kémények gyászos füstkorm a ka
vargóit a szélben. Az anyag átvál
tozásának ilyen kegyetlenül gyors 
illusztrációjától elnehezült az agyve- 
lőm. H aranggá vált szívem is le, az 
árokba húz. Nincs eszme, amely lehe
tővé tehetné, hogy én vagy bárk i tisz
tá n  eszméljen, feloldozást nyerve a 
bűn alól.

Az ism eretlen te ttes  u tán  kutatva 
még átfésülték a várost. Hetek m úl
va lekerültem  a gyanúsíto tt szemé
lyek listájáról. S én, a cinkos tanú  
-  ha  nem is szem tanú -  cin ikusan 
hallgattam . Hol az a prüszkölő ló, 
aki tudatos igazságérzetével minden 
kellemetlen bosszúságot, m egalázást 
vállalva vág tato tt a felszabadító ere-

» > »  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról 
jű  nyugta lanság  felé? (Valamikor jól
eső szívdobogást kaptam  ettő l a fel
ism eréstől, hogy rajtam  múlik, hogy 
kiválasztott legyek.)

Hosszú ideig a járókelőket is közöm
bösen kikerültem . Egyszer-egyszer 
mégis döbbenten álltam  meg és néz
tem  utánuk. Kevés jóakaróm  szerint 
újabban, ha többé nem is vakmerőén, 
de növekvő kíváncsisággal lézengek a 
gyarló banalitások és törvénytelensé
gek világában, mely a legtöbb esetben 
túlságosan könnyen ragasztja lázas 
homlokodra a téboly bélyegét.

Bár a legjobb elzárkózni a tolakodó 
emberek elől.

*

Petra  éjjel megszokta, hogy egye
dül aludjék, összezsugorodva. S h a 
b ár csak fél éjszakát töltött velem, 
mégis szokatlanul éberen élte, éli 
meg a kételyekkel teli, bizonyta
lan  folytatást, m integy újabb ra jta 
ütéstő l ta rtv a  (pedig azóta egyszál 
m agában fekszik és kel), az érzéki 
öngerjesztés p illanataiban  hiába ke
resi a korábban érzett gyönyört, nem 
tud feloldódni többé, m int ahogyan 
ma reggel is idegesen ugrott ki az 
ágyból, s összehúzott szemekkel ke
rese tt valam it a konyhaszekrény ol
d a lára  rajzszegezett falinaptáron. A 
megszokott piros betűs ünnepnapok 
sem engesztelték ki egyelőre; minek 
m egjátszani a vidám at. Megfogadta 
m agában, hogy ha kerülne is újabb 
alkalm i partnere , nem fogja m egját
szani a kielégített vigyorú bestiát; az 
átlátszó hízelkedés m ár régóta inge
rü ltséget válto tt ki belőle, a férfiak 
idétlen élcelődéseire különben eddig 
sem reagált.

Ilyennek szeretném látn i Petrát(?) 
-  a Ma-, vagy legalább Ujjá-születet- 
tet. Könnyebb kosztümös kalandfil
mek hőseinek szerepébe képzelnem 
magam. Mire vihettem  volna vajon h i
bátlan  fogsorommal, sportos alakom 
mal, ragyogó reflexeimmel, ha mond
juk , néhány évszázaddal korábban 
szülétek?...

Ahogy visszaem lékszem  rá: mikor 
a líceum udvarán  nem is egyszer a la 
posan helyben hagy tak , m egtöröl
tem  kézfejemmel vérző szám at, s a 
m ásik  percben m ár kihívó, büszke 
derűvel fordultam  szembe a m agá
nyos á ldozatukat m inden eg y ü tté r
zés nélkül (le)kezelő, kis, sunyi ban 
d iták  ellenszenves gőggel bekent 
pofájával.

„Mi az! Nincs merszed ennek a 
gengszternek a provinciális képébe 
köpni?! Ha bevallanád, hogy nincs 
elég vér a pucádban, még ez a sem
m i-húsú kis éjjeli pillangó is megve
té s t érezne irán tad !”... Valamikor így 
gondolkoztam.
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...Egy bárpu ltná l álltam , remegő 
térddel. A gunyorosan kihívó hang  
még jobban fölingerelt. („Buzi alak! 
E ttő l ta rto tta m  én az előbb? Kész rö- 
hej!” -  hékliztem  magam.) Az ütések 
elbizonytalanodtak, mind puhábbak 
voltak, én viszont mind jobban szorí
to ttam  ellenfelem kövér nyakát, kör
meimet is belevájva, m int egy szend- 
vicses m asszába. A ztán a biztos 
győzelem előtt a kezem hirtelen  eler- 
nyedt, m in tha  a benne felgyülem lett 
erőt felsőbb parancsra  m egbénította 
volna valam i. Sajnálatot éreztem, és 
m egbánást. A fogaim közt kesernyés 
nyál gyűlt, m int egy köpés.

A nagyvonalú kím életnek vagy k í
m életlenségnek ezt a belső fénytöré
sét nem könnyű felfedezni az ember 
arcán. P e trának , úgy látszik, elég 
volt az a néhány k ritikus perc, hogy 
fölismerje bennem  a rokonszenves á l
dozatot.

A túlélőt is?... Ezt eldönteni egyelő
re egy kicsit nekem is sok.

A t.-i á lla tk ert m int látvány. (Zak
la to tt gyermekkorod üzen?) Ezekhez 
-  a fogva ta r to tt  vadakhoz -  képest, 
emberi arcot képzelni a rács mögé 
kétségtelenül kellemetlen látvány. 
Közérzetem korántsem  kielégítő... 
Úgy bánni az emberi lénnyel, m intha 
nem volna beszámítható!

Még egyszer -  a visszajátszhatat- 
lan. (A kronológia különben is k im ú
lott; a k lasszikus regény agóniájá- 
hoz-haldoklásához fogható valam i 
tö rtén ik , de ha konvencionális é rte 
lemben történés sincs már?! -  pac
kázik, velem is; szám talan  tü n e t ta 
núskodik erről, mióta már. Holott a 
régi szép templomokat, oltárképeket, 
kastélyablakokat, kőcirádákat meg 
h idakat kellene memorizálni, a góti
kát, a reneszánszot, am i mind fakób
ban jelenik meg a retinán.)

A télvégi hulla... Le se fényképez
tem!

A cékla ízű verejték.
A m egfeketedett bőr.
A minden démonit kizáró, korai 

lárvanyomok.
Higgyük, a hosszúkás, úszó levele

ket utánzó örvényférgek emlékezete 
még ennyire sem szabatos.

Csak egyensúly és arányvesztés. 
Utálkozás. Közöny.

Hiányzik egy kis széllökés, huzat. 
K int is fülledt, nyomasztó csend van.

Szélcsend.

(Nevetve m esélte -  m árm in t Petra  
- ,  hogy elaludt az „árnyékszéken”... 
M ár m aga ez a régi -  a színes csem
pékkel körülfogott, fénylő angolvécé- 
kagylóhoz nem illő, elvont -  kifejezés 
is m eghitté te tte  az őszinte vallo
mást.)

Sokan várták , hogy az Angyal vég
re elsuhanjon, bár az új évben, a fejük 
felett. Az pedig, ha igaz, csak nézte 
a zűrzavart, hogy az embercsorda az 
Adriától Mezopotámiáig mennyi bűn
be gázol -  s míg fortélyától felforr tó 
és tenger vize magától, m egváltásra 
hiába vár.

Olykor m ár nem is ak artam  elalud
ni, csak színleltem az alvást; m int egy
kor a gyermek a délutánra elsötétített 
szobában, midőn a párnája a la tt dug- 
dosott kedvenc olvasmányait lapozgat
ta  titkon a sötétben. Azt tudta, mi a 
hallgatás, de nem tudta, mi a halál. 
A halo ttak  megszólaltak neki mégis. 
Hasonlóképpen a befüggönyözött szo
bához, fagyveszélyes tavaszkor fekete 
kátránypapírra l le takarva áll kin t a 
kaptár; s a fiú, aki k intről még aludni 
látszott, m int a csupasz akácok a la tt 
a kaptárok sora... bentről, ahogy fü
lét a szürke fára nyomta, valam i külö
nös mozgást hallott, valam i gyöngéd, 
sűrű, izgatott, rejtelmes zümmögést. 
„Akárha bennem szólna -  s gondolat
ban akkor m ár sejtette, hogy kap tá
rok vagyunk és zümmögnek bennünk 
a holtak s az emlékek...**

Ha szobádban ülsz, Petra, vagy a 
vízparti szomorúfüzek a la tt haladsz, 
ha a réti tocsogókban sárgán virít 
majd a gólyahír, és csordultig telsz 
hallgatással, meglásd, megszólalnak 
a te halottaid  is. A te kaptárodban 
is hallatszani fog a rejtelmes zümmö
gés.

IV. (Elég, hogy élsz)
Egyre nagyobb erőfeszítés áttörni 

a nagy, nyirkos ürességet. Ahol elha
ladok, bontják a régi házfalakat és a 
kerítést.

Őseim, egy-két kereskedőt, jegy
zőt kivéve, várvédők, diplomaták, hu
szártisztek voltak, mi több: volt köz
tük  vértanú  tábornok is. Nem nehéz 
elképzelni, hogyan tülekedtek a csata
tereken.

„Te nem vagy beszám ítható!” -  
mondaná keblemre való (értsd: me
legszívű) fivérem. Aki, sajnos, a r i
deg kórházi ágyon tú l van az agónián. 
Önállósulási kísérletei 1990 u tán  ku
darcba fulladtak. Lévén gyógysze
rész, m indent patikam érlegre tett. 
Hiába. („A sorscsapások m indenütt 
-  mondaná im ára kulcsolt kézzel 
anyám. -  Az ország, a nemzet u tán  a 
családon a sor...”)

Fivéremnek külön gépre kapcsol
ták  rá  az agyát -  ezek szerint végre(!) 
önállósult; habár ezt a lehetőséget 
nem önszántából választotta... M ár 
ki se tudok m agyarázkodni előtte, 
hogy: Nyugi, öregfiú, nem kevered
tem  semmilyen kravallba, pláne mo
csokba! A Veszély, Damoklész kardja
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a fejem fölött legfeljebb annyit jelent, 
hogy valahol ny ilván tartanak  engem 
is — nem a telefonomat, a postacíme
met... A kalasnyikovot biztosan keze
lő', belevaló fiúk. H átha nem is igazi 
maffiózók?... Gondoltam, írok nekik 
pár sort, hogy hagyjanak fel az üzen
getéssel, hisz minden próbálkozásuk 
hiábavaló; nem kötöttem  velük szer
ződést... De aztán  meggondoltam m a
gam. Reggel józanabb az ember, vilá
gosabbak a gondolatai.

Időnként felzúdul a lakónegyed, 
többnyire holmi piszkos ügy -  közössé
gi izgatás -  m iatt. Részeg alakok fog
nak  körül, a mellüket verik, és rázzák 
az öklüket. Volt úgy, hogy nem úszhat
tam  meg dulakodás nélkül.

„Süssétek meg az országotokat!” 
-  vetem oda, látszólag lezserül, a kö

próbálok szépíteni, hazudn i P e trá 
nak. „Gondold végig: va lak i egy 
olyan erővel kötö tt halálos szövet
séget, am ilyennel mi, közönséges fi- 
lisz ter sorsú halandók nem ta lá lkoz
tu n k , s nem is tu d n án k  soha szót 
é rten i vele...”

Az én oroszországi Tüneményem is 
a sajátm aga emelte fanatizm us korlát
ja inak  volt az áldozata; s m int ilyen: 
legyőzhetetlen.

Közben a pórul já r t  hazafi lógó or
ra l megy be a házba, még köpi a vért.

„Jól van. Erzsi, Bekísérem a gyer
meket, hogy ne bán tsák” -  hallom a 
m agyar szót a hátam  mögül, a m ásik 
tömbházból... „1:1; egyelőre döntetlen. 
Ez még nem eredmény!” -  hallom a 
nálam  is pechesebb M átyás Öcsi vic
ces üzenetét a másvilágról.

zönséges provokátoroknak. Bánom is 
én, pofázzatok az állam osított háza
tok, vagy az elrekvirált földetek mi
att, amelyikbe apátok, nagyapátok be
levágta volt az ekéjét; csak ne az én 
húsomba készüljetek belevágni a bics
kátokat! Gőzfejű surmók, sunyi pa
rasztok, megérdemelnétek, hogy vala
ki úgy istenigazából megtáncoltasson 
benneteket!...

Az a suhanc is, aki ott fetreng a 
sárgás latyakban, ruhája, képe csu
pa sár, az orrából folyik a vér, s nyög- 
décselve a te rro ristáka t emlegeti. (A 
múltkor több ajtón is dörömbölt, felka
pott egy követ, hogy beverje az emele
ti ablakot, m ert állítólag onnan jö tt a 
kornyikálás. A székely him nuszt böm
bölte valaki.)

Úgy látszik, most emberére akadt.
„A te rro r is ta  is áldozat... Lám , a 

töm eghisztéria  is ezt igazolja.” Meg

Nyoma sincs dulakodásnak.
*

A városba érkezettek  feldúlt a rcá t 
fürkészve h a sz ta lan  kerestem  a hon
foglalók m egszállo ttan  csillogó te k in 
te té t. C sak a rom lott ha l szaga, az 
udvarokban még fonnyadt k e rti gaz. 
A nyúlós fényben kicsípett ú jgazda
gok b an k ettre  sietnek nevetgélve, 
fintorogva. A szem etes járdaszélen  
fekete fejkendős asszony olcsó szob
rocskákat, giccses n ippfigurákat 
áru l. M ikor csak mocsok vall arról, 
am i a tiéd volt, a sétány  végén m it 
kezdesz a roze tták  ragyogásával, a 
barokkal?...

A nyári színház előtt halad tunk  el 
Petrával (ez m ár a sokadik viszontlá
tás), akinek az apai tiltás ju t eszébe 
váratlanul. Ilyen szontyoli képűnek 
még nem láttam .

„Nincs színházba já rá s” -  mondta; 
akkor még együtt volt a család. Le
m aradtam  mellőle, s egy meglett fér
fi, nem is suhanc -  emlékszem, itt 
tö rtén t valahol, a sarok közelében -  
m egragadta a csuklómat, ta lán  móká
san. Én persze abban a pillanatban 
elkaptam  a karom at, és kiszabadítot
tam  kezemet csontos ujjai közül. Apus
ka rán k  nézett, ennyi elég volt... Az 
idegen bocsánatkérő gesztussal h á t
rá ln i kezdett. Motyogó hangja aláza
tos volt, bár arcán a zavart pírba egy 
kis kópéság is vegyült... Egy ennyi 
elég volt, hogy évekig nem fogadhat
tam  senki barátot, apuska szerint a 
„züllött társaságo t”. Volt úgy, szoba
fogságra ítélt. O tt álltam  a hatalm as 
szoba közepén a csillár a latt, először 
fel se fogtam, m iért vagyok bezárva. 
Ordítottam , ráztam  a kilincset, de a 
házban csönd volt; anyám  elmenekült 
otthonról, hogy ne lásson, ne halljon 
semmit... A körömlakk, a krém ek so
káig a női cicomázás, a hiúság bűnös 
bizonyítékainak szám ítottak otthon. 
Mindez több gyötrődést okozott ne
kem, m int az iskolapadban m egkísér
tő  kétely -  reggelente én indultam  el 
hazulról utolsónak - ,  hogy biztosan el
oltottam-e a gázt, vagy jól bezártam - 
e az ajtót?... Képzelheted: valahol egy 
bugyorba zárva éreztem m agam a leg
jobb hangú osztálytársnőmmel, ak i
nek a szülei szektásak voltak, és nem 
m ehetett zenefőiskolára, hogy énekes
nő legyen és színpadon szerepeljen.

Azzal próbáltam  vigasztaln i P et
rá t, hogy én a saját hülyeségemnek 
köszönhetem, hogy sem m ire se v it
tem. Zavaros ürügyeket kerestem , 
hogy ne kelljen folytatnom a tan u l
m ányaim at. El ak artam  ném ítani 
m agam ban a jó tanulót, aki a szülői 
ösztönzéssel dacolva fellázadt az el
len, hogy a szám ára kijelölt pályán 
m estereinek a b iz ta tásá ra  várjon... 
meg versenyvizsgára.

É jszakánkét most zihálva forgo
lódom, képtelen vagyok derűs bele
nyugvással fogadni a fe lta rtóz ta tha
ta tlan t. Nem voltak elképzeléseim 
-  mindegy, hogy Bécs felé, vagy kelet 
felé indultam  portyára  - ,  csak hiány
érzetem  ösztökélt. Hogy el innen!... 
Hahó, rohanó pej („reme roma!”), k i
feküdni a szűzi hóra, várn i jóra — 
mindegy első, vagy végső óra. F ran 
kok, gótok, hunok, gepidák földjén 
csak hazugság-hernyón hizla lt lá to
mások k ísértettek : szkizo-trének h á 
tá n  obsitos legények, k iket szoldatesz- 
ka s az orosz hadifogságban oligofrén 
menyecskék apolgattak. A szétsze
dett, ezer évig széle-hosszát pusztító 
országban, a tilto tt gyászban leépül
ve nem telik  új légióra. A révületből 
nem lesz új rege.

> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

Billenő világdeszkán balkáni kosz
ban fekszel, örök vesztes; két térded 
összekoccan.

„Lazíts” -  mondja Petra a sokadik 
éjszaka után.

Lazíts, ha  tudsz. De nem enged a 
pillanat. Gondolatban még kupán vág 
egy-egy sajgó idézet. M intha néma ze
ne szólna, s gyűlnek ráncaid, miden 
re jte tt érdemet elorozva.

Pedig k á r lemondani a boldogság
nak  legalább a reményéről. Mit szól
nál, gyomrozom magam, egy újabb 
helyváltoztatáshoz?... (Egyedül attól 
tartok , ki ne derüljön, hogy minde
n ü tt csak rögeszmék, és rég halott mo
rál.) Nemsokára illúziótlan életkorba 
lépek; tegnapi sóvárgásom még nagy
ra  növesztett — egy elveszett könyv, 
egy haldokló arc is belefért... Van még 
valam i, ami rejtve van (fáradtság, 
gyámoltalanság?) -  am it csak az Is
ten láthat!

Kevélyen, három  színben tekeredő 
girlandok a la tt a rezes képű fúvósze
nekar. Harsogó május.

Villámaival üzen messziről a kénkö
ves nagyidő. Az égbolt varjúszárnyak 
boszorkányseprű-rajzásával kérkedik.

-  A nyomasztó „bufet”-légkörben 
nyilvánvalóvá válik az ember előtt 
-  az olcsó bor kilöttyent a pohárból, 
am int Petra  felé fordulva, te tten  ér
tem  sajnálkozó p illan tását - ,  hogy 
mielőbb szakítania kell morbid kör
nyezetével. (És most nem az ósdi szer
ta rtáso k ra  és az édes likőrreceptekre 
gondolok, amelyek ellen a naiv „locso
ló fiú” m ár iskoláskorban lázadozott a 
családban!)

Mint aki m aga is bűzlik m ár az új
gazdagokra a keserűség mérgét fú
jó szegényeknek a szagától s az igaz
ságától -  mégsem ítéltem  el senkit, 
aki nem a k a rt éhen dögleni, még ha 
koldulásból ta rto tta  is fenn magát... 
Amit azzal a vénemberrel műveltek, 
sok volt. M ár nem igényelt semmit, 
szinte eszméletlenül tű rte  a koldus
nak  kijáró bánásmódot. Csak a kutyá
ján ak  volt szemrehányó a tekintete; 
ta lán  megérezte a veszélyt.

V alam ikor tisztviselő volt. (Anyám 
még „tisztességes úriem ber” korából 
ism erte: megbízható bútordarab va
lam elyik k isipari szövetkezetben; 
o tt é rte  a gyors leépítés.) A m egaláz
ta tá s t méltósággal elviselő egyked
vű, merev ta rtá sá b a n  nem volt sem
mi Don Quijote-i. Mellékes, hogyan 
kerü lt a kezük közé, s m iért tö rtén t 
az egész. A lába is úgy mozgott jobb- 
ra-balra, m int két merev pálca. Az 
a lan tas  munkaviszony feltétetlen en
gedelm ességre, szám talan  kompro
m isszum ra nevelheti az embert; a r 
ra  viszont m ár nem, hogy valaki úgy 
haljon meg, ahogy ő.

Tarkóján a néhány szál haj, m int 
naptól kiégett fehér fű a prérin, fel
felágaskodott a huzattól. De ő maga 
csak hajlott csontváz; üres térben vo- 
nagló, formáját kereső massza. Tekin
tetébe néztem: oly kifejezéstelen volt, 
kocsonyás, undorító, hogy szégyenkez
ve sütöttem  le a szemem. A rühes ku
tya azonban, bár rú g ták  s gúnyolták 
eleget, megbabonázva csak a gazdáját 
lá tta , nem tág íto tt mellőle, foltos felöl
tőjének kirojtosodott szegélyét nyalo
gatta. Egy sértődékeny, sántító alak 
kezdettől fogva beteges elfogultsággal 
kerülgette az aggastyánt. „Mért nem 
m aradtál a jó meleg szobácskádban 
és olvasgattad volna a Bibliát?” -  kér
dezte a koldustól, s heherészve, m int
egy kedveskedve fordult a rum ot nya
kaié ifjú titánok felé. Leste a hatást. 
A kutya morgott, rávicsorgott a szög
letes fejű, furán  bicegő alakra. (Ké
sőbb sikerült kiderítenem  kilétét: B ar
na Simion úr, jelenleg m unkanélküli, 
volt szekurista.) A kínos csendben -  a 
brancs csak később, m iután lerészege- 
dett, szánta el m agát a szerencsétlen 
akcióra -  a vénség, hogy, hogy nem, 
a söntéspultnál könyökölő s vele csú
fot űző a lak ra  emelte vizenyős tek in 
tetét, a szögletes, kocka alakú fej kö
zepébe. Az izgága ember (azóta m ár 
tudjuk a nevét: B arna úr) ettől m int
ha m egriadt volna, előbb bosszúsan, 
idegesen forgolódott, m int aki híveket 
ak ar toborozni m agának, heves gesz- 
tiku lálással körbejárta a poharazgató 
tá rsaság  asztalát, m integy a fiatalok
tól várva a segítséget; aztán  a kutyát 
óvatosan kikerülve a vele ujjat húzó 
vénséghez lépett, s a szék h á tá t meg
ragadva, előbb hárm at, négyet kop
pantott, majd rugdosni kezdte a szék 
lábát. „Mért néz rám  olyan provokatív 
módon?!” -  k iá lto tta  méltatlankodva, 
rom án nyelven.

Bár az öreg koldus meg se moccant, 
a k itartóan  bámuló értelm etlen te 
k in tet mocorgást váltott ki másokból 
is, az asztalnál ülők előbb rászóltak 
(ugyancsak az állam  nyelvén), hogy: 
„Na, elég volt, vénember!” (Mo§ule!); 
a második figyelmeztetés m ár csep
pet sem volt nyájas. „Ugye, mondtam, 
hogy közönséges provokátor? Ki ne is
merné!” -  fortyogott fojtott dühvei a 
kockafejű; m ire az egyik bőrdzsekis 
ifjú (arca tele volt gennyes p a ttan á
sokkal) morogva állt föl, és a vénem
ber fülébe hajolva ordította: „Tata, 
ugye nem vagy süket?!...” Az aggas
tyán  kapkodva szívta be a levegőt, 
krákogott, s ahogy előrehajolt, a zsí
ros kalapja leesett a fejéről. A hűsé
ges ebnek több se kellett, sunyin be
leharapott a bőrdzsekis bokájába. A 
fiú felszisszent, a roskatag vénség köz
ben felállt -  nem várta  meg, hogy el
zavarják - ,  és jámbor, csoszogó alázat
ta l megindult a k ijárat felé. Talán, ha

BORDY MARGIT 
Lassú lépésben
Lassú lépésben, képzeletben 
fehér lovon, zöld délelőttben 
bejárnám Kolozsvárt, a kincsest.

Valamikor hittem,
éden meleg sugara fénylik felettem.
Későn jött az igazság,
s kevés az erő mi menthet.

Hinni se akartam, de látni kellett, 
átvált szó, barát, élet.
Elhagyott utcán macskakő ének, 
visszatekert időben.

Mi vonz ehhez a tájhoz?
Más földi részen is volt állomásom. 
Vers, szín a Fellegváron? A Szamos? 
Mátyás, s a volt igazságok?

Lassú lépésben, képzeletben 
fehér lovon, zöld délelőttben, 
nézem a folyót. Jó időben, rossz időben, 
nevében szőke az ének.

Partra tör az iszap, sötétben terjed. 
Elhagyott tárgyak, süllyedő emberjelek. 
Rajzukról mit írnak, mondjuk ötezerben?

nem ju t eszébe a földön heverő kalap, 
és nem fordul vissza... De a pórul já r t  
pattanásos képű, aki a rühes dögöt 
vette üldözőbe -  viszonzásként a h a ra 
pásért -  elakasztotta.

A többi pillanatok alatt, szinte né
m án zajlott le. Az aggastyán magasba 
emelte koldusbotját, hogy lesújtson. A 
galeri tagjai habozás nélkül rávetet
ték  m agukat, m int a haram iák. A bot 
kiesett a kezéből, két tenyere közé fog
ta  reszkető remete-fejét, s hajladozva, 
ingatag fatörzsként az eszméletveszté
sig hangtalanu l tű r t  mindent... S mi, 
ak ik  kívülállóként láttuk , ha lkan  szi
pogva, Júdás-könnyeket hu lla ttunk  
gyáván.

Amikor a rozoga h á tas  székre zu
hanva kim últ, piros foltok ü tö ttek  ki 
a Petra  homlokán.

Rothadó szerveidben lá th a ta tlanu l 
gyűl a félelem. Hogy m erjen itt  az em
ber emberben bízni? Nem csak puska- 
csövön csap ki a gyűlölet sárga láng
ja. Beszűkülő szempár: célba ta lá lja  
patinás lelkedet. A képzőidet, a neve
den az ékezetet. El lehet képzelni ne
hezebbet, m inthogy tiéd ez az isten
sújto tt táj?!

Jegyzetek
Orbán Ottó: Álba herceg Flandriában

** Rónai György: A kert

(folytatjuk)
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9QÓD'EX-
N yelvészkedjünk egy  k icsit
A Bábel tornya-effektust, azaz a világ 

nyelveinek különbözőségét, és az ebből ere
dő kényelmetlenségeket többféleképpen igye
keztek áthidalni ötletes emberek. A varsói 
Lejzer Zamenhof a XIX. század végén meg
alkotta az eszperantót, mikor is első köny
vét az általa kitalált nyelvről Dr. Esperanto 
— doktor Reménykedő -  néven adta ki. Az 
eszperantó, mint mesterséges világnyelv si
keresebbnek bizonyult, mint Schleger né
met lelkész tíz évvel korábbi kísérlete, a 
volapük. Az eszperantóban még ma is sokan 
hisznek és megtanulják. Schleger azonban 
megsejtett valamit, mert a volapük szókincs 
egyharmadához az angolt vette alapul.

Most újabb egységesítő próbálkozásról 
hallunk, aminek a neve globish. Ez abban 
különbözik az eszperantótól és a volapüktől, 
hogy nem nyelv. Hozott anyagból dolgo
zik. Az angolt gyúrja át a lehető legegysze
rűbbé, hogy azzal, ami marad belőle, meg
értesse magát bárki, legyen az eszkimó 
fókavadász, vagy akihez beszél, az orosz jég
törőhajó matróza.

Nyelvtan nincs, szerkezet nincs, csak sza
vak vannak. Érdekes, hogy a globisht egy 
nyugalmazott francia komputeres találta 
ki, Jean-Pierre Nerriere. Ugyanis a franci
ák általában puristák, nem kedvelik a nyel
vi korcsokat. De Monsieur Nerriere nem 
érzékeny ilyesmire. Hangsúlyozza, hogy a 
globish szóanyagával nem lehet költeménye
ket írni, vicceket mesélni, vagy magasröptű 
filozofálást folytatni. Ezerötszáz szó jelenté
sét és kiejtését kell bemagolni, gyakorolni, 
tehát az Oxford Szótár készletének csak a 
négy századrészét. Ez kis igyekezettel egy 
hét alatt megvalósítható. Nerriere azt ajánl
ja a globisht tanulóknak, hogy hallgassa
nak minél több angol nyelvű slágert, így 
tökéletesítsék kiejtésüket. És gesztikulálja
nak, kísérjék beszédüket a mondandó meg
értését elősegítő kézmozdulatokkal.

A nyelvtudós szakma borzong a globish 
hallatán. Attól félnek a nyelvészek, hogy 
ez a korcs kártékony a nyelvre, melyből vé
tetett: az angolra. De a globish az intelligen
sebb használói számára első lépés lehet a 
helyes, szabatos, gazdagabb szókincsű iro
dalmi angol megtanulása felé.

SÁRKÖZI MÁTYÁS A n glia i M agyar  
Tükör (2005. decem ber)

IíĴ D<EX

BARTÓK -  2006.
1. B artók  rom antikus?!

„Romantika, klasszicizmus —... 
Nagy általánosságban szólva nem 
jelentenek többet, mint az aláren
delés és nem alárendelés elvét, 
mely a művel, az alkotással szem
ben a klasszikus és romantikus 
magatartásban megnyilvánul (...) 
Szépen fejezi ki ezt André Gide, mi
kor azt mondja, a klasszikus mű
alkotás egyedül a romantika meg
fékezése által válik széppé. Ebből 
az aforizmából a megfékezés szük
ségessége önként következik.” Igor 
Stravinsky-t idéztük, azt a zene
szerzőt, aki a modern korban (lát
szólag!) a legkövetkezetesebben 
romantika ellenes volt. 0  a roman
tika megfékezéséről beszél és ez
zel indirekt elismeri a romantika 
és klasszicizmus egymástól való 
függését: egyik sem létezhet a má
sik nélkül. Ébből következik, hogy 
abszolút tiszta romantika vagy 
klasszicizmus nem is létezik, e két 
világ mindig valamilyen mennyi
ségi kombinációban együtt nyilvá
nul meg a műalkotásban. Gyakran 
mondjuk, hogy a klasszikus stílus
ban az érzelem és értelem egyen
súlya uralkodik. Tehát az ösztön
világ és a szellemi lét harmóniája. 
Ez a harmónia a zenei klassziciz
mus idején sem volt minden alko
tónak vagy műalkotásnak a saját
ja. Viszont a nagyromantika idején 
is születtek alkotások, amelyekben 
ez az egyensúly, A REND -  aho
gyan rendszerint megfogalmaz
zuk -  érvényesült. Példa erre Wag
ner Nürnbergi mesterdalnokok-ja. 
Egyébként a klasszikus megjelölés 
csak értékmérő, még pontosabban 
fogalmazva: az egyensúlyi állapo
tot jelzi. De egyáltalán létezik ab
szolút értelemben vett egyensúly? 
Nyilván hogy nem létezik olyan 
„közegben”, mint az állandóan vál
tozó, szinte csepfolyós állapotban 
létező, az idő dimenziójához kötött 
és annak teljes mértékben aláren
delt zenében. Rendkívül kockáza
tos egy zeneszerzőt akár klasszi
kusként osztályozni. Mozartnak, 
Haydnnak vannak „Sturm und 
Drang” művei, afféle romantikus 
beütések, irányváltások eredmé
nyeként, a g-moll és fisz-moll szim

fóniák romantikus világában. És 
nemcsak teljes művekre kihatva 
nyilvánul meg a szemléletváltás 
a romantika felé, de sok száz mű 
részleteiben is mutat ilyen koncep
cióváltást; a mérleg szárának kilen- 
dülését egyik vagy másik irányba.

Még klasszikusnak tartott re
mekműben is gyors egymásután
ban váltakozhatik az egyensúlyi 
helyzet, főleg a már címükben is 
erre utaló zenékben, mint példá
ul a fantáziákban, a lerögzített 
improvizációkban, versenyművek 
szeszélyesen váltakozó hangula
tú, virtuóz elemeket felvonultató 
CADEZA-iban.

A romantika utat nyitott a tudat
alattinak, az álmok „káoszának”, 
a szélsőségeknek, de csak utat nyi
tott, minden alkotó a maga vilá
gának megfelelően járja végig ezt 
az utat. Freud és Jung és követő
ik a pszichoanalízis révén a leg
messzebbre jutottak ezen az úton. 
Jung archetípus-rendszere révén 
behatolhatunk a művészi alkotás 
„álomfestésébe” is. Az álom a tu
datalattink jelzése: a szimbólumok 
segítségével befolyásolja életün
ket, gondolatmenetünket. Bartók 
esetében sokszor említett jelenség 
a napraforgó iránti érdeklődése, 
„kedvenc virágjának” nevezi. Vilá
gos utalás a kör-szimbolikára, a 
mag-spirálrendszer aranymetszés 
arányaira, arra a világra, amit 
Lendvai korszakalkotó elméleté
ben Bartók kromatikus világához 
kapcsol, az organikus életjelensé
gek megnyilvánulásaként, az ösz
tön, érzelem, az intuíció, az ihlet, 
a pátosz, a halandók, az ÉLET je
leként. Ezzel párhuzamosan viszi 
végig Bartók-elemzéseiben a má
sik világ, a szellemi lét megjelenésé
nek minden alapvető formáját, a lo
gikát, az ötlet, a stílus, a diatonia 
mindent átható jelenlétét. Végkö
vetkeztetése: „Szerkezeti megkötés 
nélkül a zene anyaga szétfolyik. 
Aránytalanság csak akkor támad, 
ha a forma csupán a mű „homlok
zatát” képezi (ezt a tartalom nél
küli formát nevezi a nyugati esz
tétika „homlokzat-realizmusnak”), 
viszont tudjuk, hogy a zenetörté
netnek minden igazi nagy alkotá
sa mögött ott él az anyag tökéletes 
birtoklásának, a teljességnek a vá
gya. De Bartóknál ez mást jelent: 
az ember diadalát a zabolátlan ösz
tönök felett, vagy vajon a „művé
szet” szó egyik értelme nem éppen 
a formátlan forrongó anyag „megfe- 
gyelmezésében rejlik?” íme vissza 
jutottunk a „megfegyelmezés” szük
ségességéhez. Bartók zenéje a meg- 
fegyelmezésen túl a RENDET jut
tatja érvényre modern korunkban.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A z erdélyi „Nagy Mesélő”, Méhes 

György Kossuth-díjas író 90. születésnap
ját ünneplő gálaműsort közvetített élőben 
a Duna Televízió május 14-én, vasárnap es
te a budapesti Nemzeti Színházból. Az est 
házigazdája Kaszás Attila volt. Közremű
ködött Básti Juli, Blaskó Péter, Jordán Ta
más, a Kaláka Együttes, Sebestyén Már
ta, Sebő Ferenc és Selmeczi György. Jelen 
volt továbbá Faludy György, Kalász Már
ton, Orbán János Dénes, Csoóri Sándor, 
Szőcs Géza.

A kolozsvári Sapientia EMTE rendezé
sében került sor az Egységes magyar iro
dalom. Realitás vagy utópia? című rendez
vényre. Előadók: dr. prof. Egyed Emese, 
Bóka László, dr. Kántor Lajos, Szilágyi 
István, dr. Balázs Imre József. A második 
nap előadói: dr. Bréda Ferenc, dr. Szakács 
István, dr. Németh Zoltán, Orcsik Roland, 
dr. Balázs Imre József Felolvasás: Balázs 
Imre József, Böszörményi Zoltán, Egyed 
Emese, Farkas Wellmann Endre, Fekete 
Vince, Gáli Attila. Király Zoltán, Király 
László, László Noémi, Lászlóffy Aladár, 
Lászlóffy Csaba, Márkus-Barbarossa Já
nos, Molnos Lajos, Muszka Sándor, Orbán

János Dénes, Papp Attila, Szántai János. 
A házigazda Karácsonyi Zsolt volt.

M ájus 12-én és 13-án került sor az Er
délyi Magyar Közművelődési Egyesület, a 
Korunk Stúdió, a Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága -  Anyanyelvi Konfe
rencia rendezésében a kolozsvári Szabédi 
Napokra. Kiállításmegnyitók: Paulovits 
László Erdélyi íróprtrék; Cs. Szabó Lász
ló és Kolozsvár; Cseh Gusztáv rézkarcai; 
Balázs Péter emlékszobra. A kiállítást 
megnyitotta Kántor Lajos, közreműködött 
Boér Ferenc színművész. Ezt konferencia 
követte az Unitárius Püspökség Dávid Fe
renc Dísztermében; köszöntőt mondott fő
tisztelendő Szabó Árpád, az Unitárius 
Egyház püspöke, valamint Kötő József, 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye
sület elnöke. Előadások 1956, Erdély és 
a magyar írók cím alatt (levezető elnök 
Balázs Imre József): Antal Árpád 1956, 
ahogy egy fiatal tanár megélte; Dávid Gyu
la írott művek, kiadói tervek az „olvadás
tól” a megtorlásig; Pomogáts Béla Egy 
mondat a zsarnokságról, több mondat a 
szabadságról; Kántor Lajos Szabédi Lász
ló, 1956 -  1959; Mózes Huba „Egyes kérdé
sek még megoldásra várnak”. Május 13-án 
a Házsongárdi Temetőben megkoszorúz
ták Szabédi László sírját; beszédet mon
dott Egyed Emese egyetemi tanár.

M ájus 17-én a kolozsvári Római Kato
likus Nőszövetség Szt. Rafael Körében A 
világ operairodalmának nagy szerepei cí
mű rendezvényt tartották meg. Albert An
namária, a Kolozsvári Magyar Opera örö
kös tagja nyilatkozott dr. László Ferenc 
muzikológusnak. Közreműködött Kirkósa 
Júlia és Marton Melinda operaénekes, zon
gorán kísért Nagy Ibolya.

M ájus 15-én a kolozsvári Bulgakov 
kávéházban került sor Márkus-Barba-ros- 
sa János szerzői estjére. A költőt fölvezette 
Farkas Wellmann Endre

A Transindex és a Jakabffy Elemér 
Alapítvány két éve látott hozzá az Erdé
lyi Magyar Adatbank (www.adatbank.ro) 
internetes tartalomfejlesztéséhez. Eddig 
döntően a romániai magyar társadalomról 
rendelkezésre álló bibliográfiai, statiszti
kai, történeti és társadalomtudományi is
mereteket jelenítették meg. Elkezdték az 
erdélyi magyar irodalmi alkotások digi
tális megjelenítését is. A cél: 15 már befe
jezett irodalmi életművet és ma is alkotó 
irodalmár munkásságát megjeleníteni az 
interneten.

SS®
Hiúság
VÍZSZINTES
1. Feleki László aforizmája; első 

rész. 14. Alapjaiban megmozgatás. 
15. Kecsesen hajló. 16. Olasz író 
(Dario) 17. Visszavágás vívásban. 
19. Hajós filmhős. 21. Hozzátarto
zó. 23. Paprikának van. 24. Vél, 
gondol (népies). 27. O következik.
29. Arrafelé! 30. Listát olvas. 32. 
Himbál. 34. Francia területmér
ték. 35. Gally. 36. Kerti házikó. 
38. Az osztrák birodalom tartom á
nya volt. 40. Körmével váj. 42. Ra
gad. 44. Aszfalt. 46. Három kofa!
47. E napon. 48. Kitűzött szándék. 
49. Munkaterem. 51. Halom. 53. A 
stroncium vegyjele. 55. Pedagógus.
57. Váltságdíjért fogva tarto tt sze
mély. 58. Zavart sor! 60. Svájci vá
ros. 62. Füzetet betölt. 65. A szó
ban forgó 24 óra. 67. Latin és. 68. 
Nagyobb település patinás részé
ből való. 70. Idegen férfinév. 72. 
Feleki László aforizmája; második, 
befejező' rész.

FÜGGŐLEGES
1. Cicoma. 2. Kén és nobélium 

vegyjele. 3. Ezüst vegyjele. 4. Nem 
hiába kér. 5. ...-Gull (Sue). 6. Latya
kos. 7. Nehéz fizikai munkát végez.
8. Orsó közepe! 9. Rézolló része! 10. 
Öregasszony. 11. Belga város. 12. Ol
dal, angolul. 13. Esztendei. 18. Ma
gyar város. 20. Tud, képes. 22. Ösz
tökél. 25. Csüng. 26. Szerelvényeket 
rendez. 28. Teniszpálya burkola
ta lehet. 29. Jegybéli. 31. Rejtőzik. 
33. Tápod. 34. Live ..., segélykon
cert volt. 37. Pénzhasználat díja. 
39. Foszlány. 40. Csónakgerinc. 41. 
Iszlám vonós hangszer. 43. Fenőkő 
van benne. 44. Kereset, fizetés. 45. 
Nap a római naptárban. 47. Eltérő, 
különböző. 48. Mellékel. 50. Felada
tot valakire kiró. 52. Vízlelőhely. 54. 
Váltás. 56. Mindenféle rangú-... 58. 
Kémikus (György). 59. Lázadás, an
golul. 61. Északi férfinév. 63. Ide
gen női név. 64. Páratlanul rászűr! 
66. Pénz, tájszóval. 67. Bekenés! 69. 
Izomkötő szalag. 71. Csak félig!

BOTH LÁSZLÓ

A H elik o n  10. szám á
ban közölt Magaslat cí
mű rejtvény megfejtése: 
Hogy ne zuhanjunk túl
ságosan mélyre. 7 71 22 0 6 28 00 8
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