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•  Pom ogáts Béla: K öltészet és hatalom
•  Szőcs István: M erengő
•  Lászlóffy Csaba: Az áldozat
•  Jan csó  M iklós: A hum orista ha lá la
•  Szőcs Géza: G örög szính áz a Sétatéren
•  Lauri Otonkoski és Domokos Johanna verse

•  A NAGY KILOMETRIK

LASZLOFFY ALADAR

Fehér hamvak vagy zúzmarák
Azt mondják, szigorúan tudományos alapon, ahogy a műholdak 

szeme már a támaszponton futkosó pocegeret is észreveszi, és adato
kat rögzít róla -  azt hitetik el nagy mindentudásukban a nagy min
dentudók, hogy a lét, a világ, a készlet már nemcsak a tanítókban, 
hanem a tanulók szervezetébe kerülő' ilyen meg olyan gyógyszertá
ri áru C és D és P vitaminok révén is tanít tovább...

De a mindentudókban kiveszett, kihalt az alázat, valami úgy ki
hajtotta, mint a fölösleges vizeletet és őrt álló vitaminkészleteket, 
így könnyen azt merik állítani, szeretet nélkül és egyre elszántak
ban a mindentudók, hogy tisztul a kép. Pedig a kép egyre átlátha- 
tatlanabb.

Mit számít, mennyit számlált eddig az emberiség. Mit számít, 
hány úszta meg belőle. Hány fogva tartott volt, ország, város, Ba
bilon, Kongó. Hány megkínzott. Hány törvénysértés siklott közöt
tünk, mint kígyó a fűben. Mert hány Európa valósult meg? És 
hány Amerika van? Hány Andorra, Arménia, de hány Albánia. 
És mekkora is a kifehérített emberiség, emberség, humánum, és 
mekkora is a fehér ember belső Afrikája. A dzsungel, melynek tör
vényei folyton felülkerekednek az Úr parancsolatai, a diadalmas 
Thermopülék és Római jogok, Justinianus- és Napóleon-kódexek 
egyenlegei felett, és után, és ellenére. Ki fogja le a gyilkosok kését, 
a rabszolgahajcsárok vagy pillangónyakkendős globahzálók kezét, 
amikor Tamásbátyákra, Tiborcokra és ősi szent kultúrákra emelik 
újra meg újra az ostort?

Azt mondja egy régi bölcsesség, hogy ha elhangozhatna a varázs
ige: kövek, vissza a falba! -  mennyi régi vár, templom, palota sora
kozna fel az ormainkon... De vajon mi lenne az újakkal, az újakból? 
Ugyanígy testeink sorozatának és tömegének vitaminjaiból: a szün
telen élményekből és emlékekből. Sejtek, szavak, varázsigék. Ami 
megmaradna -  melyik ország, melyik nyelv, melyik szív? Melyik 
szeretet? Melyik emberség, melyik diadal, melyik karácsony? Me
lyik béke?

Igenis, megtettük sokan, amit kellett. Amit lehetett. Ki a hazá
ért, ki a haza ellen. Ki Európáért, ki Európa vagy az egész világ el
len. így aztán alakulgat a jövő alakja is. Az ország például elveszett, 
beleszakadt, a többi már megmarad. Odalett a fészek, de éppen fel
szálláson voltak a gólyák, a griffek, a verebek, azok most már a mul
tinacionális üzemanyagkészletek jóvoltából örökre szállni fognak, 
repülhetnek. Odalesz a kicsi nadrágszíjparcella, a hétkrajcár, de 
örök gazdagságban robotolgatnak majd a dombok, lankák, sivata
gok felett a boldog jobbágyok és gyapotszedők. Oda a semlegesség, 
elveszett Borogyinó is, Waterloo is, de fő, hogy szárnyalnak a kamat
lábak, a Messerschmidtek, a Starfighterek és a TU 311-esek.

Nem oda Buda! Aki lemészárolta Szókratészt, saját bűnét so
ha nem fogja jóvátenni a Galaxisunkban, ha kegyesen futni hagy 
újabb, még meg sem született Gutenbergeket. Vigyázzatok, a 
Muszadag nem az utolsó inkák, hanem az utolsó Noék menedéke. 
Isten a Paradicsomot ígérte nektek, nem a profitot. Ezért harmatoz 
rátok emlékeztetőén Isten álompora: az idei zúzmara.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p o sta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és 14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l k ézb esítjü k  a HELIKONT.



HELIKON
POMOGÁTS BÉLA

K öltészet
és hatalom
Balázs Tibor Az idegenség hatalmi kép

zetei a romániai magyar lírában 1919— 
1989 című értekezéséről

Balázs Tibor viszonylag kevéssé ismert 
alakja a magyar irodalomtudománynak, 
tulajdonképpen költőként és könyvkiadó
ként vagy antológiák szerkesztőjeként 
ismertebb, mint filológusként és teore
tikusként. Doktori értekezése mindazo
náltal azt tanúsítja, hogy érdeklődésé
nek és munkásságának középpontjában 
az irodalomelmélet és a líraértelmezés 
áll. Ezt igazolta két korábbi munkája 
is: a 2001-ben megjelentetett Bevezetés 
a hermeneutikába és 2003-ban közrea
dott Hatalom és metafora a romániai ma
gyar, román és szász lírában 1919-1989 cí
mű művei. Mindkettő a jelen értekezés 
alapvetésének és kiindulásának, ponto
sabban a jelen értekezés a két korábbi 
munka összefoglalásának s továbbfejlesz
tésének tekinthető.

Az értekezőt mindenekelőtt az irodal
mi művek mögöttes terében kimutatható 
intellektuális, illetve etikai pozíció érdek
li, azaz egy karakteresen elméleti fel
adat, amely mindenekelőtt a művek s az 
írók s ezeken túl magának egy nagyobb 
irodalomtörténeti, pontosabban líratör
téneti korpusznak, az erdélyi (romániai) 
magyar költészetnek az irodalomelméle
ti s etikai koordinátáit kívánja megálla
pítani. Az értekezésnek közel fele ezen 
elméleti kérdéseknek a vizsgálatával fog
lalkozik, és ennek során kétségtelenül 
eredeti megállapításokkal gazdagítja az 
erdélyi magyar líráról korábban kialakí
tott képet. Ez a kép ugyanis mindeddig 
jórészt a hagyományosabb irodalomelem
zés és -értelmezés eszközeivel vizsgálta 
ezt a költészetet, és jobbára olyan értel
mezési pontok felől közelítette meg, mint 
amilyen a kisebbségi helyzetbe került er
délyi magyarság közösségi tapasztalata 
és önismerete vagy az erdélyi magyar 
költészet elhelyezkedése a huszadik szá
zad magyar költészetének eszmei és poéti
kai irányzatai és törekvései között.

Balázs Tibor mindehhez képest me
rőben új vizsgálati pozíciót alakított ki, 
midőn a modern irodalmi hermeneutika 
felől vizsgálta az erdélyi magyar lírát. 
Ebben a tekintetben igen széleskörűen 
használta fel a modern hermeneutikai 
irodalom, általában a filozófiai előfelte
vésekből kiinduló modern irodalmi teóri
ák javaslatait, például Jauss, Gadamer, 
Derrida, Bachelard, Ricoeur, Foucault 
és Barhes gondolatait. Ezeket az elméleti 
megfontolásokat az erdélyi magyar költé
szet egy új szempontú elemzésének, illet
ve az elemzés alapvetésének a szolgálatá
ba állította, és ez a művelet kétségtelenül 
új megfigyeléseket tett lehetővé az erdélyi 
magyar költészet, mint kisebbségi menta
litásszerkezet vizsgálata során, illetve 
új teoretikus összefüggésrendszerben he
lyezte el ennek a költészetnek a törekvése
it és eredményeit.

Az értekezés hermeneutikai horizontjá
nak központi fogalmát: a „hermenetikát” 
maga Balázs Tibor vezette be, valójában 
az imént említett 2001-es tanulmányban. 
„A hermenetika -  határozza meg jelen ér
tekezésében magát a vizsgálat kiindulá
saként létrehozott elméleti kategóriát — 
abból indul ki, hogy az archaikus ember 
és a modern, a posztmodern ember én- és 
világszemlélete alapvetően egységes prob
lémán nyugszik. A probléma lételméleti: 
az én transzcendálhatóságának hite és/ 
vagy kételye. Az ember mindenekelőtt azt 
akarja tudni magáról, hogy véges-e vagy 
végtelen.” A „hermenetikának” ilyen mó
don egyszerre van ontológiai és etikai il
letékessége és feladata. Valójában, kis
sé leegyszerűsítve, azt vizsgálja, hogy az 
ember, pontosabban a gondolkodó és alko
tó ember, jelen esetben a költő, miként ref
lektál arra az élethelyzetre, amelyet a tör
ténelem vagy a társadalom rákényszerít, 
és miként értelmezi a maga erkölcsi stra

tégiáját és tennivalóit. Különös tekintet
tel arra a kelet-közép-európai irodalomra, 
közelebbről az erdélyi magyar költészet
re, amely a huszadik században szinte 
mindig az államrend, a diktatórikus poli
tikai hatalom nyomása alatt tevékenyke
dett. Balázs Tibor helyesen jegyzi meg, 
hogy a huszadik század második felében 
Romániában élt magyar, román és német 
alkotó egyéniségek „költői énje” nehezen 
lenne értelmezhető „a represszív történel
mi-politikai metanarratíva ismeretének 
hiányában”. Ez a „metanarratíva” a kelet- 
közép-európai irodalmak és különösen 
egy kisebbségi, tehát kétszeres kiszolgálta
tottságban élő irodalom, mint amilyen az 
erdélyi magyar költészet, gondolkodásmód
ját, magatartását, etikai stratégiáját hatá
rozza meg.

Az értekezés külön fejtegetéseket 
szentel annak, hogy ezt a költészetet, il
letve magát a Romániában élő magyar 
kisebbség irodalmát vajon „romániai” 
vagy „erdélyi” irodalomként lehet-e meg
határozni. Balázs Tibor jól látja, hogy 
ez a két fogalom, mint „entitás-megha
tározás” többnyire aszimmetrikus ellen
fogalmakként van jelen a tudományos 
diskurzusban. O tulajdonképpen mind
két fogalomnak szerepet ad, mégis úgy 
tetszik, mintha kissé túldimenzionálná 
a „romániaiság” fogalomkörét. (Tudjuk, 
hogy ezekről a fogalmakról már a har
mincas és a hatvanas években is voltak 
viták, korábban Gaál Gábor publiciszti-

kus megnyilatkozásai, később Kántor La
jos és Láng Gusztáv irodalomtörténeti 
összefoglalása körül.)

Magam inkább az „erdélyi irodalom” 
fogalmának a használata mellett adnám 
le szavazatomat. Pontosabban talán an
nak a megfontolásnak a figyelembevételé
vel, amelyet Roland Barthes Történelem 
vagy irodalom? című tanulmánya vetett 
fel, midőn „az irodalom két előfeltevéséről” 
beszélt. „Végső soron -  olvasom itt -  az iro
dalomnak két előfeltevése van: az egyik 
történeti, amennyiben az irodalom intéz
mény; a másik pszichológiai, amennyiben 
alkotás. Tehát tanulmányozásához két 
különböző tárgyú és módszerű szaktudo
mány szükséges. Az első esetben a tárgy 
az irodalmi intézmény, a módszer pedig a 
történelmi módszer, az adott időpont szín
vonalának megfelelően. A második eset
ben a tárgy az irodalmi alkotás, a mód
szer pedig a pszichológiai vizsgálat.” Úgy 
hiszem, az irodalmi alkotások vizsgálata 
inkább az „erdélyiség” fogalomkörének 
használatát kívánja meg, még abban az 
esetben is, ha az alkotó egyéniség (mint 
például Szemlér Ferenc vagy Méliusz Jó
zsef) Bukarestben élt, a „romániaiság” 
fogalma jobbára az irodalom intézményi 
szerkezetének helyzetét és ennek következ
ményeit jelölheti meg.

Az értekezés nagyobbik része az er
délyi (romániai) magyar költészet alko
tó egyéniségeinek munkásságát mutatja 
be a teoretikus fejezetek által felállított 
hermeneutikai keretben. Negyvennégy 
ilyen „hermenetikai” fogantatású költőport
réval találkozunk Reményik Sándortól, 
Áprily Lajostól, Tompa Lászlótól és Dsida 
Jenőtől kezdve Jékely Zoltánon, Szabédi 
Lászlón, Méliusz Józsefen és Szemlér 
Ferencen keresztül Kányádi Sándorig, 
Páskándi Gézáig, Lászlóffy Aladárig és 
Markó Béláig. Vannak közöttük találó meg
figyelésekben gazdag költőportrék, mint 
amilyen a Reményik Sándoré, Dsida Jenőé 
és Kányádi Sándoré, és vannak igen rövid
re (egy-két bekezdésre) fogott jegyzetek is, 
ezek igazából nem tesznek hozzá semmit 
ahhoz a képhez, amelyet az értekezés tár
gyáról kapunk az elméleti fejezetekben. 
Külön meg szeretném említeni azt, hogy 
Jékely Zoltán költészetét, annak ellenére, 
hogy ez a költészet igen hitelesen szolgál
tatna érveket Balázs Tibor elméleti megál
lapításai mellett, alig elemzi az értekezés. 
Holott a költőnek számos olyan verse van 
(hirtelenében A marosszentimrei templom
ban, Az én országom, Madár-apokalipszis, 
Az utolsó szó keresése, Kirándulás a Hús- 
vét-szigetekre, Ehnaton álma című költe
ményeire gondolok), amelyek nagyon is jól 
támaszthatták volna meg a szerző elméleti 
fejtegetéseit.

Végül is Balázs Tibor értekezését igen 
alapos, elemzésekben és következtetések
ben gazdag munkának tartom, amely szé
les körben tekinti át az általa felvetett kér
dések magyarországi, erdélyi magyar és 
román, valamint nemzetközi szakirodai
mát. Kétségtelenül új szempontokat és 
módszereket vezetett be az erdélyi magyar 
költészet értelmezésébe, és megfontolást 
érdemlő megállapításokat tett, mindenek
előtt ennek a költészetnek a kisebbségi hely
zetből eredő bölcseleti pozícióit illetően.
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

MERENGŐ 
A spanyolviasz 
feltalálásának  
történetéből

(befejező rész)

Mottó:
„Mi az ő tudákos okoskodásaikat 
eredményeknek nem fogadjuk el 
és ezek kedvéért történelmünk
ről nem mondunk le; legyen bár 
aranyporral behintett fátyol vagy 
díszes dudva. Inkább legyen 
aranypor, mint közönséges 
homok, mit a szemünkbe szórnak; 
inkább maradjon meg, ha csak
ugyan van, a dudva, mintsem 
hogy a dudvával együtt az ezeréves 
tölgyfát is kiirtsák, melyet e jeles 
botanikusok ugye nem tudnak 
egymástól megkülönböztetni.”

(Fischer Károly Antal 1907)

12.) A két ó'störténeti véglet, hogy : 
„az őshaza itthon van”, és hogy: „min
den odakintról jö tt”, term észetes 
módon időnként kiegyezésre, komp
romisszumokra kényszerül. A legjel
legzetesebb alkualap, hogy „bár k in t
ről jö ttünk, de tulajdonképpen csak 
visszatértünk”; egy m ásik formula: 
„Már azelőtt is jö ttünk, több hullám 
ban.”

Eternel retour
Az örök visszatérés motívuma nem

régiben újból felmerült az etruszk
magyar nyelv-összehasonlítások felújí
tása kapcsán, a többlépcsős honfoglalás 
pedig a „huntörténet” rehabilitálása és 
a László Gyula régészeti maglátásai 
alapján fel-felcsapó honfoglalás-viták
ban.

Pillanatnyilag a helyzet az, hogy 
a „kintiek” az ultracentrikusokkal

szemben fölénybe kerültek, mégpe
dig: „kultúrfölénybe”. Ilyen művek je 
lölik ki harcálláspontjaikat, m int az 
em lített Tóth Gyula-féle rehabilitálá
sa a m agyar krónikák — nemrég még 
zavarosnak ta r to tt -  kronológiai ada
ta inak , s ez valóságosabbá és valószí
nűbbé teszi a krónikák állításait a 
honfoglalás m egtörténtéről; m ásrészt 
az ultracentrikusok zászlait ma leg
inkább műkedvelők hordozzák, akik 
közül a jobbak is inkább csak publi
cisztikai módon érvelnek és írnak  
(akárcsak jómagam), a többiek pedig 
m intha „ki m it tud” jellegű társalgási 
rendezvényeken vennének részt.

És különösképpen nyomasztó, hogy 
ugyanakkor vélik egyesek időszerű
nek hangoztatni a fegyveres honfog
lalás jogalapító értékét, amikor a 
világ (legalábbis elvben, ha az élő po
litikai gyakorlatban nem  is) elu tasít
ja  a fegyveres hódítás történelmi jog
alapot teremtő értékét. Vagyis újból 
megerősítheti annak  a rólunk annyi 
ellenszenvvel k ia lak íto tt képnek a 
körvonalait, hogy: erőszakos betola

kodók vagyunk 
itt Európa köze
pén.

A helyzet több 
vonatkozásban 
szinte komiku
sán hasonlít a 
száz évvel ezelőt- 

r  tihez, amikor 
; Fischer A ntal 

Károly az akko
riban főleg J a n 
kó János által 
képviselt„moder- 
nek” ellen küz
dött, A  magyar 
őstörténetírás ha
nyatlása című ta 
nulm ányában.

„Én azt vélem — írja  Fischer — 
, hogy dr. Jankó János az Oroszor
szágban a magyarok szárm azásáról 
most általánossá vált »hivatalos« el
mélet u tán  alkotá m agának ezt a vé
leményt. Ezen elmélet Kunik E. orosz- 
országi excellenciás úrtól szárm azik 
és a következő: A hunok és a magya
rok finn eredetűek, uralkodóik s ne
mességük ellenben... törökök voltak. 
Ez utóbbiak elsajátították alattvaló
ik nyelvét, a finn nyelvet. A hunok s 
magyarok, m int finn nép, term észete
sen nem voltak lovas nép, a lovagolás
ra  csak az ő török fejedelmeik és a tö
rök szárm azású nemességük tan íták  
meg őket... Aki e tanokkal szembe 
m ert szállani, az szerintük nem isme
ri a »tudományos« búvárlatok ered
ményét, az nem komoly szaktudós, az 
laikus.... Jankó János doktor még azt 
is rán k  fogta, hogy... szemünket nem
zeti színű hályog borítja, és kötelessé

gének ta rtja , hogy azt szemünkről le
vegye.”

(Fischer csak „tudományos” m ani
pulációt lát. Valójában ez m ár ideo
lógiai-politikai is: a finnugor népek
nek nincs, nem volt s nem is lehet 
saját vezető rétegük! Szükséges hát 
őket a politikailag tehetségesebb né
peknek „gyámolítani”. Ezt az eszmét 
nemcsak a Volksbund nemzetiszocia
listái s nemcsak Nem eskürty István 
képviselte. A H absburg-dinasztia h á t
tér-szolgálatai, különösen a Rákóczi- 
szabadságharc bukása u tán  valóság
gal „beleszuggerálták” a köznépbe is. 
Jellemző és nevetséges példa, amikor 
1848-ban a m agyar kormány a nemze
ti hadseregbe toboroz, Magyardécse 
község (akkor Belső-Szolnok megye) 
kupaktanácsa azt válaszolja, hogy ők 
csak akkor adják oda fiaikat a honvéd
ségnek, ha -  német tisztek fogják ve
zetni őket!)

Tóth Gyula hivatkozva a német és a 
németszellemű történetírás tám adása
ira a m agyar krónikás hagyományok 
ellen, írja: gyönyörűen felsejlenek
a ham isítás mögöttes szándékai, cél
jai. Az indogermán hegemóniára, és 
végső soron az ezt megvalósító új Ró
m ára áhítozó 19. századi tudományos 
körök kire is hivatkoztak, amikor 
jogot form áltak a Kárpát-medencé
re? Természetesen Fiktív Nagy K ár
olyra, és annak  pannóniai hódításai
ra. Ugyanis a beiktatott 300 év és a 
finnugor elmélet segítségével m ár ko
rábban lehetetlenné tették , hogy a 
magyarok az Attila-féle jogalapra h i
vatkozhassanak, s ezután m ár bátran  
lehetett hangoztatni, hogy Nagy K ár
oly pannóniai hódításai időben meg
előzték Árpád honfoglalását, azért a 
nyugatiak Kárpát-medencei jogigé
nye régebbi, m int a magyaroké!”

Nos, még abban az esetben is (amit 
ugyebár még m indig nem lehet telje
sen kizárni), hogy Nagy Károly nem  
fiktív  történelm i alak, a fegyveres hó
dítás nem elfogadható m int birtoklási 
jogalap. K ant nemcsak a filozófiában, 
de a politikai- történelm i erkölcstan
ban is kopernikuszi fordulatot jelent 
-  sajnos, csak elméletileg! M ert még a 
XX. század legvégén is, nagy nemzet
közi súlyú politikusok is rendszeresen 
te ttek  olyan kijelentéseket, hogy a há
borúk eredményei folytán létrejött ál
lapotok jogilag nem támadhatók!

13.) Két éve jelent meg egy m ár alcí
me á lta l is igen érdekes könyv, Szabó 
István Mihály tói. A  magyar nép erede
te. AZ URÁLI NÉPEK EURAZSIAI- 
AMERIKAI ŐSTÖRTÉNETE.

A szerzőről érdemes tudni, hogy jó 
nevű biológus. {A bioszféra mikrobioló
giája c. sorozatának eddig négy köte
té t adta közre az Akadémiai Kiadó.) 
Tudományosságról alkotott fogalmai 
» > »  folytatás a 6. oldalon

3



HELIKON

folytatás az 5. oldalról
és módszerei tehát a katedranyelvé
szetnél „valamivel objektívebb” terüle
ten iskolázódtak! A régészeti, nyelvé
szeti, történeti szakirodalom mellett 
„az őskörnyezettan és a humángenetika 
legújabb eredményeit használja fel”.

Két idézet könyvéből:
„Valószínűsíthető', hogy a m agyar

ság a Föld azon kisszámú népe közé 
tartozik, amelyek a sok tízezer (vagy 
ak ár százezer) éves biológiai fejlő
désük során a m aguk kifejlesztette 
anyanyelvűket -  nyelvváltás nélkül -  
napjainkig m egtarto tták .”

„A nyugati tudományosság részé
ről Semino és nagyszámú m unkatár
sa -  a korábbi évtizedek és századok 
számos, a m agyarsággal nem éppen 
rokonszenvező' nyugat-európai szak
emberével szemben -  modern term é
szettudományi módszerekkel szerzett 
adatok birtokában, elsőnek foglalt ha 
tározottan  á llást abban a tek in te t
ben, m iszerint a m agyar népet Euró
pába még a felsó' ó'skó'kor kezdetén 
behatolt telepesektől szárm aztathat
juk! Szerintük a mai m agyarság ge
netikailag  a kelet-európai népek egy 
m eghatározott ó'skó'kori túlélő' csoport
ján ak  (lengyelek, ukránok, horvátok) 
közös gyökereitől eredeztethető. Kon
tinensünkre a mai lakosság 80 száza
lékának ősei a felső paleolitikum ele
jén települtek be, és a m agyarok ősei 
is ezekkel az őstelepesekkel együtt ér
keztek ide.” (Itt azonban K árpát-m e
dencéről még nincs szó, csak Kelet-Eu- 
rópáról.)

A honfoglalók későbbi szám ára 
nézve sajnos elfogadja a m integy 
300 000-re becsülhető lélekszám ot, 
viszont e lu tasítja  Czeizel Endre fel
tevését, m iszerin t az a honfoglaló 
populáció m ára  m ár teljesen kive
szett, és a m ai m agyarság  m inden
fajta  őskőkorszaki eredetű  népek fi
aiból k ia lak u lt utódpopuláció volna 
-  vagyis az adomabeli bicska esete, 
am elynek előbb pengéje tö rö tt ki, s 
ezért k i ke lle tt cserélni, majd a m a r
kolata is szétm ent, s új m arkolatot 
csiná ltak  hozzá: hogy azért vajon ez 
még ugyanaz a bicska-e?

Művében a lényeg azonban nem 
mellékes konkrét m egállapításokban 
van, m int ahogy lényegtelenek azok 
az esetleges észrevételekre alkal
m at adó átszökkenések is egyes bök
kenők fölött, hogy a szláv népek kö
zül a leginkább exponált területen 
éppen a legnagyobb létszámú oroszo
kat nem tárgyalja meg, vagy említés 
nélkül hagy olyan ultracentrikus, de 
nem m agyar szerzőtől származó mű
veket, m int Grover Krantz néhány éve 
megjelent tanulm ánya (arról, hogy a 
m agyarság, azaz ugorság őshazája a 
Kárpát-medence, hogy itt a lakult ki 
a fejlett földmívelés, s az innét észak
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keleti irányba indult első kivándorlá
si hullámból szárm aznának a finnsé- 
gi népek, a későbbi hullámok viszont 
elszlávosodtak és elgermánosodtak 
stb.) -  a mindennél értékesebb lényeg 
az, hogy kitör azok közül a szűk időbe
li és térbeli rekeszek közül, amelyek 
közé a közelmúltig az európai és ezen 
belül a m agyar őstörténetet beszorí
to tták , azaz a nyelvtörténetet, a mű
velődéstörténetet és term észetesen 
m agát az egész történelm et csak azok
nak  az adatoknak a fényében próbál
tá k  tisztázni, illetve egyáltalán elkép
zelni, amelyeket az utóbbi pár ezer év 
kínál, a biblia időszám ításnak legfel
jebb hatezer éve.

Holott akárm ilyen szűkén is m ér
jük, az emberi nyelvek legalább száz
ezer évesek. (Hiszen m ár annak  is a 
szaktudósok szerint bizonyosan het
venezer éve, hogy -  a fejtetűből k iala
kult a ruhate tű . H a pedig az ember és 
ezen belül term észetesen a nő akkor 
m ár öltözködött, ezt nyilván meg is be
szélte!) R áadásul az eddigi magyar, 
illetve ezen belül a finnugrista  őstör
téneti koncepciók a m agyar nyelvtör
ténetnek csak utóbbi pár ezer évét, de 
annak  is főleg csak a X. századtól er
refele terjedő szakaszát k u ta tták  iga
zi hévvel, feltárandó mindenekelőtt a 
szláv és német hatásokat, és még a 
névadó ős-finnugor réteg is csak szűk 
szemszögekből kezelt, szótári holt
állom ánynak tek in tetett, melynek 
legfennebb az adhato tt némi érdekes
séget, hogy milyen irán i kölcsönzése
ket lehetett ra jta  kim utatni.

Ezekre a mesterségesen kikevert- 
kikavart, vagy innét-onnét össze
markolt szálakból megsodort zár
vány-koncepciókra óriási csapást 
mér Szabó István Mihály óriási k ite
kintésű  műve, amelyre most minden 
ultracentrikus felfogás csak irigyked
ve és féltékenyen nézhet. Ám ugyan
akkor annak  tudatában, hogy az ős
történet legingoványosabb területein 
továbbra is feltérképezetlenül m arad
nak  nagyon fontos, de még mindig ti
tokzatos útvonalak!

14.) A probléma érdekességét éppen 
az adja, hogy az ultracentrikus, va
gyis kárpáti őshaza középpontú kon
cepciónak m ár legalább negyven éve 
k ialakult hasonlóan széles k itek in té
sű összefoglalása (vagy ak ár „beveze
tése”, ha úgy tetszik), de ezt nemcsak 
a hivatalos tudományosság és annak  
szakmabeli ellenzéke nem veszi ko
molyan, sőt egyáltalán nem veszi tu 
domásul, de még az outsiderek, a kü
lönböző színvonalú műkedvelők, az 
„esszéisták”, de még a m agazin-törté
nészek sem.

Ez a M agyar Adorján-féle koncep
ció azon alapul, hogy a K árpát-m e
dencében, jóval az ism ert történelem 
szem határán túl, például m ár az utol

só jégkorszak előtt (de ta lán  még an 
nál is sokkal régebben) a kedvező ég
hajlati és földrajzi adottságok m iatt 
nagyon fejlett ősi civilizáció alakult 
ki, amely azonban elsősorban nem 
technikai vívmányokkal, hanem  szel
lemi teljesítményekkel emelkedett a 
távolabbi környezet fölé; az itteni né
pesség túlszaporodott és állandóan ra 
jokat bocsátott ki minden égtájra, így 
nyelvileg is nyomott hagyott szinte az 
egész földkerekségen, és annyi ham is 
őshaza-elképzelésre adott okot.

Konkrét kronológiát sehol sem ad, 
nem is adhat, hiszen feltevései az ős- 
kőkor beláthatatlan  homályán is túl 
vezetnek. Em bertani felfogása ahhoz 
a Dacqué-féle an tidarw inista  koncep
cióhoz csatlakoznak, mely szerint az 
ember nem a fejlődési lánc legvégén 
áll, hanem  több tekintetben archaiku- 
sabb lény, m int az emlős állatok. (Ar
ra  nézvést, hogy emberből lehet még 
majom, de majomból ember m ár nem, 
szomorú kilátásokkal fenyeget a mai 
ún. szubkultúra  egynémely jelensége!)

Rövidre fogva, szerinte előbb a K ár
pát-medencében, melynek népterem
tő fókusza a Kisalföld, közepén a Csal
lóközzel -  majd a hozzá csatlakozó 
övezetekben tizenöt (esetleg egy-ket
tővel kevesebb) m agyar őstörzs ala
kult ki. Ezek ugyan mind m agyarul 
beszéltek, de abban különböztek egy
mástól, hogy bizonyos vallási fogal
m aknak és életmódjukra nézve fontos 
tárgyaknak  és jelenségeknek neveit 
következetesen mindig egy-egy bizo
nyos hangzócsoportból képezték. Kul
tikus mássalhangzókból. (Egyébként 
a „vallási” és az „etnológiai” fogalma
kat és képzeteket M. A. általában nem 
választja el egymástól.) Például a m a
gyaroknál az m-g és módosulásaik. 
Magor: eredetileg a napisten, illetve en
nek életet adó (nem pusztító) m egteste
sülése, lásd mag (földmívelésre utal), 
és a gomb, gömb különböző változatait, 
pl. gyüm-öles stb. A pannon őstörzs kul
tikus hangjai a p  (valamint f, v) és az 
n. Jellegzetes pannon szó pl. a kenyér 
latin neve: panis, m agyar kicsinyíté
se a pánkó. Lényeges, hogy e kultikus 
hangzók kultikus alakú jelképekkel 
já rnak  együtt, pl. a m agyar őstörzsnél 
ilyen volt a kör, a gömb stb.

Az őseredeti m agyar ornam entiká
ban azért oly feltűnő a meggyvirág 
szirm ainak és a gyöngyvirágnak a 
gyakorisága, m ert ezek term ése is 
gömb vagy gömböcske, a gyöngyvirág
nál m aga a virág is, nem szólva arról, 
hogy a levél zöld, a virág fehér és a te r
més piros...

Azonban tan ítása it nem részlete
zem, m ert tapasztaltam , hogy állítá
sai a tárgyalás egész menetéből ki
emelve, a „háttérism eretek” nélkül, az 
anyagban já ra tlan  olvasóra inkább el
rettentő hatással vannak, m int vonzó-
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val. Például többször váltott ki borízű 
röhögést nyelvészekből és történészek
ből az a kitétele, hogy a palóc név tulaj
donképpen a pelazgból ered, illetve ah
hoz kapcsolódik. Ha azonban az ember 
tudja, hogy ő nemcsak szótárból etimo- 
logizált, s több holt nyelven kívül nem
csak a m agyar és német, de az olasz, 
délszláv és albán nyelvek nyelvjárása
it is kitűnően ismerte, méghozzá a te 
repről, és így felfedezte, hogy a Dub
rovnik (Raguza) környéki horvát és 
olasz lakosság, akárcsak az észak-albá
nok ugyanolyan a és á  hangokat halla t
nak, m int a palócok, és hogy a pálca, 
pálma, bálvány (gerenda) szavak mi
ként viszonyulnak a sok (főleg női) mű
kedvelő vallástörténész által oly sok 
révézetességgel mindegyre emlegetett 
Baál közel-keleti istennévhez (mely
nek első jelképei eredetileg csak cölö
pök, oszlopok voltak), kezdi másként 
látni az egész ügyet.

Annak azonban, hogy a magyar tudo
mányos vagy tudományoskodó közérdek
lődés miért utasította el Magyar Ador
ján Ósműveltség- koncepcióját, 
három súlyos oka is van.

A legelső az, hogy m ár 
1930-ban megjelent egy Kér
dések című füzete, amely
ben 99 szakaszban olyan 
hasonlóságokat m utat ki m a
gyar, finn, szláv és olasz sza
vak (illetve nyelvjárási vál
tozatok) között, amelyeket 
az eddig elfogadott történe
ti há ttérre l és tudományos 
alapokkal megm agyarázni 
nem lehet! Nos, nemcsak a 
nyelvészek nem nézik tú l 
jó szemmel az övékénél szé
lesebb körű nyelvismerete
ket és tájékozottságot (már 
Hunfalvi Pál is fintorgott Horvát Is t
ván „túl nagy” olvasottsága mián), ha 
nem az átlagolvasó sem szereti, ha túl 
hosszú ideig veszik igénybe a tü rel
mét: azt szeretné, ha  üdítő, azonnal 
felfogható újdonságokkal trak tá lnák , 
nem töprengésre késztő, bonyolultan 
szétágazó ismeretekkel.

Másodszor: M agyar Adorján nem
csak az egész „lovasnomád”-elméletet 
u tasítja el (megvetőleg „ázsiázás”-nak 
nevezi), hanem  a m agyar nép „marci- 
ális”, vagyis harcias term észetéről el
terjesztett felfogást is.

A m agyar nép szellemében, létfor
májában mindenképpen dolgozó tí
pusú, a földművelő népek közé ta r 
tozik és nem a katonanép típusúak 
közé. Nyilvánvalóan ez felháborító a 
hagyományos „magyar vitéz” im ázst 
annyira tisztelő olvasó szám ára. (Pl. 
m ostanában olvastam egy női szerző 
„alapjában jó szándékú” könyvét, aki 
azt írja, hogy am ikor a politikai ösz
tönök keresése közben az őstörténet 
veszélyes vizeire keveredett, eleinte

csak a hun felünkről vett tudomást, 
később „nehéz testi m unkával kellett 
felfedeznie a spanyolviaszt, m iszerint 
nem mind Á rpáddal jö ttünk”.

Nos, ez a kedves, idősebb hölgy, ere
detileg műfordító (ha azt mondanám 
neki, hogy néni, megsértődne, holott 
biztosan tudja, ez a szum írban „úr
nőt” jelent), szkíta eleink csatázásai
ról szólva, önérzetesen emeli ki, hogy 
D áriusznak „krónikáink szerint 80 
ezer emberét levágtuk”, majd alább, 
hogy Nagy Sándort „csúfosan megsza- 
lasztottuk”.

Igen, ez a többes szám első személy! 
Amely oly jellemző büszkeségeinkre -  
de, öntépő m azochizm usunkra is!

Egyébként M. A. figyelmeztet, a fi
zikai m unkának s a vele foglalkozók
nak  lenézése és elm arasztalása a „har
cos létforma” mögött m ár az ókorban 
is elterjedt volt, a görögök szerint „a 
m unka nem illett a szabad emberhez” 
— am int ezt a m ai fiatalság egy része 
is vallja —, s volt korszak, am ikor a ró
m ai író még a kéziratait is csak d ik tál

ta  tudós rabszolgáinak, ő m aga restell- 
te  volna leírni. (Csak később jö tt ez 
szokásba.) A vitézi rom antika, a h a r
cos, azaz hadakozó létforma nem „úri 
szittya” ideológián, hanem  klasszikái 
hagyományokon is alapult! És akkor 
most u tasítsuk  el? Ünnepélyes a lkal
m akra felújított m andzsu küllemű lo
vasságunkkal együtt?

H arm adik fő oka M agyar Adorján 
elutasíto ttságának a szinte véglete
sen racionalista látásmódja. Nagyon 
sok népmesét, regét és legendamotívu
mot elemez, de mindig szigorúan raci
onalista szemszögből. Például a Csa
ba legendát, a visszatérés motívumát 
a menny boltozatán — az üstökösök
höz fűződő képzetekkel m agyarázza 
(de erről m ár írtam  több m int h a r
minc éve az Utunkban).

Ezt a józan szemléletet term észe
tesen nemcsak a sám ánisták  szektá
ja, nemcsak a Bikatáltosok Papnői ve
tik  el, hanem  a vallásos emberek is. 
Mivel a vallásosság érvényét összeté
vesztik a vallástörténet bizonyos meg

állapításaival. Csak egyetlen példát 
idézek; azért éppen ezt, m ert a ma 
divatos történelm i ponyvaregények 
és film- és tévéhalandzsák éppen ezt 
futják ki napjainkban: Jézus Krisztus 
családját. És családi kérdéseit. Szúr
jam  közbe, Bodor Pál, azaz Diurnus, 
m ár évtizedekkel ezelőtt előre látva, 
hogy a régi káderlapok m ár m it sem 
érnek, közzétette, hogy ő nemcsak szé
kely nem esurak leszárm azottja, ha 
nem egyenes ágon a Jézus K risztu
sé is (az anyagot egyébként a Petőfi 
Irodalm i Múzeum is őrzi, Kabdebó- 
gyűjtés). Noha az a lázatta l és szeretet
teljes megbocsátással sohasem élt h i
valkodóan vissza.

Nos, erről ezt olvashatni M. A. Os- 
műveltségében: „Hogy a Mária-Jézus 
hitrege milyen régi, erre nézve ide te
szem Sparner »Weltgeschichté«-jéből 
(1893) ezen indiai ábrázolatot, amelyen 
a kisded Buddha látható, anyjával, Má
jával... mindkettejük feje fölé dicsfény 
(aureola) téve. De feltűnően hasonló a 
Mária és a Májá név is.” (A görögök Her

mész istenének anyja szin
tén Maya.) „... van olyan 
buddhista hagyomány is, 
amely szerint Mája, bár 
férje is volt, de fiát szűzen 
szülte... Buddha utóbb a 
Magada városa körüli gyö
nyörű kertben találkozik a 
szépséges, de erkölcstelen 
életű Amra  nevű hetérával, 
akit erkölcsös életre térít.” 
Elég összevetni a Magadai 
Amra és a Magdalai Mária, 
azaz Mária Magdolna ne
veket, hogy a történet más 
színben tűnjék fel, mint 

í  ahogy, ma tálalják.
Mindennek ellenére csak 

szimplifikáló olvasó képzelheti, hogy a 
vallásosság ellen hangzanak el e meg
állapítások. A vallásosság érzelmi, er
kölcsi alapú, élményszerű állapot. Ha 
egy bibliakritikus kim utatja, hogy 
K risztusnak voltak vallástörténeti elő- 
képei (vagy ha úgy tetszik, előző meg
testesülései), ebből nem vonható le az 
az állásfoglalás, hogy akkor hát nem 
kell követni tanításait, ne bocsássunk 
meg az ellenünk vétőknek és ne szeres
sük randa em bertársainkat is! (Ma
gyar Adorján életvitelében és érzülete
iben mélységesen keresztény volt.)

Noha Csontos Péter történésznek há
la, Magyar Adorján főműve (az Ósmű
veltség és más kisebb művei) szép ki
adásban olvashatók, amíg nem készül 
el egy név- és tárgymutatóval ellátott, 
némileg rövidített és nyelvileg itt-ott 
korszerűsített kiadása, addig mint ol
vasmány sem fog elhatolni sem a nagy- 
közönséghez, sem a (feltehetően türel
mes és megértő) szakemberekhez sem, 
és a spanyolviasz-termelés is járvány- 
szerűen fog továbbterjedni.
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LAURIOTONKOSKI 
Parole
1.
Reggel,
mely némán is követel, 
mint konok zsarnok, 

láthatatlan,
aki szavakkal ürességnek ütközik a keringő pályákon, 
aki tudja,
csak az ember, ha túl közelről hallgatja, 
hiszi
a világot világ kinézetűnek.

2 .

De olykor mintha célt érnék vagy készen lennék.
Olykor megtorpanok a küszöbön, 

mint a halottak, súlytalanul 
és holnap híján.

Olykor furcsa hazában lakom.
Mely senkié.
Szavak óceánjába nyugszik a nap.
Megint tovább mehetek.

3.
A nap, elvárások képeként.
És a hang, mint a mozdulatok, el 

vagy felé.
És a magány, a tan, mely elsajátítandó.
Mindez elvész az éj homályos folyosóin.

4.
Hát mi az a törvényi 
Amint ártatlan kortyot akartam 
inni a kagylóhéjból, meghallottam 
a tenger távoli válaszát.
A parti szikla repedéseiből megéreztem a föld régi és bölcs ízét. 
A te könnyű tánccipellődből is akartam inni, 
mint ki fürge bokát szeret.
Nos, mi az a titkos törvény, 
mely felettem ítélkezik?
És ki fektette le?
Egyre mélyebbre nézek, mi lehetett volna, 
mi jön még csöndben és engedély nélkül.
Nézegetem és hallgatom még azt is, 
amiről nem szavakkal mesélnek.
Csengők! Trillák! Glockenspiel!
Zengnek a fák és az orgonahangok, tompán és tisztán, 
mint a földkéreg,

DOMOKOS JOHANNA

(Langue)
I.
hol
a fájdalmat 
behatároló nyelv 
mely feloldja 
a „nem tudom, hogyan”-t

anya- hanggal érinti s 
magába zártságából 
visszaemeli a kiszakadót -nyelv

melyre hangok hullanak, tétova forgácsok.
Csak zene.
Vagy álom.
Vagy csönd.

5.
Olykor rá gondolok,
ki a történelem első estéjén
elültette ezt az örök történetet.
Én ág vagyok. Vagyis mondat.
Vagyis fa. Vagyis erdő.

És magamban teljesen eltévedten.
Ennyit akartam bevallani.
Mielőtt kérdeztél.
6 .

Valahányszor örömmel üdvözöltünk téged, éj.
Annyiszor látszott a körte alakú
hold az éj
bársonyboltján.

7.
Elhallatszik ez amoda is, hmm?
Elég hangosan beszéltem?
Arról is, hogy a fa alatt alvó zseni fejére 
a rossz tudás fájáról 
hullott a felismerés.
Eszembe jutott-e szólni a kenyér áráról 
és a tengerről, mely utolsóként még megcsókolja a föld szegélyét, 
málló arcát, a tenger, 
a bölcsebb évszak.

Vagy újból csúszkáltunk a napnyugta ívén, 
oly sötét van már, az elemek fekete légben 
lebegnek.
A fal hirtelen könnyű és jelen van, 
akár egy kikristályosodott árny.
Eszembe jutott-e szólni, kertelés nélkül?
Vagy saját lényegem körül keringtem 
körbe-körbe, 
s elmém aknáját fúrtam 
e misztikus földkéregbe.
Ide, a mélyre az ég parányinak látszik, 
mint a farkas szeme.
Hidegnek, mint sárgaréz gomb.
Nevezzétek, ahogy akarjátok!

(tristis est anima mea)

DOMOKOS JOHANNA ford ítása

II.

hallod? zendül a leengedő szál, és szájból kibújni kezd az 
anyagba szökkent szó. Míg le nem ért, nem volt egyedül, míg a 
zsinór el nem pattant, nem volt magára zárva. Fényben érlelt 
távlat összecsuklik, és kezd idő telni, míg fölemlékezik

éjszaka van. Késve
érkeznek és indulnak a vonatok. Tévesek 
az irányok. Jelzőtáblán:
„otthon”,

„szerelem”,
„másvilág”

nincs
Mi nemzedékeken át felgyűlt, mind itt ül 
szavakban. Lövészárokban a tüzér, 
tüdőbajos lány, koporsókban alvó inas, 
kilencéves kortól szolgáló leány -

» » » » » » » » » » » »

hol a nyelv
mely lelki szótárunk megnyitja 
léleknek száguldani enged a legnagyobb tér: 

saját maga felé
és szorosai bennebb visznek

útnál, térnél, időnél
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anyanyelv szófajai ezek, és a 
megtörténtek folyamatos elhallgatásával 
várja, hogy ismétlődhessenek ajkakon. 
Történjen a nyelv, mely elhallgatatott.

nemzedékek őrülettől 
való félelmeit 
rejtegeti éjjelente, 
rejtegeti nappalonta, 

ég az
üzemanyag

mit magával hozott, 
annak füstje vastagon 
takar

tulajdonképpen 
olyan akarna lenni ez a 
nyelv, mint egy 
kiheverhetetlen, 
gyógyíthatatlan meg
rázkódtatás

hányféle virágzás lehetősége 
a nyelvi helyzet 
mely anya

fonatából szálak lehagyásával 
kilátszik a vezető minta:

a szó feloszlása

VI.

az otthon hozzászoktat a méreg egyfajta 
keveréséhez, követeléséhez,

hogy tánc közben a táncos 
ettől ugorjon nagyobbat és nagyobbat,

kit félelemmel,
megrázkódtatásokkal beitatott szálak szorítnak,

mégis
felbukkan

egy-egy mosoly
a mélyből

ne higgyetek senkinek, ki azt mondja, értem a
szót!

III.

mi történik
ha konokul begyakorlott szöveghullámokról leválva 
gyönyörködni kezdünk 
a nyílt óceánban

hányféle formáját kell a nyelvnek levetni, 
elkoptatni, hogy megérezzük szavaink finomba átnyúló 
fogókarjait

az érintés
átemelés

elengedés
tarthatatlanságát

de apad a víz
testből, tájból, kútból
és nekem vízzé kell válnom
kúttá kell válnom,
testté kell válnom
tájjá kell válnom
szomjjá és ivássá kell válnom

sötét szobák hányféle hajlatát kell
apró részleteiben felkutatnom
hogy puha tapintatát érezzem valaminek

szavaink puhába, finomba átnyúló fogókarjaink
mellyekkel felfogható
az elpárolgott történetek törvényszerűsége

IV.

a nyelv közelsége befutja az ablakot 
bevetül az ágy, asztal, zongora formáira 
-  csak az van 
mi meg-nem-nevezett -

fájdalmaktól széttört nyelven 
identitáshoz jutni

fájdalmaktól széttört nyelven
múlthoz jutni

magam igazságához
minek

Hogy engedünk a kifárasztásnak!

V.

kínzó a csend
míg meg nem hallom
egészen másként mesél velem együtt a táj
a test
a kút

a szomj
a víz

milyen országban járok 
idegen a nyelv 
mint mindig is volt

mégis

VII.

Gondolod? 
anya

nyelvi kiszikkadás 
nyit egy másik áradást 
a kérdés fel nem merül 
míg meg nem jelenik a hiány

reményre állítom át, 
mi úgy kerül elő, 
mint nyelvi fogyatkozás

párperces kín csak 
mely időm mértékét jelzi 
szavak érelmeszesedett mélységét

Mire elgondolom 
el is múlik -  ez is még remény -  
meg is szűnik a szorítás 
gombóc torokban

tartó hálót nyit
melynek kristályszemei egymásra látnak

és megtalálom zsebemben a 
mindent nyitni képes kulcsköteget, 
mégsem használom, csak megyek 
szobáról 
szobára,
szülés vajúdásával, 
lélekbe kerülő fájdalomoldókkal, 

hajnalodik a színtelen sötét, 
oldódik a kizárt tér 
a rövidre szabott idő, 

mely menekülésre űz, 
űzne,

ha még én is ott lennék, 
de nem, 
de nem,
de nem vagyok ott, 
nem is voltam benne

soha
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ARMOS LORAND

Halvér
Halvér. Az hozzád jobban kell, mint bármi. 
Szeretnék a mélyebb vizekre leszállni.
Hogy ott végre kicsit magamba maradjak;
Te a tengerre készülsz, hurrá, fiatalnak, 
Felkacagsz, hogy de engem is viszel,
-  Nem tudom, ez így meddig mehet el, -  
Az áramlat felhajt majd minket is, babám, 
Te felszínes leszel, és nagyon vidám,
és ott annyi, annyi minden úszik el,
-  Halvérbe forgok, ahogy ott úszni kell, -  
mert melletted most is csak csapdosok, 
rá kéne jöjjek, hogy gyenge vagyok,
ki is mondhatnám, talán mégse szégyen, 
nem is lehet rosszabb annál, hogy így érzem, 
de halként o-kat fodroz csak a szám, 
te indulsz, szép vagy, és most is vidám, 
búcsúzóul körúszol még kicsit,
Én halként o-ban jól elleszek itt.
Mától a mélyebb vizekben lakom.
Halvér mossa be ágyam, ablakom.

Vad álmot vet ki rád, 
lehúz a rettenetbe 
a súlyos, szép talány 
egy izzadt, nyári este.
A lázas, álmos ágy
ból nézd, hogy fordul egyre 
a nyugtató s a vágy 
berzenkedő balettje.

Árapály
Míg süllyed vagy emelkedik 
a vízszint: benned áll a mérce. 
Te állsz az óceánközépbe.
Első talán, vagy ezredik

utad: házad felégetik 
közben, nem is veszed észre, 
míg süllyed vagy emelkedik 
a vízszint: benned áll a mérce.

Nem juthatsz el a kertedig 
sem. Éjjel bár, ha partot érve... 
Lesd alvásba, ébredésbe 
a vizet. Ennyire telik;

Vágyból, lázágyból
Ne kopogj, ha eljösz: érted 
búgatom csak piros gyáram.
Kaphass végre te is tisztát 
szerelemben, szabadságban.
Vetkezz tisztára: ruhádból 
kiöblítem mind a vágyat.
Hajat, gátlást bonts a szélbe: 
lehull, ó lehull ma végre 
mind a látszat és kibomlik 
testedből a görcsös áram.
Kinyallak vágyból, lázágyból.
Érted búg legendagyáram.

B. balett
A táskarádió 
recsegtető magánya 
borul a változó 
vasárnap délutánra.
Lecseng a vízió: 
hiába, újrajátssza 
a láz. A nyugtató 
az ágyfiókba zárva.

Míg süllyed vagy emelkedik.

Emlékszel ?
Nemónak

A sarokban álltái. Rángatott a láz 
míg pár gyermek színésznek öltözött 
a kolozsvári szürke studház 
nagy, kérges ujjai között.

Érezted, nagy vagyok, láttad, hódolok, 
igyunk, mondtad, egy sört a Pubba; 
Riadtan figyeltem ahogy démonok 
vegyültek el a társaságba:

Mindegyikre pulóvert kötöttünk: 
meseszálaidból telt elég, míg 
a felszabaduló bolyhos szöszöktől 
fulladásig telt a kocsmalég.

Ármos Lóránd: 1980-ban született 
Nagykárolyban, Temesváron végzett a 
jogi karon, jelenleg Budapesten él.

Izzó szemeink nyomán végül 
hajnaliam kezdett a távol: 
Kacagtál, ittunk, majd tovább 
meséltél a Golaniáról.

8
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a panaszaikkal, vagy egyenesen a 
Regátból v á rták  az orvoslást.

Sokszor lá tta  az elmúlt időkben 
az újságjaikat is, szám talan magyar- 
gyalázó mocskot olvasott bennük, és 
nem győzött csodálkozni azon, hogy 
m ennyire ocsmány módon gyalázzák 
és kárhoztatják a m agyart. A h a ta 
lom szeme lá ttára .

Egyszer összeszámolta volt, hogy 
a dél-erdélyi megyékben 1867 és az 
1910-es népszám lálás között 309 ve
gyes faluból tű n t el a magyarság. 
Olyan települések voltak ezek, am e
lyekben a helyieknek kevesebb, m int 
a fele volt magyar. Természetesen 
ez azt jelentette, hogy itthon, a sa
já t hazájában az egyszerű gazdasági 
kényszer m iatt előbb vallást, majd fo
kozatosan nyelvet változtatott, vagy -  
másik, szintén rossz esetben -  kiván
dorolt az országból.

Egy ide vonatkoztatható adatot 
örökre megjegyzett, am ikor Fiumében 
dolgozott.

1906 februárjában lehetősége volt 
a rra , hogy -  pusztán kíváncsiságból 
-  számba vegye az abban a hónapban 
éppen Amerika felé tántorgókat. A ha
jókra felszálló emberek közül 779 fő 
m agyarnak, 127 rom ánnak, 138 em
ber pedig a többi M agyarországon élő 
népességhez tartozónak mondta ma
gát.

tak , s amelyikről kiderült, hogy végig 
a saját sírját ásta?

Brassóban több rom án tiszttel dol
gozott együtt.

Ism erte őket, m int a rossz pénzt, 
m ert majdnem három  évet töltött el 
ott közöttük.

O tt volt akkor ugye az országhatár, 
s mivel jelentős volt a forgalom mind 
a két irányban -  Moldva és M unténia 
felé is, kivitel és behozatal szempont
jából egyaránt - ,  hol a verestoronyi 
vám nál, hol Predeálnál tartózkodott.

L átta  jól, hogy mi történik.
Nem az országutakon és nem a vo

natok jóvoltából átjutó meg beérke
ző értékekkel volt a gond, azt becsü
letesen elvámolták a hivatalnokok 
-  császári és királyi gondossággal — 
, mindenről alapos ny ilván tartást ké
szítettek, hanem  az volt a furcsa, ami 
a lényeget és igazi forgalmat jelentet
te. Az a sok semmiség, ami apró he
gyi lovak hátán , tarisznyákban és 
átalvetőkben jö tt vagy ment apró té te 
lekben, ami a több évszázados hagyo
mány szerint ezen a titkos és lá th a ta t
lan piacon mozgott.

És ott volt a lá tha ta tlan  csempész
árú  is: egy folyamatosan szaporodó és 
erősödő nemzet öntudata.

Áram lott kifelé a panasz, kintről 
pedig érkezett vissza a biztatás, hogy 
az álom mégiscsak valóra válik egy
szer, hiszen az érdekek hasonlóaknak 
tűn tek  a h a tá r m indkét oldalán. A 
kézfogásokban, a távolodó bará t u táni 
integetésben, a reggeli vagy az esti kö
szönésben, az elmormolt im ákban pe
dig m indig ott lebegett a közös jöven
dő egyre határozottabb ígérete. Női 
suntem  románi!

SIMÓ MÁRTON

2. 5.
Mi az irredentizmus?
Mit ta k a r ez az újabban Pesten és 

a csonka országban rekedt magyarok 
körében is divatossá vált szó, amelyet 
először a szerb és a román nacionalis
ták  körében ha llha ttunk  még a régi 
békeévekben?

Valamikor a millennium környé
kén, inkább egy kicsivel korábban, 
vagy ta lán  még a memorandum per 
idején ízlelgette e kifejezést és gondol
kodott el rajta  először.

Mi lehet?
Úgy emlékezett vissza: a rra  az ér

vényes következtetésre ju to tt, hogy 
az, am i mögötte rejtőzik, sosem lehet 
más, m int egy m ásik állam  rovására 
megfogalmazott, és területi követelé
sektől egyáltalán nem mentes revízi
ós politika, amely nemcsak egy elit, 
hanem  társadalm i hovatartozástól, 
képzettségtől és vagyoni helyzettől 
függetlenül a teljes népesség, az egész 
nemzetiség igényeit fogalmazza meg.

Mindig furcsa, szinte érthetetlen és 
bosszantó volt szám ára, ahogyan a ki
sebbségek viselkedtek! Főleg ez a ro
mán! Hiába születtek a jobbnál jobb 
és az egyre engedékenyebb törvények, 
követeléseik mégis mind radikálisab- 
bakká váltak.

A vállalkozások, az ipar, a keres
kedelem terü letén  ugyan soha nem 
szám ított a náció, mindig az egyé
ni ráterm ettség és a felmutatható, 
a forgatható tőke volt az elsődleges, 
de az oktatásban, a felekezetek életé
ben és a közigazgatásban megadott 
engedmények folyton kevésnek bizo
nyultak. Hiszen egész vidékek voltak 
Dél-Erdélyben, szinte teljes megyék 
-  Krassó-Szörény, Hunyad és Szeben 
például - ,  ahol egyáltalán nem érvé
nyesült a kiegyezés u tán  a m agyar ál
lam akarata . És ezek az oláhok, akik 
nem sokkal azelőtt kezdték m agukat 
rom ánnak nevezni, milyen gyorsan 
elszemtelenedtek! Következetesen 
használták  a saját nemzeti szimbólu
m aikat, bojkottálták a m agyar nyelv 
tan ításá t, és -  gyakorlatilag -  úgy vi
selkedtek, hogy állam ot képeztek a 
működő m agyar állam ban. Abban a 
pillanatban, ahogy a Budapestről ve
zérelt közigazgatás valam i retorzió
félét foganatosított, szövetkeztek a 
szászokkal is, néha még erre is képe
sek voltak, m ert ebben gyakran ha
szon volt, és egészen Bécsig futottak

A ztán ugyanebből az időszakból -  a 
század legelejéről -  17 m agyar állam i 
telepítési kísérletet jegyzett meg, am e
lyek nem is voltak m indig sikeresek, 
m ert ismeretei szerint csak 10 eset
ben m aradt meg helyben az odavitt 
m agyar lakosság...

Hogy mi tö rtén t ezeken a telepeken 
1918 után? Mi történhetett? Ezt sem 
kellett ta lálgatn ia, tudni lehetett az 
újságokból és az áldozatok elbeszélé
seiből, hogy a m agyar állam  által fel
ajánlott földek jelentős részét kisajá
títta tta  a román impérium, és a saját 
telepeseit hozta melléjük, vagy a he
lyükbe!

Cifrábbnál cifrább történetei voltak 
a balfácán m agyar kormányzatról és 
az ostoba liberalizmusról.

Miféle ország volt ez, illetve ponto
sabban: az, amelyre olyan büszkék vol

Brassó mindig a B alkán bejárata 
volt -  kis tú lzással - ,  ha úgy tetszik: 
Isztam bul külvárosa, tehát egyben 
Kelet kapuja is. És ebben a Cenk a la t
ti városban im m ár hosszú generációk 
óta léteztek azok a klánok, amelyek 
csak az á ltaluk  ism ert titkos ösvénye
ken já r ta k  oda és vissza, vagy ide és 
át. P ár mérföldet jöttek-mentek, csak, 
hol dél, hol kelet felé. Rangrejtve élő 
románok, szászok, magyarok is voltak 
a hivatásos csempészek között, álca
ként tisztességesnek tetsző foglalko
zásokat űzve, de azért többnyire a ro
mánok ta rto ttá k  kézben a szálakat. 
Külön útja volt itt a sónak, külön a 
posztónak, a vas á rú n ak  vagy a láb
belinek, később a petróleum nak, és

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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tékesebb holmival is ta lán , szövettel, 
m ert mindig voltak olyan felkapott 
árucikkek, amelyeket kisebb és na
gyobb tételben érdemes áthurcolni az 
állam határokon. Sokszor a legképtele
nebb, s a legközismertebb dolgok lehet
nek az ilyen cikkek, m ert nem is tű n 
nek fel a norm ális embernek. Voltak 
olyan időszakok, amikor a közönséges 
varrótű  is komoly üzletet jelentett, ha 
valaki m egtalálta az alkalm as em
bert, aki ezresével, tízezresével ren
delte és fizette ki ezt a filléres holmit 
egy országhatár m ásik oldalán.

-  Női nu facem political! Suntem  oa- 
menii statu lui -  folyton ezt ismétel
gette Czárán, ha  egy társaságban vol
tak , és a kedvéért m agyarra váltotta 
a szót, vagy akkor is, ha  ő érkezett 
késve valahonnan, és váratlanul leült 
közéjük; pedig nem is ment neki ren
desen a m agyar beszéd.

Politikáról, hitvallásról, nemzeti 
m entalitásról ugyan nem beszélget
tek, de köztudott volt Czáránról, hogy 
az A stra rendezvényeit nagy rendsze
rességgel látogatja.

Soha nem tanu lta  meg igazán a h i
vatalos nyelvet. Folyton összegubanco
lódtak benne a nyelvtani szerkezetek. 
R áadásul a m ondatai gyakran tele vol
tak  német kifejezésekkel is -  főleg a 
katonai vagy a közigazgatási szakma 
zsargonja bukkant elő - ,  s a m agyar 
főnevekhez m intha románból kölcsön
zött volna végződéseket. Folyton e há
rom nyelvből rak ta  egymás mellé a 
szavakat, és úgy látszott, hogy ebben 
a magán-Bábelben a román volt az, 
amelyik a legkevésbé bizonyult a lkal
m asnak nála egy emelkedettebb tá r 
salgásra.

is csak nehezen, silabizálva és lassan 
tu d ta  olvasni. Bosszantotta, hogy a 
külföldi egyetem eket já r t  h íres ta n á 
rok és írók folyton azon m esterked
nek, hogy franciából, angolból, ritk án  
németből á tvett form ákat ültessenek 
be a szövegeikbe. Nem form áltak tü 
körszavakat a rom án megfelelőből, 
m int a m agyarok te tték  oly nagy lele
ménnyel és töretlen következetesség
gel, hanem  elég torz, fonetikus á tira t
ban erő lte tték  rá  az olvasóra a saját 
elképzeléseiket, mígnem az úribb be
szédben meghonosodtak valahogyan 

ezek a javaslatok, vagy a még 
otrombább formáik, és tovább
terjed tek  szép lassan  a köz
nyelv irányába is.

Em iatt az igazi urak , főleg a 
regátiak, eléggé furcsán és af- 
fektálva beszéltek, nyálköpő 
műbeszédükkel és franciás ak
centusukkal pedig egyszerűen 
étien és szomjan h a ltak  volna 
a saját népük körében, ha  vélet
lenül a rra  szorulnak, hogy hét
köznapi szerepekben kell mu
tatkozniuk, és közvetlenül kell 
érintkezniük az a lan t lévőkkel. 
De függetlenül ettől, mégiscsak 

jól működött az irodalmi és a köznyelv 
következetes megteremtése. Volt jövő
be vetett bizalom.

Még Czárán is tudta, hogy itt is és 
odaát is keményen dolgoznak ezen, il
letve nemcsak ezen, a teljes nemzet
építésen, és a következő generációnak 
m ár nem lesznek ilyen kifejezésbeli 
gondjai. Várni kell nyugodtan, és tu 
domásul venni, hogy az idő a javuk
ra  dolgozik! Nem kell erőltetni sem a 
német, sem a m agyar beszédet, m ert 
visszatér ide a K árpátok bércei közé a 
nemes latin  szó megint, és uralkodni 
fog az idők végezetéig, m ert ez a szü
lőhazája!

Volt egy történet, amelyet Járomi- 
Szabó nem tőle hallott, hanem  mások
tól, de tudta, hogy az éppen Szászváro
son esett meg pár évvel korábban, és 
-  sajnos -  igaz volt. Irtózatosan meg
növelte a helybeli románok önérzetét, 
hiszen lá th a tták  ebből, hogy mire ké
pes a liberális m agyar kormányzat.

folytatás a 9. oldalról
sok egyébnek, s ta lán  az aranynak 
és az ezüstnek mindvégig. Pénz volt 
a városban, amelynek birtoklása oly
kor fontosabb volt a fajtához tartozás
nál. A pénznek nem volt szaga, nem 
volt nemzeti identitása, de birtokolni 
a pénzt nagyobb öröm minden egyéb 
múlandó földi dolognál.

Sokat tudott erről a bántó h irtelen
séggel e ltűnt világról, de ekkortájt 
nem a tegnapokon való merengés fog
lalkoztatta. Inkább csak a tisz ttársa 
k a t és a hozzájuk tartozó eseményeket 
idézte vissza az emlékezete.

N i k o l a  f ő h a d n a g y ,  C z á r á n  
M á t é ,  P a s c u  C é z á r  -  i g e n ,  ó 'k  
h á r m a n  v o l t a k  a z o k ,  a k i k 
k e l  s o k  n a p p a l á t  é s  é j s z a k á j á t  
e g y ü t t  t ö l t ö t t e  e l ,  h i s z e n  a k k o 
r i b a n  m é g  n e m  v o l t  c s a l á d j a ,  s  
a  r o m á n a j k ú  k o l l é g á i  k ö z ü l  i s  
k e t t e n  m é g  n ő t l e n e k  v o l t a k .

C záránnak volt ugyan fele
sége, aki Szászvároson lakott, 
de csak nagyon ritk án  látogat
ta  meg a férjét, sátoros ünnepe
ken, ha az éppen nem tudott 
a rra  a pár napra hazamenni.

Czárán is együtt lumpolt velünk, 
ha éppen kedve volt, de azért m ár sok
kal óvatosabb duhaj volt, m ert irtóza
tosan spórolt.

Tudni vélte róla, hogy közben házat 
vásárolt, és valam i birtokot is melléje, 
szántót és erdőt, de azt m ár soha nem 
lehetett kiszedni belőle, hogy milyen 
az a ház, hány holdas a földje, m ert ál
landóan ködösített. Csak egy Dobray 
nevű bolond grófot és a Roth nevű zsi
dó cimboráját emlegette, akiknek a vá
sá r t köszönheti. Biztos, hogy Czárán 
komolyan harácsolt, és ta lán  valam i 
tilto tt holmi is megfordult időnként 
a kezében, m ert folyton küldözgetett 
haza a vasúton egy hatalm as hajólá
dát -  nagyjából kéthetes rendszeres
séggel - ,  amelyik arrafelé mindig sok
kal súlyosabb volt, m int akkor, ha 
otthonról küldték vissza. Azt magya
rázta, hogy u tál mosatni, s a szennye
sét u taztatja , m ert így olcsóbb, s ami 
lényegesebb ennél -  áradozott - ,  ha 
megkérdezték: -  Vine slana §i fuica!

Tényleg így volt, nemcsak ingeket 
és gatyákat, hanem  vastag tábla sza
lonnákat szedett elő a láda mélyéről, 
hatalm as flaska egyszer főzöttet, né
ha egész sonkát vagy oldalast is, de 
azért mégiscsak volt valam i titka, 
amelyet senkivel meg nem osztott vol
na. Ez biztos.

Dohánnyal is üzérkedhetett, vagy 
valam i fűszerrel, még ezeknél is ér

Nem a k a r ta  a népnyelvet használ
ni, m ert azt szégyellte. Az irodalm i 
nyelvet pedig -  a m aga művi kifejezé
seivel -  élettelennek és annyira  m es
terkéltnek, idegennek érezte, m int 
Óceánia lakói a kreolt, hogy inkább 
csak íro tt változatát viselte el, s azt

Egyik m árcius 15.-i ünnepség 
u tán , sötétedéskor, m ár az esti órák
ban, négy illető csendháborítást köve
te tt  el. Az tö rtén t, hogy am ikor men
tek  a kocsmából hazafelé, leverték, 
és a közeli árokba hajíto tták  a helyi 
m agyar iskola falán elhelyezett cí
m ert, majd ezek u tán  a De§teaptá-te
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rom áné... kezdetű irreden ta  dalt éne
kelve, kocsival végighajtato ttak  az a l
vó városon. Nyilvánvaló, hogy a helyi 
csendőrparancsnok, aki történetesen 
m aga is rom án volt, feljelentette és 
e lőállítta tta  m ind a négy polgárt. A 
vétkeseket an n ak  rendje és módja sze
rin t -  az ügyészségi vizsgálat u tán  
-  bíróság elé á llíto tták . A bíróság -  
még nem jogerős döntéssel -  csend- 
háborításért fejenként ötven korona 
bírság m egfizetésére ítélte őket, az
zal a kikötéssel, hogy amennyiben 
ezt nem teljesítik, tizennégy napos 
fegyházban letöltendő büntetés vár 
rájuk. Az é rin te ttek  megfellebbez
ték. Nyilván azért, m ert törvény-ad
ta  joguk volt hozzá. És volt egy ügy
védjük -  éppen zsidó aki anyagi 
és erkölcsi sikert rem élt az ügytől. A 
fellebbvitel során azonban a táblabí
róságon a  szász bíró súlyosbította az 
ítéletet, im m ár jogerősen, úgy, hogy 
ott m ár nem kap tak  harm inc nap ha
ladékot az ekkor hatvan-hatvan  koro
n á ra  növelt befizetési kötelezettség 
teljesítésére, vagy a fegyházbüntetés 
megkezdésére. Azonnal vá lasz tan i
uk  kellett. Az ítéletnek azonban volt 
még egy záradéka. H a a vádlottak 
ezt válla lták , akkor ennek a bün te
tésnek m ár m ásnap reggel nyolc óra
kor el kellett kezdődnie... Az Oszt
rák-M agyar M onarchiában rend volt, 
sem m it sem lehetett halogatni... Ez 
a záradék jelezte ugyan az igazi sú
lyosbítást, de ugyanakkor a törvény 
betűjének szigorú alkalm azása mel
lett, nagy kegyesen, adott egy sokkal 
emberségesebb lehetőséget is: a bün
te té st közhasznú m unkával is meg le
h e te tt váltani. Kijelölték az 
alsórápolti görögkeleti tem p
lomot, amelynek éppen akkor 
zajlott az á ta lak ítása . Valami 
okból kifolyólag mind a négy 
elítélt ezt a bün te tést válasz
to tta , holott olyan vagyonnal 
rendelkeztek m indannyian, 
hogy gond nélkül, bárm ikor 
ki tu d ták  volna fizetni a b ír
ságot. így m ásnap reggel h a t 
órakor két csendőr-közlegény 
jelent meg a delikvensek la
kásán  -  véletlenül m ind a ket
tő  m agyar volt - ,  előállították 
a négy em bert, és kezdetét 
vette a végrehajtás. Az egyik férfiú 
azonban hatóságilag  tu d ta  igazolni, 
hogy köszvényes lába m iatt nem ké
pes azt az öt kilom étert gyalogosan

Simó M árton: 1963-ban született 
Urikányban. Vállalkozó, az Erdélyi 
(könyv) Műhely szerkesztője. Legutóbbi 
kötete: Bozgor (2004).

m egtenni. Ekkor lehetőséget k é rt és 
kapott a rra , hogy saját fogattal köze
lítse meg a közm unka helyszínét.

így tö rtén h e te tt meg, hogy az el
íté ltek  két gyalogos csendőr k íséreté
ben kiszekereztek a rápolti tisztelen- 
dőhöz, aki bőséges reggelivel fogadta 
a rom án nem zeti eszme szenvedő és 
m egalázott bajnokait... Két hétig ta r 
to tt ez az ócska paródia. Egyébként 
m indenről bőségesen beszámolt a he
lyi sajtó is... Reggel és este díszkísé- 
retes végigvonulás a városon -  nyil
ván a helyiek legnagyobb örömére - ,  
napközben pedig élénk eszmecsere a 
pópával és a helyi bíróval. Némi ir re 
denta szakirodalom  tanulm ányozá
sával, a fényesnek látszó jövő tervez- 
getésével és hasonló, fájdalm asan 
nehéz cselekvésekkel voltak kénytele
nek agyonütni az időt. Az volt a baj, 
hogy dolgozniuk sem kellett igazán. 
Igazi elfoglaltság híján, csak téblá- 
boltak a templom körül, m ert a szász 
pallér barcasági csángókat hozott 
m aga mellé, hogy segítsenek neki a 
mocskos m unkákban, például a góti
kus ócskaságok bevakolásában, s a 
C urtea  de Arge§ről való anyaországi 
festőnek is saját inasa  volt, aki m in
den festéket és ecsetet felhordott ne
ki az állványzatra... Az elítélt a tyafi
ak aztán  szép fokozatosan m égiscsak 
beletörődtek a sorsukba, és viselték 
a m egpróbáltatásokat. A végén m ár 
nagyon elégedettek voltak m inden
nel, s még külön adom ányt te ttek  az 
egyházközség javára  — befizettek öt
száz koronát - ,  és mind a négyen mi

sét rendeltek szenvedéseik emlékére 
és a rom ánság felemelkedése javára. 
Egyébként a k ihalt reform átus gyüle
kezet templomát a m agyar állam tól 
kérte  és kap ta  meg ajándékul az a 
gyülekezet, s ily módon, komoly helyi 
adományokból, meg némi anyaorszá
gi segítséggel, sikerü lt á ta lak ítan i és 
m egm enteni az enyészettől. Végül is: 
mindegy, hogy milyen nyelven és m i

lyen vallású  gyülekezet révén h a lla t
szik az ima, m ert odafent az égben 
úgyis m inden szó m eghallgattatik . 
Hiszen az Ú rnak  egyform án kedves 
m inden földi teremtmény!

Hogyne le ttek  volna m agabizto
sak  és büszkék ezek az erdélyi rom á
nok!

Ilyen, és ehhez hasonló tö rtén e 
tek  százai ke ring tek  a lakosság köré
ben. Nagy részük  igaznak bizonyult, 
sőt a valóság arca mögött is zajlot
ta k  események. Nem látható , de ké
sőbbi következm ényeket érlelő t i t 
kok lapu ltak  m inden kapavágásban, 
m inden fejszevillanásban, m inden 
árm ányban, m inden fohászban, és 
a k á r m inden károm kodásban is.

Nem kellett különösebben u tán a
járn i, és egyáltalán nem kellett t i t 
kosszolgálati m unkát folytatni akkor 
sem, ha  meg a k a r t győződni az ember 
arról, hogy a k. und k. minden nagy
képűsége és birodalmi ambíciói ellené
re, önmagát bomlasztja ezekben a bé
keévekben.

M ár odabent, az akkori jelen k e t
recében lá tszo tt a trag ik u s  végkifej
let.

Az pedig m ás lap ra  ta rtoz ik , hogy 
m indezt sokan nem voltak képesek 
vagy nem is a k a r tá k  tudom ásul ven
ni.

A m egsebzett jövő irá n ti felelős
séget senki nem érzi akkor, am ikor 
még tehetne ellene, am ikor m egvál
to z ta th a tn á , s nem gondol a r ra  sem, 
hogy a kényelemből elkövetett bű
nök nélkül az eljövendő időben nem 

kellene majd később eleve el- 
rendeltnek éreznie a vereséget 
és a  szenvedést.

Az irredentizm us m űködési 
szabályait ebből a múltból, a 
pusztu lás t megelőző fél évszá
zados ragyogásból kellene meg
tan u ln i és lefordítani. A forrás: 
a m ásik  oldal. így lá tta . így 
gondolta. És nyilvánvaló volt, 
hogy a tö rtén e t helyszínén és 
a m aradék országban egyszer
re, párhuzam osan, szem tele
nül és hangosan  kell vállaln i. 

Á télni, értelm ezni és felvállalni. K á
véházi m agyarkodással, odak in t a 
rosszul term ő és rablótörvényektől 
sú jto tt földeken, a politika zöld asz
ta la in á l és a tudom ány csendes biro
dalm ában. Egyszerre és m indenütt. 
H arsányan , hangosan, túlzó követe
lésekkel, hogy b á r a m inim um  telje
süljön.
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BOGYA BÍBORKA

B erlinvarázs
Jó egybeírni a szavakat, olyan ér

dekes hatásuk van. Berlinév. Egy
szerre hely- és időhatározó. (Már
mint nem nyelvtanilag, mert abból a 
szempontból állítmány. Vagy alany?) 
Főleg címnek jó. Megkímél a cím 
alapján történő (esetleg téves) értel
mezések súlyától. Meghagyja az ol
vasót látszólagos befolyásolatlansá- 
gában. (Mintha a Berlin és az év, a 
szerző neve meg a könyv egész ki
nézete nem befolyásolna így is elég
gé, hiszen meggyőzött, hogy megve
gyük a könyvet.) így tiszta lappal 
kezdhetjük az olvasást.

Nehéz újat mondani egy nagyvá
rosról, történeteket mesélni az unal- 
masság veszélye nélkül. Az ember
ben óhatatlanul felvetül a kérdés: 
mit mondjunk el, mit ne. Óhatatla
nul hasonlítgatni kezd1: milyen ott
hon, milyen itt(hon?). Berlinnek 
vannak olyan történetei, amelyek 
sztereotípiákat fejeznek ki, mint 
ahogy néha magyarországi utunk so
rán megesett, mindenki által ismert 
szüzsét tartalm azó történeteinket 
szoktuk mesélni („megkérdezték: és 
otthon magyarul beszéltek?” stb.). 
Vagy talán  annyi mindent mesélnek 
Berlinről (is), hogy nincs egy kanoni
zált történetváltozat?

Láng Zsolt felhagy a szimbólu
mok értelmezésével, saját szavaival: 
Hogy mit jelképez? Nem tudom (Med
vék), habár egy világvárosban a szte
reotípiák a megélhetést segítik elő 
(nem lehet mindenkit megismerni, 
ezért a konkrét alapján következte
tünk az elvontra, osztályokat, ska
tulyákat hozunk létre). Sőt, meg
próbál leépíteni a sztereotípiákból, 
dekonstruálni őket, így jelenik meg 
a prostituált, aki a Sorbonne-on 
végzett, a diplomata, aki nem akar 
nagykövet lenni, a Böse Hexe, aki le- 
buktatás helyett az öreg nénikének 
adja a megdézsmált szőlőt stb.

Tudatos előítélet-elleni hadjárat
ról van szó, vagy csak a kíváncsi
ság vezeti rá, hogy mindennek a vé
gére járjon? Egyik elbeszélésében ki 
is jelenti: Csak a kíváncsiság. Megszé
dülök, s máris szóra nyílik a szám. 
(Szoknya a divat?) Arrébb meg: Rég
óta tervezem, hogy fuldokolni kez
dek. (Az uszoda szelleme) Ahogy A 
szomszéd nőben is az ismeretlen va
rázsa, a megismerés utáni vágyako
zás jelenik meg, úgy itt is kiapadha
tatlan  tudásvágy, megismerésvágy,

talán kalandvágy (nem A szomszéd 
nős értelembe vett kalandé) hajtja 
az elbeszélőt előre. S ami a „tudósí
tások” tartalm ánál is többet ér, az 
a gondolatébresztő asszociáció. így 
jutunk el a kirakatoktól Kelet- és 
Nyugat-Németországig (és implicit 
Román- és Magyar-Erdélyig), a zápor
tól Rilke egy Kosztolányi által for
dított versrészletéig, a temetőtől az 
Edenig (és itt nem a konvencionális 
asszociáció alapján) stb.

Ha külföldön vagyunk, talán az el
ső, ami idegennek tűnik, az a nyelv. 
Ezért a saját nyelvünk automatizmu
sa is átalakul, tudatosul, újra szem
besülünk a nyelvi sokszínűséggel, a 
mássággal. EÍlenvetésként mondhat
nánk, hogy ez nem újdonság egy ki
sebbségi helyzetben élő írónak, a 
Berlinév ben azonban szó sem esik ki
sebbségi helyzetről. Annál inkább a 
nyelvről. Az idegen és anyanyelvről. 
Vannak német kifejezések (általá
ban lefordítva), egy német versrész
let, és még arra  is találunk példát, 
hogy egy külföldiek által beszélt, 
helytelenül alkalmazott nyelvtani 
szabályok m iatt alig érthető és min
denképp nagyon komikus német szö
veg hogyan hangzana magyarul.

A nyelv azonban nemcsak az elbe
szélő némettudásának fitogtatására 
van jelen. Tanúi lehetünk a másnyel
vűség hátrányának (Eső), a különbö
ző nyelvek összekapcsoló erejének 
(amikor finn és magyar szavakat 
mondogatnak egymásnak finn ba
rátjukkal, Suvival), sőt az ismeret
len nyelvnek is lehet kommunikáci
ós funkciója, ahogy az a német nő 
reakciójából kitűnik a Rilke Kosz- 
tolányi-fordításának hatására. Ta
lálkozunk a nyelv és a gondolkodás 
kapcsolatával és ennek német és ma
gyar analógiájával, jelen van egy kis 
Esti Kornél-szerű dicsérete a ma
gyar nyelvnek, érdekes módon egy 
hindu lány szájából, egy kis jelkép
értelmezés.

A nyelv ugyanakkor teremtő erő
vel is bír. Hol lehet ezt jobban illuszt
rálni, ha nem egy elbeszélésben? Az 
Április 13. című elbeszélés bővelke
dik önreflexív kijelentésekben. Ilyen 
például a Tősgyökeres az, aki ingujj
ra vetkőzik februárban -  ilyen megha
tározásokból oldalanként egy is elég, 
vagy a nyelvkönyvek mondatait idé
ző beszélgetés, ami később is meg
jelenik stiláris elemként (A Szovjet 
Gyerek)2. De a lényeges kifejezés 
akkor összpontosul, mikor az elbe
szélés időpontja megegyezik a törté
nés időpontjával, s az író úgy próbál
ja meg késleltetni a nap végét, hogy

hosszabbítja az elbeszélést. Mintha 
senki sem akarná, hogy véget érjen ez 
a nap. Pedig vége. Mikor ezt a monda
tot leírom, már jóval elmúlt éjfél. Hol
nap van. Ebben a helyzetben a nyelv 
által jön létre annak az abszurdi
tásnak a megdöntése, amely a nyel
vi kategóriák mint gondolati kategó
riák használatában nyilvánul meg. 
Hiszen a holnap valóságosan nem 
létezik, csak nyelvileg lehet róla be
szélni, valóságos kategóriát nem ta 
kar. Nem olyan, mint a hétfő, amiről 
akkor is lehet beszélni, ha ma van, 
de akkor is, ha ma kedd van, holott 
lényegében nem rendelkezik megkü
lönböztető jegyekkel. A holnap sem 
rendelkezik megkülönböztető j egy ék
kel, sose konkrét, ugyanakkor em
beri mivoltunkhoz sokkal inkább 
hozzátartozik a használata és nél
külözhetetlensége, mint a hétfőé. A 
paradoxon ott van, hogy sose mond
hatjuk, hogy ma holnap van. Pedig 
Láng épp ezt teszi. És ezzel mutat 
rá paradoxon voltára. Mintha ezt sej
tetné: azt mondani, hogy ma holnap 
van, épp annyira értelmetlen, mint 
azt hinni, hogy egy csodálatos nap 
véget érhet csak annyival, hogy al
szunk rá egyet. Hiszen érzéseink 
benyomásaink alapján alakulnak 
ki, azok meg eleve a múltban történ
nek, emlékek, így hát szinte mind
egy, hogy egy óra vagy huszonnégy 
telt el azóta.

A nyelv nemcsak jelenlétével, az 
önreflexióval hívja fel magára a fi
gyelmet, értelme lehet a hiányának 
is. A kapuban álló prostituált fő jel
lemvonása a képszerűsége, élő cé
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gér, tehát nincs szüksége a hangját 
hallatni. Némaságával azonban kihí
vóvá válik, másságát, ugyanakkor 
alárendelt szerepét is kimutatja. Né
masága által lesz érdekes, ahogy a 
nagylábú nő  is néma mosolyától vá
lik felejthetetlenné. De míg ez utób
bi csak egyszeri találkozás alkal
mával vésődik be az emlékezetbe, 
a néger nő gyakori látása nem hagy
ja  nyugodni a fantáziát. Ezért szinte 
várjuk a pár oldallal később követke
ző „interjút”, ahol végre megszólal
tatható a néma lány. Azzal, hogy be
szél, lebontja másságának falait, s 
szavai is inkább a mindennapi embe
rekhez hasonlítják, mint valaki kü
lönlegeshez. A néma és alárendelt 
szerep azonban így nem tekinthető 
analógiának, ezért nem a néma ka
puban álló lány szólal meg, hanem 
a nővére.

Forgách András3 még komplexebb 
kapcsolatokat is felfedezett az elbe
szélések egymással társalkodó, egy
másra előre- és visszautaló renge
tegében, valamint az architektúra 
kifejezés valódi Láng-féle értelmére 
is rájött. Érdekes, de nyitottan ha
gyott értelmezése az első történet 
színpad-metaforáját érinti, amely el
beszélés ugyan Az első címmel ren
delkezik, sorrendben is megfelel cí
mének, de már az első mondatból 
rájövünk, hogy megírásának krono
lógiáját tekintve inkább az utolsó
nak kellene lennie. írói bravúrnak 
sem utolsó ilyen egységet létrehoz
ni, ami szinte ciklikussá teszi a mű
vet, a (hon)vágy örök aktualitására 
is utalván. Stílusában azonban sem
mi sem utal arra, hogy utólag lett 
volna beillesztve, sem nem nosztalgi
kus, sem nem erősen felhívó jellegű. 
Egyetlen vonásból esetleg következ
tethetünk utólagosságára, az utolsó 
sorokban megjelenő előreutalásból: 
Amit meg lehet csinálni, annak csak 
akkor van értelme, ha jó is. [...] Ez 
volt az első tanulság Berlinben.

A színpad-metafora egy második 
szintet nyit meg a „regényben”, egy
fajta szimbolikus mélységet adván 
a látszólag véletlenszerű kiválasz
tás alapján megjelenő történetek
nek. Érdekes összevetni az otthon 
és a közterületeken végbemenő ese
mények arányát: ha a párbeszédes 
interjúszövegeket kihagyjuk, ak
kor egyetlen egy esetben nevezhet
jük meg az elbeszélés színterének 
az otthont, a lakást (Alkony). Ez per
sze nem különös egy olyan műben, 
amelynek még a címében is Berlin 
szerepel. Ami említésre méltó, az az 
a megváltozott magatartásforma, 
amely az embereket általában jel

lemzi közhelyeken túl (és idegenek
kel kapcsolatban). Ilyenformán mi 
Berlinről nemhogy csak a „kis törté
neteket”, a mások által nem ugyan
így megtapasztalható eseményeket4 
tudjuk meg, de soha nem ismerhet
jük meg igazi intimitásukban őket, 
mert mindig csak a közterületeken 
találkozunk velük (kivétel az Ah, 
so! című elbeszélés, amelyik egy né
met család otthonában zajlik). Erre 
utal a színpad-metafora.

Érdekes lenne statisztikai összeg
zést vetni, hány és milyenféle köz
terület jelenik meg a szövegben 
(múzeumok, hangversenytermek, ál
lomások, utcák, parkok, játszóterek 
stb.). Figyelemre méltó, az a sok ut
cai rendezvény, tüntetés, menet, pa
rádé jelenléte a műben, ami szá
munkra azért is furcsának tűnhet, 
mert Romániában nincs ekkora ha
gyománya a nagy utcai rendezvé
nyeknek. A karnevál (Christopher’s 
Street Day, Karneval der Kulturen, 
Love Parade) önmagában is elemzés
re érdemes téma, a mindennapitól va
ló eltérésében, az emberek személyi
ségében végbemenő változásokban. 
Az identitás elrejtése vagy kamuflá- 
zsa egyfajta titokzatosságot von ma
ga után, ami azonban nem nyilvánul 
meg feltűnően az egyének esetében, 
mert a csoport az egyedüli, ami meg
nyilvánulhat. Beletartozni egy cso
portba, levetkőzni az egyéni tulajdon
ságokat, boldogító tudat lehet. Erre 
jön rá a Karneval der Kulturen fősze
replője táncmutatványának szemlé
lése közben a narrátor, valamint az 
utolsó elbeszélésben (Nincs határ. Is- 
tenveled és istenhozott. Egy a világ. 
Csakis egy.), ahol újra megjelenik a 
színész terminológia, most viszont 
dráma és színház formájában.

Berlinben élni olyan volt, mint egy 
álom, Berlin varázsa a mitizáláson

Vass Tam ás tusrajza

(Zenei élmény, Felhők, Karácsony, 
Berlin fölött az ég stb.) kívül a min
dennapi események szemlélésében 
és szemléletessé tételében valósul 
meg. Az egész könyv retorikájából ki- 
érzik a határtalan  csodálat, szeretet 
a város iránt, a város lakosai, épüle
tei, eseményei iránt. Minden szép, 
ami Berlinben történik, még ha ez 
azt is jelenti, hogy otthonos. Már az 
első elbeszélés kiemeli ezt a kifeje
zést (Hirtelen mellbevágott, most is 
érzem az ütés bizsergető kéjét, mell
bevágott, hogy ez mennyire otthonos 
hely, te jó ég, mennyire jól érzem ma
gam.), s a továbbiakban mindvégig 
találkozunk vele vagy összehason
lítás esetén (ahol legtöbbször a ber
lini kerül fölénybe), vagy csak úgy 
magában, olyan helyzetet, érzést je
lentvén, ami már otthon sincs meg 
(Kerítés).

Egyszer azonban minden évnek 
vége, s a csodálatos berlini élmé
nyekből is emlék lesz. Olvasóként 
nem feltétlenül kellene értenünk a 
nosztalgiát {De tudom, majd ami
kor otthon ülök, és ezeket a sorokat ol
vasom, a szerelem fájó sóvárgásával 
gondolok napjaimra.), hiszen nem 
mindenkinek vannak hasonló emlé
kei Berlinnel kapcsolatban, mégis 
akaratlanul is együttérzünk a nar
rátorral, a szerzővel, aki olyan elra
gadó helyeket hagyott ott, amelyek
nek még a leírása is vágyakozást és 
(hon-, vagyis oda)vágyat kelt. Vagy 
a képlet sokkal egyszerűbb lenne? 
A kötet hátsó borítóján jelenik meg 
az idézet: Néha azt gondolom, maga
mat kellene a lámpaoszlophoz láncol
nom, nem a biciklimet. Aztán elveszí
teni a kulcsot.

Talán a mű az a bizonyos kulcs 
nélküli lakat, ami minket is odalán
col Berlinhez?
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LÁSZLÓFFY CSABA

Az áldozat
(folytatás előző számunkból)

*
A fényt visszaverő dolgok nem egy

szerűen azzal gyakorolnak hatást 
valakire, mert ott vannak, hanem 
funkciójuktól függetlenül érzéki be
nyomást is tesznek ránk azáltal, hogy 
mozgalmasabbá, érzékletesebbé, oly
kor ellentmondásossá változtatják a 
végtelenből kiszakított puszta teret. 
Avagy a térbe képzelt végtelent!

Legmagasabb rendű és feltétlen va
lóságként a tiszta, végtelen teret kon- 
cipiáljuk (Oswald Spenler: A Nyugat 
alkonya); s mint ahogyan a kultúra 
történelmit jelentő egységében az égi 
üdvözülés kultuszát kifejező gótika 
nem áll ellentétben a reneszánsz szán
dékával, éppúgy: egy koncentrikus 
krónika (családi emlékezés) esélyeit 
tekintve a klasszikus (történelmi) ta
golással nem tudván mit kezdeni — mi
ért ne férhetne meg együtt az éber lét 
nyers szükségszerűsége a tudatalatti
ból fölsejlő érzéki alakzatokkal?

A nyirkos szürkületben -  ha a hit 
nem is, a sírógörcs segít. Mert minden 
elveszett. Mert minden azért mégsem 
veszett el. A tűbe a cérnát még hagy- 
ján...

Anyám belém karol: „Ki fogja meg
etetni a nyulakat, ha nem vagy itt
hon?” Ugyanaz az érzés kerít hatal
mába, mint Robinsont. Ha ő is elmegy, 
hűlt hely ez, ahová megtérek.

Ami a fényképalbum fedele alá csu
kódott.

Kimerevített arcok. De hová lett a 
forróságtól égő bőr? A nedves haj, a 
szakáll?

Csak az illúziót romboló szavak, s 
az illúziókat gyártó pótszerek.

Hányféle a magány? (Egyszer jól be
szívtam, mesélem Petrának, s addig 
értekeztem a kerti harmatról, míg 
egy férfiasságomra kíváncsi, kifestett 
némber, elunva magát, faképnél nem 
hagyott, előbb azonban ocsmánynak 
nevezett. Végül a verandán ébredtem 
fel pokróccal betakarva. Kisfiúként.)

„Miért akar megszökni?!”
Szigorú hang, a szomszéd nénié; 

majdnem harminc éve ismer, de ami
kor valamiért neheztel, magáz. Ő vi
gyázott rám rövidnadrágos korom
ban. Akkoriban még nem volt divat 
vagy „életforma” a szökés.

Egerészölyv a kaszáló felett. Vég 
nélküli várakozások. Anyám az iro
da rabja. Apám többnapos terepútjai! 
Csak most értem meg igazán a kiszá
míthatatlan (s itthon elhallgatott) koc
kázatokat. Egyik, a szokványostól el

ütő úti beszámolójának a lapszélére 
ráfirkantotta: „Ekkor is követtek.” A 
négybe hajtott s alaposan összegyűrt 
(„elviselt”), rossz minőségű sárga papí
ron, mely beitta a tintát, ez olvasható:

Brassó, buszmegálló.
A Mogyorós vendéglő előtt, bent 

száztíz-százhúsz ember tolong, korsó 
sörökkel egyensúlyozva, lökdösődve, 
elszántan vagy elkenődve, egymás 
karjába, vállába, derekába kapaszkod
va, a kőpárkányokat használva ülő
kének, asztalnak -  mohón, dacosan, 
kimerültén, kábult, ostoba, idióta vi- 
gyorral, keserűen, kókadt szempillá
val, fővel: a kalap, a simlisapka alatt 
-  isszák a sört. Bent a vendéglőasztal
nál étel helyett is csak sör. Egy ősz 
kefefrizurás, piros inges alak gyors 
ritmusú népzenére rángatózik, vele 
szemben ülő társa szelíd korholással, 
nem veszítve el türelmét, tenyerével 
igyekszik megtartani a rá-ráboruló 
ivócimborát.

A szomszédos élelmiszerbolt lakat
tal bezárt ajtaján tábla: „Törvényes 
szabadságon vagyok.” Bent sápadt- 
zöld paradicsompaprika- és céklakon- 
zervek sorakoznak s elvétve egy-egy 
üveges paszulykonzerv, csomagolt 
keksz meg mustár a fagyasztó rész 
üvege alatt.

A buszmegálló úttest felőli oldalán 
egy öreg cigányné, terebélyes alfelét 
mutogatja, amint -  nekünk háttal -  a 
csepegő csatorna szája fölé hajol, hogy 
a hirtelen jött felhőszakadás után a 
visszamaradt égi áldásban megmos
sa áfonyától vagy csak a tartós mo
csoktól lilás, kéklő foltokkal tarkított 
tenyerét. Vaskos lábszárán, hurkás 
combján irtózatos visszerek szalad
nak keresztül-kasul, mint vasúti góc
pontokba az évszázados, megrongáló
dott sínek.

Miközben egy „sebzett bőrű” osz
lop tövében jegyezgetek (megpróbálva

kibetűzni a belevésett Roky-Miha- 
Karate stb. „szórványemlékeket”), egy 
talpig szürke, sima képű egyén előbb 
mögém somfordái, majd elszánja ma
gát, elém lép, hogy megérdeklődje tő
lem egy általam ismeretlen helységbe 
tartó autóbusz indulásának idejét. El
utasító, szórakozott válaszom nem te
szi bátortalanná, rám kérdez -  most 
már konkrétan, éber tekintettel, hogy 
hová való vagyok, mert nem románul 
írok. Netán külföldről érkeztem? És 
messzire utazom? (Már csak az van 
hátra, hogy: kivel?)

Eszembe jut a kézdivásárhelyi állo
másban hasonlóképpen érdeklődő mi- 
licista. Akkor történetesen olvastam; 
ezúttal állva írok, lehet, meglepő em
beri megnyilvánulások, ha nem egye
nesen gyanút keltők? Lakonikusan 
közlöm a felajzott képzeletű vagy csak 
rutinmunkáját végző civillel, hogy: 
„Én is.” „Hogyan?...” -  motyogja zavar
tan. „Én is szolgálatban vagyok.”

Olyan bambán tekint rám, hogy vé
tek lenne még rákacsintani is. Néz
zük egymást szótlanul, ő a tüdő- 
(vagy mályva?)-színű, a megkezdett 
egyenveknitől és befejezett kéziratcso
mótól dagadozó irattáskámra sandít 
kíváncsian, végül nyel egyet s kelletle
nül továbbáll.

Kettőnk közül vajon ki volt a 
türelmetlenebb?...”

Később egyszer -  disznóölés napján 
együtt mentünk mészárosért -  szóba 
hoztam apám előtt vidéki útjait. „Való
jában értelmetlen időtöltés -  mondta. 
— Ráadásul az ember némelykor hóhé
rainak kedveskedik.” „Csaló vagy!” -  
szaladt ki a számon. „Én?!” -  torpant 
meg apám, majd egy fatörzsnek tá
maszkodva sokáig bámult egy kopár 
falat. „Igen -  suttogta, s torkomban 
nőni kezdett egy galuska. -  Hagyom, 
hogy megalázzanak... s nem kiabálok 
segítségért.”

Ahogy most visszanézek magunk
ra, borongó eget látok; Brueghel Feb
ruárját juttatja eszembe.

Ártatlanság kora! Mielőtt begerjed
nék, emlékeim képtelenebb részét tűz
be vetem. Környezetem különben is 
prózai, anyagias. Az emberek, amíg 
a pillanat foglyai, röhögnivalón szno
bok. S amennyivel ridegebbek lettek, 
annyival elegánsabbak.

Egy beragasztott, majd kitépett 
fénykép: szakadt sarka emlékeztet 
csak rá az albumban. A család nem 
beszélt a szégyenről. Nem engem tet
tek felelőssé azokért a hónapokért.

Mikor beállított hozzánk egy kopott 
fényű, fagyos reggelen, én először a fel
tekert gyékényszőnyeget vettem szem
ügyre a hóna alatt, s lábán a nagy 
férfi-kalucsnit. Anyám unokatestvé
rének volt a felesége vagy az élettár
sa. Miután férjét letartóztatták, a bel
ügyi emberek addig zaklatták, amíg
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egy nap bezárta  lakásukat, és elmene
kült a faluból.

A szüleim sugdolózva beszéltek.
„A szomszédai a faluban bezárkóz

tak, féltek ta rta n i vele a kapcsolatot” 
-  igazította meg a gázrezsó rózsáját a 
teafőző a la tt anyám.

„Már az átlagem berek is veszélyt 
jelentenek a rendszernek” -  jegyezte 
meg karikás szemmel apám.

V asárnap volt. Az utca végén lakó 
rendőrtiszt a kertjükben sörétes pus
kával csókákra lődözött.

A cukrot kavargattam  buzgón a 
csészémben. „Honnan jött?” -  kérdez
tem.

„Messziről” -  mondta anyám.
„Valamikor já rtam  a rra  -  vette át a 

szót apám. Tudtam , hogy most mesél
ni fog. -  A Gyimes völgyén lefele ha
ladva... még m egvannak a régi h a tá r 
nyomai a düledező vámépületeken. 
Ha elhagytad a fenyőket, óriási nyár
fák teszik festőivé a tájat. Olyan feltű
nően lapos hasú  és kiálló oldalbordá- 
jú, szürke teheneket csak ott láttam . 
A házak  egytől egyig kerítés nélkül 
állnak.”

„Az u ra  a legjobb táncos volt a kör
nyéken” -  kottyantotta közbe még 
anyám.

„A ta tá r  valam ikor felégetett fal
vakat hagyott h á tra  ott -  folytatta 
apám, s cukor nélkül kortyolni kezd
te teáját, nyelve hegyével ide-oda tol
va a csészéjébe tévedt s a szája szélére 
ragadt teafüvet. -  De h á t azóta sok év
század eltelt...”

Valahogy m esterkéltnek tű n t a 
hangjuk, m ár akkor úgy éreztem, 
hogy többet elhallgatnak, m int 
am ennyit kimondanak.

H arisnyát, könnyű városi cipőt vet
tek  a szegény rokonnak, s Rebi kez
dett nőiessé válni. A lépcsőn ültem, 
könyvvel, Verne S á n d o r  M á ty á s á v a l  
a térdemen. Éppen Raguzában, a

törölte dzsemes ujjait. Nem létezett 
akkor számomra lehetetlen, a serdü
lőkor varázsának  még a szégyenér
zetemet is sikerült elaltatnia. Rebi 
szaporán szedte a hecsedli bogyót, 
s nem felejtette el nekem megsúg
ni, hogy m iként nevezik népiesen. A 
g y a k o r s z i t á t kereste, ha  a kam rában 
időzött; „a szöszt, ami a gyér léhelből 
kihull, meg kell gerebelni”, hangzott 
kism am ás okítása. Máskor megfog
ta  a kezemet, hogy gyerünk: „viszink 
kiszelléztetni lepedét”! Én ilyenkor 
kinevettem. Összevesztünk egy-egy 
szón, semmiségen, hogy édesebb le
gyen a kibékülés.

Nehezen tud ta  elmondani, hogy 
min ment keresztül. Amikor a férjét 
bántalm azták  és elvitték, félelmében 
sokáig nem nyitott ajtót senkinek, 
csak ült a tűznél, s körmeivel felka
parta  és tönkretette  egy nádszék k a r
fáját. Apám így fogalmazott egyszer: 
a  l é t  m e d r é b e n  t u d a t l a n  h o r d a lé k  — 
nemcsak am it összezagyvál, de am it 
m agába fojt, az is... G yakran ült ki a 
Rebi szemébe a riadtság, érdekes mó
don, én szentül hittem , hogy ha ott let
tem volna vele a magányos házban, 
nem érzett volna félelmet, iszonyt, 
„nem igaz, hogy kifakult s k iü rü lt kö
rülötted a világ!” -  mondtam neki csö
könyösen.

Egy nap fogta magát, és cókmókjá- 
val felült a vonatra azzal az ürüggyel, 
hogy megkeresi a rokonságot. Cinko
sává váltam  a reményben, vagy an 
nak kijátszásában: a túlélésben.

Mit tudom én már, hogy hónapokig 
vagy csak napokig ta r to tt az egész bol
dogság, am it vele megéltem?! Csak az 
olyan pillanatokra emlékszem, m int 
amikor fellopakodtam u tána  a padlás
ra. A denevérszárny érdes érintése... 
a szakadozott szalm akalap imbolygó 
árnyékában egy könnyes arcot látok 
magam előtt, s az ujjatlan, színes k a r
tonruha hónaljkivágásában sötétlő 
szőrpamacsot.

H araggal váltunk el egymástól ak
kor is. Szemének kéküveggolyót u tán 
zó szivárványhártyája elhomályosult, 
zavaros indulat zúdult rám , m int p a r
tot kikezdő áradás, de a kiáltások 
nem ju to ttak  el bűntudatomig... So
káig csak sejtelmem volt arról, hogy 
gyermeket vár.

„Mindig szükség van bűnbakok
ra!” — dohogott apám. Figyelmeztette 
Rebit, hogy vannak, akiknek minde
nüket elrekvirálták, neki viszonylag 
szerencséje van. És Rebi, a hívatlan 
vendég, hálás mosolyt erőltetve az a r 
cára, kilibbent a fényre, s a langyos 
esőben ernyedten lebegett, ak ár egy 
tavirózsa.

Mind gyakrabban vett erőt ra jta  az 
álmosság, és m egnőtt az étvágya. „A 
nagy hasával m indent megkíván” -  so
pánkodott anyám  a há ta  mögött. Mi
kor a sok alm ás- és a meggyes-rétes 
kikívánkozott Rebiből, s m ár hallot
tam  a nyers u tasítást, hogy: „Na, ha
m ar a felmosórongyot!” az én gyom
rom is görcsbe rándult. Nem tudtam , 
kit sajnáljak. A szükség, m int az üres
ségre lecsapni kész héja, felprédálja a 
m aradék méltóságot. Rebi dacosan né
zett a ragadozó m adár árnyéka után; 
nem sírt, nem hisztériázott.

Gyöngyözött bőrén a víz -  a korom
sötétségben is láttam . Felkínálkozásá- 
ban nem volt semmi m esterkélt csábí
tás.

» » >  folytatás a 16. oldalon
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dalm át tengerparton kalandoztam , 
az érett férfi helyzetébe képzeltem 
magam, aki csendben hallgatta  a 
canzonettát, „de nem nagyon hato tt 
rá  a költői csábítás”.

H o g y h a  r e s z k e te g  d a l a  
f e lc s e n d ü l  s z é p  Z in g e r n a k ,  
j ó l  ü g y e lj, m e r t  á l t a la  
v a r á z s  e j t  r a b u l. ..
(-  Látom, még most is tudod -  ne

vet Petra, mikor mesélem.)
„Nem jössz csipkebogyót szedni?” -  

szólt hozzám a hátam  mögül egy kelle
mes hang. A Rebi arca is szelíd kérle- 
lés volt.

A sok vézna, vérszegény, sápatag 
városi leányzó u tán  ő volt az első, 
ak it mindenhol form ásnak találtam . 
„Még a hasa  is gömbölyödik” -  jegyez
te meg, inkább aggódva, m int rossz
m ájban anyám. Hiába is m utatták  
volna nekem akkor letöredezett kör
meit, tömpe ujjait, domborodó hasát, 
úgyse lá ttam  rajta  semmi fogyatékos
ságot. Számomra a két lábon járó szel
lő és napsütés volt. Hogyan is mond
ja  Goethe Opheliáról? „Egész lénye 
lebeg az édes, érett szenvedélyben?” 
Mit szám ított nekem, ha mondjuk 
nagy ijedtségében, hogy lerázza m a
gáról a darazsakat, kötényruhájába



HELIKON

» » >  folytatás a 15. oldalról
Korhadó pádon, az ázott föld illatát 

beszíva, csapongva magasba, mélybe, 
mint a részegek! De soha önelégült vi- 
gyorral a számon. (Amikor egyszer, 
jóval később, Georgina csak úgy el
ejtette előttem „a nagy, fantasztikus 
igazságot”, miszerint legtöbbször egy 
koszos nyilvános vécében dől el az em
ber sorsa -  jött, hogy képen töröljem.)

Amit nem tud kifejezni csak a hall
gatás. Ahogy egy érett nő magához 
szorít egy sihedert. A fák mögül a 
sötétből figyeltük a megkergült so
kaság duhaj hórázását. Váratlanul, 
mintegy védekezésképpen, melléhez 
szorította üstökömet, s én átenged
tem magam elnémított érzékeim ha
talmának.

Aztán a fogadkozások. A várako
zás. Az utóbbihoz nem volt türelme. 
Térképet kért, ujjai el-elkalandoztak, 
mindegyre eltévedtek rajta, a keble 
megduzzadt, és egész tartásában nőtt 
a feszültség.

maszkori fogalmazványaim paksamé- 
tájában):

Kit ölelsz? Senkit. Megcsalatottan 
nem hihetsz többé az evilági kegye
lemben... Sápadtan, súlyosan fordult 
ki a konyhaajtón (akkor láttam utol
jára), két pantallós férfi nyomában. 
„Ezek az idegen alakok állítólag térí
tők” -  szólt vissza nevetve. „A pálya
udvar is tele van velük -  feleltem. 
-  Akkor már inkább orgiázom.” Csen
gett a telefon, beszaladtam a belső 
szobába.

Jóval azután apám hagyatékában 
találtam egy árva mondatot: „Kapasz
kodnunk kell valamibe, semmikép
pen sem az (el)esendőbe, a szégyellni- 
valóba.” Alatta a dátum megegyezik 
azzal az időponttal, amikor a család 
neheztelt rám s főleg Rebire.

Megszólítanám az embereket: Nem 
láttátok valahol a kedvesemet?

Egy világoskék szempár, s egy mó
kásan kiejtett, különös hasonlat: „A

Az az este. Nem mint a többi. Csak 
szénpasztilla-darabok a fekete nyá
lon. Tudtam, hogy szökni készül, át 
a határon, de nem tehettem semmit, 
nem szólhattam senkinek.

„A világ halad előre. Valóban kivív
tuk az emberek szeretetét és bizal
mát” -  jelentette ki apám egyik volt 
kollégája, aki meghívatta magát hoz
zánk vacsorára. O maga sem hitte ko
molyan, amit állított -  ki tudná meg
mondani, miért volt szüksége arra a 
hangos kétszínűségre de Rebi, aki 
ott állt kezében a sültes tállal, hallot
ta. A hangulatunk úgy megereszke
dett utána, mint kint a kásás hó.

(A többi idevágó részletre Petra 
bukkant rá nagytakarítás közben, ka
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nyelved, mint a csépnek hadarója.” 
Várakozom a nyitott kapuban. Sen

ki sem jár az utcán. Madarak húznak 
el a hulló levelek közt, közönyösen.

Szőlőt préselnek az udvarban, csor
dul a szőlőszemek mélyvöröse. Nagy
apám elmaszatolódott mosolya. Gyű
lölöm a hasonlatosságot! Kedélybeteg 
napjaim is -  nézem a pókot, ahogyan 
sző -  folytatást remélnek... A szál el
szakadt. (Titokzatos, honnan buk
kant elő belőlem ez a kép?)

Érzékszerveim hűségét teszem pró
bára nap mint nap. Fölemelem a fe
jem, de vakon és süketen halad el 
mellettem mindenki. Kinyújtom jobb 
kezemet, tenyeremet fölfele fordítom, 
de senki nem helyezi bele az övét.

Új cipőben sántikálva, feltört sarok
kal mentem el -  hivatalos meghívott
ként — megszületett gyermekük ke

resztelőjére. A sokaságtól őt, akinek 
szökési terve meghiúsult, alig láttam. 
A templomból megszégyenülten futot
tam haza, bánatomban nem tudva, 
kin kéne bosszút állnom, egy szend- 
vicses tálból az összes keménytojást 
magamba gyúrtam, kenyér nélkül. 
Nem úsztam meg egy kiadós hányás
sal. Epedugulást kaptam tőle.

„Elég, hogy élsz -  vágta a képembe, 
évek múlva, Georgina. -  Egyéb opti
mizmustól tartani kell.”

Ezért az egy mondatért egyből a 
szívembe fogadtam. „A terroristák a 
szürkébe is vöröset kevernek” -  toldot
tam meg telitalálatát.

„Ez már mesterséges okoskodás -  
mondta. -  Hagyjuk...” Egyetértettem 
vele. S karon ragadtam.

„Egy ilyen megfontolt teremtés ál
dás neked” -  állította anyám. -  Sose 
hallgatsz rá, pedig jobban tudja, mint 
te, hogy mikor mit szabad.”

Álmomban még egyszer, utoljára, 
találkoztam Rebivel. Ezúttal első osz
tályra szóló jegye volt a nemzetközi
re, nem szökött. Kiérve a peronra, 
annyira felhevültünk, hogy körülöt
tünk minden füstölögni látszott. Kí
sérteties alakok vettek körül várat
lanul. Csupa női lény. Egymás után 
szálltak föl a vagon lépcsőjére, folyton 
hátraszorítva Rebit, anélkül, hogy 
hozzáértek volna. Csak ráleheltek, 
ráfújtak, s az émelyítő szagtól ő roha
mosan fogyni kezdett, én pedig egyre 
álmosabb lettem. Midőn akkorára tör- 
pült mérgező leheletüktől, hogy a leg
felső lépcsőfokra hágva elejtette a bő
röndjét, melyet nagy nehezen sikerült 
átnyújtanom neki, a mozdony sípolt, s 
mint mefisztói fenyegetés, a sűrű gőz
zel most az én arcomba csapott a mér
gező irigy lehelet...

„Mi sohasem alszunk!” -  hallottam 
a kábulattól sújtva. Aztán ólmos las
súsággal forogni kezdtem, mint haj
danában az inaktelki öreglányok 
gyűrűjében. Éreztem, hogy egészen 
körülfognak, lélegzetük mint zajta
lan becsapódás. Fájdalmat nem érez
tem.

Georgina kért, hogy öleljem át én 
is. Ébren voltam. Két karom, lábam 
azonban furcsán merevnek, termé
szetellenesnek tűnt. Tenyereim ki
fordultak. Az az ember -  kívülről 
láttam magam -, akit Georgina vég
tagjai az ágyban folyondárként birto
kukba vettek, halott volt. Valami el
szállt belőle.

Később aztán már nem volt olyan 
nehéz megérteni az Andaman- 
szigetek lakóit, akik valamilyen tü
körképben tisztelik a lelkűket. Ami 
belőlük egyszer kiszáll. Azt, ami ben
nük igazi volt.

(folytatjuk)
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A h u m o rista  
h a lá la
Meghalt a humorista. Várat

lanul, meghökkentően. Mint 
ahogy valamirevaló bohózat
ban a vicc csattanója, vagy 
mint tragédiában egy jól elhe
lyezett drámai poén -  olyan 
hirtelen történt halála.

Nem érte meg az öregkort. 
Nem nó'sült meg soha, függet
len, családi gondoktól mentes 
életet élt. Talán ezért - szeren
csés, vidám, gondtalan, boldog 
embernek ismerték barátai. Va
lójában csupán okos volt. Már 
gyermekkorában -  hogy ne ne
vessék ki nagy, elálló fülei, fur
csa arcberendezése és egyálta
lán, egész komikusán esendő' 
lénye miatt — rájött ösztönösen 
arra, amit egy igazi, cirkuszi 
bohóc többnyire tudatosan vé
gez: minden alkalommal, ha 
csak tehette, saját rovására is 
bohóckodott. Ezzel elejét vette, 
hogy mások esetleg gúnyolják. 
És közben persze nevettetett, 
és közben persze, ami nem is 
mellékes, ezzel a nevettetéssel 
sikere volt.

Ahogy színházi nyelven szok
ták mondani: „rájátszott” saját 
esetlenségére. Diákkorában, 
feleléskor, csupán egyetlen tö
rekvése volt: szórakoztatni, ne
vettetni az őt mosolygó száj
jal és csillogó szemmel figyelő 
osztálytársakat, vagy talán 
inkább az osztálytársnőket. 
Akik minden alakalommal vár
ták a „produkciót”. Ilyenkor 
volt igazán elemében: dadogott 
(olcsó, de bevállt komikus-fo
gás), égbe, illetve iskolaigazga
tói fülekbe kiáltó butaságokat 
mondott, hogy elkápráztassa, 
megnevettesse hálás hallgató
it. Akik rendszerint zajos tet
szésnyilvánítással honorálták 
a produkciót. Végül, mert a si
ker érdekében annyi képtelen
séget hordott össze, mint am
biciózus színházi rendező egy 
vígjáték kivitelezésekor, már a 
szigorú tanár urak is mosolyog
tak, amikor felelni hívták.

Boldogan teltek a diákévek 
-  mindig mosolygó arcú, csillo
gó, váró-biztató tekintetű bará
tok vették körül. És persze lá
nyok is, akik csodálták. Hiszen 
nevettetett, a társaság ’’lelke” 
volt. Már akkor érezte -  amit 
felnőtt korában úgy fogalmaz
hatott volna meg, mint „művé
szi eredőt”- ha egyáltalán ez va
lakit is érdekelt volna —, hogy 
életének egyetlen célja és értel
me: mások mulattatása.

Hogy ez a sajátos humor, 
amivel rendelkezett, nem min

dig érte el az irodalmi mérce 
legalsó, vagy mondjuk, a közép
szintjét - nem számított. Nem 
vágyott hivatalos, bármiféle 
„szakmai” elismerésre, megelé
gedett a baráti körben elért, 
nem kimondottan minőségi, de 
annál zajosabb sikerekkel.

Felvételizett az egyetemre - 
bejutott. Itt azonban nem volt 
feleltetés, legalábbis olyan for
mában nem, mint a középisko
lában, tehát hálás közönség 
sem volt, aki előtt kiélhette 
volna bohóchajlamát, exhibici
onizmusát, humorát. Mint ma
gát minőséginek valló színház, 
amelyik közönség hiányában 
stúdióelőadásokra fanyalodik, 
ő is kénytelen volt lemondani 
a nagyszámú publikumról és 
szűk társasáságban érvényesí
teni szórakoztató-vidámító ké
pességét. Társas összejövete
lek, névnapok, születésnapok, 
egyszóval: ünnepi rendezvé
nyek közkedvelt örökös tagja
ként ismerkedett meg egy szép 
arcú, mosolygó lánnyal. Ossze- 
barátkoztak, talán még szeret
ték is egymást. Egy kelleme
sen eltöltött délutáni séta után 
a széparcú lány belekarolt:

-  Szeretlek, mert soha nem 
unatkozom melletted. Veled át
nevetem a fiatalságomat. És 
ez a boldogság, ugye?

-  Igen, ez a boldogság -  mon
dotta meggyőződéssel és örömé
ben háromszor megmozgatta

annak a tehénnek szép is az ar
ca. Minek? (Újabb nevetés).

Minden ismerőse szerette, 
talán mert soha nem panasz
kodott, talán mert ő volt a 
megtestesült mosolygó gond
talanság. Kellemes ember 
volt, aki nem terhelte ember
társait a maga bajaival, úgy
mint: magány, villanyszámla, 
hátfájás, rossz szomszédok és 
egyebek.

Intenzív társaséletet élt, 
mint az egyedül élő emberek 
általában. Egy alkalommal, 
szombati napon, valaki ismerő
sének születésnapján, amikor 
már nagyon emelkedetté vált 
a hangulat, felállt, és túlbeszél
ve a zenét és a hangoskodókat, 
megszólalt:

— Gyerekek, van egy jó 
viccem....

A vendégek elcsendesedtek:
Van egy jó történetem szá

motokra -  folytatta - , halál
ra nevetitek majd magatokat. 
Egyszer egy kanca meg egy 
csődör -  és itt hirtelen meg
akadt és elterült a földön.

Barátai azt hitték, a 
hanyattesés is a produkció ré
sze -  eleinte nevettek, előlegez
ték a jó vicc várható poénjáért 
járó elismerést. De aztán döb
benten látták, hogy barátjuk 
csak fekszik mozdulatlanul és 
nincs szándékában folytatni 
azt, amit elkezdett.

A társaság azonnal megboly-

a fülét és többször megcsókol
ta a széparcú leány szép arcát, 
amit az nevetve engedett... 
Amikor pedig hónapokkal ké
sőbb megtudta a széparcú le
ánytól, hogy férjhez megy egy 
komoly tekintetű, szorgalmas 
fiatalemberhez, akkor elbújt a 
bentlakás vécéjébe és órákig 
nyüszített fájdalmában a tö
mény pisi- és ürülékszagban.

Soha nem nősült meg. Mi
nek? -  kérdezte barátaitól -  
amíg van másnak felésége, mi
nek megnősülni? (A barátok, 
a férjek, a boldog családapák 
harsányan nevettek.) Egy po
hár tejért elvenni egy egész te
henet -  minek? Még ha esetleg

dúlt, egyikük mentőkért telefo
nált. Mire nagysietve megérke
zett a mentőorvos, a humorista 
-  ahogy barátai őt nevezték -  
már nem élt.

-  Ez nagyon rossz tréfa 
volt... Ezt nem vártuk tőle — 
szólalt meg valaki a nagy-nagy 
csendben.

Az elhunytnak nem voltak 
közvetlen, vér szerinti hozzá
tartozói, akik a temetésről 
gondoskodtak volna, így isme
rősei, barátai közadakozásból 
vásárolták meg a koporsót, 
szemfödelet és a többi gyász
kelléket. A pap, aki búcsúztat
ta, nem fogadott el semmit a 
szertartás levezetéséért.

-  Elvégre barátok voltunk, 
vagy mi -  mondotta.

Sokan, nagyon sokan elmen
tek a temetésre. A gyászolókat 
-  pontosabban a kíváncsiskod
ni, kárörvendeni összesereg- 
lő vegyes gyülekezetei („bez
zeg mi még élünk”) -  valami 
megnevezhetetlen előérzet von
zotta a nem túl látványosnak 
ígérkező eseményre. Előérze- 
tük azt súgta, hogy a humo
rista temetése nem lesz, nem 
lehet egy szokványos elhanto- 
lás, hiszen élete sem volt min
dennapinak mondható. Remél
ték, bíztak abban, valaminek 
történnie kell ezen a gyászos 
délutánon, valami váratlan, ne
tán vidám eseménynek. Mint 
ahogy a színházi nézőnek jogos 
elvárása, hogy a bohózat, amin 
szórakozik — ne végződjön tra
gikusan még akkor sem, ha az 
utolsó felvonásban megjelenik 
váratlanul Halál úr; úgy re
mélte titokban a nagyérdemű 
gyászoló gyülekezet azt a bizo
nyos, bár esetünkben furcsá
nak tűnő „boldog vég”-et.

Kíváncsian, valami furcsa 
csodába bízóan nézték a rava
tal közelébe préselődők a nyi
tott koporsóban békésen heve
rő humoristát, aki ismét, bár 
most nem szándékosan, újra 
az esemény főszereplőjévé vált.

A nagy tréfamesternek azon
ban -  ahogy néha kedvesked
ve becézték barátai -  ezúttal 
nagyon komoly volt az arca: 
feküdt szelíden, bölcsen, állig 
betakarva a szemfedővel, né
ma volt és komor, fülei sem 
mozogtak, ami természetes vi
selkedés egy halottól, bár nem 
természetes egy vérbeli nevet- 
tetőtől.

Nagyon csendben feküdt a 
humorista, elannyira, hogy 
az egyik gyászolója meg is je
gyezte:

-  Gyerekek, ez a fiú minket 
egész életében bolondított. Néz
zétek ezt a komoly, bölcs ar
cot. Mennyi nyugalom, mennyi 
megbékélés. Éz az ember vé
gig csak komédiázott, bohóc
kodott. Nekünk. Értünk. És 
most búcsúzóul megmutatja az 
igazi arcát.

-  Na, nem — mondta az egyik 
makacs gyászoló — én nem hi
szem, hogy ilyen komoran kö
szön el tőlünk. Ez a nagy, gyá
szos némaság nem az ő stílusa. 
Nevetve fogjuk temetni, meg
látjátok. Biztos tartogat még 
nekünk egy utolsó tréfát.

Néhányan, akik hallották 
ezt az ide nem illő kijelentést, 
feddő tekintetet vetettek a be
szélőre, de az, egy megmagya
rázhatatlan, mindent tudó mo
sollyal csak nézett maga elé

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

makacsul, mint, mondjuk, egy 
megszállott mártír a máglya
halál előtti

De a halott ezúttal nem vál
totta be a hozzá fűzött remé
nyeket: némán tűrte, hogy a 
halál szakemberei lezárják a 
koporsót, némán tűrte, hogy 
feltegyék a halottasszekérre, 
feldíszítsék azt koszorúkkal, 
virágcsokrokkal. Bizony, nem 
történt semmi meglepő, csu
pán ami ilyenkor történni szo
kott: mikor pedig a virágok 
teljesen ellepték a koporsót, 
nekilódult annak a bizonyos 
utolsó útnak a két unott, ha
lálba, temetésbe belefáradt 
ló, maguk után húzva a fris
sen vasalt kerekeken guruló 
halottasszekeret. A gyászolók 
pedig szépen, fegyelmezetten 
felsorakozva követték a csat
togó patájú, fényes szőrű álla
tokat.

Alighogy elindult a menet, 
váratlanul, talán a megromlott 
lótakarmány okán, az egyik ló 
-  bocsánat egy ide nem illő ki
fejezésért — nagyot, hatalma
sat szellentett. Iszonyút, fül
sértőt dörrentett-szortyantott 
a lófenék: társa riadtan kap
ta fel a fejét a temetői csend
be beledurrogó hangra. Majd, 
talán mert úgy érezte, neki 
sem illik alulmaradnia, siet
ve durrantott egy hasonlót, ta
lán valamivel öblösebbet, mint 
kollégája.

A szomorú arcú halottkísé
rők közül többen sietve lehaj
tották a fejüket és összeszorí
tott szájjal lépegettek tovább, 
mereven nézve az előttük bal
lagok cipősarkát.

Úgy tűnt, a lovak bélpana
szai váratlanul elmúltak. A be
állt nagy csendben csupán a 
patkók csattogása hallatszott. 
Valószínű azonban, hogy az el
fogyasztott élelem kivételesen 
nagyon rossz minőségű lehe
tett, vagy pedig a lovak töm
ték tele hasukat mértéken 
felül: tény, hogy újabb gyász
hangulatot bántó pukkanás- 
szortyanás-rotyogás vágott be 
a temetői csendbe. Ezúttal egy
szerre időzítette a két lófenék 
a légágyút, olyan sikerrel, 
hogy a különben nyugodt ko
csis, megfeledkezve magáról 
és a helyzet komor ünnepélyes
ségéről, hangosan és igencsak 
cifrán kezdett káromkodni, mi
közben dühösen szidta a két 
modortalan állatot.

— Utoljára a háborúban lőt
tek így az ágyúk — szaladt ki 
egy öregasszony fogatlan szá
ján a nosztalgiaszámba menő 
megállapítás. A találó hason
latra a közelben baktatók el

kezdték kétségbesetten rágni 
az ajkukat. A lovak bizonyá
ra megértették a teljesítmé
nyükről elhangzott elismerő 
megjegyzést, immár teljes gőz
zel, gázzal folytatták, amit el
kezdtek. Hangosabban, egyre 
hangosabban szólt a nem min
dennapi fenék-dialógus. Talán 
csak egyetemi fokon képzett ze
nei fül tudta volna értékelni 
igazán azt a sokszínű hangef
fektust, amit a ballagó-durro- 
gó lovak megállás nélkül pro
dukáltak.

Az emberek titokban moso
lyogni kezdtek. Volt, aki hango
san falkacagott. Majd mikor a 
két állatból álló lókoncert, elun
va a látszólagosan ötletszerű 
hangadást és derült lófenékből 
kiszellentett hangskálát, (be
tartva időnként a félhangtá- 
volságokat is), minden halottkí
sérő, beleértve az eseményen 
ámuldozó sírásókat is, kivé
tel nélkül elkezdett hangosan, 
visszafoghatatlanul nevetni.

-  Mondtam, ugye? -  szólt el
fúló hangon az egyik kísérő -  
még itt is röhögtet minket.

-  Soha nem hagyott félbe 
egy viccet — szólalt meg vala
ki —, halála előtt elkezdett egy 
anekdotát mesélni. Emlékez
tek? Egy viccet kezdett mon
dani, mielőtt rosszul lett... 
Abban is két ló szerepelt...
. Most meg a lovakra bízta a 
befejezést... a csattanót...Hát 
nem furcsa?

-  Mindjárt nem marad a lo
vakból semmi -  kapkodott le
vegő után egy színésznő, mi
közben könnyeit törölte a 
nevetéstől - , leereszkednek, 
mint egy ballon. Még szeren
cse, hogy a rendezőnk nem jött 
el, ha látta volna ezt a freneti
kus sikert, a legközelebbi vígjá
tékában átvette volna a lovak 
művészi kifejező eszközét... a 
sajátos, de mindenképpen hatá
sos humort.

-  A katonákat sortűzzel bú
csúztatják -  nevetett fel vala- 
ki.

-  O is sortűzzel távozik -  je
gyezte meg másvalaki.

-  Éppen ezt akartam mon
dani — folytatta, aki elkezdte -  
a katonának, ha elesik a harc
ban, puskasortűz dukál...

-  A humoristának pedig 
ilyen sortűz...- zárta le a té
mát egy másik megszólaló.

És a gyászoló gyülekezet 
immár felszabadult nevetés
sel, egymás közt mosolyogva 
tárgyalva az eseményt, vidám 
szívvel és gyorsuló léptekkel 
kísérte a nagyhirtelen neki
lódult halottaskocsit. A lovak 
pedig megkönnyebbülve ban
dukoltak a temető kikövezett 
útján a megásott sír felé.

SZŐCS GÉZA
Görög színház a Sétatéren
-  Kik bújnak meg mögötte? Kik az igazi összeesküvők?
-  Nem tudom.
-  Hazudsz.
-  Meg kell halnom. Lássátok, hogyan hal meg egy 

igazi római.
-  Ne komédiázz! Te nem akarsz meghalni és nem is 

vagy római. Ravasz görög vagy.
-  Ne feledjétek, Bizáncban vagyunk, és aki itt nem 

játszik  ham isan, az csak veszíthet.

-  Tudják, hogy minden oszlop mögött orgyilkost sej
tünk , hogy nem ehetünk végig jóízűen egy ebédet, m ert 
minden falatnál attól félünk, hogy éppen ebben van a 
méreg, és éjjel nem m erünk aludni, m ert re ttegünk  a t
tól a pillanattól, mikor szétcsapódik a császári ágy bí
borfüggönye, és ott állnak  kihúzott karddal, döfésre ké
szen...

(Párbeszédek M éhes G yörgy  Földi istenek című 
színjátékából)

/.

Épüljön görög színház 
a sétatéri tónál! 
oszlopa legyen márvány, 
mely fehérebb a hónál.

Görög szavakat görget 
a Szamos zöldes árja, 
a kentaur a kútnál 
karját szélesre tárja:

épül a görög színház 
a szökőkút kövéből, 
nyílik a görög színkör 
és kilép önköréből.

Mi történ’ itt, barátom — 
a bizánci sem érti, 
ja  úgy, egy másik császár.
Dekát hiába kérdi.

Görög színház a tónál? 
vagy csak a romja épül? 
ez itt egy márvány temprom, 
mely el se készül végül.

(Kelt 2006. májusában Pompejiben, a Teatro Grecónál)

II.

Ott ül a merénylő is 
a sétatéri széken 
s míg rámosolyg a császár, 
ő  visszanevet kéken,

ránevet kék fogakkal, 
és előrántja tőrét.
Vér futja be a császárt, 
vér futja át a bőrét

s csak annyit mond a zsarnok, 
míg tőrét mártja Brutus, 
annyit mond elhalóan: 
hát te is fiam , Blue Tooth?

(Kelt 2006. májusában Rómában, Marcellus színházánál)
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XÓ'D'EX-
A dákok Trójában
A főképpen a hősi mondatkörökben meg

őrződött s a tragikusokat is megihletett ré
gi hellén hagyományok tudnak egy időről, 
amidőn a görögök, a trákok és a frígek egyet
lenegy nagy családot alkottak, amelyen be
lül az istenek, a félistenek és a királyok, a 
nagy dalnok próféták és a nagy papok va
lahogy mindhárom nép közösségéhez hozzá
tartoztak. Orpheus trák vala, Pelops pedig 
frígiai, de mégis mindkettő egyugyanazon 
időben egyúttal hellén is volt. A homéroszi 
költemények ugyanazt a lelkivilágot tükrö
zik vissza.

Az utolsó félszázad régészeti felfedezései 
egyre nagyobb mértékekben igazolták az ősi 
hellén hagyományok valódiságát. Úgy lát
szik, a hettita feliratok megfejtése még nagy 
meglepetéseket fog szerezni nekünk, meg
kezdvén egy hősköltemény korszakot alkotó 
adatainak a megerősítését.

Schmidt Hubert egy nagy hírre szert tett 
cikkében már húsz esztendővel ezelőtt szo
ros stilisztikus összeköttetéseket állapított 
meg Erdélynek, Trójának és Mykénének 
bronzkori műveltsége között s már ő keres
te a délen találkozott művészi megnyilatko
zásoknak északi eredetét. A trák népeknek 
Kis-Azsia északnyugati és északi részeiben, 
legalább a Kr. e. II. évezred kezdetén való 
jelenlétében többé már nem kételkedik sen
ki. [...]

A Trója VII. rétegébe feltétlenül Dáciából 
vitt fejsze és edényminták a Kr. e. 1000. és 
utána következő évekből valók. Trójába te
hát egy olyan nép vitte be, amelyik Dáci
ából arrafelé az említett időpont előtt kez
dett mozgolódni. Ez a nép éppen az, amelyet 
később a dák név alatt ismerünk, amelyet 
előbb a kimmerekkel, utóbb meg a szkíták
kal -  akik elpusztították hazájukat -  szem
ben a balsorsuk kimozdított innen, s akik
kel együtt özönlöttek aztán délre is, meg 
nyugatra is.

Ilyenképpen tehát, a mykénéi korbeli vár 
romjai felett -  amelyeken a költő megénekel
te a hős Hektort s a bánatos Andromakhét, 
-  a nagyszerű pusztulás után pár száz év 
múlva a beözönlő dákok emeltek egy új, egy 
más várat, s az északi Kárpátok kovácsai 
öntötték most már a bronz fegyvereket, s a 
géta fazekasok alakították s égették agyag
ból az edényeiket, melyeknek mintái egykor 
a mi hegyeink zugaiban s a Dunának és a 
Tiszának termékeny, buja partjain alakul
tak ki.

Párvan Bázil
Erdélyi Irodalmi Szemle, 1926
Párvan Bázil bukaresti egyetemi tanár, a 

Nemzeti Régészeti Múzeum igazgatója, Románia 
legkiválóbb régésze s külföldön is elismert jó ne
vű tudós, a romániai szakszerű régészeti ásatá
sok és kutatások legfó'bb irányítója, e majdnem 
tisztán erdélyi vonatkozású tanulmányát, mely 
az Orpheus II. (1926.) évf. 1-10.1-n jelent meg elő
ször, románul, volt szíves átengedni folyóiratunk
nak, hogy a mi olvasóközönségünk is vethessen 
egy pillantást szeretett Erdélyünk ősrégi viszo
nyaira. A fordítást Ferenczy Sándor archeológus, 
végezte. Szerkesztő.

-  IJ^D'EX

BARTÓK -  2006  
3 -  ... és/vagy  JUDIT

A Bartók művek majd mindegyike 
labirintusjárás: a sötétségből fényre 
tör, mint ahogyan a bartóki labirintus
rajz is a bitonális e-moll per esz-moll ak
kord kezdeti egyidejűségéből a rendkí
vül hosszan kitartott C-orgonapontba 
torkollik, a fény szimbólumává alakul. 
Az esz-moll akkord terce a gesz-hang -  
enharmonikusan fisz -  Lendvai elem
zéseiben pólus-ellenpólus viszonyba 
kerül a C-központta\. Bartók zenéje, 
mint Lendvai kifejti, duális; nem sötét 
vagy világos, hanem együttesen YIN- 
YANGként kapcsolódnak egymásba. A 
labirintus-rajzú Bartók-partitúrában a 
fény-árnyék bipolaritás, a találó „hin
ta-palinta” címmel, amely az állandó 
váltakozást szimbolizálja, előre vetíti a 
bartóki teljes zenei világot. 1909-ben já
runk, két évvel a két sorsdöntő bartóki 
opusz, a Kékszakállú herceg vára opera 
és az Allegro barbaro megkomponálása 
előtt. Mindkét műben a FIS-C poláris 
szisztéma alapvető szerepet játszik. Az 
ÉJSZAKA (tudatalattink világa) és a 
NAPPAL (a ráció világa) kerül egymás
sal negatív-pozitív, egymást szünet nél
kül váltó és egyben örökösen kiegészítő 
polaritásba. Rendkívül találóan jellem
zi Bartók világát Lendvai megállapítá
sa: „Bartók klasszikus mester, mert tel
jességre törekszik. (...) Ha művészetét, 
helyzetét a zenetörténetben egyetlen 
mondattal akarnám jellemezni, ezzel 
tenném: Bartóknak olyasmi sikerült, 
ami előtte senkinek sem valósulhatott 
meg: Kelet és Nyugat jelképes kézfogá
sa -  Oriens és Occidens egyesítése.” A 
keleti régió befele fordulása egyesül a 
Nyugat kifelé fordulásával, az elmélyü
lő önkutatás a ráció ezer mozgó aktivi
tásával. De ahhoz, hogy ez a Yin-Yang 
rajzos szimbólumban is megnyilvánuló 
fantasztikus egység megvalósulhasson 
a bartóki zenei rendszerben, ahhoz sok
szor végig kell hogy járja az alkotó a la
birintusból kivezető utat. Ezt teszi a 
Kékszakállúval az Allegro barbaroval, 
a Zene húros és ütőhangszerekre cselesz

tával című művével és elsősorban a Két 
zongorára és ütőhangszerekre írt Szoná
tával. A korai művekben a sötétségről 
a fényre jutás után a sötétségbe való 
visszahajlás az inkább jellemző koncep
ció. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a ter
mészetes út a körmozgás bezárása. A 
fényre jutás csak az út fele, a teljes út 
a kezdőponthoz való visszajutás betel
jesítése. A Kékszakállú opera végigjár
ja a kört, a labirintus spirálvonalat. 
De bent a labirintusban legbelső vilá
gunk elemeivel találkozunk. Legelő
ször is a lelkünket „megszemélyesítő” 
szimbólumokkal, akit Jung, férfi ese
tében, ANIMÁNAK nevezett (vagyis 
nő személyesíti meg a férfi lelkét) és 
animusznak a nő lelkében élő férfi ele
met. Kékszakállú lelkében tehát nő 
él: az anima. így a yin-yang kapcso
lat harmonikusan egybeolvad. A férfi 
és nő esetében is megnyilvánul egyfaj
ta elkendőzése az „ellentétes nemű” lé- 
lekalak jelenlétének. A férfi gyakran 
szégyenli lelkének anima (női!) mivol
tát. Pedig minden férfi titokban kere
si a kapcsolatot saját animájával. Az 
esetek többségében azonban konflik
tushelyzet alakul ki, mindkét nem 
igyekszik elnyomni lelkében ezt a kü
lönbözőséget és mégis gyakran fordul
nak segítségért a tudatalattiból feltörő 
ammához. Ennek a segítségkeresésnek 
művészi megnyilvánulási formája Kék
szakállú és Judit kapcsolata. Judit 
Kékszakállú animá-ja! Végigvizsgálja 
Kékszakállú tudatalatti világát. A sö
tét barlangvár Kékszakállú belső vilá
ga. Az akcióba lépő anima Kékszakál
lú segélyhívására kel életre, mindent 
elkövet, hogy felhívja Kékszakállú tu
datát életének mély vonulataira és az 
azokból származó életveszélyekre. De 
minden igyekezete hiábavaló, győz a 
férfilélek ösztönvilága, az álomkör ön
magában forog: Kékszakállú már sok
szor bejárta ezt a labirintust Judittal, 
a lelkét reprezentáló nőalakkal. De 
a kép kettős arculatú: vajon nem Ju
dit lelkének ANIMUSZÁT nézzük vé
gig, amint sorra feltárja a nő tudat
alattijának titkos ajtait? Kékszakállú 
annyira passzív a szövegkönyv szerint, 
hogy inkább alárendelt szerepben van, 
mintsem Judit fölé kerekedő, gyilkolás
ra is vetemedő uralkodó herceg akar
na lenni. A cselekmény során számta
lanszor kérelteti Juditot, óva inti. Az 
opera végén nemcsak Judit vonul be 
az emlékek színpompás birodalmába, 
de Kékszakállú is megsemmisül saját 
labirintusában. Kettős tükörben szem
lélve az operát így is mondhatnánk: 
Kékszakállú és Judit VAGY Judit és 
Kékszakállú. Balázs Béla az álom-me
se írója és Bartók a zenéjével zseniáli
san a két szereplő közös labirintusát, a 
HELYSZÍNT, a VÁRAT emelték ki, a 
TUDATALATTI VILÁGOT.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Hétfőn,” május 29-én, 18-órától a ko

lozsvári Café Bulgakov vendége volt 
Faludy György. Az est házigazdája Or
bán János Dénes. Az est szervezői az Er
délyi Magyar írók Ligája és az Előretolt 
Helyőrség Szépirodalmi Páholy.

Szombaton, május 27-én, 18 órától, a 
Bulgakov kávézóban mutatták be Szőcs 
Géza legújabb kötetét, az "56-os Forra
dalom egzotikumait tárgyaló LIBERTÉ 
1956-ot. Az est szervezői az Erdélyi Ma
gyar írók Ligája és az Előretolt Helyőr
ség Szépirodalmi Páholy.

M ájus 11-én a kolozsvári Phoenix 
Könyvesházban került sor Pomogáts Bé
la Együtt Európában című könyvének 
bemutatójára. A kötetet Kántor Lajos, a 
KOMP-PRESS főszerkesztője méltatta.

A Székelyföld 5. számában verset ol
vashatunk Király Lászlótól, Buda Fe- 
renctől, Borsodi L. Lászlótól, Luzsicza 
Istvántól; prózai írást jegyez Bogdán 
László (Hutera Béla utolsó utazása) és 
Vincze Ferenc (A macska esete az öreg
asszonnyal). Scripta Mundi: Pomogáts Bé
la A kereszténység és a magyar költészet).

Academica Trassylvanica: „A visszatekin
tő' emlékezetben minden átrendeződik, le
egyszerűsödik...” (Bányai Éva beszélgeté
se Horváth Andor irodalomtörténésszel). 
Ködoszlás: Szekeres Lukács Sándor A szé
kely jogról. Ujjlenyomat: Nagy Pál Falu 
a korhány alatt. Műteremtés: Szakolczay 
Lajos Nagybánya fényei. A szentend
rei MűvészetMalom kiállítása. Szemle: 
Demény Péter A költői korda mágiája 
(Bogdán László: P. a ketrecben); Fekete 
J. József „Nem sok az egy kicsit egy érző 
kebelnek? Bogdán László: Bűbájosok); 
Borcsa János Pomogáts, a küldetéses em
ber (A Pomogáts-emlékkönyv margójára); 
Bakcsi Botond A kezdet és a végzet nyomá
ban (Horváth Andor: A szent liget). Ven
dégház: Miklós József Találkozás Tamási 
Áronnal. A lap illusztrációit a nagybányai 
festők műveiből válogatták.

A Látó májusi számának Amerikalátó 
oldalait Gyukics Gábor A vendégszerkesz
tő előszava vezeti be. Verset olvashatunk 
benne Philip Lamantiától (E szavakat ál
modom; Phi, Oraibi, Almában csapdába 
esett állat -  Gyukics Gábor fordításai), Ira 
Cohentől (Az éjfél sörényével, A mészárszé
kek partjairól, Hallom amint a Semmi a 
Semmi vackára szólít -  Gyukics Gábor for
dításai), „Rita Dove-tól (Öt elefánt, Geomet

ria, Demeter imája Hádeszhez), Will Ale
xandertől (Rézsútos érzéki vadság, Elet a 
Szókratész utáni biológiában — Gyukits 
Gábor fordításai), Carter Revardtól (Fa
irfax fölött, nyomot hagyva, Amit a költő 
Tucson-i kunyhója mondott, Az Újvilág 
felfedezése, Euterpé tanácsa -  Gyukics Gá
bor fordításai), Mary Olivértől (Vakondok, 
Gombák, Büdös káposzta -  Gyukics Gá
bor fordításai), John Ashberytől (Magán
mondattan, Máskor, Helyhez kötött létezés 
— Gyukics Gábor fordításai). Jan Garden 
Castro interjút készít Quincy Troupe-pal 
(Gálfalvi Ágnes ford.); Prózai írást közöl 
Allen Hibbard Úton Abbasszijába (Nagy 
Imola fordítása), Bonny Finberg A mara
dék maradéka (Fiiéti Janka fordítása), 
William T. Vollman Cuki (Hegedűs Péter 
ford.), Jonathan Lethem Téglák (Bart Dá
niel fordítása), Andrei Codrescu Virrasz
tás (Rákai Orsolya fordítása).

A Hitel májusi száma hozza Bertha 
Zoltán Emberi szavak és Ablonczy Lász
ló „Valahogy”: Tamási Áron harmad
szori újrakezdése című tanulmányait, 
valamint Szász László „A helyi és az 
egyetemes érdek együttlátása” című írá
sát Páskándi Gézáról.

IÉÜ

Brahms
VÍZSZINTES
1. Johannes Brahms (1833-1897) 

német zeneszerző műve. 14. Sós pálci
ka. 15. Zeusz szerelme. 16. Írott szöve
get javít. 17. Durva posztó. 18. Újdon
ság a muzsika világából. 20. Becézett 
Ilona. 21. Bp. a fővárosa! 22. Csónak
gerinc. 23. Pásztorkutyafajta. 25. 
Antonov gépe. 26. Egzotikus hajóépí
tő fa. 28. Zavart zab! 29. Fial az állat. 
31. Delejesen hat. 32. Megadott idő el
teltével a készüléket kikapcsoló funk
ció tv-n (angol). 34. Idősebb fiútestvér.
36. Zoológia. 38. Csecsemőhang. 40. 
Csúsztat. 41. Léthatárok! 42. ... Uris, 
az Exodus írója. 43. Abba az irányba.
45. Helyrag. 46. Teória. 48. Antik ró
mai aprópénz. 49. Német zeneszer
ző (Alexander Robert). 51. ...tarda, a 
túzok rendszertani neve. 53. Forgat
mány. 55. Porció. 56. Lélek a komik
nál. 58. Ezredrész! 59. Érett gabonát 
betakarít. 60. Annyi mint, röviden. 
62. Pata van a végén, de néha kilóg! 
64. Az a távolabbi. 65. Attól kezdve! 
67. Hajófar. 69. Tavaszi tevékenységét 
végző méhraj. 71. Női becenév. 72. Ott, 
a mélyben (népies). 74. Egyhangú ha
jó! 75. Iráni lovas nép volt.

FÜGGŐLEGES
1. Londoni villamos! 2. Nehéz mun

kára kényszerít. 3. Egyik szülő. 4. Gi
tárhúrok! 5. Német kikötőváros. 6. 
Zavartan unó! 7. Most jön a ..., most 
következik a munka oroszlánrésze. 8. 
Tengeri óriás a skandináv mitológiá
ban. 9. Írország egykori neve. 10. Tal
linn határai! 11. Ádám beceneve. 12. 
A lakásán. 13. Trópusi fa olaja, illat
szeripari alapanyag (írásmód). 18. A 
fizika része! 19. A közelebbiben. 22. 
Szalmarakás. 24. Három silbak! 27. 
Kevert len! 28. Angol férfinév. 30. Jó 
a szeme. 31. Brahms műve. 32. Rakás, 
halom. 33. Frissen esett, apró szemű 
téli csapadék. 35. Testnevelő pedagó
gus. 37. Növényi forrázat. 39. Porté
ka. 43. Angol földmérték. 44. A keserű 
anyagok orvosi neve. 47. Nílus, néme
tül. 49. A ... teszi, valami a halálát 
okozza. 50. ... Kaleh, al-dunai sziget 
volt. 52. Nap, latinul. 54. Madár testré
sze. 57. Pacibetegség. 59. Szappanmár
ka. 61. ... in Hungary: magyar termék. 
63. Női név. 64. A nitrogén régi neve. 
66. Női magazin. 68. Klubegyed. 70. 
Idegen János. 71. A mélybe. 73. Kettős 
betű. 75. Páratlan alma!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 12. szá
mában közölt Útleírás 
című rejtvény megfej
tése: Buenos Airestől 
Mexikóvárosig.
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