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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Ez így m egy
Különleges reggel. Előttem kiterítve a cé

dulák, térképek, az iratok, a teljes terve a 
napnak, a csataterv, még a sótartó is, ott 
elől, az elfoglalandó harcálláspontom, ahol 
majd jöhet a jól megérdemelt früstük: ke
nyér, szalonna, esetleg egy csupor Danone a 
harmincéves háború valamelyik elhíresült 
emen-vidékéről, ementájáról... Csak azt 
nem tudom épp, csak azt nem tudom már: 
ki is vagyok? Egy tiszt ...rigó mező nagy nap
jaiból, esetleg Rommel Kettő vagy Patton 
Három. Vagy valaki, akiről észak-koreai kí
sérleti elkapkodásban most robbantották le 
a bunkert, a fejtetőt, az acélból előzőleg sor
ra elképzelt hadiakadémiákat és most ki fo
gok állni, mint a cövek, a földből, az emberi
ségből, a szónoki emelvényből, vagy annak 
csonkjából. Megtestesült Sztálingrád-rom, 
Nagaszaki-csonk leszek... Aztán egy lassú, 
mérhetetlen és érzékelhetetlen villanás, 
ahogy arcomba visszatér a vér, eszméletem
be az emlékezet, a kivagyiság. Úristen, hát * 
persze, ki is vagyok én? Szókratész Ernő 
Új-Aradi vértanú, doktor, a bárányhimlő to
vábbfejlesztője, aki folyton felfedezi a BIR
KA NÉPET. Igen, én vagyok, aki egyesítet
te az ógörögöket, lett is Hellász, a fogalom, 
csak egység soha. Aki összeterelte a keltá
kat, hogy végül „belegalltak” valamennyien. 
Én szólítottam szakkörbe a gutenbergeket, 
sőt állítólag közelről meghatározhatatlanul 
a betűk szakszervezetbe tömötítője vagyok, 
amíg valami buta félreértés miatt szét nem 
szerveződtek cirill és más metódok szerint, 
egy részük kínai zsoldosnak szegődött, egy 
kis részük mezopotámiai munkás lett in
kább, mások ószövetségbe tömörültek. Én 
pedig egész kezelés alatt csak ülök, ülök itt 
a könny-tárban, szememből Olt és Maros, 
Nílus és Stílus szivárog. Ebből is kiolvasha
tó, hogy tetszik látni, ez így megy, reggeltől 
estig! A reggeli kiadástól az esti kiadásig. 
A híranyag, információ, provokáció már kö
zömbös.
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EGYED EMESE VERSEI
M intha
Azt mondta: holnap.

Holnap.

Víz mélyén gyöngyök.

Fölragyognak

holnap
mintha

szó

Zuhogásban.

Kedvesem színarany palástban! 
Kedvesem bársony
feketében.

Kar-
nyúj-
tás-
ra.

Csak el nem érem.

Töredék
Vágyakoztál egy helyre: nem olyan volt. 
Visszatértél egy régi kút vizéhez, 
Embert rendeltél a képzelt személyhez. 
Mi változott meg? Semmi sem olyan 
volt

J á tsz ik
Dehogy van reggel!
Félreérted.

Lángok közé ugorni 
érted
Sodródni lélek 
tutajával.
Eltemetó'dni rózsaággal,

megsemmisítő zokogással.

Dehogy van reggel, 
ne eressz el!

képzelődés 
a közeleddel

játszik

a fény

játszom a fényben
csak ezt a pillanatot kértem

G ram m atika
A legtovább egy versben élek.
Nézd, szövögetem veskunyhómat 
aranyló sásból, ingó nádból, 
fosztott mentából, hársvirágból.

Leghamarabb versben halok meg. 
Elfogadom a vágyak végét.
El a magányt, a zúgó csöndet.

Téged eloldlak, megkötözlek. 
Legtovább álmaim pörögnek, 
mint lassan földre szálló pernye. 
Mint lekeringő hársvirág, mint 
kusza percek kusza terhe.

Legkevésbé magam vagyok, vagy 
leginkább könnyek tagadása.
Te vagy, te vagy a tűnt kiáltás.
Te vagy az is, aki kiáltja.

G yűrűk a  vízen
Tudod, hogy szép dalok születtek hozzád, 
hogy suttogásom bányasípok rejtik, 
rejtőző sókristályok visszhangozzák. -

Tudod, hogy nincs remény se, nincs tavasz se, 
hogy álmok féltve őrzött álma vagy te, 
s hogy sóvárogva vágyom 
hozzád

V árakozás
Hársfára látok.

Rólunk szólj, szerelem.
Hiába versek.

Rólunk keress verset!
Fogytunk a holddal.

Nem értem, kihez szólsz.
Fogytunk, elfogytam.

Rólunk szólj, szépet szólj.
Szép szenvedések...

Nem ismersz, szerelmem. 
Szenvedély, sírás -

Nem te vagy, siratlak!
Sírj, Isten, értünk.

Megváltott a Krisztus.
Sírj, végtelenség.

Sírok, elsiratlak.
Áldott az óra.

Áldottak is voltunk.
Véled az Isten.

Mindnyájunkat őriz.

Minden hiába.
Hiábavalóság.

Végünk, szerelmem.
Végünk: végem, véged.

Meghaltam érted.
Nem hagyott meghalni.

Vélünk az Isten.
Győzhetetlen jóság.
Szemfedőm hozzák.
Megváltó bizonyság!

Elmúlsz, szerelmem.
Elmúltam a nyárral.

Sírj, isten értünk.
Bocsásd meg a vétkünk.
Hársfára látok.
Álmomban kiáltok.
Téged susoglak.
Soha nem lesz holnap.

A könnyekről
A félreérthetőt félreértettük.
A szent nevet 
vakmerő szánkra vettük.
Patkó nyomát láttuk a kőbe fagyva. 
Feledtük az időt egy pillanatra. 
Feledtük, ami volnánk, ami lészünk, 
s isteni részünk, kölcsönvette egészünk -

Egészen látlak, egészben csodállak.

Holnap aztán ott
hagylak, sima vállak, ölelő két kar,

kísértő szemek.
Bevallom már: megszédítettetek.
S vétkem is látom, szánom, bánom immár,

egyszer sem mennék, akárhányszor hívnál, 
egészen látom eltévedt magunkat.

(Könnyek? Hazudtak.)

Idején
Hold árnya lészek, vagyok nap homálya, 
Egyetlen kert egyetlen violája.
Bénító zajban csönd, álmok világa, 
Bevallatlan vers, vízbe vetett fáklya,

Kedvesem, béke házaiban lakhatsz. 
Igazíthatod lépted a belátás 
Egyenletes, éltető ritmusához.

(Fény, fény, 
fény gyúl
elfeledett szavakban.
Szerelem volt.
Idején elsirattam)
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Andonisz Papadopoulosz rajza
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PÁLL LAJOS
Iringó szín
Szemed még izzik, de iringó színén 
szikrákat olt a bujkálok homálya, 
minden perc újabb fátylat vonhat rája, 
íve ha kérdő, a jövendő kemény 
vonala föl a homlokra kerül, 
mintha nem lenne semmire felelet, 
és rémerdők dobja zilál melletted, 
hisz egyedül lész csonkán, egyedül.
És föl nem osztod ami oszthatatlan, 
mi még ott van a bujdosó szavakban, 
eltűnik az is egy nappal végleg, 
mert a mű mi e perccel kész lett, 
akár a fáradt iringóvirág, 
mihez Cecilia zenget litániát.

H aran g a la t t
Alltál-e már be nagy harang alá, 
ujjad begyét húzva fönt a peremén, 
így sikolthatott leikéből az a vén 
száműzött, kinek hangját az hallá, 
ki ujjával is hall. O az a csoda, 
mert a hanghullám átsiklik az agyon 
és úgy él mint vízjel a papírlapon, 
hisz a teremtéssel került oda.
Párizsban a Miasszonyunk harangja 
sírt fel így egy könnyű érintésre, 
s vele Erdély, mint pohárban a hangya, 
vágtázott. Hogy egyszer végetér-e 
álszeretetek üvegdaganatja, 
ha nem hallatszik semmi le a térre?

A Genfi-tó p a r tjá n
Mintha a tó szívét döfték volna át, 
úgy röpül fel a sudár vízsugár 
megtörve a partok vonalát, 
féled, hogy itt nem lelsz senkire már, 
hiába annyi idézet, igézet, 
a víg sétálók maguk mögött 
feltűrik a varázs-szőnyeget 
s látomásod a felhők közt kiköt.
Mert jele sincs a sok áldozatnak, 
a cédrusfenyők is rég átkozódtak, 
a hattyúkkal telt felszín csak remeg. 
Itt nem gomolygott a víz fölé soha 
Szervét füstje s egy királyné iszonya, 
virágnyoma maradt csak a vérnek.

Kereseti vá r  a la t t
Betlen Kata emlékére

Ez hát az árvaság bonthatatlan vára, 
micsoda fák fogják körbe-körbe, 
bárcsak egy szellem ne menekülne 
oly kevélyen, kapuit végleg kitárva.

Várhatna élőt a sarokbástya alatt, 
honnan nyomda betűi megléptek 
s báboskorlát orsói feszengnek, 
mert kurucra labanc vagy újabb had szakad,

hírnökei a rettenetnek jöhetnek 
„délszínben”, pusztító erején a dögnek -  
a Bécs-szagú majoránnahullám

VERSEI
félelmei. Egér s időjárta varrat, 
miben a tető s a jóslat megakadt, 
kötelezi ebhitét a falán.

Velence, böjt van
Sok elhagyott vásári kalácson 
gyászfehér a tengermarta paszomány, 
hidak alatt bárka át-meg átoson, 
a hullámzás egy perc műve, ha megszán,

egy tenyérnyi kék selymet dob felém 
a sikátorból álmos ablakomra.
Mert minden olyan korlátlanul vén, 
itt nem volt kezdet, s vég sem lesz soha.

Csatorna végén tenyérnyi kertből 
levéltelen bokor szinte vizet ér, 
o az is annyira színtelen, fehér.

Most nem villog az álarc, sem a tőr, 
a csend ingón a magasságból jön, 
az órahangra fölbuggyan a vér.

F elülnézet
„És láttam, hogy a butaság is jó” 

Szabó Lőrinc

Valid be, ha mered, hogy nem érte meg, 
mert nagy ára volt, s hozzá feszes mérték, 
hadd aszalódjon ha már tettenérték, 
ki nevetett. Attól nem lesz remek,

sem mézes méreg, cikkanó penge.
Egy álmatlan éj mi fészket rakott 
ágyad fölé, játssza már a darabot, 
éber hitelt hamis tiszteletre.

„Csodakísérlet volt”, mondta a bölcs, 
majd meghalt. Görnyedsz, előre köszönsz, 
ő, Erasmus látta ezt a jövőt,

mi nem lett szebb, sem boldogabb azzal, 
vagy tisztább, mert intve fölmagasztal,
-  balgaság maradjon mindenek fölött.

M ost m egm ondom !
Annyit ér mint minden ráolvasás, 
csak megtelik jól az idő fazeka, 
ki féli, köré tolvajárkokat ás 
s körbejárja egész éjszaka.

Övé a kegyelem virága mind, 
a jövőt akarja, mint az elefánt 
ha porcelánbolthoz közelít, 
hol eltáncolhatja majd a bánatát.

Csodaország csodafaluval, 
ne kérdezd meg, ezért is csak rád vall, 
vagy nyakadra lép mihelyt teheti,

és büszke mint mentségét kirakja, 
hitvány kofa, ki jár a piacra, 
s az üres marka jóslatokkal teli.

A fü rd ő  fö lö tt
„Makón meglepő az ősz”

(Ismeretlen költő)

A fürdő fölött zeng az égi koncert, 
néhány fecske még a vízre csap. 
Hajcsár a szél, fönt felhőrajt terelget 
ellepni a fénylő kék tavat.

Szép nyárvég, a didergés beköltözött 
a gesztenyék alá társamul.
Most úgy féljük együtt az eljövendőt, 
mint inas, ki varázslást tanul.

Platánok, nyárfák, s ti rebegő nyírek, 
mind félői valami végességnek, 
legalább egyszer ti szóljatok,

hogy hívatlan aki ide tévedt, 
ne vegyenek rajtunk elégtételt 
útjukat járó ködlovasok.

M átyásn apkor
Bár nem késett Mátyás napja 
fölfagyok egy fehér lapra 
s olyan leszek mint egy ablak 
mit jégvirággal takartak.

Merengek is tiszta ésszel 
hogy kézzel, nem, ésszel érsz el, 
mivel bonthatsz házat, napot, 
míg mellém fagy alakzatod.

Ketten ferdeszemű népek, 
mint két nyest ha hóban lépked, 
szem nem lát, orr nem szimatol, 
ez telik egy fehér lapból.

Ma még nem, de holnap lehet, 
úgy végezzük ezt a telet, 
fényünk is akár a késéi 
villogva jégbe verettél.

Ha még késik Mátyás dolga 
s nem jön keze alá szolga, 
felmondjuk a bukott naptárt 
s az írást, hogy egyszer itt járt.

A z a lm a
Az alma
az Isten ajándéka 
mondta bátyám 
fogatlan ínnyel 
nyolcvan éve táján.
Kár hogy a kígyó 
nem tudott róla 
vagy éppen ezért 
ajálta a profán 
s maradt eggyel kevesebb 
a fán.
Most már késő minden tudomány, 
csak rágta fogatlanul, 
mint aki csak azért tanul, 
hogy éljen tovább a talány.
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JANCSÓ MIKLÓS

Barátok
-  Szervusz, öregem, de jó, hogy látlak. 

Remek színben vagy. Jó erőben, egészség
ben Kitűnően nézel ki.. Szívből örvendek, 
hogy találkoztunk.

-  Én is örvendek.
-  De én még jobban örvendek. Régi, 

kedves ismerőssel találkozni...amilyen 
te vagy.

Tudtam, hogy a mai napon valami em
lékezetes történik velem. Amire mindig 
jó szívvel fogok gondolni. Különben hogy 
vagy?

-  Megvagyok, köszönöm. És te?
-  Úgyszintén... meditálok, gondolkodom... 

emberi furcsaságokon... Apropó: megfigyel
tem valamit.

-M it?
-  A férjek általában túlzottan kedve

sek feleségeik egykori szeretőihez.
-  Nahát, ez érdekes. Vajon miért?
-  Valószínű azért, hogy kimutassák: 

ők nem féltékenyek. Européerek. Urak. 
Nagyvonalúak. Mentesek mindenféle em
beri és férfiúi kicsinyességtől.

-  Miből jöttél rá erre az igazságra?
-  Ma találkoztam véletlenül három 

férjjel: mind a háromnak a felesége va
lamikor szeretőm volt. És képzeld, mind 
a három férj meghívott vacsorára. Kedve
sen, szeretettel. Mint eddig soha. Amíg 
nem voltak férj-státusban, amíg csak ba
ráti státusban voltak, alig fogadták a kö
szönésemet. Most? Kedvesség, mosoly, va
csorameghívás. Mit szólsz?

-  Örülj neki. És menj el vacsorára. Ezt 
tudom tanácsolni.

-  Egyszerre háromhoz?
-  Ugyan. Oszd be.
-  Beosztom.Apropó: vacsora. Ha már 

ilyen szerencsésen összefutottunk, vacso
rázzunk együtt. Ünnepélyesen meghív
lak. Vacsorára. Magunkhoz.

-  Magatokhoz? Ha jól tudom, te egye
dül élsz.

-  Csak éltem.A múlt héten megnősül
tem.

-  Gratulálok.
-  Ismered a feleségem. Jól ismered.
-  Kicsoda?
-  Meglepetés. Majd, ha nálunk vacsorá

zol, meglátod. Addig: titok.
-  Alig várom már a vacsorát. Illetve 

azt, hogy megismerjem a feleségedet. Il
letve, hogy újra találkozzam vele. Ha 
már azt mondod: ismerem őt.

-  Én is várom, hogy találkozzatok. Mi
kor érsz rá? Konkrétan.

-  A héten bármikor.
-  Na lássuk: ma estére elígérkeztem, 

holnapután estére szintén...Ezek a fér
jek. Olyan erőszakosak az emberrel... 
Még a végén elhízok...Ez lesz a férjek 
bosszúja a múltért. Felhizlalnak. Nem 
is rossz ötlet: olyan kövérre etetni a sze
retőt, hogy az asszony csak rémálmában 
sírja vissza a kedvest. Vagy addig tömni, 
amíg megüti a guta. Jó, hogy észrevettem 
a csapdát... Na, a naptáram szerint... 
Holnap este. Jó lesz?

-  Kitűnő.
-  Várlak. Bocsánat: várunk. Még nem 

szoktam meg a többesszámot.

-  Addig is kézcsókom kedves feleséged
nek.

-  Átadom. És nehogy elfeledd a vacso
rát. Este hétkor. Plusz-mínusz 10 perc. 
Megjelenés kötelező.

-  Feltétlenül nálatok leszek
-  Nem csupán a minőséget, de a 

mennyiséget is garantálom. Szervusz.
-  Kézcsókom... de ezt már mondtam. 

Szervusz.

• •

Öregek
Idős, távoli rokonaimat látogattam 

meg egy hétvégén. Vidéken, pontosabban 
falun élnek, két öregember, magukra ha
gyott emberpár. Ha lehet így mondani: 
szokásos, szokványos sors. A gyermekek, 
unokák valahol a nagyvilágban -  ők, egy
másra utalva morzsolták napjaikat, jó
ban, rosszban. Mint a mesében. Nem volt 
semmi bajuk, egészségesek voltak, soha 
nem panaszkodtak, csak éppen öregek 
voltak. Nagyon öregek.

Én, mint távoli és az országban élő 
egyetlen rokon, időnként felkerestem 
őket. Ezúttal azonban kissé szorongva 
utaztam le: a néni nagy titokban telefo
nált nekem, ha tehetem, látogassam meg 
őket. De ne szóljak neki (így beszélt min
dig az uráról: ő), hogy megkért erre a le- 
utazásra. Mondjam azt, hogy véletlenül 
jártam arra -  tanácsolta telefonon.

Aggódtam, attól tartottam, valami 
baj van valamelyikükkel. Sietve kocsi
ba ültem és, látszólag váratlanul, meg
jelentem egy szép őszi délután. Örültek 
a jöttömnek, kávéval, tejjel kínáltak 
uzsonnára. Szóval szeretettel fogadtak. 
Érthető, hiszen én voltam már számuk
ra a Minden: a külvilág, az események, 
a múlt.

Kávézás után a néni kedvesen felszólí
tott:

-  Gyere, megmutatom a kertet.
Szó nélkül követtem, miközben igyekez

tem arcomra kényszeríteni holmi botani
kai érdeklődést, bár tudtam, a kert-vizit 
csupán ürügy. Beszélni akar velem a néni.

Kisétáltunk a szépen gondozott kertbe. 
Volt ott minden: tök, uborka, paradicsom 
és hasonlók. Mérsékelt érdeklődéssel né
zegettem a növényeket.

-  Beszélni akartam veled négyszem
közt -  mondta a néni, miután óvatosan 
körülnézett, nem-é hall minket valaki. 
— Elmondom gyorsan, miért kértem meg, 
hogy legyere. O (intett a lakás felé) nem 
tud arról, hogy én telefonáltam neked. Ar
ról van szó, hogy az újság szerint lejár a 
pénz. A mostani pénz. Vagyis 2007 janu
ár 1-ig be kell váltani a régi pénzt új pénz
re, erős lejre, különben kárba megy. No, 
erre szeretnélek megkérni: van spórolt 
pénzem, amiről ő nem tud. Azt kellene 
becserélni titokban. A bankban, Kolozs
váron.

-  Miért nem szabad tudjon a bácsi er
ről a pénzről?

-  Tudod, ez az én tartalékom. Erről ő 
nem tud. Évek alatt, apránként kispórol
tam magamnak. Arra az időre, ha egye
dül maradok. Ha senkim sem lesz.Legyen

miből gyógyszert vásároljak. Vagy ezt- 
azt a házhoz. A jövőre is kell gondolni. 
Tessék, itt van a pénz.

-  Elintézem a beváltást — mondtam, 
miközben eltettem az újságpapírba be
csomagolt és gumigyűrűvel leszorított 
csomagocskát - és hozom az új pénzt, jö
vő héten.

-  Ha lehet....kezdte riadtan, de én köz
bevágtam

-  Jó, két, maximum három napon belül 
újra jövök.

Láttam, megkönnyebbült a néni a 
megrövidített beváltó-idő hallatán. Rög
tön, azon melegében megajándékozott 
egy hatalmas paradicsommal, a legszeb
bel, amit hirtelen ki tudott választani a 
többi közül.

Este hármasban vacsoráztunk, a néni 
csirkét vágott -  szóval jót és jól ettünk.

-  Maholnap kilencvenhárom éves lesz 
-  intett az öregúr felé büszkén. Én erre 
megemeltem kútvizes poharam.

-  Egészségükre és sok boldogságot -  
mondtam -, kár, hogy nem borral koccint
hatok, de ma este még autót vezetek.

-  Ne felejtsem, mielőtt elmennél -  
mondta váratlanul a bácsi, és letette bo
rospoharát - , a rádióm nem működik jól. 
Recseg. Ha megnéznéd... -  azzal felug
rott és elindult a szobája felé, így még til
takozni sem tudtam, hogy nem értek én 
a rádióhoz, ma sem tudom felfogni, hogy 
lehetséges, miszerint Amerikában beszél 
valaki, én pedig itt, egy szobában hallom, 
amit mond. Nem istenes dolog az, akár
hogy vesszük.

Beértünk a szobába. A bácsi behúzta 
mögöttünk az ajtót.

-  Az Isten vezérelt ide, fiam -  kezdte 
halkan —, már rég szerettem volna beszél
ni veled. Éppen telefonálni készültem ne
ked. Arról van szó, hogy közeledik janu
ár elseje. Amikor is be kell váltani a régi 
pénzt. Vagyis a mai pénzt, a soknullásat. 
Az a helyzet, hogy az évek során én félre
tettem magamnak valamicskét, amiről ő 
nem tud. A nyugdíjamból havonta lecsíp
tem néhány lejt.

-  És azt be kellene váltani -  szakítot
tam félbe a bácsit, alig rejtve mosolyomat.

-  Bizony, be kellene váltani. De titok
ban. Hogy ő ne tudja.

-  Miért nem tudhat a néni erről a pénz
ről? -  kérdeztem tettetett csodálkozás
sal.

-  Ha már erről kérdezel, megmondom. 
Előfordulhat az én koromban, hogy egye
dül maradok. Érted, ugye? Ki gondoz 
majd engem? Ki vásárol, főz nekem? Ki 
mos rám? Mert erről van szó, látod. A 
jövőre is kell gondolni. No de itt a pénz. 
Tedd el gyorsan.

-  Jövő héten hozom az új pénzt -  mond
tam mosolyogva. -  Illetve dehogy: két- 
három napon belül jelentkezem.

-  Köszönöm, fiam -  ölelt meg hálásan 
az öregúr, majd visszamentünk a szobába. 
Beszélgettünk még egy keveset, aztán el
köszöntem, indultam vissza Kolozsvárra.

A kocsiban meleg volt, leengedtem az 
ablakokat: a huzat élesen vágott az ar
comba. Lassan visszatekertem a kocsi
ablakot. Elvégre az egészségre is kell gon
dolni — állapítottam meg derűsen...

Nem csak a jövőre.
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FRIED ISTVÁN

A n t ik v itá s -r e c e p c ió  
és modern emberkép
M á r a i  S á n d o r  U ly sse s  regénye
Aligha kell bővebben igazolnunk, hogy 

az évszázadok folyamán az európai iro
dalmakban olymódon alakítják ki az 
egyes szerzők az „euro-szubjektum” ideál 
tipikus változatát, hogy rendszerint a 
görög-római mitológia egy reprezentán
sának történetét és jellemét jelölik ki a 
korszak hőseként1. A romantika úgy foly
tatta a görög drámaíró elképzelését, hogy 
Prométheuszban nevezte meg az embert 
és önmagát fölszabadító héroszt, aki sok 
tekintetben fausti karakterrel rendelke
zett. A XX. század kevésbé optimista, 
a lét abszurditását problematizáló író
ja Szisziphosz mítoszát gondolta tovább. 
A Prométheusztól (aki a XVIII. század
ban még a költő/gondolkodó hasonmá
saként is funkcionálhatott, és -  Goethe 
verséből tudhatólag -  a maga képére for
mált embereket, megalkotta Lázadó em
ber „arcképtípusát”) Szisziphoszig veze
tő úton (Szisziphosz és részben Tantalosz 
„hybris”-e miatt kapta büntetését, ám a 
hybris nem bizonyosan büntetendő csele
kedetként könyveltetett el a XX. század
ban) más mitológiai személyiségek jelent
keztek, mint akik a „fausti” kultúrának, 
a „fausti” személyiségnek az európai iro
dalmi hagyományban változó alakban 
reprezentálódó történetét tudatosították, 
mint egy kultúrkör jellegzetességét. Közü
lük különös figyelmet érdemel Ulysses2, 
aki az első európai kalandregényként 
számon tartott eposz, az Odysseia főhő
seként, nemcsak a különféle léthelyzetek 
megtapasztalásával ébredt rá arra, hogy 
az isteni jó- és rosszakaratra nem min
dig lehet hagyatkozni, szükséges a föl
di halandó kilépése megrögzöttségéből, 
nem kevésbé értelmének felhasználása, 
hanem azáltal lehetett a fausti kultú
ra egyik jellegadó figurája, hogy immár 
nem a bolyongásra ítéltség reprezentánsa 
(mint az örök zsidó vagy később a bolygó 
hollandi), hanem a vándorlást létforma
ként vállalja és éh meg, így léthelyzettől 
lép tovább léthelyzetig, anélkül, hogy a 
végső megnyugvás, a kiegyenlítődés, az 
idillbe térés esélye fölcsillanna előtte. 
Természetesen nem az antik eposz hir
deti meg ezt a lehetőséget, jóllehet az a 
tény, hogy az Odysseiával nem zárult le 
a főhős sorsa, hanem a Homérosz-utódok 
továbbírták a történetet (vö. Télegoneia, 
amelyből csak néhány sor maradt ránk), 
eleve jelzi, hogy az eposz happy endingje 
a történet megoldásának funkciójával 
bír, korántsem a lezárulásáével. Hiszen a 
teiresiasi jóslat szerint a főhőst a tenger 
felől éri halála, azaz már az eposzban föl
bukkan a célzás arra, miszerint a főhős 
létezése nem szabadul meg a veszedel
mektől, az istenek megbocsáthatnak, de 
az emberi lét végessége visszavonhatat
lan „ítélet”, mely nem másítható meg.

Az európai irodalmak számára a leg
nagyobb hatással Dante3 gondoltatta új
ra Ulysses történetének folytathatóságát, 
egyfelől visszautalva arra, hogy az a ha
landó, aki túllép a neki megszabott korlá
tokon, büntetésben részesül (az Inferno 
Ulyssese túl-hajózik Héraklés oszlopain, 
és tiltott tenületre ér, majd Kafka föld
mérője, K. az, aki megkísérli, hogy be
jusson Westwest gróf kastélyába, amely 
felé indulás alakváltozata lehet a „nyuga
ti” tengerre hajózó Ulysses vállalkozásá
nak), másfelől kurta megszólalásakor az 
euro-szubjektum „alap-igéit” fogalmaz
za meg, a soha meg nem elégedését, a kí
váncsiságét, a tudni vágyásét, amely vé
tekben a Faust-történetek címszereplője 
szintén elmarasztaltatik. Az európai gon
dolkodásra jellemző ambiguitás ugyan
csak jellemzője a dantei elgondolásnak:

Ulyssesnek természetesen az Infernóban 
juttat helyet, ám megszólalása alkalmas
sá válik arra, hogy az euro-szubjektum 
önigazolásává, sőt: önlegitimációjává le
gyen. Ez az „örök” kíváncsi „örök” kaland
vágyé olyan, egymástól távoli művekben 
állítódik színre, mint Nikos Kazantzakis 
Odisiája (1938) és Luigi Dallapiccola 
Ulisse című operája (1959-1968).

A modernitásban a fordulópontot 
James Joyce regénye, az 1914—1921 kö
zött írt Ulysses eredményezte4, amely 
részint a mítosz-recepciónak azt a vál
tozatát képviselte, amely az antik

történet alapján mintázott regényt 
a travesztiához tette hasonlóvá, az 
Odysseia mellett sem feledkezve meg a 
Batrachomyomachia (Békaegérharc) ha
gyományáról, mindenekelőtt a nyelvhasz
nálatban érvényesítve a trivialitást hang
súlyozó eszközöket, részint azonban, 
szem előtt tartva az írás megkezdésé
nek évszámát, nem utolsósorban a hossza
san formálódó regényalakok sorsa mögé 
tekintve, Joyce közép-európai, trieszti, 
az Osztrák-Magyar Monarchiából (mint 
a nyelv- és a személyiségválság, a pszi
choanalitikus narratíva tudatosítsából) 
származó tapasztalatokat: az örök ván
dorban nem pusztán a keresés (a quest) 
hősét jelenítve meg, hanem az emigrán
sét is, az Ithakára lelhetés ambivalenci
áját. Joyce-nak magyarországi eredettel 
bíró „Ulysses”-e a városi labirintusban 
bolyongva-tévelyegve aképpen látszik 
megismételni az antik hérosz történe
tét, hogy annak retorizáltságát „kifordíta
ni” kísérli meg, az eredetileg királyi- 
fejedelmi-isteni-félisteni környezetben 
lejátszódó kalandsorozatot hétköznapi 
(és napi politikai vonatkozásoktól sem 
mentes) események színterébe szituálja, 
mindenképpen él a deszakralizálás, a 
deretorizálás (sőt: alulretorizálás) lehe
tőségével, amely mind-mind hozzájárul 
ahhoz, hogy új téridős (chronotopikus) 
szerkezet révén a modernitás újtípusú re
gényalakzata jöhessen létre. Annál is in
kább, mert Joyce részben felhasználja az 
ún. szuperstrukturált prózai epikai mód
szereit (műve praetextusává avatván az 
európai kultúra évszázadait, nem csu
pán az irodalmi alkotásokat, az idéze
tek szövedékébe csempészvén például az 
ír nemzeti mozgalom felhívásait, énekeit 
is), részben az egy kozmikus napba sűrí
tett történet során bejárhatóvá lesz a va
lóságosnak sugallt helyszín és az antik 
eposz megannyi helyszíne, a két helyszín 
egymásra másolódik, miként a „realista” 
regénnyel mért időszámításra épül rá a 
kalandregényi és a mitológiai idő. Joyce 
„Ulysses”-e (azaz Leopold Bloom mellett 
a másik férfi főszereplő, Daedalus már 
nevével közvetlen utal az antikvitásra, 
jóllehet a mitológia apafigurájának ne
vét egy apját kereső bolyongó költő vise
li (a száműzetést megtapasztalván) s ez 
a mitológiai történeteket eredeti helyze
téből kibillentő elbeszélői magatartás 
másutt is jellemzője a regénynek. Dae- 
dalushoz a Minotaurust zárva tartó la
birintus képzete kapcsolódik, s ez a labi
rintus, amely a XX. századi nagyvárosi 
létezés állandóan bizonyuló helyszíne, pél
daként Döblin Berlin Alexanderplatza vol
na említhető, a nagyváros labirintusként 
jelződése egyben a belevetettség, a beleve- 
szettség képzetét hívja elő; ezzel párhuza
mosan a nyelvkeresés, nyelvre lelhetés, 
valamint a freudi tézisekből következő 
személyiség-megosztottság rétegzi az an
tik történetet, amelybe (ha nem feltétle
nül is ebbe) Freud óta „szokás” belelátni 
az én (meg a kultúra) viszontagságait, 
sőt: rosszérzését. Joyce regénytörténeti/ 
elméleti fordulata az Ulyssest főszereplő
ül választó hagyománytörténés során te
lítődik újabb és újabb felismerésekkel.
» > »  folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról 
Ebben az irodalomtörténési folyamatban 
jut számottévő hely a magyar emigráns 
szerző, az ulyssesi sorsot megtapaszta
ló Márai Sándor magyarul az első ízben 
Londonban megjelent regényének: Béke 
Ithakában (1952), müncheni, második ki
adására 1979-ig várni kellett, Magyaror
szágon végül 1991-ben látott először nap
világot. Német nyelven már (Tibor von 
Podmaniczky átültetésében) 1952-ben 
kézbe kapták az olvasók, Verzauberung 
in Ithaka címmel. Ezt a müncheni ki
adást egy 1953-as zürichi megjelenés 
követte, 1954-ben Frankfurt-Wien hely
megjelöléssel a Forum Taschenbücher so
rozatban publikáltatott. Ezután hosszabb 
szünet következetett a recepciótörté
netben. 1995-ben Párizsban jelent meg 
a Paix a Ithaque, Eve Barre tolmácso
lásában és az egykori miniszterelnök 
Raymond Barre előszavával.

Márai Ulysses-regénye (a Joyce- 
éhoz hasonlóan) részint a mítoszre
cepció jegyében írható le, részint az 
intertextualitás olyatén alkalmazásá
val, amelynek jellemzésére a vitaszö
veg illik talán  a leginkább. Ami ebben 
az esetben nagyjában-egészében azt je 
lentheti, hogy a mítosz a mitológiai ala
kok újra-megrajzolásával módosítja a 
hagyományos mítoszfelfogást, olyan vi
tahelyzetet szimulál, amelyben a törté
netnek a mitológiából, az antikvitásból 
származó elbeszélői újra-mondják a jól 
ismertnek h itt eseményeket, mintegy 
az utólagosság pozíciójából a maguk 
változatát igyekeznek elfogadtatni, va
lamint az elbeszélők mögött rejtőző, 
korántsem omnipotens, felsőbb instan
cia készteti őket anakronizmusokra. 
Ezeknek segítségével a szöveg fenn
költsége sérül, hiszen az antikvitás
ból eredeztetett „reáliák” és a modern 
korból származó tárgyak, kifejezések, 
m agatartási formák állandó ütközé
se óhatatlanul a nyelvi szubverziót, a 
deretorizáltságot hangsúlyozza. Ugyan
akkor a regény olyan vitaszöveg, amely 
tudomásul veszi és véteti az egyéb, 
korábbi mítoszfelfogásokat, a mitoló
gia más jeleneteit műbe foglaló írói 
stratégiát (Márai naplóiból tűnik ki, 
hogy mennyire foglalkoztatta példá
ul André Gide Théséeje), a leginkább 
azonban Joyce t/Zyssesének világától el
térő mítoszrecepció kifejtésében mutat
kozik a mű érdekeltnek. Amiképpen 
Márai visszahelyezi a maga Ulysses- 
ajánlatát az antikvitásba, amiként 
narrátora ironizál a freudizmuson, 
ahogyan egy történet és a Történet el- 
beszélhetőségét problematizálja, abban 
ott rejlik a Joyce-étól való eltérés aka
rása. Annál is inkább, mert az elszórt 
adatokból kitetszhet, hogy Márai élet
művében nem akármilyen szerepet já t
szik viszonyulása Joyce műveihez. Ma
gyarországon az elsők között volt, akik 
h írt hoztak az Ulyssesről, s egy töredé
kes francia fordításkísérlet olvasásá
val a Finnegans Wake-ről (1930-1931- 
ben)6; 1936-os adatunk van arra, hogy 
Proust, Goethe és egy magyar szerző, 
Illyés Gyula társaságában a Joyce-mű, 
az Ulysses volt igazi élménye.7 A továb

biakban hol elismeri Joyce teljesítmé
nyét, nekrológja8 az életmű beható is
meretéről árulkodik, hol elutasítja a 
F innegans W ake nyelvi, szerinte: anti- 
nyelvi radikalizmusát, a természetes 
nyelvek felbontásának, kontaminálásá- 
nak szerinte eredménytelen kísérletét, 
az európai bomlásjelenségek adekvát 
nyelvi leképződését. Annyi bizonyos, 
hogy a naplókban, újságcikkekben, ol
vasmány-beszámolókban és nyilatko
zatokban megjelenő Joyce-élmény (és 
elutasítása Joyce, modernségen túlmu
tató nyelvi törekvéseinek) azt tanúsít
ja, hogy nem annyira a Joyce működé
séhez fűződő regénytechnikai újítást 
ellenzi, még csak a mítoszrecepció mi
kéntjét sem, hanem azt a konklúziót, 
amelyet Joyce logikusan vont le a nyelv
válság különféle elméleteiből. Annyit 
szükséges még hozzátennem ehhez a 
kérdéshez, hogy az 1930-as esztendők
ben a magyar irodalmi gondolkodásban 
az úgynevezett mitológiai regény (nem 
pusztán tárgyára, legalább oly mérték
ben az írói gondolkodásmódra nézve 
mítosszal érintkező) iránt feltámadt 
az érdeklődés, mindenekelőtt Thomas 
Mann akkor készülő tetralógiája vetet
te föl a mítosz humanizálásának, a to
talitárius államok ön-mitologizálásával 
szembeszegezhető újmítosznak a lehe
tőségét, s ezzel szoros összefüggésben 
az euro-szubjektum alaptörténeteinek 
újra-elbeszélhetőségét. Az Ulysses- 
mitologéma, a vándorlás, a száműzetés 
a XX. század különféle sorsfordulóinak 
következtében lett drám aian időszerű
vé, maga Márai 1948-as emigrációját 
követőleg fordult fokozott figyelemmel 
Homéroszhoz (akkoriban jelent meg 
előbb az Odysseia, majd az Ilias kor
szerű, friss nyelvezetű magyar fordítás
ban). Az emigrációs léthelyzet önértel
mezése, az emigráns ön-legitimációja 
újra-gondoltatta az euro-szubjektum, 
a Spenglert követő periódus fausti sze
mélyiségének ön-meghatározásával 
kapcsolatos kétségeit. Egyszóval az 
Ulysses-sorsnak részint Joyce, részint 
Kafka aspektusából való szemléletét. 
És csak mellékesen jegyzem meg, hogy 
Márai volt Kafka első magyar fordító
ja, m ár 1921-ben közreadta Az átválto
zás című elbeszélés magyar változatát; 
ez a Kafka-mű olvasható Ovidius ver
sének, valamint Goethe által megfogal
mazott Verwandlung(Metamorphose) 
-gondolatnak kontextusában. Visszatér
ve a Márai-regényhez, Ulysses mellett 
többek között Hermés található a törté
néseket irányító szereplők között, ezút
tal nem psychopomposzi (lélekvezetői) 
minőségében, hanem úgy, mint a keres
kedők, a tolvajok, az u tak védőistene, 
így a vándoroké, a vándorlásé is.

Ami Márai regényét a Joyce-éhoz fű
zi, az a mítosz ironikus befogadása, 
e téren Márai elbeszélői hol Thomas 
Mann epikai iróniája felé hajlanak, hol 
Joyce travesztáló techikáját látszanak 
imitálni. Egészében azonban a Béke 
Ithakában igen határozottan különböz
teti meg narrációs stratégiáját a Joyce- 
étól. Először is azáltal, hogy három el
beszélőre bízza a történetmondást, ez

a három, egymástól függetlenedő elbe
szélő a maga Ulysses-változatával áll 
elő, annak ígéretével, hogy az igazi 
Ulysses-történetet fogja előadni, hogy 
az elbeszélés végére érve elmondhas
sák, nem tudják, valójában milyen volt 
Ulysses, hiszen Pénelopé csak a felesé
ge, Télemachos csak a fia, Télegonos 
pedig, csak a gyilkosa volt. S miköz
ben az egymás után következő három 
elbeszélésből pusztán egy töredezett 
és hiányos Ulysses-kép bontakozik ki, 
az egyes elbeszéléseken belül felvonul
nak az Ulysses-sors isteni és Homé
rosztól ismerős emberi tanúi, akik az 
elbeszélésen belüli elbeszélésben adják 
elő a maguk, „egyéni”, csupán rész
igazságot tartalm azó változatát. Jólle
het a három elbeszélő, azaz Pénelopé’ 
Télemachos és Télegonosz monológja 
hangzik el, s ezekbe a monológokba app- 
likálódik a többiek elbeszélése, az el
beszélők hanghordozása, „mondatszer
kesztése” értelmezői igyekezete a 
klasszikus modernség epikus tónusát 
és metodológiáját idézi; ugyanakkor 
az elbeszélésekből kibukó (olykor: aka
ratlan, inkább a nem verbális kommu
nikációban, illetőleg az elbeszélők mö
gött rejtőző instanciában feltáruló) 
irónia, elidegenítő elem mérsékli az — 
elbeszélők retorikáját, s a retorizáltság 
és alul-retorizáltság között lebegteti az 
elődást. Pénelopé előadása ugyanúgy 
az okokozati összefügések megértésére 
törekszik, mint Ulysses két fiáé, sem
miképpen nem mondja ki a Joyce-re- 
gény Pénelopéjának sokszoros igen-jét, 
igaz, az elbeszélés során a tudatáram  
„techniká”-val sem találkozhatunk. 
Mindennek ellenére a Béke Ithakában 
nem visszalépés Joyce regényének epi
kai stratégiájához képest, hanem az 
epikai irónia érvényesítésével haszno
sítja a paródiában rejlő lehetőségeket. 
A paródia elsősorban a realista/natu- 
ralista és a vele összefüggésbe hozha
tó mimetikus történetmondásnak szól, 
az igazság felmutatásának igényével el
beszélni akaró szereplők szükségszerű
en vallanak kudarcot, hiszen a legjobb 
esetben részigazságok birtokosai, akik 
a maguk szűk perspektívájából az ese
mények alaposabb áttkintésére képte
lenek. Hiába hívják segítségül azokat, 
akik kiegészítik, pótolják, módosítják 
az elbeszélés hiányait, tévedéseit, félre
értelmezéseit, még az istenek sem lát
ják át, csupán sejtik a korszakváltás ki
hatásait és következményeit, noha az 
érzékelhető korszakváltás késztette az 
elbeszélőket a megszólalásra.

Ezen a ponton az a kérdés vethető föl, 
vajon a korszkváltás tudatosítása/tuda- 
tosodása mennyiben tárgya Joyce regé
nyének. A sietős válasz szerint oly téte
lesen mefogalmazva, mint azt a Béke 
Ithakában teszi, nem. Jóval inkább az 
elbeszélés hogyan-jának korszakváltá
sát reprezentálja, a regény és a regény
írás önreflexivitásának következtében 
íródik bele Leopold Bloom egy napja (a 
vándoré, az emigráns leszármazottjáé,
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az Ithakáját keresőé) a világba, a világ- 
irodalomba. Márai regénye, amely szor
galmas és kiterjedt klasszika filológiai 
stúdiumok nyomán született meg, azt 
az eseményt beszélteti el elbeszélőivel, 
amelyben Ulysses határozott léptekkel 
elindult a mítoszból a logosz felé, amely
ben fölsejlik a váltás: az isteni korszak 
lassan-lassan átadja a helyét az emberi 
korszaknak, az aranykor átfordul több 
áttételen keresztül a vas korszakába. 
Joyce regényének „nyitottságba mel
lé helyezhető a Máraié. Hiszen koránt
sem a fejlődésnek a felvilágosodásban 
(vagy akár Herdernél, Hegelnél) körvo
nalazódó emberiségtörténete lesz az el
beszéltek „tét”-je, hanem az otthonra 
nem lelő, nem lelhető vándor, az euro- 
szubjektumnak a fausti típusa mellé 
lépő Ulysses-figura tér rá  a logosz felé 
vezető útra, mely út nem egyszerűen 
bizonytalanságokkal van tele, hanem 
a személyiségre leselkedő nyelvi csap

dákkal. Márpedig mind Ulysses eposzi 
története, mind Ulysses eposzitól elváló 
története sem beszélhető el másképpen, 
mint az irónia, a paródia, a kívülállás 
és az elidegenítés segítségével. így az 
a logosz, amely a mítosz helyébe lép, 
messze nem a fejlődésnek, csupán a vál
tozásnak igazolása, a korszakváltásé, 
ama lehetőségé, amellyel az ember vagy 
él, vagy képtelen élni. Hermés megfoszt
ja Kirkét varázslónői hatalmától, és 
arról világosítja föl: most m ár az ember 
dönti el, hogy szó szerinti és átvitt érte
lemben fölegyenesedik-e, vagy megma
rad olyannak, amilyeneknek Kirké vál
toztatta: disznónak. Sivár és unalmas 
korszak következtik, állítja Hermész, 
a Törvény időszaka. Azt szükséges meg
jegyeznem, hogy a magyar helyesírás 
szerint a közös főnevek kis kezdőbetű
vel írandók, amennyiben (mint a jelen 
esetben a Törvény) nagy kezdőbetűvel 
áll, feltételezhető egy allegorikus vagy 
szimbolikus jelentéstulajdonítás. De leg

alábbis kiemelt jelentőséghez juttatja  a 
szót, a fogalmat az elbeszélő. A Kafka- 
fordító Máraival kapcsolatban azonban 
gyanú merülhet föl: a Törvény korszak
meghatározóként nem idézi-e meg Kaf
ka írásait; s bármily merész e föltétele
zés, amennyiben ennek a legcsekélyebb 
valószínűsége is van, nem pusztán a 
„fejlődés” vonódik kétségbe, hanem elő
térbe kerülhet az eljövendő korszak, az 
ulyssesi periódus ambivalenciája, a Tör
vény többértelműsége.

A Béke Ithakában -  túlzás nélkül 
állítható -  megbízhatatlan elbeszélőket 
enged szóhoz jutni. Akiegészítő, módosí
tó elbeszélők sem képesek kiteljesíteni 
az elbeszélést, a regényegész azt sugall
ja, hogy a Történetben maradt valami 
ki- és elbeszélhetetlen, az elbeszélők 
mindent meggondolva és mindent meg
fontolva sem zárhatják le a történetet, 
valamennyi közreműködő sem képes a 
teljes igazságot létrehozni. A három el

beszélő, aki összegzi mindazt, amit ma
ga tudott, amit másoktól hallott, amit 
látott, amit sejtett, csak olyan végkövet
keztetésre jut, hogy azt hiszi, Ulysses 
ilyen volt vagy ilyesféle. Az elbeszélők 
kudarca azonban nem bizonyosan az 
elbeszélés kudarca; aki az elbeszélést 
berekeszti, útját állja a tovább-gondol- 
hatóságnak, a tovább-beszélésnek. S 
miként a vándor, a száműzött, az emig
ráns létformája az útonlevés, létezé
sének értelmét szintén innen nyeri, 
aképpen az elbeszélés egyrészt eleve új- 
ra-elbeszélés, másrészt az elbeszélésnek 
folyamatként, újból és újból előröl kezdő
dő formaként való felfogása. Ulysses 
nem áll oly távol Szisziphosztól, akit vi
szont Camus-től tudhatóan boldognak 
kell elképzelnünk.
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van a legkevésbé jelen, ahol témaként lép

a leginkább az előtérbe: Apollón Dionysos, 
Déméter és Astarte, Oidipusz és Orpheus... 
Mythos als Wiederkehr. Ein Essay. In: 
Mythos in der slawischen Moderne. Hrsg, 
von Wolf Schmid. Wiener Slawistischer Al
manach, Sonderband 20. Wien 1987. 16. A 
mítoszbefogadás nem feltétlenül, hozza ma
gával a mitikusát, a mitologizálás mint pa
ródia, parafrázis és pastiche szintén fungál- 
hat.

2Elisabeth Frenzei Stoffe der Weltlitera
tur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher 
Längsschnitte. Stuttgart 1976.4 535-554., Ugyanő: 
Heimkehrer. In: Motive der Weitliteratur. Ein 
Lexikon dichtungsgeschichtlicher Läng
sschnitte. Stuttgart 1976.4 529—341.

3Inferno 106—120. Hermann Walter: 
Die Säulen des Herkules. Biographie eines 
Symbols. In: Die Allegorese des antiken 
Mythos. Hrsg, von Hans-Jürgen Horn und 
Hermann Walter. Wiesbaden 1997. 181.

4Frank Budgen James Joyce and the 
making of Ulysses. (111.) by the Author. 
Bloomington-London 1973.

6Márait az 1930-as évek eleje óta inten
zíven foglalkoztatta Joyce életműve. Az 
Exiles című színműről, valamint a „korai” 
Joyce-prózáról, kiváltképpen a Dublinem
ről több ízben elismeréssel, nyilatkozott, az 
Ulysse eleinte lenyűgözte, később eltávolo
dott tőle, a Finnegans Wake nyelvi kísérle
te riasztotta. Vö. az alábbi Márai-írásokkal: 
Joyce és az értelem. Pesti Hírlap 1939. Nr. 
117., május 24. 7., Joyce. In: A négy évszak 
(1938). Budapest 2000 175. („Úgy írt, mint
ha állandóan posthumus könyveket írna, 
egy halott könyveit, aki már nem törődik 
az élők szempontjaival.”) Joyce. In: Quatre 
saisons. Nouvelle Revue de Hongrie. 1938.
9. füzet, 273., Napló 1945-1957. Budapest 
1999. 196, 282., Napló 1958-1967. Buda
pest 1992. 257. (Márai szerint az Ulysses 
modellie Italo Svevo volna.), [Márai Sándor 
rádióelőadása a szabad Európa Rádióban 
1957. március 27-én] Műhely 2000. Nr. 2. 
84. (az Ulysses „szellemi lochnessi szörny”. 
Joyce a XÍX. század nagy realista mestere
itől tanult, s aztán átmenet nélkül élete is, 
műve különös elváltozáson esett át. Joyce el
utasította a világot, amelyben élt, s életével 
és műveivel eléje sietett egy korszaknak, 
amelyet már nem élt meg”.)

6(m.s.): Olvasmány. Újság 1930. Nr. 94, 
április 26, 4., Brassói Lapok 1931. Nr. 124, 
június 4, 5.

'Prágai Magyar Hírlap 1936. Nr. 294, de
cember 25, 19-20. (Magyar írók beszélnek 
kedves olvasmányaikról)

8A varázsló halála. Pesti Hírlap 1941. 
Nr. 12, január 16, 9. Kötetben: Ihlet és nem
zedék. Budapet 1992. 117-119. („Úgy kép
zelte, nem csak a világ egyetlen áradás, 
hanem a gondolat is. Nem szavakat írt, ha
nem a szavakban és betűkben áradó gondo
latot, az emberi végzet másik tartalmát: az 
idő és a lélek kiömlését írta meg. (...) Soha 
nem látták nevetni. Igaz, szomorkodni sem. 
Más dolga volt. írt és meghalt”).

9Joyce életművét szélesebb kontextus
ban tárgyalja Egri Péter komparatisztikai 
könyve Avantgardism and modernity. A 
comparison of James Joyce’s Ulysses with 
Thomas Mann’s Der Zauberberg and Lotte 
in Weimar. Transl. by Paul Aston. Buda
pest 1972. mítoszok problémaköréről, bele
értve az irodalmi mítoszokat is bővebben: 
André Dabezies: Mythes anciens, figure 
bibliques, mythes littéraires. Revue de 
littérature comparée 2004. Nr. 1. 3-22.

7

Simon Sándor g rafiká i az 5. és 7. oldalon



HELIKON

A * « 9 H K ilometrik
mi nyílja és szerkeszti ^ar<ícsc î Zsolt

PRIMOZ CUCNIK

H o t e l  T r a n s i l v a n i a

Fénylik odafenn, de ki tudná  m egm ondani, 
e fény honnan ered. N em  a hotelből, 
mely üres ilyenkor, nem  is a három csillag  
közti neon repedéséből, nem  is a csuklóról, 
melyen ketyeg az óra, jóllehet m egállt az idő, 
a szoba m inden  óráján és a nappalokén, 
csak találgathatjuk; m elyik szoba 
is a m iénk, s vajon tél van-e; a tétovázás ideje?

Zajos itt, de ki tudná  m egm ondani, 
e zaj honnan ered. N em  a hotelből, 
mely m ár bezárt, a város fölé emelkedve, 
m in t egy vár, m elynek sötét felirata m ia tt félünk  
és am iatt, am ire em lékszünk, am ikor idősebbek 
vagy fia ta labbak voltunk, fekete víz folyt 
a csapból, am ikor m eg akartuk mosni a kezünket, 
kom or betűk tintája volt, nem tudtuk, vajon álom-e.

É s ha igen, az álm ok furcsa irányba vették útjukat, 
ahol fényesség csordogált a csapokból, mely elsodorta 
a tintákat. A z  id ő  megállt és sápadoztunk csak, 
együtt vele, talán az éhség m ia tt vagy a sajátos 
fájdalom tól, mellyel m ég a m orfium  se bír, 
a m ellkasban, feleslegesen gondolkodtunk  
róla, tekintet nélkül a hájas betűkre, 
szárnyaikkal beverve a levegő szegélyébe.

H isz tudjuk, hogy nem lenne szükségünk erre, 
hogy megtegyük, de ne szűnjünk meg szám lálni 
az álló órákat, a nyomort és a különleges vétkeket, 
melyek bosszút eredményeznek. Boldogtalannak érezzük 
m agunkat, ha  nem m uta tjuk meg, a bőrünk a la tti vér
foltokat, ilyen a m i modorunk. H a erős vagy, 
ilyen kérdésekkel foglalkozhatsz: E z a halál városa 
vagy csak az a hely, ahol a világra jö ttem  ?

Senki se emlékezhet se a születés pillanatára, 
am ikor kellemes volt a fájdalom , sem a kitárt 
méhszájra. É n  se emlékszem erre, de te se.

Prim oz Cucnik: 1971-ben született Ljubljanában. 
Filozófiából és kulturális szociológiából diplomázott 
a ljubljanai Bölcsészettudományi Karon. A ljubljanai 
Literatura folyóirat feleló's szerkesztője. Önálló szabad 
művészként él. Saját könyvkiadója van. Lengyel nyelvű 
irodalom fordításával is foglalkozik.

De a m ásodik születés felejthetetlen, 
ezért kérdezlek téged: Vajon odafent tényleg 
senki se boldog? Istenek emberi alakokban, 
nyomorékok az elhagyott előcsarnokokban, 
akaratuk ellenére lettek odaláncolva?

Túl nagy büszkeség lenne Istennek vélni 
m agunkat, ezért vagyunk annyira letörtek és egyik 
a m ásik m ellett ülve képtelenek vagyunk elszám olni 
a sötétedéssel, am ikor sem m iről se döntesz önként, 
a hegy csúcsán szembesülve a színtelen  
tökéletlenséggel. S  szállingózni kezd  a hó, 
m indaz, m it megérintesz, nedvessé lesz, m ég azt 
is képtelen vagy végig gondolni: ki is lehetsz.

Későre jár, de az id ő  csak áll, képtelenség elérni 
a hullám okat, am ikor azt se tudod  hol a kezdet 
vagy a vég, teljes képtelenség m eghatároznod azt.
Ez valam i egészen más, ahhoz a hotelhez 
hasonló, ahol m indenki az olvasás m ellett dönthet, 
de csak a komplex könyveket érintheted, 
ritka egy életérzés ez, m indenegyes polc 
annyira teljesen más, m in t a többi.

De mégse képes m indenki elérni azt, m ég a kéz sem, 
mely nem  várta ki a sorát. I tt m inden a szépségre 
várakozik, azonban a szépség középre került 
és a közép ott van m indenütt, ahol megállhatsz, hogy 
elgondolkozz egy kicsit. És am ikor egyhelyben üldögélsz, 
akkor nem  rohansz, komplex kérdésekkel illeted  
m agad, de akkor, am ikor szaladsz, félelmedben  
vagy zavarodban, még messzebbre is ju thatsz.

A z  elválás szánakozásán á t szerettem  
beléd és lehet, hogy örökre elveszítelek.
De ez csak találgatás. M ert nem a ludtunk  
ebben a hotelben, nem  szám olgattuk a pókokat 
vagy olvastunk könyvet, mely súlyos és oldala  
rengeteg, lehet több ezer. Egész úton, oda-vissza, 
elavult régi szavak szótárát tákolgattam  össze, 
most, hogy szánalm assá váltam , végre boldog lehetek.
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A  n apok , m e lyeke t s zá m lá lg a to k , n em  so k a t  
s zá m íta n a k , c sa k  a z  s zá m ít, ho g y  kö z te  m i volt, 
a z  a  köztesség . F e lü tn i a  kö n yv  tá b lá já t és á tla p o zn i  
a z  o ld a la k a t, a  s za v a k  m a g u k tó l a  szem ed b e  h u lln a k ,  
h a  k ín a iu l  is  len n én ek , m eg ér ten éd  őket. R e tten e te s  
egy k é p m á s  ez, e sáro s ho te l, d e  szívesen  i t t  
m a ra d n é k , ső t m ég  a  to rn á cá ra  is  lépnék , e lid ő zn ék  
helységeiben , békében  e ln yu g o d n ék .

K ip ih e n te n  té r tem  a z  u tcára , aho l, a  h a llg a tó zá sb a  
m erü lten , ism erem  fe l a  h íreke t: egyre többen  
le szü n k . É s  so ka n  va g yu n k , n em  is  te ljesen  
ism ere tlen ü l, h is z  tü k rö kb e n  tü k rö z ő d ü n k  v issza , 
a h o l lá ts z ik , n e m  á lm o k a t szö vö g e tü n k  és n em  
v a g y u n k  h a lh a ta tla n o k , tö kéle tesen  á th a to l  
r a jtu n k  a  por, m elybe m a jd  ism é t v iss za té rü n k ,  
egyből, a m in t  e ljá ts zo ttu k  szerep ü n ke t.

A  szép ség n é l n em  levertebbek va g y  kegye tlenebbek  
e szerepek, a  sze m e k  m ö g ö tti s ze m e k n e k  és a n n a k , 
a m iv e l a z t  a k a r ju k  m o n d a n i, h a  n é m á n  ü lü n k , k e zd e tek  
ó ta  a  feke te  dob o zb a n , és fe h é r  o ld a la it  
m érlegeljük , m eg h a so n u lva , ho g y  sehova  
se ta r tó  u ta z á s a in k k a l já ts z a d o z u n k ,  
a „ m ost és m in d ö rö k re ” s za v a iv a l te li 
a jka ko n , üres p é n z tá rc á k k a l.

A  c s illa g o ka t s zem lé ljü k , d e  egyetlen  egye t se 
v a g y u n k  kép esek  k isa já tí ta n i m a g u n k n a k , c s illa g  
n é lk ü li ho te lb en  é lü n k . E z  n em  je le n t  a zo n n a li  
szerencsétlenséget, c sa k  a z  a b s zu r d  törm eléke, 
d e  m in d ig  m e g p ró b á lh a tju k  jo b b á  ten n i, 
a m it  fe l k e lle tt b o n ta n u n k  tegnap, 
h o ln a p ra  e ln a p o lva  jo b b a n  ére zzü k  m a g u n k a t,  
k is sé  iro n ik u s  ez a  „csak m ég  eg yszer”.

I t t  m in d e n  csendes, d e  k i  tu d n á  m eg m o n d a n i,  
h o n n a n  ered  e csend . H ó  fe d te  a  várost, 
m ik ö zb e n  a z  a u lá b a n  já r ta m , a  recepciónál 
n e m  v á r ta m  m eg  a  szem élyze te t, a  s z a b a d  szo b á k  
k u lc sa i a z  a b la k o c sk a  n égyze tében  fü g g tek .
E s  lehet, h ogy  e m ia tt  f iz e tte k  k i  b en n ü n ke t, 
m in d e n  n e h é zsé g ü n k k e l és h ó b o r tja in k k a l  
eg yü tt, a z  e lto lt id ő  ju ta lm á v a l?

H o m á ly  fe d  m in d e n t, d e  k i  tu d n á  m e g m o n d a n i, 
e h o m á ly  h o n n a n  ered. N e m  a hote lbó l, 
h a n e m  b elü lrő l, a h o l a  ta k a r í tó n ő k  e lfe le jte tték  
leo lta n i a  v illa n y t és m e g g y ú jta n i a  m e g á llíto tt idő t. 
Ö ssze-v issza  tú lo n tú l tü re lm e tle n e k  va g yu n k , 
d e  rem éljü k , ho g y  n em  m in d ig  lesz  ez így.
A  végén m a jd  á t k e ll te k in te n i e sötétségen, 
m i is  re jlik  a  fén yesség  m á s ik  o ld a lá n .

LUKÁCS ZSOLT fordítása

SIPOS GÉZA
Elégia Végvár felől jövet
Errefele tenger valék, 
az üledékes kőzet még homok képében 
lebegett a sekély vizekben 
iszapokkal elkeveredve, 
melyek most parkolni tilos 
csíkozást képeznek,
Pontosabban a közúti csomópont maga 
akkor még földnyelvként szolgált 
egynéhány kontinensek között -  
vagy valamely kezdetleges 
úszó gerinces
bordáinak lenyomata netán, 
és megmaradtak az elsőbbségadás kötelező 
szóval a kerek pikkelyei is.
Egy löszréteg kezdeményező csoportja 
épp emitt tartotta alapító közgyűlését, 
melyet olvashatatlan felirat is jelez, 
kövén csorbul az ásó.
Tessenek vigyázni, emitt valék 
a zátony és egy gröndlandnyi kagyló,
Jelenleg csalán serceg 
plusz betontörmelék.
Sokszorosan visszavonult 
jégkorszak-csapatok egyenruháiból 
makadámút épült 1814-ben.
Ez meg itt mellette valami más 
mikor még nem léteztek szederbokrok, 
víz mosta hajdani tövüket, a parton 
pollenhátizsákok kövesedtek,
Egy szép napon lett árapály is, 
meglódult az a fürdőkád-földközi 
kertvégi tenger, be jó.
Mára mit sem tudunk arról, hogy 
ez a ház, a telek, a nyugágy, a part 
ó, lélek, könnyű égi müzli -  
töltelékként szerepeltek az iszap és a száraz 
geológiailag rétegzett dobostortájában;
És ami valék, az egész holmi
az elfér egy kanálban
melyet hozzá szervíroz valaki a teraszon.

Madrigál a Cseresznye utcából
Hozzád szól ez a költemény,
Ez a kopottra nyúlott fércruha, 
amint a fürdőbe mész belép 
hátad mögül a folyosóra, 
lába szára szimpla cső, vagyis 
a lábad nyoma fölötti bársony: 
nadrágod hordja, ő beszél 
meg csacska ríme a kapucnis kabáton, 
gyűrött ingblúz ingváll és szemérem 
jellemzi, ahogy halad előre 
sorról-sorra a szőnyegek csíkjain -  
imbolyog, megbillen, csak 
a vesszőknél szuszog, 
szüksége van szakasznyi levegőre,

hogy ujjatlan strófával rádboruljon, 
meghasson kisbetűs nyelvtani alakja, 
majd megtörüljön mint frottír-kézirat 
hátadhoz simuljon kettőspont marasztva.

Sipos Géza: 1978-ban született Kolozsváron. A BBTE 
filozófia karán végzett. Jelenleg Végváron él.

A»<.»»K i l o m e t r i K



HELIKON

ZSIGMOND MELINDA
Emma né', az lF-es nő
Minden október közepén mikor Emma 

né* megpillantja az első' krizantémot, kü
lönös nyugtalanság fogja el. Az évek so
rán már rájött, hogy ez az ura miatt van, 
és nem tehet ellene semmit. Negyven éve, 
hogy a szerencsétlent kivitték a temető- 
be, de ő még mindig borzong, ha meg kell 
látogatnia. Márpedig Halottak Napján, 
muszáj. Mit mondanának a rokonok, ha 
elmulasztaná?! Bár már több praktikát 
és trükköt kitalált: sírt tisztítani megfo
gadott egy utcaseprőt, a templomszolgá
val már több ízben is koszorút vitetett ki 
a jeles nap hajnalán, és már többször is 
éppen Halottak Napján támadt vesegör
cse -  sajnos be kellett látnia, hogy nem 
bújhat ki mindig az özvegyi kötelezettsé
gek alól.

Az idei őszön ráadásul hamarabb tört 
rá a temető-iszony, mert úgy hallotta kon
tyos Erzsitől, hogy sátánisták fészkelték 
be magukat egy régi úri kriptába, s az ő 
férje épp egy ilyen mögött fekszik. Abban 
nem is kételkedett, hogy esetleg nem igaz 
a hír, mert kontyos Erzsi mindent tud, fő
képp az ilyen rémes dolgokat, mivel a he
lyi rendőrfőnök hozzájár borotválkozni.

Már szeptember közepén készült a 
nagy próbatételre. Meggyónta minden bű
nét, sétálgatott a temető környékén, hogy 
szokja a látványt, és még egy sírásóval is 
elbeszélgetett, hogy tájékozódjon a benti 
viszonyokról. De mikor hazaért, ismét el
hatalmasodott benne az idegtépő iszony. 
Bekapcsolta a tévét, megnézte három ked
venc sorozatát, de még mindig a temető 
körül szállingóztak a gondolatai. Ideges
ségében csak úgy vaktában váltogatta 
az adókat: koala csapdába esett, pokol
gép robbant Jordániában, 2 halott 34 se
besült, a Steaua kikapott, a peteérés befo
lyásolja a libidót, Orbánt megfenyegette a 
miniszterelnök, Scoobydoo pizzát lopott, 
Rodrigo Alvarez de Sapientit megcsalja 
a felesége, a mutánsok ismét győznek. — 
Semmi jó. Megkereste azt az adót, ame
lyen valami nőknek való show-műsort ad
tak.

Két perc után már a készülékre tapad
va szívott magába mindent, amit lehetett. 
Másnap megnézte az ismétlést is, és ettől 
kezdve nem szalasztott el egyetlen adást 
sem. Bár naponta több hasonló műsort is 
megnézett, ez lett a kedvence, sőt az élte
tő eleme.

Egy hét után a lépcsőházban a kutya 
megugatta, Guszti bá’ elkerekedett szem
mel nézett utána, és neki ment az ajtó
félfának, az a nagyszájú Anca, pedig ki
ejtette a portörlőt az ablakon, mikor 
meglátta. Emma né’ elégedett mosollyal, 
egyenes derékkal, és kidüllesztett mel
lel vonult be a szemközti vegyesboltba. 
Az elárusító szintén megbámulta. Volt is

Zsigmond Melinda: 1978-ban 
született Baróton. A BBTE politológia 
szakán végzett. Jelenleg Kolozsváron
él.

mit csodálni, de főképp szagolni Emma 
né’ küllemén. Arany műanyag szalagcsí
kokkal vadonatújjá varázsolt leánykori 
halványsárga majóblúzában éppen csak 
elfértek sápadt hájas keblei, rövid puding
rózsaszín lakk szoknyáját hátul fenékig 
felhasította, hogy kényelmesebb legyen, 
és ehhez az extravagáns szereléshez tren- 
di tűzpiros szandált társított. Őszülő ha
ját kökényfeketére festette, és lila csa- 
tocskákkal fél oldalra terelte, szemeit 
narancsszínűre mázolta, körmeit pedig 
tűzpirosra, hogy találjon a szandálhoz. 
Mindezt megkoronázandó fényes, apró 
csillagocskákat szórt májfoltos dekoltá
zsára, és rózsa-kölni illatfelhőbe burkolta 
magát. Természetes, hogy megakadt raj
ta minden tekintet, és ő ujjongva gondol
ta végig, hogy mit fog még tenni ezután.

Jól mondták a tévében, hogy ha képes 
külsőt változtatni az ember, már fél si
ker. Erezte is, hogy most már sokkal vi
dámabb, ahogy a műsorban mondják: 
feldobott lett. Arra is felfigyelt, hogy a si
keres, házias és vonzó, egyszóval a tökéle

sült az árakkal. Hiába számigálta újra és 
újra a nyugdíját, sehogy sem ütötte a szé
le a hosszát. A szójafasírtot is odaégette, 
mert főzés közben is azt kalkulálta, mi
ként lehetne bár a lábait véglegesen le- 
depilálni. Az egyik kedvenc női műsorát 
nézte, mikor mentő ötlete támadt. Vala
melyik régebbi adásban hallotta, hogy 
egy pszichológus azt hangsúlyozta, hogy 
jobb lenne, ha az emberek kívülről szegé
nyebbek, és belülről gazdagabbak lenné
nek. Emma né’ ezzel teljesen egyetértett. 
Most, hogy ez szerencsére eszébe jutott, 
el is határozta, amint lehet, elcseréli há
romszobás lakását egy kisebbre, mondjuk 
egy garzonra, a különbözetből pedig úgy 
fog élni mint egy fitneszkirálynő, mert 
most már azt is megtanulta, hogy egy nő 
csak akkor tud gazdag, kiegyensúlyozott 
lelki életet élni, ha testileg is meg van elé
gedve önmagával.

A vásárt aránylag gyorsan 
nyélbeütötte, hamar akadt olyan vevő, 
aki Emma né’ igényeit ki tudta elégíteni 
a különbözettél, sőt még az anyjától ma
radt régi bútorait is megvásárolta, ki gon
dolta volna, hogy ilyen ódivatú ócskasá
gokat is el lehet adni, de örült hogy ilyen 
ütődött vevőre akadt. O magának szép új 
világos szekrénysort vásárolt, és egy pi
ros konyhabútort, ami alig fért be a kony
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tes nővé válás titkát ismerő szakemberek 
azt ajánlják a közönséges némbereknek, 
hogy mozogjanak sokat, és egyenek zöld
séget. Mindezt szem előtt tartva Em
ma né’, úgy döntött, bérletett vált egy fit- 
neszterembe és rendszeres masszázsra. 
Minden reggel kikocog a sétatérre s vis
sza, úgy értette, ezt hajnalban szokás, 
jobb is, mert úgysem tud aludni. Húst 
nem eszik többé, úgyis drága. Helyette 
szoláriumozni és szaunázni fog. Kozmeti
kushoz, haj stilisztához fog járni, nem pe
dig kontyos Erzsihez, aki csak egy szimp
la fodrász.

Másnap bele is kezdett tervének meg
valósításába. A kocogás simán ment, ed
dig is futkosott eleget, bár hazafelé már 
szívesebben sétált volna, de tudta, hogy 
akkor megszakad a programja, nem tel
jesíti a kitűzött feladatot, és bűntudata 
lesz egész nap, ami szorongáshoz vezet, 
a szorongás pedig depresszióhoz, és a de
presszió a bolondokházához — ez utóbbi 
nem pontosan így hangzott el a műsor
ban, de Emma né’ biztos volt benne, hogy 
ezt akarták mondani. Kocogás után moso
lyogva, kicicomázva és illatozva elindult 
további célkitűzései felé, de rögtön ráfa
gyott az arcára a mosoly, amint szembe
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hába, de aztán egy részét a vitrines szek
rény mellé állította.

Valóban úgy élt mint egy sikeres fia
tal nő, és mitagadás, úgy is érezte magát. 
Csak egy zavaró zönge vegyült mindenna
pi harmóniájába. Egy nap, húsz év után 
először, berobbant a leánya, és háboro
dott vén kurvának nevezte. Emma né’ kü
lönösebben nem lepődött meg, sosem ér
tették meg egymást, s különben is biztos 
volt benne, hogy csak irigységből mondja, 
és mert megtudta, hogy nem örököl sem
mit, de mit is várt? Sosem törődött a ma
gára maradt anyjával!

Valami azonban visszacsengett a fü
lébe. Mielőtt a leánya magából kikelve 
becsapta volna az ajtót, azt kiabálta, 
hogy a szegény apja biztosan forog a sír
jában.

Emma né’ rögtön a naptárhoz rohant. 
Elkésett. Hirtelen nem is tudta, hogyan 
történhetett. Egyszerűen elfelejtette, 
nemhogy a Halottak Napját, de még a ha
lott férjét is. Elszégyellte magát. Most mi 
legyen? -  vívódott magában. Hogyan ma
gyarázza meg Mozinak? Nem azt, hogy el
késett, ahhoz már életében hozzászokott, 
de azt, hogy ő szingli lett. Ezt a szót jól 
megjegyezte még azon a napon, mikor

A»«.» K i l o m e t r i K



HELIKON

úgy viszolyogva a temetőtől vaktában 
kapcsolgatta a csatornákat, és rábukkant 
arra az új női show-ra, akkor hallotta elő
ször, de rögtön megértette. Ráismert arra 
a nőre, akiről azok ott a stúdióban csak 
úgy általánosságban beszélgettek, önma
gát látta kirajzolódni az elhangzott sza
vak között, és akkor mindent megértett, 
az egész életét, tudta, hogy ő mindig is 
szingli volt. A fiatalságát, a szépségét, az 
egész lényét tékozolta el, mert nem tud
ta, miként kell éljen egy szingli. Amióta 
szegény urát megütötte a magasfeszült
ség, ő zárkózott, magányos özvegyként 
él. Csak egyéves házasok voltak. O ha ak
kor lett volna kábeltelevízió, ha akkor va
laki felvilágosította volna... Most minden 
idegsejtje azt diktálta, pótolja, amit még 
lehet. Nem érdekelték a rokonok, a szom
szédok, a világ szája, ő bizony elment ero

tikus masszázsra is. De most, hogy álljon 
az ura elé, így?! Mit mondjon a fejfájánál, 
zokogni már nem tud, minden könnyét el
hullatta még szép fényes, formás, feszes 
özvegy korában. Somától hallotta egy mű
sorban, de nem felejti el soha, hogy az a 
lényeg, három f-es nő legyél: fényes, for
más, feszes. Igazán megérthetné az ura 
is, hogy neki, mint sajnos már csak lF-es 
nőnek joga van legalább ezt az egyet úgy 
kiélni, kiélvezni, mintha három az egy
ben tömörített változat volna.

Az az ötlete támadt, hogy levelet ír a 
televíziónak. Az egyik műsor ezoterikus 
szakértői meg is adták a választ, biztos
ra vették, hogy Mozi nem haragszik, sőt 
kifejezetten élvezi felesége fellángolását. 
Emma né-t ez a válasz nemhogy kielégí
tette, de egy újabb forró hullámzást indí
tott el benne, úgy érezte megtörtént a le-

ZSIDÓ FERENC
Rövidfilm
horkolással
1. a.
Csevegtek, egyszerre mindenről, csa- 

csogósan, inkább csak azért, hogy gyö
nyörködhessenek egymás hangjában. 
Imádták egymást. A feleség minden mon
data után a férje arcához dugta orrát, sza
golgatta, beszívta illatát. Ez volt a máni
ája. Puszilgatták, simogatták egymást, 
szerelmesen. A hétvégi programjukról be
széltek, majd arról, hogy a Korzóban mi
lyen finom fagylaltot lehet enni; milyen 
jó az a habfürdő, amit nemrég vettek, ké
sőbb arról. Tudod, mennyire örülök, hogy 
nem horkolsz? rukkolt át aztán a feleség 
egy sokadik témára, a férj nem kérdezte, 
ez hogy jön ide, mert a szerelmesek olya
nok, hogy bármiről, bármikor tudnak be
szélgetni; és a feleség már folytatta is, 
az este láttam egy filmet, melyben egy 
asszony megölte a férjét emiatt. Nagyon 
zavarta a horkolás, kezdte mesélni részle
tesebben, éjszakánként nem tudott alud
ni, olykor olvasni próbált, vagy csak fi- 
gyelgette az olvasólámpa gyér fényénél 
a hátára feküdt emberét, kiből ütemesen 
tört elő a csattogó, gurgulázó felhangok
kal díszített öblös horkolás, s arra gon
dolt, micsoda állat, micsoda disznó. Pár
szor megpróbálta oldalára fordítani, de 
a horkolás így sem maradt abba, csak 
hangfekvése változott, szaggatottabbá 
vált, egy pillanatra elhalkult, hogy utána 
még hevesebben kezdődjék újra. El-elnéz- 
te a leesett állat, a petyhüdt, kiszáradt, 
elnyíló ajkakat, a mögülük kivillanó sár
ga szemfogakat, és undorodott. Szom
szédasszonya tanácsára ruhacsíptetővel 
is próbálkozott, tollúval is csiklandozta 
a férje ínyét, sikertelenül. Aztán átköltö
zött a másik szobába, de felsrófolt agyá-

Zsidó Ferenc: 1976-ban született 
Székelyudvarhelyen. Legutóbbi köte
te: Csigaterpesz (2005). Jelenleg Szé
kelyudvarhelyen él.

ban itt is visszhangzott az ütemes horko
lás. Lassan már nappal se bírt ránézni, 
akkor is a horkolás jutott eszébe. A férj a 
maga módján sajnálta a dolgot, és röstell- 
te is, de mindent összevetve nem tulajdo
nított túl nagy jelentőséget neki. Elvégre 
nem ő az egyetlen férfi, aki horkol, mon
dogatta. Végül egyik éjszaka, amikor a 
férje ittasan jött haza, s ezért az átlagos
nál is jobban horkolt, az asszony nem bír
ta tovább. Elővette a csontvágó bárdot, 
odalépett az ágyhoz, s háromszor egymás 
után rávágott vele a férje fejére. Dühöd- 
ten, teljes erőből. Az egyet nyögött, ket
tőt nyöszörgőit, majd álmából egyenesen 
a túlvilágra költözött. Homlokából az ágy
neműre csörgött a vér. A csendet kihasz
nálva az asszony reggelig aludt, majd el
ment, s jelentkezett a rendőrségen.

Persze -  fejezte be a feleség a mesélést 
— én nem tudnék ilyesmit megtenni, de 
azért engem is zavar a horkolás. Szerin
tem azt is bosszantja más horkolása, aki 
maga is szokott horkolni, hát még azt, 
aki nem is szokott! Nem tudom, miért, 
egy kicsit lenézem az ilyen embereket, 
betegeknek gondolom őket. A férj mosoly
gott, mennyire beleéli magát a felesége a 
témába, s örült, hogy ő nem horkol. Meg- 
puszilgatták egymást, s rövidesen már 
egészen más dologról beszéltek.

2 .

(A férj arra ébredt, hogy már megint 
zavarja saját horkolása, összerezzent, 
megdörzsölte a homlokát, majd megder
medve döbbent rá, mit álmodott: hogy a 
felesége azt mesélte, a tévében látott egy 
filmet, amelyben egy asszony megölte a 
férjét, mert agyára ment annak horkolá
sa. Eszébe jutott, az ő asszonya is hány
szor nyavalygott neki, mennyire zavarja 
a fűrészelése. Nemrég át is költözött a má
sik szobába, de azt mondta, ott se tud pi
henni. Ha nappal meglátja, akkor is a 
horkolás jut eszébe róla. A férj kényelmet
lenül érezte magát, sajnálta, hogy zavar
ja a társát, de úgy érezte, nem tehet sem
mit. Még átfutott az agyán, nehogy az ő 
asszonya is úgy tegyen, mint az a másik 
abban az álmodott filmben, de aztán el
hessegetette magától a gondolatot, hogy 
ilyesmik csak álmokban és filmekben tör

hetetlen: újra szerelmes lett, méghozzá 
abba, akinek már egyszer hűséget eskü
dött.

Ettől a naptól kezdve okkult tanfo
lyamokra járt. Lélekvándorlással kísér
letezett, asztrális csatornákon közleke
dett, mindent megtett, hogy kapcsolatot 
teremtsen imádott férjével. A temető már 
egyáltalán nem izgatta, sőt nem is érde
kelte. A férjét exhumáltatta, csontjait el- 
hamvasztatta, az urnát pedig felrakta a 
tévé tetejére, hogy legkedvesebb időtölté
se alatt is félszemmel láthassa. Egy ide
ig zavarta az urna személytelensége, de 
karácsonyra horgolt rá egy szép kezeslá
bast.

Úgy élt mint egy igazán boldog feleség 
egy eszményi házasságban. Mozi mindig 
csendes volt, meghallgatta őt, és sosem 
szólt bele semmibe.

ténnek, oldalra fordult, és visszaaludt. Ez 
a horkolás újrakezdését is jelentette. Rövi
desen megjelent az ágya mellett a felesé
ge, kezében bárddal, és lesújtott a fejére. 
Dühödten, háromszor egymásután.)

3.
(Szeretném, ha megnéznél velem egy 

filmet, szól a feleség, milyen filmet, kér
dez vissza a férj, de az asszony már in
dítja is, és végignézik, amint egy fele
ség bárddal lesújtja horkoló emberét. 
Aztán lefekszenek. A férj, maga is ke
ményen horkoló, ezt követően nem mer 
elaludni. Attól fél, a felesége bármikor 
jöhet a bárddal. Éjszakánként állhatato
san virraszt, olvasgat, napközben alszik 
pár órát, suttyomban, amikor az asszony 
nincs otthon. Egyre kókadtabb. Nem tud
ja, meddig fogja bírni a versenyt. Azt sem 
tudja biztosan, verseny-e a verseny, de fél 
kérdezni.)

4.
(A férj horkol. Az asszony hallgatja, dü

hödten. Úgy érzi, agyon tudná csapni a 
disznóját. Aztán visszafogja magát, mon
dogatva, hogy ilyen hülyeségért csak a fil
mekben ölnek.)

5.
(A férj horkol, az asszony már megint 

nem tud aludni. Mérgelődik egy darabig, 
majd legyint, és ismét a már bevált terá
piás módszert alkalmazza: felteszi a fil
met, amelyben a feleség megöli horkoló 
férjét, beleéli magát a feleség szerepébe, s 
mire lejár a film, egészen elpárolog a mér
ge, megnyugszik. A film gyógyír frusztrá
ciójára.)

1. b.
Tíz év múlva.
Az őr bekiáltott a cella ablakán: asszo

nyom, ébredjen, nemsokára mennie kell 
a kihallgatásra. Miután az asszony fel- 
tápászkodott, gúnyosan megkérdezte, 
mondja, maga mindig ilyen hangosan szo
kott horkolni?
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A címadás
öröm e
„Ha senki sem akarja elolvasni az em

ber könyvét, az nagyon kiábrándító. A 
legfontosabb az, hogy a közönség tudjon 
a könyvről, hogy valódi döntést hozhas
son: elolvassa-e, vagy sem” -  vallja Tibor 
Fischer egy, az Árgusnak adott 2005-ös 
interjúban. Nos, a magyar származású 
angol író legújabb novelláskötetének már 
a címével segít az olvasónak meghozni a 
„valódi” döntést: Aki hülye, ne olvassa! 
{Dont Read This Book I f You’re Stupid!) 
Márpedig a feldobott labdát vissza kell üt
ni -  az olvasó nem hülye, vagy legalábbis 
nem akar az lenni/maradni.

A meglepetéseknek azonban koránt 
sincs végük a címmel: Fischer novellací
meit sajátos, a „valódi” döntés helyességét 
folyamatosan próbára tevő, megkérdőjele
ző szövegek követik (olvasás közben gyak
ran felbukkan a hülye vagy nem hülye 
dilemmája), amelyeknek látszólag nem 
sok közük van a provokatív címekhez. 
A cím és szöveg viszonyának 
sajátosságára jó példa lehet 
Fischernek — egy újságírói kér
désre adott -  válasza: bevallá
sa szerint a novelláskötet cí
mét egy Esterházy-mű ihlette 
{Pápai vizeken ne kalózkodj!)
-  „beleszerettem az ötletbe, 
hogy címben felszólító mód is 
lehet.”

Viszonylag konkrétabban 
(vagy kevésbé cinikusan) fo
galmaz ellenben egy másik 
interjúban -  noha ezzel sem 
könnyíti meg az olvasó dol
gát: „Bosszantó viszont, ha el
olvassák a könyvet, de a szer
ző szándékától, elképzelésétől 
különböző módon értelmezik.
Az egyik ok, amiért novellás- 
kötetemnek az Aki hülye, ne 
olvassa! címet adtam, ponto
san ez volt.”

Ha a provokatív, néhol az olvasó bátor
ságát aláaknázó címek, nyilatkozatok 
után mégis nekivágunk Fischer novel
láskötetének (amelyet négy, magyarul is 
napvilágot látott, szintén figyelemfelkel
tő című regény előzött meg: A béka segge 
alatt, A Gógyigaleri, Agyafúrt agyag, Uta
zás a szoba végébe), hét hosszabb-rövidebb 
novellát olvashatunk — s címeik már nem 
is lepnek meg: Megettük a séfet, Imádom, 
mikor ölnek, hogy csak a legbizarrabba- 
kat említsük. A bizarr, figyelemfelkeltő, 
néhol meghökkentő írói fogások nem ér
nek véget a címekkel: a novellák közül 
hat Londonban játszódik, ahol „az egyet
len ok, amiért érdemes élni: hogy látvá
nyosan lenézheted a vidékieket, akik 
olyan képtelen helyeken laknak, ahol az 
a legizgalmasabb hír, hogy árleszállítás 
van a helyi vegyesboltban” (Megettük a 
séfet, 19.). A „londonizálódott” szereplők 
mindennapjait, életük válságait ábrázoló 
novellafüzérben egy kakukktojás-novel

la is szerepel Jeges szorítás a szív körül 
címmel. Az 1989-es romániai forradalom
ról tudósító tényszerű szöveg Fischer sze
mélyes tapasztalatait, élményeit örökíti 
meg a temesvári eseményekről -  egy ter
vezett, de soha el nem készült, Magyaror
szágról, Kelet-Európáról íródó kötet no
vellába sűrített rajza. Nemcsak a szöveg 
témája, de hangneme, ábrázolásmódja 
is elüt a kötet többi novellájától: a terror 
végnapjait, a forradalom káoszát ténysze
rűen, a nyugat-európai újságíró szemszö
géből ábrázoló eseményeket a tömegsír 
látványának döbbeneté moralizáló végki
fejlettel látja el. Fischer novellazáró, mo
rális töltetű felütése ugyanakkor idegen 
a többi szöveg esetében: szövegeinek fő 
ismertetőjegye a humorral, szatírával át
itatott hangnem, amelyben nyoma sincs 
a morális töltetnek. Szereplőinek sorsát 
hol egyes szám első személyben, hol har
madik személyű, a mindentudó narrátor 
bőrébe bújva meséli el: szenvtelenül, ri
degen, úgy, ahogy a szereplői is élik éle
tüket a tűzfallal körülvett Londonon be
lül, nem hagyva utat a szereplőknek a 
menekülésre. Nem mintha Fischer hősei 
(ha hősöknek lehet nevezni a mindenna
pi, rutinszerű, kiábrándult életüket élő 
szereplőket, akiknek az öngyilkosság

hoz sincs elég érvük) menekülni szeret
nének: mindannyiuk közös jellemzője, 
hogy „londonizálódtak.” A Fischer által 
„kitalált” fogalom értelmét a Még ők gon
dolják, hogy részeg vagy című novella hő
se összegzi: „Nézte a szomszédait, és el
képesztően ideges lett már attól, hogy 
jártak. Utálta Brixtont, utálta a szom
szédait, utálta az ügyfeleket és, az igazat 
megvallva, saját magától se volt oda meg 
vissza.” (185.)

Figyelembe véve Fischer címekkel 
kapcsolatos, fentebb idézett álláspontját, 
azt mondhatjuk, hogy címei első olvasás
ra sokkal érdekfeszítőbbnek tűnnek ma
guknál a szövegeknél. Látszólag ugyan
is semmi kapcsolat nincs cím és szöveg 
között -  ez a kapcsolatnélküliség azon
ban a novellák hőseinek világát próbálja 
kidomborítani. Egy olyan világot, amely
nek szereplői folyamatos létértelmezé
sekbe bonyolódnak az értelmetlenné vá
ló világ megértése végett, és ez az esetek 
többségében nem jut túl saját, megfenek

lett sorsuk értelmezésén -  és a jobbá vá
lás illúzióján. A szereplők közti viszonyo
kat ugyanis, ha a novelláskötet címét is 
összefüggésbe hozzuk a szövegekkel -  a 
„hülyék és én” viszonyrendszer határoz
za meg. Fischer szereplői egyfajta felsőbb
rendűség-tudattal közelednek az őket kö
rülvevő emberekhez -  s viszonyukat az 
egymás életének megkeserítése teljesíti 
ki. Hőseik tudják, hogy a kemény munka 
nem hozza meg gyümölcsét, s az emberek 
érzéketlensége csak akkor tűnik fel a sze
replőknek, ha azt a saját bőrükön tapasz
talják. Az Imádom, mikor ölnek humoris
ta (!) Mirandájának egy vak öregasszony 
látványa kapcsán csupán futó ötletként 
jut eszébe a segítségnyújtás: „sokan vol
tak nála közelebb, és ha azokat nem iz
gatta, hát kicsoda ő, hogy megmentse a 
civilizációt?” (346.). Mindez azonban nem 
gátolja meg abban, hogy az öregasszonyt 
a „nézzél már magad elé” felszólítással 
rendreutaító „drabális négernek” rendre
utasításul a nyakába üssön egy üvegszi
lánkot. Tettének nem lesz semmi követ
kezménye, s Miranda örül, hogy feketét 
vett fel aznap. Hasonlóan a Megettük a 
séfet Jim-je csak azért nem üti meg a be
leütköző „pattanásos arcú girnyót,” mert 
„ügyféllel van találkozója, és a vér nem 

mutatott volna jól az öltö
nyén” (20.). Meg kell jegyez
ni azonban, hogy Fischer 
könyve nem az Amerikai 
Psycho története. A kegyet
lennek ható történeteket hu
morral oldja -  ez a humor 
azonban nem felhőtlen. A ke- 
serédes, fanyar humor forrá
sa a megoldhatatlannak tű
nő problémákként felvázolt 
válsághelyzetek könyörtelen 
ábrázolásából, és a szereplők 
saját létükre adott reflexió
jából fakad. Fischer szerep
lőinek problémái bizonyos 
értelemben álproblémák: 
Mirandát csak a humor lé
nyegének definíciója tartja 
még életben, létének egyik 
legfontosabb kérdését a vic
cek kiatalálójának személye 

képezi (szerinte Isten az, aki a poénokon 
agyai, s nincs ideje a világ sorsával törőd
ni). Ugyanígy hosszas eszmefuttatást ol
vashatunk a bevásárlóközpontok igen fon
tos problémájáról is: miért épp az a sor 
megy a leglassabban, amelyben hősünk 
áll, miért jut a rokonszenves eladónak 
mindig ellenszenves vásárló és fordítva. 
A Megettük a séfet Jim-je a fizetett sza
badság víziójának és a „magad ura vagy” 
állapotnak a dilemmájában vergődve is
meri fel a szellemi szabadság és fizetett 
szabadság közti különbség lényegét: „te 
választhatod meg, melyik segget nyalod 
ki legközelebb vagy melyik szarkupacot 
falod fel; ennyi” (9.). Menekülési kísérle
te -  nyaralása — Londonból a napsütöt
te Dél-Franciaországba csak földrajzilag 
lehetséges: Jim magával viszi az esőt és 
az érdektelenséget — s bár túl fáradt ah
hoz, hogy lényegi lépéseket tehessen vál
sághelyzetének orvoslására, a vele együtt 
nyaraló üzleti riválisának, Dereknek az 
öngyilkossága akár az ő életének végki-

Kopacz M ária festménye
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fejlete is lehetne. Fischer nem szimpati
zál hőseivel, nem próbálja rokonszenves
sé tenni ó'ket az olvasó előtt -  mint ahogy 
a szereplők sem próbálják megszeretni 
magukat a novellák során. Mindössze el
játszanak annak ötletével, hogy lehetne 
másképp is, mehetne jobban is, felkeres
hetné őket egy producer a tévében sze
replés ajánlatával, vagy köthetnének egy 
jó üzletet honlapkészítésre -  vagy, hogy 
a talán legabszurdabb novella témáját 
idézzük: el lehetne olvasni a világ összes 
angol nyelven íródott könyvét. A Könyv
rágcsáló indítása már egy abszurd no
vellába kalauzol: London belvárosában 
egy elefántot próbálnak rásózni hősünk
re — Fischer néhol kitérő, elsztorizgató 
szerkesztésmódjával szembesülünk: az 
elefántos ember eltűnik, mi pedig a vilá
gon megjelent összes angol nyelvű köny
vet elolvasni akaró hőssel találjuk szem
be magunkat, aki könyvtárakban és 
könyvesüzletekben lakik, betéve tudja 
az Iliászt, s akit mások reménye éltet: „a 
könyvek reményből készülnek, nem papír
ból. A reményből, hogy valaki elolvassa a 
könyved; hogy az megváltoztatja a vilá
got, vagy jobbá teszi; (...) a remény, hogy 
kiderül, igazad van, és a remény, hogy ki
derül, tévedsz” (240-241.).

Fischer hőseinek legnagyobb problémá
ja azonban saját hiábavalóságuk tudata 
— a többnyire harminc fölött járó szerep
lők saját életük kátyúba jutását mérlegel
ve épp csak eljutnak a „történhetett vol
na másként is” gondolatáig. Igyekezetük, 
hogy helyzetüket megváltoztassák, eleve 
kudarcra van ítélve: részben, mert hajda
ni önmagukat keresve, reprodukálva pró
bálják a „minden másképp lesz” illúzióját 
megteremteni, menet közben azonban rá
jönnek döntésük elkésettségére (például a 
Dél-Franciaországba kiánduló Jim törté
nete). S részben, mert cselekedetük vagy 
irracionális (a könyvrágcsáló története), 
vagy nem több magamutogatásnál (a fog
ságba esett burmai humoristákért élete 
első és utolsó jótékonysági estjét szervező 
Miranda az est sikertelensége után pucé
ran mászik fel a Nelson-emlékműre, s „a 
hatást növelendő a haját befestette kékre 
(...), és leborotválta jellegzetes, káró ala
kú fanszőrzetét. Azt akarta, hogy ezekre 
figyeljenek, ne pedig a személyére”).

Békés Pál a kötet Ki a hülye? című elősza
vában leszögezi: Fischer bizonyára nem hü
lye, ha képes volt kitalálni a provokatív cí
met -  az olvasó sem marad az, jegyzi meg, 
hiszen elolvassa a könyvet. Tegyük hozzá, 
hogy Fischer hősei sem hülyék: csupán 
csak „londonizálódott” emberek, akiknek 
agyukra megy mások hülyesége — minden
napi történeteikben az teszi kicsit mássá 
őket, hogy a ír rejtélyén, a humor definí
cióján és a nyugati irodalom lényegének 
felismerésén keresztül próbálják meg- és 
fenntartani/megmagyarázni önmagukat: 
„Nem véletlen, hogy a nyugati irodalom el
ső szava a harag. Akhilleusz haragja. Már 
értette, hogy a harag oka az életben levés, 
hogy nincs más választás.”

Tibor Fischer: Aki hülye, ne olvassa! 
Fordította Lóránd Zsófia, Hamvai Kor
nél. Előszó: Békés Pál. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 2005.

CSEH KATALIN D a l
C interem
A cinterem 
a cinterem 
csöndek csöndje 
tán ott terem 
csillagfény szikkad 
rőt bokrokon 
árnyék billen 
a lombokon 
valaki valami 
most (el)oson

A cinterem 
a cinterem 
a magányos Istent 
meglesem 
amint érkezik 
amint távozik 
tudom ö el 
nem kárhozik

Tele vagyok már hiánnyal 
mint trópusi erdő liánnal 
hiány újabb hiányt terem 
lelkem kopott váróterem

Tele vagyok félelemmel 
mint hivatal kérelemmel 
félelem benn és félelem kinn 
félelem gyönyör és félelem kin

Tele vagyok sóvárgással 
mint Velence gondolással 
sóvárgás fenn és sóvárgás lenn 
sóvárgás pokol és sóvárgás menny

Tele vagyok semmivel 
mint péküzlet veknivel 
semmi mögött kuporgok 
csönd szikrázik hunyorgok

Tele vagyok elmúlással 
mint holt harang hallgatással 
ami örök bennem ennyi: 
csönd zsebében álom-fecni

K özérze t
A sétatéri fákon 
napfény gyökint az 

ágon

A sétatéri fákon 
egynyári félszeg 

álom

A sétatéri fákon 
szél szepeg hűvös 

árny-nyom

A sétatéri fákon 
csönd mezitlábal 

látom

A sétatéri fákon 
hold selyme foszlik 

fázom

C sönd és isten
Csöndben lakik az Isten 
Istenben lakik a csönd 
Csönddel telik a kint-bent 
S Istennel a lent és a fönt

Rejtőzne sunyitna Isten 
De csillag gyúl homlokán 
Lábujjhegyre áll a világűrben 
S beles a csönd ablakán

C sönd és sikoly
Csöndbe göngyölt sikoly 
Sikolyba göngyölt csönd 
Fák búbja villan holdfényben 
Nyílik a csöndbőrönd 
Gurul a sikoly belőle 
Gurul majd fölgyorsul 
Minden lelket útközben 
Szétrebbent és földúl.

Székely Géza: M agány
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BERECZKI ANDRÁS

Hét és fél nap
(F olytatás e lőző  szám unkból)

Nálunk 1957. március 20-án éjszaka 
12 óra után tartották a házkutatást.

Egy szűk, nyomorúságos szobában hár
man laktunk. Feleségem a fürdőszobá- 
ban főzött.

Anyósomat 1956 végén pontosan azon a 
napon költöztettük Dicsőszentmártonból 
Kolozsvárra, amikor az orosz tankok vér
be fojtották Budapesten a magyarok re
ménytelen reménységét. Örökre bevéső
dött agyamba a pesti rádió kétségbeesett 
felhívása a világ közvéleményéhez.

A házkutatást, amely egész reggelig 
tartott, hárman végezték. Mind a hár
man civil ruhában a politikai rendőrség, 
a rettegett szekuritáté emberei voltak. Jó
val később, úgy hajnali négy óra felé meg
jelent egy negyedik is, egyenruhában, 
századosi rangjelzéssel. Fölényesen, sőt 
durván beszélt, tudtunkra adva főnöki mi
voltát. Manea Gruiának hívták és abban 
az időben ő volt „a mindenható ankét” fő
nöke. Később ő is letűnt és pont olyan sen
ki lett, mint azelőtt volt. Sőt egyesek ál
lítása szerint, sikkasztásért a börtönbe 
került. A tolvajok, rablógyilkosok gondos
kodtak arról, hogy jól érezze magát a rá
csok mögött.

A három civil ruhás összes könyvei
met átlapozta, benézett minden sarokba. 
Amit olyan kitartóan kerestek, nem talál
ták nálam, elvittek viszont három füze
tet, amelyben bizonyos eseményekről a 
véleményemet, egyes könyvekről az észre
vételeimet jegyeztem fel naplószerűen.

A sztálini korszak szovjet irodalmának 
néhány, hivatalosan igen nagyra értékelt 
regényéről írott kritikai megjegyzései
met fel is használták ellenem a vádirat
ban. A füzetekben leírtak a hivatalos pro
pagandával szemben a rideg valóságot 
próbálták rögzíteni, úgy, ahogy az egyik 
barátom, aki négy évig tanult ösztöndíjas
ként Moszkvában, ezekről négyszemközt 
őszintén elmondott egyet s mást nekem. 
Természetesen megkért, hogy mindezek
ről senkivel se beszéljek és az ő nevét sen
kinek se említsem. ígéretemet a későbbi
ek során is betartottam, így őszintesége 
miatt nem lett semmi bántódása.

A szovjet irodalom Sztálin-díjjal is ki
tüntetett „remekeit” lebecsülve, fölfed
tem az 1956-os magyarországi „ellenfor
radalommal” szimpatizáló igazi arcomat 
-  ez a megállapítás aztán a vádpontok kö
zött is szerepelt.

A forradalomról szóló verseket, ame
lyek azokban a napokban kézről kézre 
jártak, a feleségemnek sikerült elrejte
nie, szerencsére nem kerültek azok is a 
kezükbe.

Aznap reggel még nem tartóztattak le. 
Rögtön, ahogy elmentek, minden köny
vet, feljegyzést, gyanúsnak tűnő iratot 
sietve átvizsgáltam és egy részüket el
égettem, gondolva, ha másodszor is ház

kutatásra kerülne sor, ne találjanak még 
több terhelő anyagot. Néhány értékes 
könyvet megsemmisítettem, máig bánkó
dom emiatt.

A házkutatás után egy nappal, 1957. 
március 21-én éjfél után egy órakor vit
tek el hazulról. Azok közül jött értem el 
egyik tiszt, akik azelőtt éjszaka a házku
tatást rendezték. A gépkocsi az utcában, 
a harmadik ház előtt várt ránk.

A szekuritátén lent az alagsorban volt 
a fogda. Mielőtt beraktak volna a cellába, 
az egyik szűk helyiségben alaposan végig
kutattak, elvettek tőlem mindent, amit 
a zsebemben találtak: pénzt, személyazo
nosságit, iratokat, nadrágszíjat, sőt még 
a cipőfűzőmet is. A cipőmről lefeszítet
tek mindenféle vaspántot, nehogy vala
milyen úton-módon öngyilkosságot követ
hessek el.

Mielőtt az őrszobából kiléptem volna, 
sötét szemüveget tettek a szememre, és 
mint a vakot vezettek végig a folyosón.

Később is, a vizsgálati fogság egész ide
je alatt, akár a mosdóba, akár a lépcsőn 
fel az „ankétátor” szobájába vittek, mi
előtt kiléptem a cellából, fel kellett tűz
nöm a fekete szemüveget, nehogy végig 
a folyosón valamit láthassak, amikor pe
dig beléptem a szobába, csak külön enge
déllyel vehettem le. A vallatótiszt szobája 
hosszabb, folyosószerű helyiség volt. Az 
ablakra itt is, mint a börtönökben, vasrá
csot szereltek, nehogy valamelyik kétség- 
beesett letartóztatott kísértésbe essék és 
megpróbáljon kiugrani az ablakon.

A szekuritáté pincéjében öt hónapot 
tartottak.

Társam, akivel a meglehetősen szűk 
és levegőtlen cellában együtt voltam, régi 
börtönös volt, még 1948-ban vagy 1949- 
ben tartóztatták le és ítélték ma már 
nem tudom, hány évre.

A tárgyalás után, amikor Szamosúj- 
váron a börtönben régi foglyokkal ke
rültem össze, első kérdésük volt, hogy 
a szekuritátén a cellában kivel voltam 
együtt? Mikor megmondtam a nevét, ma 
is jól emlékszem, Aurel Urcánnak hívták, 
rögtön felvilágosítottak, hogy az illető 
közismert besúgó.

A szekuritáté pincéjében tartott besú
góknak az volt a feladatuk, hogy az újon
nan letartóztatott, gyanútlan embertől 
megtudjanak egyet-mást. A könnyelmű, 
naiv fecsegő aztán fent a vallatásnál el
csodálkozhatott, hogy íme, a vallató min
dent tud, nincs miért tagadnia, saját ér
dekében jobb, ha mindent bevall, mert 
ezt a bíróság figyelembe veszi majd és 
könnyebb ítéletet hoz. Mindez természete
sen nem volt egyéb, mint ócska maszlag, 
a legközönségesebb hazugság.

Én kezdettől fogva gyanúsnak tartot
tam jelenlétét, és a mindentudó kihallga
tó is elkövette a hibát, hogy rendszerint 
előttem vitték „ankétra”. Csakhamar rá
jöttem, hogy miután őt kivitték, nemsoká
ra én következem.
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A cellában napközben csak suttogva 
volt szabad egymással beszélgetnünk. 
Cellatársam unalmában többek között 
elmesélte a börtönrendet. Akkor tudtam 
meg, hogy a politikai foglyoknak nincs jo
guk könyvek olvasásához, a külvilágtól 
teljesen elszigetelve, semmittevésre ítél
ten kell tengődniük. Holott én a letartóz
tatásom előtt még abban a naiv hitben 
éltem, hogy a „szocialista” börtönökben, 
akárcsak hajdan a kapitalistákéban, a po
litikai elítéltek kedvük szerint olvashat
nak, mi több, netán még írhatnak is.

Egyik professzorom, akit még a negy
venes évek elején ítéltek el illegális kom
munista tevékenysége miatt, többször 
elmesélte, hogy Vácon a híres-hírhedt bör
tönben a fogház könyvtárából mindenki 
kölcsönözhetett könyvet, ő például Dan
te Isteni színjátékát Babits Mihály fordí
tásában háromszor olvasta el.

Azt is megtudtam, hogy az ország me
lyik börtönében milyen „színezetű” poli
tikai foglyokat őriznek. Szamosújváron 
tartják az izgatásért, határátlépési kí
sérletért és szervezkedésért elítélteket. 
Az ország legnagyobb börtöne Enyeden 
van. Azelőtt ezt sem tudtam. Cellatár
sam különben jól ismerte mind a kettőt. 
Ott a zöldeknek, az egykori szélsőjobbol
dali mozgalomnak, a Vasgárdának őrzik 
egykori tagjait. Galacon a történelmi pár
tok, a volt Nemzeti Parasztpárt és a Libe
rális Párt tagjait tartják. Pite§ti a kémek 
és a hazaárulók börtöne volt azokban az 
években.

Zsilava átmeneti és elosztó börtön. Kü
lönben rendszerint ott végezték ki a halál
raítélteket. A főhóhér egy Jamardi nevű 
őrmester, akit később nekem is volt sze
rencsém szemtől szemben látni.

Ma sem tudom, hogy vajon mindezt csu
pán önszorgalomból mesélte-e el cellatár
sam, vagy ez is beletartozott a vallatás 
programjába.

Az egyik éjszaka, jól emlékszem, nagy 
mozgás támadt kint a szűk folyosón. Én 
még ébren voltam. A napi izgalmak után 
rendszerint későn aludtam el. Közben tá r
sam is felébredt. Tapasztalt börtönös lé
vén, óvatosan az ajtóhoz lopózott és kife
le hallgatózott.

Újakat hoztak, mondta suttogva. So
kan vannak. Többet közülük láncra ver
tek. Ezután mindennap hallottuk a lánc
csörgést, amikor kihallgatásra vezették 
őket a cellánk előtt, végig a folyosón. Ne
hezen tudtam megszokni a láncok csörgé
sét.

Később a törvényszéki fogházban meg
tudtam, hogy akkor éjszaka a §u§man- 
csoport tagjait hozták be. Sokan voltak. 
A szekuritáté minden cellájába jutott kö
zülük egy, mi több, ugyanabból a csoport
ból kénytelenek voltak kettőt is egyazon 
cellába zárni, amit máskor gondosan ke
rültek.

A csoport tagjai közül a legtöbben egy
szerű móc parasztok voltak a Nyugati 
Érchegységből.

A két §u§man már korábbról körözött 
szökevény volt (románul fugar), akiket 
fent a hegyekben évekig rejtegettek. Vé
gül állítólag a fiatalabb §u§man, Gavril 
szeretője árulta el őket. Egy másik vál
tozat szerint a falu szövetkezetének ve-
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zetője és a kocsmáros -  a szekuritáté be
épített ágensei Felsőposágán -  voltak a le
buktatok.

Ezek Jóvoltából” az egyik éjszaka a 
szekuritáté csapatai körülfogták a há
zat, amelyben §u§manék rejtőztek. Az 
idősebb §u§man nem adta meg magát. 
Tűzharcra került sor. Állítólag a katonák 
közül többen meghaltak. §u§man látva, 
hogy reménytelen a helyzete, öngyilkos 
lett. Öccsét, Gavrilt láncra verve hozták 
be Kolozsvárra. Akkoriban a börtönök
ben az a hír járta, hogy a csoportból töb
beket halálra ítéltek és kivégezték őket.

Mi lett valójában a sorsuk? Mi történt 
velük? Sose tudtam meg.

Az öreg rabok közül többen határozot
tan állították, hogy egyes börtönökben 
különleges részlegek vannak, ahol a ha
lálraítélteket őrzik teljesen elszigetelve. 
Ezek egyedül tengetik életüket 
egy-egy cellában, miután az íté
let végrehajtását bizonytalan 
időre elhalasztották, vagy az 
eredeti ítéletet életfogytiglani
ra változtatták, de ezt „elfelej
tették” közölni a rabbal, aki szo
rongva várhatta tovább az ítélet 
végrehajtását.

Egyszer talán arra is fény de
rül, hogy mikor, miért és kit ítél
tek halálra, kinek kegyelmez
tek meg, és kit végeztek ki.

Két nap múlva egy másik cel
lába költöztettek, ahol már né
gyen voltunk és két-két egymás
ra rakott ágyban aludtunk.

Az egyiket közülünk 
Timarunak hívták. Fiatal buka
resti munkás volt, akit még az 
ötvenes évek elején tartóztattak 
le. Szamosújváron később róla 
is kiderült, hogy a szekuritáté 
embere, ismert turnátor (vagyis 
besúgó).

A következőt Mihunak hív
ták. Meglehetősen barna, zömök 
termetű, 30 év körüli, katonaru
hás egyén volt. Mindjárt az első 
nap sietett megjegyezni, hogy ő 
nem politikai, hanem közbűnté- 
nyes és egyik tiszttel együtt ke
rült ide, akit Partignak hívnak. 
Mindkettőjüket, állítása sze
rint, hamis vádak alapján, hol
mi „hazug kurvák” vádaskodá
sa nyomán tartóztatták le, akik 
egymás közt összebeszéltek, 
hogy berakják őket a börtönbe.

Timaru közben megsúgta, 
hogy mindketten a törvényszéki fegyház- 
ban mint börtönőrök teljesítettek szolgála
tot. (A börtönlakók nyelvén „caraliunak” 
hívták az őröket, e megnevezést, ha jól 
tudom, a cigány nyelvből kölcsönözték.) 
Mihu őrmester volt, Partig pedig had
nagy. Hatalmukkal visszaélve, megerő
szakolták a börtönben a nőket, ezért ke
rültek a szekuritáté pincéjébe. Timaru 
„jóakaratban” arra is figyelmeztetett, 
hogy ne mondjunk előttük semmit, mert 
mindent besúgnak fent a vallatótisztnek.

A negyedik közülünk valamelyik 
Bánffyhunyad melletti román faluból ke
rült a pincébe, nevére már nem emlék
szem. A szomszédja jelentette fel, mert

sokról és különbségekről. Érdekfeszítőek 
voltak ezek a vallástörténeti előadásai. 
Szerinte jóval a zsidók előtt, már az egyip
tomiak vallási felfogásában jelentkezett 
az egyistenhit kezdeti formája.

Optimista ember lévén, azt remélte, 
hogy elkövetett „bűneiért” egy-két évet 
kaphat, és ha Isten is úgy akarja, hamar 
kiszabadul majd a börtönből, de az is le
het, hogy a katonai törvényszék felmenti, 
hisz lényegében nincs semmi olyan vétke, 
amiért el kellene ítélniük.

Mikor a tárgyalásról visszajött, arca 
hamuszínű volt, szótlanul ült az ágyán. 
Izgatásért kerek tíz évre ítélték. Alig hi
szem, hogy később a fellebbezésnél módo
sították volna az első fokon hozott ítéle
tet. Fő bűne egyrészt katolikus hite volt, 
másrészt meg merte látogatni a szám
űzött görög katolikus püspököket.

Ebben az időben tőlem jobbra 
a szomszéd cellában volt Jordáky 
Lajos, aki annak idején tanárom 
volt a Bolyai Tudományegyete
men. Még egyetemista voltam, 
amikor letartóztatták, és csak 
évek múltán szabadult. Most má
sodjára került a szekuritáté pin
céjébe, és amint az ankéton ki
tűnt, ugyanabban az ügyben, 
mint jómagam.

A bal kézre eső cellában volt 
Molnár Dezső református lel
kész. Ót még a zilahi Wesselényi 
Kollégiumból ismertem, hetedi
kes gimnazista volt, amikor én 
elsős. Róla csak sejtettem, hogy 
nagyjából ellene is az enyémmel 
azonos lehetett a vád.

Az egyik nap mindketten el
tűntek a szomszédos cellákból. 
Valami azt súgta, hogy szaba
don engedték őket. Titokban re
ménykedni kezdtem: talán en
gem sem fognak elítélni?

Nem így történt.
A tárgyalás előtt néhány nap

pal visszavittek a szekuritáté 
pincéjébe és az egész csoportot 
— összesen 9 vádlottat -  zárt rab
szállító kocsiban a törvényszék
re szállítottak. Közöttünk egy- 
egy szekuritátés ült, nehogy 
útközben egymással szót vált
hassunk.

A tárgyalást a hadbíróság 
1957. szeptember 24. és 25-én 
tartotta.

A tárgyalás után az egész 
csoportot rögtön berakták a 

dubába, és megfelelő géppisztolyos „dísz
kísérettel” Szamosújvárra szállították. 
Jócskán besötétedett, mire odaértünk. 
Bárány úr, törzsfőhadnagyi rangban -  
különben ő volt a szekuritátén a fogda 
parancsnoka - , személyesen adott át ben
nünket a börtön vezetőségének. Egy bolt
hajtásos kapu alatt kopaszra nyírtak 
mindnyájunkat, majd beöltöztettek az ak
kor már eléggé használt, sőt rongyos és 
nem túlságosan tiszta fehércsíkos, pisz
kosszürke rabruhába és beosztottak ben
nünket a temetőre néző szobákba.

Szamosújváron a híres-hírhedt börtön 
három egymással párhuzamosan épült

folytatás a 16. oldalon

állítólag szidta a kommunistákat és az 
oroszokat, sőt olyanokat is mondott, hogy 
nemsokára a magyar kommunisták sor
sára jutnak. Államellenes agitáció címén 
emeltek vádat ellene. Csendes ember volt. 
Naphosszat ült az ágya szélén és siránko
zott, hogy mi lesz a családjával, ha őt el
ítélik.

A tárgyalás előtt egy hónappal, miu
tán a vizsgálat befejeződött és a dosszi
ét lezárták, átvittek a törvényszéki fog
házba.

A cellában Ilié Remus bukaresti törté
nelemtanárral kerültem össze. Művelt, 
széles látókörű ember volt, többször hang
súlyozta katolikus voltát. Hadilábon állt 
a marxista-leninista ideológiával és elítél
te Moszkva „bölcs” intézkedéseit. Főbűne 
csupán annyi volt, hogy többször megláto

gatta kényszerlakhelyén a három görög 
katolikus püspököt.

1948-ban, a görög katolikus egyház be
tiltása után, az egész püspöki kart bör
tönbe zárták. Közülük hárman maradtak 
életben (ha jól emlékszem, Suciu, Hossu 
és Bálán), 1955-ben kiengedtek őket és 
kényszerlakhelyet jelöltek ki számukra. 
Suciu püspököt 1956-ban újra letartóztat
ták, velünk egy időben volt a szekuritáté 
pincéjében; többedmagával másodszor 
is súlyos börtönbüntetésre, ha jól emlék
szem, életfogytiglanra ítélték. Később 
meghalt a szamosújvári börtönben.

Ilié Remus néha órákon át fejtegette 
nézeteit a történelemről, a kereszténység 
és a többi nagy vallás közötti rokon voná
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> » »  folytatás a 15. oldalról 
pavilonból áll. Közöttük szűk udvarok. 
A temető melletti hatalmas, kétemeletes, 
sárga épület állítólag a Bach-korszakból 
származik s már az 1848-as szabadság- 
harc leverése után is bőven akadtak la
kói. A nagy szobák ablakai a temetőre 
néztek. A temető mellett haladt az ország
út Dés felé. A másik oldalon valamivel ki
sebb, de a szokványos celláknál még így 
is nagyobb helyiségek voltak. Ezek abla
kai a belső udvarra nyíltak. A második 
pavilon egyemeletes volt. Késő gótikus stí
lusban építették és egykor vizesárok vet
te körül. Valamikor régen ez Martinuzzi 
Fráter György kastélya volt. Később bör
tön lett belőle. E mögött rejtő
zött a harmadik épülettömb, 
amelyben viszont már szokvá
nyos szűk cellák voltak.

Ezekben szintén politikai el
ítélteket helyeztek el.

Titokzatos épület volt. Bi
zonytalan hírek szerint itt is, 
mint Enyeden, a zöldek egy 
csoportját őrizték, akiknek a 
többi politikai fogolytól eltérő
en nem adtak lepedőt, s így a 
csupasz szalmazsákon kellett 
aludniuk.

A börtönadminisztráció va
lahol távolabb, egy különálló 
épületben volt.

A két első pavilon közötti 
udvaron deszkakerítéssel el
választott, karámszerű 20- 
30 m2-es területen zajlott a ra
bok napi sétája. A négy részre 
osztott sétálóhely fölött jó ma
gasan trónolt az őr, akinek 
egyetlen feladata: hogy a sétá
ló rabokra felügyelve arra vi
gyázzon, nehogy a különböző 
szobák lakói egymással érint
kezhessenek.

A nagy sárga pavilont va
lamikor modernizálták. A 
tölgyfagerendákat, amelyek 
réseiben sok millió poloska 
fészkelt, kicserélték, helyükbe 
betonlapokat öntöttek. A szo
bákba bevezették a vizet és 
primitív gyékényfal mögött tö
rök WC volt. A rabok fiziológi
ai szükségleteiket, valamint a 
mosdást, itt bent végezhették.

A szobában az elején, ami
kor odakerültem, mindkét ol
dalon még csak egyemeletes 
ágyak sorakoztak, és minde- 
nik rabnak megvolt külön a 
magáé. Pár hónap múlva azon
ban, mivel a különböző me
gyékből újabb és újabb szállít
mányok érkeztek, hozzánk is be kellett 
rakniuk még egy sor ágyat. Az egyemele
tes ágysort kétemeletesre növelték, majd 
nemsokára minden ágyra már két elítélt 
jutott.

A tárgyalás után hat héttel közölték az 
ítéletet. A szekuritátén a vallató, Oprea 
főhadnagy úr, nyájas leereszkedéssel 20 
évet jósolt. Valószínű, hogy ennyit is ja
vasolt az intézmény nevében. A tárgya
láson viszont a katonai ügyész -  fiatal 
százados — az első öt vádlottra halálbün

tetést kért. Én voltam az ötödik. Hat hé
ten keresztül éltem kétségbeejtő bizonyta
lanságban. Órák hosszat sétáltam a két 
ágysor között fel és alá, jövendő sorsomon 
töprengve. Ha távoznom kell az élők sorá
ból, hajtsák végre minél hamarabb az íté
letet, ne tartsanak hónapokon, éveken át 
az őrjítő bizonytalanságban, hisz minden
képpen jobb a borzalmas vég, mint a vég 
nélküli borzalom...

Az egyik napon a civil ruhás jegyző 
(grefier) jött a szobába a napos tiszt kísé
retében. Már ismertük. Ó szokta felolvas
ni a frissen bekerültek ítéletét.

Most hát mi kerültünk sorra.
Mindjárt ideérkezésünk után, ami

kor a különböző szobákba szétosztottak 
bennünket, a csoportból egy szobába ke
rültem Dobri Jánossal, aki a kolozsvá
ri református teológia tanára volt, és 
Nagy József egykori földbirtokossal, 
akit annak idején a Szilágyságból csa
ládjával együtt kényszerlakhelyre, pont 
Szamosújvárra száműztek, és itt mint fa
vágó kereste kenyerét.

A grefier először Dobri Jánosnak olvas
ta fel az ítéletet. Tiltott agitációért hat 
évet kapott. Utána Nagy József követke

zett. A feljelentés elmulasztásáért öt évre 
ítélték, neki ugyanis a sógorát kellett vol
na feljelentenie.

Belső izgalmam igyekeztem leplezni, 
vártam, hogy rám kerüljön a sor. Vajon 
mi vár reám? Halálbüntetés-e vagy élet
fogytiglani kényszermunka?

A bírósági jegyző monoton hangon ol
vasta az ítélet hosszú bevezető szövegét. 
Ezt már ismertem, hisz a tárgyaláson a 
vádiratban szóról szóra azt olvasták fel. 
Végre kimondta: 15 év kényszermunka.

Hirtelen megkönnyebbültem. Az em
ber csak ilyenkor érzi igazán, hogy mi
lyen nagy különbség van a 15 év börtön 
és a halálbüntetés vagy az életfogytig

lani között. Sorra aláírtuk a 
jegyzőkönyvet, miszerint tudo
másul vettük az ítéletet. Egy 
másik előre elkészített lapon 
aláírtuk a fellebbezési kérést 
is, amelyről különben nagyon 
jól tudtuk, hogy puszta forma
ság, az eredeti ítélet úgyis vég
leges. Ezt ugyanis csak nagyon 
ritkán, egészen kivételes esetek
ben szokták módosítani, olyan
kor, ha valaki az országos nagy
ságok közül az elítélt érdekében 
közben mert járni.

A legtöbben közülünk fris
sen letartóztatott fiatalok vol
tak, akiket izgatásért vagy til
tott iratok terjesztéséért ítéltek 
3-7 évre. Még nem törtek be, se
hogy sem tudtak sorsukkal kibé
külni.

Mások a rabtársaim közül 
még az ötvenes évek elején ke
rültek börtönbe illegális szer
vezkedésért. Ók jóval higgad
tabban viselkedtek, nem vettek 
részt a napi csetepatékban. Kö
zülük mindenki talált magának 
valamilyen elfoglaltságot, ami
vel ellensúlyozza a semmittevés 
idegölő unalmát.

Itt láttam először szemtől 
szemben láncra vert rabot.

Az egyik fiatal fiú kezére 
vert láncot egy másik hosszabb 
lánc kötötte össze a lábán lévő
vel. A letöltött hétnapi fogda, va
gyis az elkülönítő után fent, a 
többi fogoly szeme láttára vágta 
le róla hidegvágóval az egyik őr 
a láncot. Én megborzadtam. A 
fiatal legényre a büntetés nem 
tett semmi különösebb hatást. 
Vidám volt, távolról sem muta
tott semmi elkeseredést vagy 
megbánást. Az is igaz, hogy két
éves büntetése, melyet határát
lépési kísérlet miatt róttak ki 
rá még 1955-ben, már a végéhez 

közeledett. Ilyenszerű láncokat szökött ra
boknak, engedetlen jobbágyoknak vertek 
kezére, lábára a régi jó rabszolga- vagy fe
udális időkben.

A börtönszoba egyetlen ablaka a teme
tőre nézett. Az ablakra szerelt zsalu szűk 
nyílásain át kiláttunk a sírokra. Ott lent 
aludta örök álmát valamelyik ismeretlen 
hant alatt Rózsa Sándor.

Vomir főhadnagy úr volt azokban az 
években a börtön politikai tisztje. Mind-
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járt Szamosújvárra érkeztünkkor azzal 
vigasztalt bennünket, hogy remélhetőleg 
mi is az ó', vagyis a Rózsa Sándor sorsára 
jutunk. Egy Goiciu nevű őrnagy, a börtön 
parancsnoka, tőle telhetőén mindent meg
tett, hogy a rabok közül a lehető legtöb
ben jussanak a legendás betyár sorsára.

Néhányan közülünk órák hosszat bá
multak ki az ablakon és fájó szívvel gon
doltak az elvesztett szabadságra.

Még ebben a szobában voltam, amikor 
kitört a börtönben a „lázadás”. Fiatal fi
úk egymást biztatva leverték az ablakról 
a zsalut és a vasrács mögül, hogy felhív
ják magukra a lakosság figyelmét, min
denfélejelszavakat kiabáltak.

A börtön vezetősége rögtön elrendelte 
a riadót. Ilyenkor mindenkinek hasra kel
lett feküdni, ki hol talált helyet, az alsó 
ágyakon, vagy akár a puszta cementen. 
Akit az ablaknál megláttak, később, ami
kor minden elcsendesedett, kivitték és ke
gyetlenül elverték.

Ez után, a több napon át folytatott an
két során, játszi könnyedséggel kiderítet
ték, hogy kik voltak a felbujtók. A főbű
nösöket bíróság elé állították és az addigi 
ítéletet, lázadásra uszítás címén, jó pár 
évvel megtoldották. A lázadás nyomán 
vagy ürügyén a börtönben újból bevezet
ték a régebbi időkben általánosan alkal
mazott testi fenyítést, és a legkisebb kihá
gásért is, akit elkaptak, véresre verték.

A korábbi elítéltek közül ma is előttem 
áll Diaca Dán. Beesett arcú, sovány, de 
szívós, 28-30 év körüli férfi volt. Szeme 
a fanatikus emberekre jellemzően vala
mi különös fényben csillogott. Aki nem 
ismerte közelebbről, azt is feltételezhet
te volna róla, hogy félőrült. A rendszer 
elleni szervezkedés vádjával ítélték, ha 
jól emlékszem, még az ötvenes évek ele
jén 10 vagy 12 évre. Az ágya szélén ül
ve egy darab szappanra írt, rendszerint 
matematikai példák megoldásán fárado
zott. Máskor a szobában fel-alá sétálva, 
Fülöp Sanyival -  akit tanárember lévén 
még kintről ismertem -  magyarul tanult. 
Diaca intelligens, jófejű ember volt, gyor
san haladt a tanulással és magyarul már 
elég jól beszélt.

Látva búskomor hangulatom, többször 
figyelmeztetett, hogy a hosszú börtönéve
ket csak úgy lehet átvészelni, ha az em
ber sose gondol a kinti életre, végképp 
leszámol a múlttal és alkalmazkodik az 
adott körülményekhez. Ami volt, elmúlt, 
semmi értelme rágódni rajta. Találnom 
kell hát nekem is valamilyen elfoglaltsá
got, amely megnyugtat és leköt, külön
ben mint sokan mások, én is csendes bo
lond leszek.

Tanácsát megfogadtam. Megtanultam 
egyebek között a szappanra írás nagyon 
egyszerű technikáját, és már abban a szo
bában is számos verset megtanultam, ma
gyar, román, francia verseket, amelyeket 
rabtársaim közül egyik vagy másik ledik
tált. A régen tanultakat magamban én is 
felidéztem, és sokszor, nagyon sokszor el
ismételtem.

Később hallottam, hogy Diacát sza
badlábra helyezték a büntetése letöltése 
után. Mihelyt megpróbált nyugatra szök
ni, a szerb határon elfogták és újból 10 
évre ítélték. Vagyis a tiltott határátlépés

ért előirányzott büntetés maximumát rót
ták ki rá. Olyanoktól származott a hír, 
akik később valamelyik börtönben vagy 
a munkatáborban találkoztak vele.

Ebben a szobában volt 1958-ban 
Chertes görög katolikus püspök is, akit 
ugyancsak 1956-ban tartóztattak le, és 
ha jól emlékszem, 10 évre ítéltek. Telje
sen visszavonultan, legtöbbször első eme
leti ágyára támaszkodva órák hosszat 
imádkozott. Néha-néha pár lépést sétált. 
Rabtársaival alig érintkezett. Láthatóan 
idegesítette a szobában időnként kirobba
nó heves veszekedés, az állandóan feszült 
légkör.

Itt találkoztam a kolozsváriak közül 
György Endrével is, akit látásból még 
kintről ismertem. Valamikor a Szövetség 
Gazdasági és Hitelszövetkezet Központjá
nak volt az igazgatója. Később, amikor a 
Hangya Szövetkezeti Központtal együtt 
a Szövetséget is felszámolták, minisztéri
umi tanácsos lett. Magas, még a börtön
ben is jó megjelenésű férfi volt.

György Bandi, amint saját maga me
sélte, Németországban született és az 
1930-as években költözött szüleivel Bu
dapestre. Már gyermekkorában meg
tanult németül, románul viszont rossz 
kiejtéssel, de folyékonyan beszélt. Bá
mulatos könnyedséggel tanult meg 
hosszú Eminescu-verseket, így például a 
Luceafárult, vagy rövidebb francia verse
ket.

Nekünk úgy mondta, hogy Szegeden 
végezte egyetemi tanulmányait, vagyis 
kezdte el a magyar szakot. Horger An
talról azonban, József Attila egykori ta
náráról semmit sem tudott. Erre viszont 
mi menten kétségbe vontuk állítólagos ta
nulmányait. A negyvenes évek elején há
zitanítóként jött Erdélybe az egyik arisz
tokrata családhoz. Innen került megfelelő 
támogatással a Szövetséghez, vagyis „kar
riert csinált”. Közben belekeveredett, ma 
már nem emlékszem, milyen úton-módon 
az Unghvári-perbe. Feleségétől eközben 
elvált, az asszony gyermekével visszatért 
Budapestre. György Bandi újranősült és 
1956-ban az egyik kolozsvári iskolában 
volt titkár. Ez viszont már nem jelentett 
számára karriert.

Egykori bukaresti kapcsolataira hivat
kozva, közvetlenül az 1956-os magyar- 
országi orosz beavatkozás után arra 
vállalkozott, hogy valakinek a külügy
minisztériumban elintézi valamilyen út
levélügyét. Bukarestben azonban az útle
velet a saját nevére hamisította, és amint 
mesélte, „visszatért” egykori családjához. 
Második feleségét egyszerűen faképnél 
hagyta.

Mindezeket nagyjából már kint is hal
lottam róla. Pesten azonban a magyar ha
tóságok letartóztatták és visszatoloncol- 
ták Romániába. A kolozsvári hadbíróság 
tiltott határátlépésért csupán 5 évi bör
tönre ítélte.

A szobában a többi rabok között elég 
furcsán viselkedett. Többször döngette 
az ajtót és „kihallgatást” kért, perének 
újratárgyalását követelte, mert állítása 
szerint, lévén magyar állampolgár, jog
talanul ítélték el Romániában. Magunk 
között Dobri Jánossal Thomas Mann hí
res regényfigurájára emlékezve Felix

Kruhlnak neveztük. (Erre később még 
inkább rászolgált.) Az egyik kihallgatás 
után, egy vagy két hét múlva kivitték a 
szobából.

Pár hónapra rá újabb elítéltek érkez
tek. Ok mesélték, hogy Kolozsváron a 
szekuritáté pincéjében együtt voltak 
egy György nevű matematikatanárral, 
akit nem sokkal azelőtt tartóztattak le. 
Megítélésük szerint kissé hibbant lehe
tett, mert mindenféle mértani ábrákat 
rajzolt a padlóra. Valószínűleg nem jöt
tek rá, hogy György Bandi időközben a 
szekuritáté besúgója lett.

Másoknak viszont más néven mutat
kozott be, azt állítva magáról, hogy kint 
filozófiatanár volt. Leírásuk alapján 
könnyen azonosítani tudtuk György Ban
di barátunkat, aki nemsokára ismét „kar
riert csinált”.

1964-ben, miután én is kiszabadul
tam, ismerőseim azt mesélték, hogy 
egykori cellatársunk Magyarországon 
közben jelentős szerepet játszott a béke
mozgalomban. Később aztán magyarhon
ból is továbblépett és Németországban 
a Deutsche Welle rádióadónál tűnt fel, 
mint valamilyen bennfentes. Ott is halt 
meg. Lehet, a németek valamilyen módon 
értesülhettek a kolozsvári szekuritáté 
pincéjében játszott szerepéről. Ki tudja, 
nem lett-e kettős ügynök?

Volt még közöttünk három teljesen be
számíthatatlan, idegbeteg ember is, akik
kel nap mint nap együtt kellett élnünk. 
Az egyik közülük — Fríncunak hívták — 
valamiért állandóan veszekedett. Az volt 
a rögeszméje, hogy ellopják a kenyerét, 
és azért kell egész nap éheznie. A másik 
félőrült azelőtt a francia idegenlégióban 
szolgált Vietnamban, ott fogságba esett, 
majd hazaküldték. Itthon 10 évet sóztak 
a nyakába. A harmadik egy bukaresti, bi
zonytalan egzisztenciájú ember volt, aki 
inkább megjátszotta a bolondot. Állan
dóan öngyilkossággal fenyegetőzött. Az 
őrök már csak nevettek rajta, senki sem 
vette komolyan.

(folytatjuk)
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SZŐCS ISTVÁN

Gén, műgén, 
álgén  I.
A gén tudományos műszóból az utóbbi 

évtizedekben az Új Tudálékosság (Neo 
Scienciation?) divatszava lett. Különösen 
terjesztik ma a íMÚ/an-rémfilmek és a me
zőgazdasági üzérkedés. Nem túl régi Ide
gen szavak szótáram gének címszava: „az 
öröklődő' tulajdonságokat hordozó kromo
szóma-részecskék, nukleinsav moleku
lák”; a genetikai kód pediglen: „az egyed 
fejlődését vezérlő, ribonukleinsavakból ál
ló kettős spirál”...

Ám nem mindig volt ez így. Mikori
ban már épp elvégeztem az egyetemet, 
ötvenöt éve megjelent Idegen sz. szótá
ramban a gének még imperialista idealiz
mus áltudományának hazugságai, súlyos 
antimarxiumok. Elmúltak már legtöb
bünk fejében azok az idők, de hogy hatá
suk mennyire továbbélt, ijesztgetések és 
zavarosságok formájában, azt a napok
ban fedeztem fel fióktakarítás közben 
egy épp huszonöt éves lapszéli jegyzetem
ben. A szociobiológiának nevezett tudo
mányág vagy irányzat megalapítójának, 
egy Harvard egyetemi tudósnak a neve 
mellé könyvének1 recenzense már elöljá
róban szükségesnek látja odaírni: „il n-a 
rien d’ un fasciste”... (Nincs benne semmi 
fasiszta...)

A szociobiológiá olyasmikkel foglal
kozik, hogy pl. nemcsak az egyének, de 
embercsoportok jellegzetes viselkedé
sét is meghatározzák örökölt tulajdonsá
gok, akár évezredeken át változatlanul 
-  nevezzük e csoportokat fajtának, nép
nek, etnikumnak vagy néprésznek, akár
hogy, amennyire az óvatosságunkból fut
ja - , bár igaz, hogy éppen az emberi lény 
értékét jelzi az a körülmény, hogy kettős 
ribo-spirálok ide vagy oda, az ember ké
pes viselkedésében és döntéseiben elte
kinteni a genetikai kód utasításaitól... S 
megint egy bár: az is kérdéses, hogy a sza
bad választás képességét megint mennyi
re a gének teszik lehetővé?

Wilson professzor -  egyike a számta
lan Wilson prof-nak -  azonban megálla
pítja, és ez a szociobiológiá egyik alapté
tele, hogy léteznek olyan szerzett, akár 
véletlenül kialakult ismeretek, szoká
sok, viselkedési szabályok, termelési el
járások, amelyek olyan általánossá vál
nak, hogy az idők során (mondjuk 30-40 
emberöltő, tehát mintegy ezer eszten
dő alatt) teljesen úgy hatnak, mintha 
örökletes természeti tényezők irányíta
nák őket. Ezeket a művelődési elemeket 
Wilson culturgenseknek nevezi (francia 
fordítója) culturonoknak2, ezeket emleget
tem én mügén néven (bár szabatosabb len
ne a művgén, művigén).

Legszemléletesebb példáként a kukori
ca megkészítésének módját hozza fel.

A Kolumbusz előtti Amerikában egyet
len gabonafélét termesztettek, a kukori
cát. Azok az indián társadalmak, amelyek 
a kukoricafőzés lúgos módját gyakorolták, 
teremtették meg a nagy amerikai civilizá
ciókat: inkák, maják stb. Azok a törzsek,
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népességek, amelyek másként készítették 
meg a kukoricát (pl. pörköléssel), elsatnyul- 
tak; nagyon nagy volt a halandóság köz
tük, fizikai-szellemi erejük csökkent stb.

Az összefüggés magyarázata: a kukori
ca /izmtartalma, e rendkívül értékes fehér
je eredetű aminósav a kukorica szövetének 
bizonyos részeiből csak lúgos környezet
ben oldódok ki, így azok az indiánok, akik 
meszes vízben főztek, több lizintartalmú 
tápanyagot nyertek belőle! (A meszet ere
detileg valószínűleg azért adták hozzá, 
hogy könnyebben megpuhuljon.)

Ugyanakkor más szerzők gyakran érte
keztek arról, hogy egyes indián törzsek, 
pl. az aztékok közismert kegyetlenségé
nek oka az egyoldalúan kukorica-súlypon
tú táplálkozás volt, és hitelesítés nélküli 
statisztikákkal igyekeztek bizonygatni, 
hogy valamely tájegység lakói minél több 
kukoricaalapú étket fogyasztanak, annál 
gyakoribbak azon a vidéken a gyilkossá
gok. Ezzel szemben viszont sok utazó és 
valódi meg címzetes antropológus állítja, 
hogy valahol a Titicaca-tó partjai körül él 
egy olyan törzs, amelynél kegyetlenebb 
és rosszindulatúbb emberfajta sehutt a vi
lágon nem létezik, s ez a törzs egyáltalán 
nem eszik gabonafélét vagy más keményí
tőtartalmú táplálékot, a szénhidráthiá
nyos táplálkozásuk miatt idült vércukor- 
szint-süllyedésben szenvednek és innét 
szörnyű indulatosságuk.

E kukoricázó magyarázatok valóban al
kalmasak arra, hogy táplálkozási sajátos
ságoknak s hasonló, évszázadokon át mű
velt életviteli szokásoknak ugyanolyan 
viselkedés-meghatározó erőt tulajdonít
sunk, mint az élettanilag örökletesnek te
kinthető meghatározottságoknak, és még 
azt a fenyegető kilátást is elhárítjuk, hogy 
fasisztoid nézetekkel gyanúsítsanak. Van
nak azonban a népek viselkedésmódjai 
között olyan különbségek, amelyek erköl
csileg ugyan nem sorolhatók különböző ér
tékskálákra, s mégis... mégis ugyancsak 
problematikusak lehetnek.

Évtizedekkel ezelőtt jelentek meg ta
nulmányok, cikkek, amelyek egyes ázsi
ai vagy afrikai eredetű népségeknek az 
európai emberétől eltérő térfoglalásmód- 
járól, térérzékéről szóltak, hogy például 
amíg az európai ember az őt egy-két lé
pésnyire körülvevő teret is mintegy saját
jának tekinti, addig a harmadik világbeli
ek nem, és ezért bárhol nyugodtan elénk 
állnak, és elveszik előlünk a kilátást. Ta
lán békítő igyekezetükben mellé is fogtak 
az illető szerzők, amikor ezt nem egysze
rűen kulturálatlansággal, hanem más ér
zékelési móddal, illetve „szemlélettel” ma
gyarázták. Pedig van itt valami más is.

A huszadik század elején jelent meg 
egy érdekes könyv a székelyek eredeté
ről, címét szerzőjét3 unalomig idéztem az 
évek során.

Szerinte annak a megkülönböztetés
nek, hogy a régi népeket, etnikumokat 
vagy törzseket a fehér, fekete vagy vörös 
színekkel jelölték, az eredete visszanyú
lik a nyíl feltalálásának idejére, amikor 
az ember már beszédtávolságon túlható 
fegyvereket használt; messziről is láttat
nia kellett, hogy hova tartozik, s így leg
alább attól a veszélytől megszabadult, 
hogy saját oldalról nyírják ki. Ellentmond

azonban ennek érdekes megállapítása a 
különböző színezetű etnikumok különbö
ző harcmodoráról. A „vörösek” fő taktikai 
elve a mindent egy lapra föltevő, összpon
tosított lerohanás volt, a feketéké a kerül
gető, előre-hátra hullámzó, távolról lövöl
döző harcmodor, a fehéreké viszont a zárt 
tömegben küzdő állóharc. Ennek megfele
lően a címerállatuk, azaz kultikus jelkép
állatuk is különbözött: a vörösök az orosz
lánt (és a sárkányt) tartották mintaképül, 
a feketék a ragadozó madarakat (sas, ülü), 
a fehérek meg a medvét és a farkast.

Mint minden felosztást, ezt is a végte
lenségig lehetne árnyalni és kombinálni. 
(Már Horvát István beszél pl. vörösekről 
fehér vagy fekete alapon.)

Visszatérve a génekhez és műgének
hez, e taktikai különbségek mögött mégis
csak van valami. Például az a mód, ahogy 
a különböző népek fiai verekednek: a ma
gyar leginkább a magasba emel és fenye
getően lóbál valamit (bot, karó, vasvilla, 
kézitáska stb.), a déli népek alacsonyan, 
a csípő alatt tartott szúró eszközt (kés, 
tőr, csavarhúzó) markolnak és így tovább. 
Az abszolutizmus korában állandóan pa
naszkodtak az osztrák tisztek a magyar 
bakákra, hogy a szuronyt a közelharcban 
nem használják, hanem lecsavarják és a 
puskatussal dolgoznak. Másrészt, ami
kor a franciák annak idején a huszárság 
mintájára szerveztek könnyű lovasságot, 
a francia tisztek nem szerették használ
ni a sújtó-vágó huszárkardot (illetve szab- 
lyát), hanem visszatértek a spádához, te
hát szúró fegyverhez.

Érdemes megfigyelni -  sajnos manap
ság is van alkalmunk! -  a tüntető, zavar
gó tömegek taktikáit. Pl. 1990-ben Maros- 
vásárhelyen és máshol is a magyar tüntető 
tömegek fellazult csoportokban haladtak, 
előre-hátra hullámoztak, míg a románok 
szorosan összezárt sorokban (Schulter am 
Schulter), vállvetve léptek fel.

Egyszóval az úgynevezett kollektív tu
datalatti működéseit behatóbban kellene 
tanulmányozni, főleg a tömeglélektan ke
retében. Sajnos a tömeg fogalmát a XX. 
században jobb és baloldal annyira kü
lönböző értelemben használta, hogy má
ra használhatatlan lett, a tömeglélektan 
pedig mint olyan kompromittálódott, a 
propagandista boszorkánykonyhák által, 
bár az üzleti élet menedzserei a leglelket
lenebb módon aknázzák ki ma is.

A társadalom mindennapi életének hir
telen arculatváltozásai, illetve másrész
ről furcsa folytonosságok felbukkanása 
meggyőzi az embert: nemcsak saját lel
künket viseljük, hanem azét a „csopor
tét” is, amelybe beleszülettünk. Még ak
kor is, amikor olyan furcsa történetírói és 
antropológiai állításokkal találjuk szem
ben magunkat, hogy pl. a magyar népben 
semmilyen vérségi folytonosság nincs, sa
játos vonásokkal bíró külön magyar etni
kum nem is létezik; mi már rég nem is 
létezünk, a hibáink viszont ezer éve válto
zatlanul virulnak!

1 Edward O. Wilson—C harles Lumsden: Genes, 
M ind  a n d  Culture, 1981

2 A. Dorozynski: L a  Co-Evolution. Science et 
Vie, 1981

3 Szotyori Nagy János: A székelyek története, 
1903
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XÓ'D'EX
A nemzeti kisebbség az idegen impérium vaskénysze

rének súlya alatt hagyományait, művelődésének, géniu
szának erőforrásait és csomópontjait veszíti el. Makkai 
Sándor szerint a kisebbségi kérdésnek nincs végleges és 
kielégítő' megoldása, mert el lehet viselni a szegénységet, 
a külső nyomást, a sérelmeket is, de lehetetlen a változ
tatás reménye nélkül mind fokozottabb mértékben érez
ni és hordozni az idegenséget, a szellemi értelemben vett 
otthontalanságot, egy olyan lelki ellenségesség atmoszfé
ráját, mely kiközösíti a kisebbségeket az emberi élet te
vékeny és gyümölcsöző közösségéből, a magát megvalósí
tani akaró nemzet sodrából. Azzal, hogy a kisebbség az 
ország közügyéiből ténylegesen kiszorul — szerepe ebben 
a politikai képviselet és önkormányzat nélkül formális 
—, saját belső közügyei is elszürkülnek, önhibáján kívül 
lekicsinyített szempontok és érdekellentétek halmozód
nak fel benne. A kisebbségek létjogát a puszta létezésü
kön kívül saját kultúrájuk igazolja, de egyetlen kultúra 
sem gyarapodhat, ha elvágják éltető feltételeitől. Soha 
nem volt -  még az említett esszé megírása idején sem -  
érvényesebb, mint most, Makkai Sándor írásának záró
mondata: „A mi kisebbségi sorsba juttatott véreink, ide
gen nacionalizmusok testében, legnemesebb életcéljuk 
szerint tétlenségre kárhoztatva, mellőzve, teljesen ártat
lanul és méltatlanul lenézve emberi méltóságukban szen
vednek olyan kibeszélhetetlen sérelmet, amely a világtör
ténelem e legsötétebb korszakának valamikor rettenetes 
ítéletévé fog válni.” Makkai konklúziója egyértelmű: a ki
sebbségi lét non possumus. A kisebbségre szakadt csőd 
lehetetlenné teszi, hogy emberi és társadalmi egyenérté
kűsége bármilyen formában is fennmaradjon.

A Nem lehet című esszé után Makkai híres munkáját, 
a Magunk revízióját (1931) újraolvasva elkerülhetetlenül 
Jeremiás szigorú ítéletére gondolok: „íme lerombolom, 
amit építettem és kiszaggatom, amit palántáztam, éspe
dig az egész földön.” A úemzeti kisebbségek hivatottak 
az egyetemes emberi szellemiség és az embertestvériség 
„nagyszerű és gyógyító jövőjének előkészítésére”. Ez a 
nemzeti kisebbségek világhivatása.

Tamási Áron a kisebbségek világhivatásának gondo
latát szólaltatta meg az oly híressé vált vásárhelyi ta
lálkozón mondott beszédében is. A kisebbségek képvi
selik az „igazi kereszténységet”, mert nem hatalomért, 
bőséges anyagi javakért küzdenek, hanem olyan elemi 
nemzeti és emberi jogokért, melyek megilletik a világ
nak minden lényét, akit bármilyen néven embernek ne
veznek. Szentimrei Jenő nem tekintette sorsszerűnek, 
hogy a kisebbségieknek örökre másodrendű, sőt harmad
rangú állampolgároknak kelljen lenniük. Az erdélyi nép
ben olyan önfenntartó ösztön dolgozik, mint az írekben, 
lengyelekben, csehekben, az erdélyi románokban (a há
ború előtt), a baszkokban, az elzászi franciákban dolgo
zott. A finneknél a svéd uralom alatt az értelmiség még 
anyanyelvét is elveszítette, de megmaradt a nép, mely a 
„megújulásnak állandó termőképes csíráit hordozta ma
gában”. Szentimrei csak azt nem vette figyelembe, hogy 
a nép nem olyan állandó valami, mely mindenre megol
dás és magyarázat. Az azonos kultúrákhoz tartozóknál 
aránylag könnyebb a kiegyezés, mint a történelmi régi
ókban, ahol majdhogynem áthidalhatatlan magatartás-, 
gondolkodásbeli és szemantikai szakadékok keletkeztek 
az ott élő nemzetiségek között. Erre a legmeggyőzőbb bi
zonyítékok a svédeknek biztosított jogok Finnországban 
és a Balkánon uralkodó non possumus állapotok.

Az a felfogás, amely szerint az élet teljességét valaki -  
legyen szó egyénről vagy nemzetrészről -  csak saját nem
zete szuverenitásának kötelékeiben találhatja meg, egé
szében nem fogadható el.

Fábián Ernő: Esszé az erdélyiségről. (Osiris, 
Budapest, 1999)

I9@)‘EX

MOZARTRÓL MOZARTTAL 
M i a z s e n i ?

Mozarttal kapcsolatban külö
nös hangsúllyal merül fel a kérdés, 
mert még a legnagyobb alkotók kö
zött is kivételes helyet foglal el a mo
zarti zsenialitás. Szokás Mozart zse
nijéről beszélni, elmélkedni, keresni 
a titok kulcsát. Ezer dologban vél
jük tetten érni ezt a különálló zseni
fogalmat. Sok szó esett arról, hogy 
műveit fejben előre kigondolta, és a 
leírásuk már csak mechanikai mun
kába került. O maga is utal rá, hogy 
rendkívül szereti a teljes művet 
egyetlen pillanatban átfogni-áthal- 
lani. Mozart zseniségét jellemezheti 
hatalmas életműve. Huszonnyolc év 
komponálás alatt közel hétszáz mű
vet alkotott, és ez majd két és félezer 
tételt jelent. Ezt lemásolni is óriá
si munka lenne, nemcsak kigondol
ni, kidolgozni, kottaképbe álmodni, 
mint ahogyan ez szerzőjük agyában 
megszületett -  ezernyi gond, küzde
lem, sőt harc közepette. A mozarti 
zsenit isteni ajándékként is szokás 
emlegetni, egy titokzatos felső erő 
megnyilatkozásának, amiben Mo
zartnak csak a médium szerep ju
tott volna. A gyakran teljesen tör
lésmentes kéziratok arról látszanak 
tanúskodni, hogy ez a divinitás szin
te diktálta számára a leírandó kom
pozíciókat. Tény, hogy nem hangsú
lyozta a művek kínosan fáradságos 
kidolgozottságát, nem csinált eb
ből hősi mártíromságot. Ha vala
mi nem nyerte meg tetszését, ak
kor egyszerűen kicserélte a tételt 
egy másikkal. Sok művéről utólag 
kimutatták, hogy nem egyetlen len
dületből született meg a tételek so
ra és hogy időben később írt tételek 
kerültek be korábbi művekbe, példá
ul versenyművei közül egynéhány
ba. Mozart Ziorizontális alkotótípus, 
szemben Beethovennel, aki vertiká
lis típus lévén állandóan FELÜLJA- 
VÍTOTTA műveit (innen a sok lera- 
gasztás a partitúráiban). És végül 
a mozarti zsenijelenséget azzal is el
intézik, hogy a régi korokban sokan 
voltak hozzá hasonlók termékenység

ben, komponálás-gyorsaságban, a 
partitúrakép törléstől mentes átlát
szóságában. Ez szinte igaznak lát
szik, azzal a megszorítással, hogy 
egyikük sem volt Mozart.

Meglepő: Mozartot is foglalkoz
tatta, hogy MI A ZSENIALITÁS? 
1787 májusában a következőket írja 
egyik barátja emlékkönyvébe: „Iga
zi zsenialitás lehetetlenség szív nél
kül -  mert nem mély értelem, kép
zelő erő, sem a kettő együtt teszi a 
zsenit -  szeretet, szeretet, szeretet, 
ez a zseni lényege.” Itt Mozart mély 
értelmet említ, ami páratlanul tö
mör megfogalmazása az intelligen
cia nem mennyiségi hányadosának, 
hanem „térbeli” dimenziójának szin
te végtelen kiterjedédéről. A képze
lőerőt csak második helyen említi 
és azután mindenek fölé helyezi a 
szeretet hangját, a szív mindent át
ható sugárzó energiáját. A Figaró 
házasságával dicsősége csúcsára ér
kezett Mozart nyilatkozik így. Két 
nagyon termékeny év áll mögötte, 
csak 1785-ből harminc opuszát tart
ja nyilván a Mozart-kutatás. Ez a 
két év a mozarti zseni minden leírt 
hangot bearanyozó szétáradása. D- 
dúr ragyogás, a szellem tűzijátéka. 
A Grove monográfiák Mozart tanul
mányában így ír Stanley Sadie: „A 
Figaróra vonatkozó legújabb kuta
tások fontos új adatokkal szolgál
nak Mozart kompozíciós módsze
réről. Az autográf hozzáférhető 
részének papír- és tinta-elemzése 
alapján Mozart nem komponálta az 
operát elejétől végig hat hét alatt, 
ahogyan Da Ponte eljuttatta hozzá 
a librettót (Da Ponte meséje, ame
lyet egyébként életrajzi adatok is 
cáfolnak), hanem a számok jellege 
szerint csoportosítva: először a já- 
tékos-drámaiatlan számokat, azu
tán a komikus-drámaiakat, majd 
az akciójeleneteket, s végül a lírai 
áriákat (Köhler, 1967). „Nagyon jel
lemző Mozartra ez a sorrend: a fe
lületről halad a lényeg felé, a fel
színről a mélységek kutatására. A 
„könnyed-Mozart” évszázados fo
galmához, imázsához illik is ez, 
de vajon ez nemcsak puszta idó'be- 
li horizontalitás; nem kellene pár
huzamos síkokban gondolkodunk? 
Mozart tudatában a játékos-dráma- 
iatlan elemek nemcsak a drámai 
mélységek felett csillámló gondo
lat-érzelem sziporkák, de maguk a 
szenvedélyek, amelyeknek ezek a 
szétpukkanó, színes buborékok a fe- 
szültségoldói. A modern kor kompo
nistái először a sötét, negatív eleme
ket hozzák felszínre, gyakran nem 
is érnek fel a „mélyből”. Mozart a 
magasságot és mélységet egyszer
re éli meg zenéjében: a szeretet min
dent betöltő pozitív szétáradásával.

TERÉNYI EDE
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A Magyar írószövetség ötvenhatos 
ünnepi közgyűlésén Arany János díjat 
kapott Fekete Gyula, Dávid Gyula és 
Karátson Gábor.

Bethlen Gábor díjjal tüntették ki a 
Sepsiszentgyörgyön megjelenő' Három
szék című napilapot és Tamási Áron díj
jal Ferenczes István költőt, a Székely
föld főszerkesztőjét.

November 11-én a budapesti Fé
szek Művészklubban tartották az Iro
dalmi Jelen „születésnapi partiját”, 
amelyen részt vett Böszörményi Zol
tán főszerkesztő,Tarján Tamás, Kán
tor Lajos és Orbán János Dénes, közre
működött Galkó Tamás színművész, a 
műsorvezető Liptay Katalin volt. A ren
dezvényt „5 év tükrében” tartották.

A Kolozsvár Társaság és a Magyar 
Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa 
az 1956-os magyar szabadságharc és 
forradalom 50. évfordulója alkalmából 
2006 november 2. és 4. között a kolozsvá
ri Győzelem moziban játékfilm-vetítést 
rendezett. A műsoron Mészáros Márta 
A temetetlen halott, Gothár Péter Meg
áll az idő és a Szőcs Géza forgatókönyve

alapján készült. Vidmányszky Attila ren
dezte Liberté című filmek szerepeltek.

Október 23-án, a zalaegerszegi Heve
si Sándor Színházban Kabdebó Tamás 
Köpölyözés című 1956-os drámáját mu
tatták be. (A mű a Londoni Magyar Kul
turális Központban Bloodletting címmel 
került bemutatásra szeptember 27-én es
te fél 7-kor.)

Október 10 -én, a Látó bor-számá
nak bemutatására került sor. Házigaz
da Ambrus Zoltán volt. Közreműködött 
a Borágó együttes, felolvastak a szám 
szerkesztői: Gálfalvi György főszerkesz
tő, Vida Gábor, Kovács András Ferenc, 
Szabó Róbert Csaba.

Budapesten a Szépirodalmi Figyelő 
kiadásában megjelent az íróportrék I. 
A  kötetben bemutatott írók: Bartis At
tila, Bodor Ádám, Csoóri Sándor, Ester
házy Péter, Gergely Ágnes, Háy János, 
Jókai Anna, Kontra Ferenc, Kovács Ist
ván, Krasznahorkai László, Kukorelly 
Endre, Nagy Gáspár, Orbán János Dé
nes, Parti Nagy Lajos, Petőcz András, 
Rakovszky Zsuzsa, Szakonyi Károly, 
Szilágyi István, Szőcs Géza, Tar Sán
dor, Temesi Ferenc, Térey János, Turczi 
István, Visky András, Vitéz György, Za
lán Tibor.

Október 30-án tartotta első őszi ülé
sét a kolozsvári Bretter György Irodal
mi Kör, amelyen Francois Bréda leg
újabb, román nyelven írt könyvét a kör 
új elnöke, Bürüs János Botond és Király 
Farkas méltatta.

November 3-5. között Székesfehér
váron a Szent István Művelődési Ház, 
a Magyar írószövetség Közép-Dunán
túli csoportja és a Vörösmarty Társa
ság megrendezte a határon túli iroda
lom nagyjait. Az első napon a Vár, a 
Muratáj, az Aracs, a Helikon és a Ma
gyar Műhely című folyóiratokat ismer
tették, valamint új könyveket mutattak 
be. Másnap a forradalom és szabadság- 
harc leverésének 50. évfordulóján ren
dezett kerekasztal beszélgetésen -  
amelyet Spányi Antal megyéspüspök 
nyitott meg — részt vettek: Bencze La
jos (Lendva), Tari István (Óbecse) Vári 
Fábián László (Mezővári), Papp Tibor 
(Párizs -  Budapest), Gál Sándor (Kas
sa), Ferdinándy György (Puerto-Rico— 
Budapest) Lászlóffy Aladár (Kolozsvár), 
a tanácskozás moderátora Pomogáts Bé
la volt, az ’56-os Emlékbizotság Elnök
ségének tagja.

Mii

Tanulmánykötet
VÍZSZINTES
1. A  tanulmánykötet írója. 13. 

Pénzt csekken küld. 14. Lankadó.
15. Ludolf-féle szám. 16. Föníciai be
tű. 18. Vízhordó edény. 19. Három 
széki várrom . 21. Angol iskolaváros. 
23. Népes ázsiai állam . 24. Színül
tig. 26. ... E rw in Kisch, „a száguldó 
rip o rter”. 28. Magatok. 29. O tília az 
oviban. 31. Kezdőpont. 34. Néma Zi
ta! 35. Baszk terrorszervezet. 37. Be
cézett A ttila. 38. E nap. 39. Előtag: 
szín. 41. Drágakő. 43. Pascal, rövi
den. 44. Vénuszlelőhely. 46. Am eri
kai ű rku ta tó  hivatal. 47. Görög be
tű. 49. Svájci mondahős (Vilmos). 
51. Lom ikerszava. 52. D él-am erikai 
füves síkság. 54. Fosztóképző. 56. 
Kettőzve: m agyar város. 57. ... H á
za, angol országgyűlés. 59. A rra  a 
helyre tud  nézni.

FÜGGŐLEGES
1. M agas hangon sopánkodó. 2. 

Udvari illem tár. 3. Tehénvélemény!
4. Kevert lat! 5. A m erikai egyetem.
6. Jókai Mór ... és kora (Mikszáth).
7. F rancia  várbörtön. 8. Széles csík. 
9. S ta r ..., filmsorozat. 10. Szilajjá 
tevő. 11. Dél-Jemen fővárosából va
ló. 12. Ibsen-drám a. 17. Kézi szer
szám. 20. A negyven rabló Babája! 
22. Női név. 25. Telefontárs. 27. Sze
gecs. 30. Elemi parány. 32. M agyar 
író (Nándor). 33. Vár a la tti börtön. 
36. Amely dolgot. 38. Á talakítás. 39. 
Arab állam  lakója. 40. Pecunia non 
.... (a pénznek nincs szaga). 42. TV- 
kódolási rendszer. 43. Vízilabdázik. 
45. Képet újságból kivág. 47. A  ta
nulmánykötet címe. 48. Román ka
rik a tu ris ta . 50. Orosz gépkocsim ár
ka. 53. Páros Koronka! 55. Ústi ... 
Labem, cseh város. 58. Kilóliter, rö
viden. 60. Éneklő szócska.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 20. szá
mában közölt Ha
zugság című rejt
vény megfejtése: 
Mint esküvő előtt, 
háború alatt és va
dászat után.
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