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később egy m ásik szerencsétlensorsú, hogy ha ne
ta lán  bárm ikor egy percre valam i szebbre, meg- 
nyugtatóbbra is lehetett volna gondolni, há t em
lékeztessen, ébresszen fel, hogy mindig hogyan is 
szokott ez végződni nálunk, Árkádiában.

Különben az az 1805-ös esztendő két nagy költőt 
is elragadott, kivont, örökös hadifogságba hurcolt a 
végzet nevében, a debreceni m ellett a w eim arit is. 
Csokonai és Schiller, az év nagy Fekete Véletlenei, 
a halálban lépnek fel közös talapzatra, kezet fogni. 
E lőttük valamivel lenyakazzák André Chénier-t, 
u tánuk  röpít golyót szívébe Kleist. Körül tele lovas
roham okkal és idegrohamokkal a táj, égő ütegek 
a fejben, belső borogyinók. Annyi minden mellett 
1805-re esik Trafalgar is. A kor hajlamos a tin ta  
hullám sírjába ölni a frissen felfedezett emberi jo
gok következményeit és m ellékhatásait is.

Belehal hát a vidéki seborvos fia is, közvetve a 
sevillai borbély vívmányainak északi fényfüggönyei
be, m ert elérte a legprózaibb köhögés, tébécé vagy hó
fehérvérűség, s egy „mai” nyugati klinikán sem tud
ták  volna szinkronba hozni az örök élhetetlenséget 
az örök halhatatlansággal. Hiszen „kit anya szült, 
az mind csalódik végül”, nem Austerlitz vagy a bori 
bányák á rtanak  meg, ifjú lelkűk hiába kapaszkodik 
a zsenialitás Montgolfiereibe. Egyik első nagy euró
pai költőnk, noha nem sejtette, hogy ágyban, párnák 
közt végzi, korán belefogott a búcsúzásba:

„Mégis látjátok, Uraim! hogy a szerencse enge- 
met te tt ki az ő ha talm ának  m utogatására, az éle
tem nek első idejében. De nem volt ez barátja  soha 
egy philosophusnak is, egy poétának is...”

Most, halálának  kétszázadik évében, mai debre- 
ceneinkben és weimarainkban, amikor mindennél 
inkább beütött Árkádia, mi is csak azt ígérhetjük, 
amivel Kazinczy válaszolt a jelentkezésére:

„Az Úr versei igen kedvesen folynak s az ideák 
nemesek és nem földszint csúszók... engedje meg, 
hogy a világ eleibe én vezessem az Urat...”
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Elnémulásaink
„Este lefekvés előtt húzom 

a sötétítő' függönyt a holnap 
reggeli nap ellen az ablakon, 
de megáll a kezem a rándítás- 
ban. Szemben velem, a Szamos 
vize felett teljes fényben lángol 
a hold, s olyan földöntúli ma
gány fog el, mintha holdkóros 
lennék. Az almási temetőben 
vagyok, a temetői csend ottho
ni holdfényében egyedül a ha- 
lottaimmal.”

Itt mondja el nekünk Szabó 
Gyula, hogy mintha törvény 
lenne, szerettei közül egyikük 
se töltötte be még a hetvenet 
sem. Csak ő, aki közülük a vég
telen életű is volt, ő lett ebben 
a földi életben a földi írás vég
telen figyelmében és fegyelmé
ben is a családi kivétel. Lehet, 
bennünket az írás végtelensé
ge ta rt már úgyis életben.

Elnémult a Némulások szer
zője. Szabó Gyula a Helikon 
1994-es évfolyamának elején 
ezen a címen (is) összefoglalta 
élete és pályája útkereszteződé
seit. Elet és pálya -  kevés író 
esetében fonódik össze olyan 
szervesen, tematikusán e ket
tő. Tél volt akkor is, mint most 
az igazán összegező lezárulás 
körül, amikor Gyula annyi 
mindent regisztrált viszonyá

ról az elmúláshoz. A családot 
folyton megbontó halálhoz. Az 
otthoni „Szabók utcájából” szó
ló krónikás számvetés — saját 
kőműveskelemenkedésénekbal- 
ladaszála — érzelmi létünknek 
az anyagi létünk érvényessé
génél keményebb vizsgája min
dig. De vajon csak elbúcsúz
tunk, temettünk, letettük a 
mélybe anyánkat, apánkat, Er
délyünket, vagy onnan emel
tük is ki mindegyre a nyelv és 
az eszmélet nem fogyatkozó bű
vészeiével, mint Szabó Gyula 
tette évtizedeken át, a pokol
ból mostohábbak cirkuszában 
zsonglőrködvén akár a Sátán 
labdáival is? A család, annyi 
ágon és annyi színhelyen, a ta
tárjárást túlélő Almás-völgyi 
barlangoktól Kincses Kolozsvá
rok könyvesházáig újra vissza
sorakozott, mint mesebeli bibli
otékánk kötetei, téglái, fallá! A 
család, mely vall, beszél, tanú
sít és őriz, ha bomlik is.

Hosszasan hajszolt fajtánk a 
fülével, a hallásával is temet. 
Ennek a „receptjét” idézem 
most az újabb, a még mindig 
nem végleges, csak a halhatat
lanságot megnyitó elnémulás 
közepette az ő Némulások című 
vészmementójából: „Nem mond

ta senki, de látom, hogy Sanyi 
ugyanott fekszik, ahol apám, 
a verandáról nyíló szobában, a 
kisebbik elsőházban. S engem 
itt szorít a kőfal Kolozsváron. 
Itt csak ketten ülünk Irmával, 
gunnyasztunk. Itt is temetni 
kell. Ketten vagyunk egy halot
ti gyülekezet, s két keserves is 
egyben. Üti az előszobában a ro
zoga falióra a kettőt...” Családot 
bont meg most ez az új halál, az 
O halála is. Nem csupán a köré
je falazott székely szentély, az

egyik, a saját legendában für
dő Szabó családját, hanem az 
ugyancsak, általa és miatta is le
gendában fürdő erdélyi magyar 
kultúra családját. Úgy merül le 
vele valami a fényességünkből, 
mint naplementekor a tavakba, 
vizekbe e legfőbb forrás, és vö
rösre sírja a szemét miatta is a 
mi életidőnk, esélyünk, életener
giánk. Gondosan nem fogjuk tit
kolni soha az atyafiságunk a tör
ténelmi múlttal, amire ő is úgy 
vigyázott.

F O D O R  SÁ N D O R

Búcsú ikerfivéremtől
Amolyan „ikrekként” indultunk Nagy István 1953-ban, az 

Utunkban megjelent Amit kétszer is érdemes elolvasni című 
írása szerint, amelyben induló íróként üdvözölte Szabó Gyulát 
és engem. Ót a Csillagtól csillagig, engem pedig a Keserűgom
ba című novelláért. Akkor Szabó Gyulával még nem is ismer
tük egymást. Mihamar azonban megismerkedtünk, amikor ő is 
az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári szerkesztősé
géhez került, ahol akkoriban igencsak erősnek tartott huszon
éves gárda dolgozott, Földes László irányítása alatt.

Akkor kezdődött barátságunk, a közös munkahelyen.
Mihamar aztán, talán pontosan ötven éve, 1955-ben szövet

keztünk is -  heten. Bajor Andor, Gálfalvi Zsolt, Huszár Sándor, 
Kányádi Sándor, Panek Zoltán, Szabó Gyula és én megalakítot
tuk az „urak,, társaságát, azzal a célkitűzéssel, hogy indítunk 
egy lapot. Az „uraság” ötlete onnan jött, hogy az Irodalmi Ki
adó szerkesztőségének kissé nagyot halló kifutónője „Bajor b ú 
nak és „Fodor úr”-nak hallotta Földes Laci megszólítását, a Ba
jorunkat s a Fodorunkat. így aztán ő így is szólított kettőnket, 
urazva, amit már nem lehetett Dávid Gyulával, hiszen a Gyu
lánkat nem hallhatta „úr”-nak, se a többiekkel, hiszen egyikük 
megszólítását se lehetett félrehallani. Emlékszem, Huszár Sán
dor (tán Attila út eleji) lakásán gyűltünk össze először mi he
ten, az „urak”, akik közé Sütő nem kerülhetett, hiszen nem élt 
Kolozsváron, különben is ő jóval (2-3 évvel!) előttünk indult író
ként, akárcsak a fővárosban élt Majtényi Erik, vagy az időköz
ben Bukarestbe költözött Szász János is. Érdekes azonban, 
Gálfalvinak nem jutott eszébe, hogy „nemzedékké” avassa az 
„urak” társaságát, a másik erre hivatott pedig, Szőcs István, 
aki megtehette volna, valahogy távol tartotta magát tőlünk 
(azután is, hogy Bukarestből Kolozsvárra költözött). így az

tán nem lett belőlünk „nemzedék”, megmaradtunk „urak„-nak, 
Szabó Gyula kivételével. Ót az „úr”-nak megfelelő rangú „pá
tereként tituláltuk. (Egyetemista korában így mutatta be őt 
a moldvai csángóknak nyelvjáráskutató professzora, a csángók 
ugyanis idegenkedtek, féltek a magyarul beszélő látogatóktól, 
hacsak katolikus pap nem volt közöttük, amire az akkor már 
erőteljesen kopaszodó Szabó Gyula bizonyult a legalkalmasabb
nak, így őt a helyieknek „Szabó pátereként mutatták be.)

Elhatároztuk -  lapot indítunk.
Másodszor is összejöttünk Huszár Sándor lakásán. Megbe

széltük, hogy készen megszerkesztünk a lapból három számot, 
amelyet Gálfalvi Zsolt állít majd össze, és amelyet felterjesz
tünk majd jóváhagyás végett. Kányádi Sándor verset ígért a 
lapba, Bajor szatírát, Huszár, Panek, Szabó Gyula és jómagam 
pedig novellát, regényrészletet ígértünk.

Aztán valamelyikünknek szólhattak valami módon a „szi
gorú fiúk”. Mert az „urak” többé nem jöttek össze ebben a for
mában. És a lapról is mélyen elhallgattunk. Nemzedékké se 
váltunk, talán mert senkinek se jutott ez eszébe. Az utánunk 
következő fiatalokat, Bálint Tibort, Veress Zoltánt, Lászlóffy 
Aladárt és a többieket avatta aztán nemzedékké (Forrás-nem
zedék) Kántor Lajos. Ókét aztán a szinte napjainkig sorjázó má
sodik, harmadik, negyedik Forrás-nemzedék követte, mígnem 
aztán, tizenegynéhány éve, a fiatalok meg nem unták a Forrás- 
nemzedékesdit. Azt azonban máig sem tudom, akkoriban melyi
künket „beszélték le” a lap szerkesztéséről, az „urak” csoporto
sulásáról, de ez is megszűnt. Végül csak Bajor Bandin és rajtam 
maradt meg az „úr” jelző, és Gyulát emlegettük „páterként”. 
Már nem emlékszem, első vagy második (és utolsó) összejövete
lünkön határoztuk-e el, hogy nem követjük az akkori „öregek” 
-  az Istvánok -  példáját, akik akkortájt igencsak torzsalkod- 
tak az elsőségért. Emlékszem, talán 54-ben vagy 55-ben írt 
Nagy István egy alkotás-lélektani szempontból is érdekes val
lomást, amelyet az Utunkban közölt. Talán így hangzott a cí
me: Hogyan születik a regény? Erre (nehogy lemaradjon) Asz-
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SZILÁGYI ISTVÁN

Rendtartó önpusztítás
Szabó Gyula -  a vele folytatott utolsó 

tévés-beszélgetés sugallata szerint, me
lyet elhunyta után közvetített a Duna — 
búcsúzkodott. Közben akárha vigasztal
ni próbálta volna a hátramaradót azzal, 
hogy az elmúlás csakúgy része az élet
nek, mint a születés. Aztán ott még hall
hattunk tőle egy különös szülőföld-értel
mezést. E szerint a szülőföld ott van, ahol 
a szüléink földdé váltak. Elment hát az
óta ő is, anyja, Sándor Julianna és apja, 
Szabó Mózes kurta (kurta az apai ág ra
gadványneve) után a homoródalmási te
metőbe. Szülőföldnek. Élt hetvennégy 
évet és száz napot. E pontosság itt most 
valamiféle tisztelgés próbál lenni az O 
páratlan tényékhez való ragaszkodása 
előtt. Életműve tanúsága szerint hitte, 
hogy az élet -  a saját, a család, a székely 
falu s a nemzet élete — széltében-hosszá- 
ban leírható. Tollal-betűvel bejárható. 
Könyvoldalak ezernyi karámjába terelhe
tő. Méghozzá egyetlen emberélet önpusztí
tó szorgalmával.

Ifjabb korunkban őt tekintettük a meg- 
állapodottság, a megfontoltság példaké
pének. Hosszú ideig a változhatatlansá- 
génak is. Az a székelységből jött jódiák, 
jókatona fajta volt ő a szemünkben, aki 
génjeiben hordja a kötelesség, a hűség 
tudását s akinek mindenkor haszon
nal fordul teremtő igyekezete. ... Szürke 
szem, szürke kalap, divatkerülő szürke 
öltözék; az örökké frissen borotvált bál
ványarc alig változott az „utóbbi” ötven

esztendő alatt. Mindig ugyanaz a strapa
bíró írógép, jobbféle gépkocsi. És mindig 
ugyanaz a nyűhetetlen osztrák, benzines 
öngyújtó; meggyfaszipka és Marosesti ci
garetta (szívta vagy harminc esztende
ig), mely már csak azért is szűrő nélkü
li, hogy kettétörhető legyen. És lehetőleg 
azonos szögben hulljon be a fény (a Sza- 
mos-part felőli ablakon?) az íróasztalára, 
és bizonyára a család neszezése is mindig 
azonos kellett hogy legyen. Mert „Gyula 
dolgozik”. Az „előmunkálatok”, a jegyze
tek rendszerint kézzel íródtak, hurkosán 
egymáshoz láncolt kölesszem betűkkel. 
Aki így ír, gondoltuk, annak alighanem 
nyomdakészek az álmai is.

Ám később, miután közelebbi tanúi le
hettünk ennek a rendtartó író-életnek, rá
jöttünk, Szabó Gyula Budha-nyugalma 
valójában látszat, mely mögött megannyi 
rendhagyás.

Mert miközben a sorok szusszanásnyi, 
sóhajtásnyi szünetet, közt sem hagynak 
a papírlapon, a mű egésze majd nagyon 
is követelni fogja magának a tágasságot, 
olykor már-már vágyná a parttalant. 
Hisz valójában a pályakezdés is „meg
átalkodott” rendhagyás. Szabó Gyula 
ugyanis fél maréknyi riport, novella után 
huszonhárom évesen(?) máris egy regény
trilógia -  a Gondos atyafiság -  megírásá
ba kezd, melynek indító kötete lesz majd 
1955-ben az (akkor huszonöt éves) ifjú 
ember első megjelent könyve. 1961-ig az
tán „megíródik” a következő két kötet is,

majd 1964-ben az újraírt, egyetlen tégla- 
nagy könyvbe gyúrt „végleges” Gondos 
atyafiság. Eközben az íráshoz szükséges 
nyugodt légkör helyett: 1956-’57-’58 tra
umái. Melyeket az ún. pártvezetés kicsi
karta, „ellenforradalmat” elítélő testüle
ti állásfoglalások, nyilatkozatok, erkölcsi 
megtöretések és megtérdeltetések kísér
nek; no meg Erdély-szerte értelmiségiek 
meghurcolásának, ki- és bezárásának 
egész sora.

A Gondos atyafiság, jelesül a trilógia 
második kötete, ugyancsak megcinkelő- 
dik, szerencsére nem minősül valami ma
gyar irredenta vagy „ellenforradalmár” 
terméknek — ám szerzőjének a kálváriá
ból így is kijut. Ekkortájt már jócskán 
benne járunk abban a „szakaszban”, ami
kor a szoc-reál „irányzat” diadalmasko
dott, s az írótól, művésztől fényes jövő al
kotásbéli megjelenítését várták. No meg 
sok szó esett a közérthetőségről és a va
lóság hű ábrázolásáról. Ám ha az utóbbit 
valamely mű hitelesen mutatta föl, a kul
túrairányítás gazdái visítva utasították 
el az efféle próbálkozást, s minősítették, 
bélyegezték „retrográdnak” az alkotót. 
Szabó Gyula viszont nem volt hajlandó 
a kollektivizálást farsangi mulatságnak, 
diadalmenetnek ábrázolni, hanem bizony
gatta, hogy a falu életének „szociálista 
átalakulása” itt-ott bajjal jár. No meg re
gényében embersorsok birkóztak, indula
tok, szenvedélyek feszültek egymásnak 
sok száz oldalon, méghozzá a legjobb ma
gyar epikus hagyomány móriczi kánonjai 
szerint. Erre a szolgálatos ideológia-fel
vigyázók, jelesül ezek kritikus smassze- 
rei elítélő, szörnyülködő, kioktató bírá-
> » »  folytatás a 4. oldalon

talos István is sürgősen nyilatkozott az ő írói műhelyéről Az én 
házamban ez a szokás cím alatt, amire Horváth István is sür
gősen megrittyentett egy műhelyvallomást Munkamódszerem 
címmel. Ám az Istvánok közötti csendes vagy olykor hangossá 
erősödött vetélkedés sohasem izzott ellenséges hangúvá. Egyéb
ként utóbb, a gyűlölködésig hevült viták idején mi, az „urak” se 
fordultunk soha egymás ellen, még az 50 éves korától mindenki
re acsarkodó Panek Zoltán se mondott, írt soha rosszat senkiről 
az említett hetes fogatból.

Szabó Gyulától munkahely tekintetében 1956 őszétől kétfelé 
sodort az élet, és találkozni is már ritkábban találkoztunk. Ő 
az Utunkhoz szerelt át, én pedig a Napsugárhoz kerültem Bajor 
Bandival, Asztalos István mellé. Azt hiszem azonban, jó barát
ságunk mindvégig töretlen maradt, ha nem is gondolkodtunk 
mindenben mindig egyformán. 0  magát emésztő természet 
volt, én kirobbanóbb. Emlékszem, talán másodszor (harmad
szor?) akkor érte az infarktus, amikor egy szennyiratra fogal
mazta a válaszát, amelyre egyébként mindannyian válaszol
tunk a magunk módján. Az utóbbi években, igaz, nem tudtam 
egyetérteni konok haragtartásával azok iránt, akik őt negyven 
évvel ezelőtt (a Gondos atyafiságért) igaztalanul bántották. El
fordult, ha az ilyen ember (pályatárs) utólag közeledni próbált 
hozzá — és törlesztett. Ez volt az egyetlen, soha meg nem vita
tott, szóba se hozott nézetkülönbség kettőnk között. És éltük a 
magunk életét.

Szerettem, becsültem őt. Tudom, ő se érzett másként irán
tam. Valahányszor megszorította, megszorongatta őt az Angyal 
az utóbbi két évtizedben (az egymást követő infarktusok so
rán), mindannyiszor utólag értesültem a dologról, amikor már 
jobbacskán volt. Egyéb betegségeiről hallva is aggódtam ugyan 
érte, de attól tartottam, az igazi veszedelem a szív felől fenye
geti, hiszen édesapját, édesanyját és bátyját is a szíve vitte el 
hatvanegynéhány éves korában. Amikor néhány hete ismét hal
lottam, hogy gyengélkedik, szinte megkönnyebbültem a hírre, 
hogy nem a szívével van baj. Különben is arra gondoltam, Gyu

la fiatalabb nálam, elmenetel dolgában rajtam a sor előbb. Ka
rácsony előtt unokáimhoz utaztam. Ünnep másodnapján ütött 
mellbe a telefonon hallott hír, hogy Gyulát már el is temették 
Homoródalmáson, a falujában.

A nálam fiatalabb Szabó Gyula, akárcsak két évvel előbb 
kedves barátom, Bálint Tibor, nem várt sorára. Annyi más tá r
sukkal együtt, akik az idők során elém vágtak, ők se várták ki 
sorukat elmenetel dolgában. Pedig reá, Szabó Gyulára talán na
gyobb szükség lett volna itt a földön, mint vénségemre. Szinte 
hihetetlen, hogy immár nem látom, ha betoppanok a Helikon 
(az egykori Utunk) szerkesztőségébe, amint a lap régebbi évfo
lyamait lapozza. Kolozsvár utcáin se látom többé. Újabb írása
it se olvasom már, hiszen jó „ikertestvérem”, Szabó Gyula élet
művét kerekre zárta le az elmúlás. Hitem és meggyőződésem 
szerint ennek az életműnek a java immár a hazai, egyáltalán a 
magyar irodalom büszkeségévé vált. Meggyőződésem szerint -  
mondom -, hisz nem tudom, honnan tudhatnám, miként véleke
dik majd a nem annyira hálás, mint inkább feledékeny utókor a 
Gondos atyafiságról, A Sátán labdáiról, egyáltalán számon ta rt
ja-e többi kiváló munkáját, az olyan kis remekműveit például, 
mint nagyszerű novellája, a Sárgaszemű Jovánki?

Nem emlékszem, hogy életében valaha is panaszkodott vol
na. Mereven elzárkózott attól, hogy bármiképp sajnáltassa ma
gát. Halála előtt -  számolva mindazzal, ami reá vár -  nem 
magát siratta: a feleségének, Irmának okozott gond, baj foglal
koztatta. Vajon gondolt-e arra, hogy hiányzik majd barátainak, 
köztük egykori „ikertestvérének” is, akit talán inkább vártak 
volna Odaát, hogy megérkezzék Kháron ladikján?

Ám ne vitatkozzunk, ne pereskedjünk az Élet és a Halál Urá
val.

Az 50 év előtti hét „úr” közül, tiszteletre méltó életművet 
hagyva maga után, már elment három. Bajor Andor, Panek Zol
tán és Szabó Gyula. Melyikünk következik? Nyugodt szívvel vá
rom a Fennvaló döntését.

3



HELIKON

> > > > >  folytatás a 3. oldalról 
latokkal próbálták lehetetlenné tenni a 
regényt és íróját. Az ominózus kötetről 
leírták, hogy káros eszméket terjeszt, 
melyek késleltetik, sőt megakadályozhat
ják Székelyföldön a kollektivizálást, író
ját pedig, akit nem sokkal azelőtt ígére
tes prózaíró-tehetségnek kiáltottak ki, 
most e rágalmazó irományok párt- és ál
lamellenesnek nyilvánították. Az, hogy 
a Gondos atyafiság nem más, mint „ag
rárpornográfia”, az még „elnézőbb” cím
kének számított. Csakhogy a túladagolt 
kritikusi éberség nemvárt, s főleg „nem 
kívánt” következményekkel járt. Ekkori
ban ugyanis, ha egy könyvet ideológiai 
meggondolásból mázsáit el a kritika, ak
kor azt mindjárt szétkapkodták az olva
sók, mert várható volt, hogy rövidesen 
bevonják s bezúzzák. (És persze az olyan 
színielőadást, filmet, melyet lehúzott a 
kritika, azt ugyancsak mindenki látni 
akarta).

A Gondos atyafiság inkriminált köte
tét hát szétkapkodták, s ezzel elindult 
a siker útján nemcsak a regény, a szer
zője is. Ám az „ideológiai frontnak” az 
ilyen esetekre kipróbált-bejáratott forga
tókönyve volt, melyet egyaránt használ
tak Gdansktól Vlagyivosztokig. Eszerint, 
ha a gondterhelt kultúrkorifeusok vala
mely nem kívánt irodalmi, művészeti al
kotást, vagy akár „divatot”, „tünetet” el
mulasztottak le- meg betiltani („hidegre 
szerelni”, „földelni” -  korabeli szóhaszná
lattal élve), s az egyből túl népszerű lett, 
nos ilyenkor az éberségkiesést leplezen
dő, az írót, a festőt, a zenészt stb. vagy 
beemelték valami gittegyleti tisztségbe, 
hogy szem előtt legyen, vagy rögvest ki
tüntették, hátha majd megszolgálja a ke
gyet. Szolzsenyicinnek, miután az Iván 
Gyenyiszovics egy napja megjelent, Le- 
nin-díjjal próbáltak kedveskedni, amit az 
orosz mester persze elutasított, minek kö
vetkeztében hazájában nem jelenthetett 
meg több könyve, míg fönnállt a Szovjet
unió. Szabó Gyula elfogadta ugyan a má
sodosztályú Állami Díjat, ám hogy e ke
gyet megszolgálja, azt a kultúrkincstár 
hiába várta tőle; e helyett -  tanúsítha
tom -  a nyolcvanas évek végéig egyik 
legcenzúrázottabb írótársunk maradt. 
Ama kincstári díjosztogató jóindulat haj
dani „működéséről” annyit még hadd 
mondjunk el: az adományozó annak ide
jén mindig megnevezte a művet is, ame
lyért odaítélte az írónak a kitüntetést. 
Nos miután a Gondos atyafiság túlontúl 
elhíresült, díjazásra érdemesült műként 
a Fühúzó áprilist nevezte meg az adomá
nyozó, mely valójában egy szülőföldjárás
ról szóló füzetke méretű beszámoló volt 
-  riportban elbeszélve. A pénz viszont 
igencsak jól jött, Szabó Gyula mint táv
latosan számigáló gazdaember, menten 
családi házat kezdett építeni belőle, de 
nem ám Kolozsváron, hanem a szülötte 
földön, Homoródalmáson, ahová alkalo
madtán el lehessen húzódni a vigyázó sze
mek elől.

Azokban az években több ízben is el
kísértem, ha székelyföldi felolvasó kör
útra indult. Zsúfolt iskolai dísztermek, 
dugig telt községi kultúrházak várták, fo
gadták mindenütt; és székelyruhás gyer

mekkórus és tantestületi báránysütés. 
Kiderült, nemcsak a szűkebb pátria, az 
anyaszék tekintette édesegy írójának, ha
nem Gyergyótól Alcsíkig, Erdővidéktől a 
Kászonokig, Felső-Háromszékig minden
fele számon tartották, olvasták -  s idéz
gették a regénybeli Gondosék dévajkodó 
kiszólásait. Mára elképzelhetetlen ilyen 
népszerűség. Olvasottsági indexről, recep
cióelméletről mit sem tudtunk, ehelyett a 
sok ezer példányban kiadott könyvek gya
korta elnyűve, tönkreolvasva kerültek de
dikálás-alkalmakkor írójuk elé. Igaz ek
kora megbecsültségben akkor, negyven 
esztendővel ezelőtt sem volt része minden
kinek. Szabó Gyula „vidékelései” viszont 
valóságos diadalutak voltak. Az ünnep
lést, nem lévén meghatódós fajta, termé
szetes megelégedéssel fogadta; rezzenet- 
len lélekkel dicsőült -  s mindegyre nyelte 
a báriumot. Mert közben orvos barátai 
azon küszködtek nagy elszántan, hátha 
távoztathatnák tőle a gyomorfekély-nyo
mort. Holott tudni való, az efajta nyava
lya, amilyen hívatlanul jön, olyan maka
csul marad.

A homoródalmási temető
A megmért szavú higgadtság álcája mö

gött kitudja hányféle titkolt-leplezett ha- 
ragvás s dühödt ellenkezés emésztette a 
környező világ megannyi kurvasága mi
att -  végig teremtő évtizedein.

A Gondos atyafiság köteteinek megje
lentét kísérő lelkes fogadtatás és siker 
többé aztán nem ismétlődött meg a ké
sőbbiekben. Holott a legjava művek -  sze
rintem -  ezután következtek. Legalábbis 
az ő szellemiségéből, alkatából legtermé
szetesebben fakadható művek. Melyek
ben a megtörtént, valamint a szemünk 
láttára „történő világ” ún. igazolt és „do
kumentálható” tényei lépnek elő az alko
tás épületelemeivé. A hatvanas években 
ugyan még születnek novellák, riportok, 
ezekből aztán a hetvenes évekre egyre ke
vesebb; 1968-ban megíródik, az immár 
valós élettényekre alapozó regény, a Hú
gom Zsuzsika; 1977-ben Tinta és tulipán

címen kubai útinapló; ám ezeken túl és 
részben ezek mellett állandósul az utób
bi három évtizedben kiteljesedett élet
mű két alapvető vonulata. Egyik a Szabó 
Gyula saját életútját követi, valamint a 
közvetlen felmenőkét (Gólya szállt a csűr
re; Az ismeretlen katona stb.), ezekben a 
kőfaragómester apa naplójegyzeteire, az 
édesanyja leveleire s a család mindenfé
le irományára alapoz; de a kert, a szőlő
pászma, a család „állapotai” csakúgy a 
pontos életkrónika kelléke, mint a szerző 
kórházjárásainak EKG-leletei. Különös 
emlékezve-elbeszélő vallomásfüzér mind
ahány -  avagy a látható, megfogható léte
zés lélegzetvételei...

Fő műve azonban (s ez a történelmi 
és kultúrhistóriai „felmenőink” életét új
rapergető esszékkel képezné az említett 
vonulatokból a másodikat) A sátán lab
dái, mely több évszázadra visszamenő 
erdélyi időutazás öt kötetben elbeszélve. 
E monumentális vállalkozást, melynek 
vendégszövege az emlékirat-irodalmunk 
tetemes hányada — tudtommal mindmá
ig senki nem járta be elemző kritikával,

hozzáértő értékeléssel. A megírás „körül
ményeiről” itt csupán annyit: Szabó Gyu
la az öt kötetet öt szívinfarktussal fizette 
(váltotta?) meg.

Magam viszont e vázlatos reáemléke- 
zésben azért időztem el inkább a Gon
dos atyafiság kora, keletkezése s fo
gadtatása körül, mert élete alkonyán, 
vagyis most, az ezredforduló első évei
ben ama fél évszázaddal ezelőtti évek
hez, indulása történetéhez, a Gondos
trilógia megírása, genézise emlékeihez 
szalad vissza maga Szabó Gyula is, a 
Képek a kutyaszorítóból köteteiben.

Elhunytéval az életmű lezárult, bevé
geztetett. Ám a könyvek sorsa, tudjuk, 
rejtély. Azok föltámadhatnak, új életet 
kezdhetnek. Akkor is, ha írójukkal oly 
univerzum szállt a sírba, melynek egye
dül ő igazodott el rejtekeiben.
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BOGDÁN LÁSZLÓ VERSEI 
Tatárpuszta

Nincs idő
Lövétei Lázár Lászlónak

a m agukra hagyottak
a légió harcban áll.
Elmosódik a határ 
Az ellenség hangtalan, 
arca, bajonetje van!
Körkörös a védelem, 
vérezünk a végeken, 
fejünk felett. A mocsár 
Szájperemig ér a sár. 
három napja nem felel, 
kételyekkel elkever.
„Ki lesz a következő'?”
Szívünk is dögtemető, 
de a kést nem fogja kéz. 
Tatárpuszta elemészt.

2004. február 11.

A ta lá lt fenyőfa
Borinak és Boglárnak

Amikor azt a fenyőfát megtaláltuk Súgás felé a májusi 
verőfényben fürdő domboldalon, akkora lehetett mint egy 
három-négy éves kislány, mint akkor ti.Magatehetetlenül 
hevert. A vaddisznók túrhatták ki. Azonnal elhatároztuk, 
hogy hazavisszük és elültetjük a kertben, hátha feltámad. 
Óvatosan emeltem fel, tovább variálva végeérhetetlenül 
történetem Moha bácsiról, Csipike mostohanagybácsijáról, 
aki ezen a magas fán lakik, itt szembe, hogy ellenőrizhesse 
a hegyoldalt. Éppen nem volt otthon.„Hol lehet?” -  kérdeztétek. 
„Hol?, hol? Hát a kocsmában. Ottan issza gyűszűnyi 
rumját a barázdabillegetőkkel.” A fenyőfa mindenesetre megélt. 
Ma már akkora, mint egy torony. Tűlevelein át már alig 
látszanak a nyolcvanas évek. Hogy Moha bácsi mit csinálhat, 
nem tudom. Régen láttam. Biztosan figyeli az erdőt...

2004. április 9.
Az erdélyi madonna
Egy ciklus utóhangja
Az erdélyi madonnát 1970-ben ismertem meg, 
egy bolhapiacon. Azt árusította ki, ami viszontagságokkal 
teli élete végén, annyi hajótörés, költözködés, 
házkutatás és nyomorgás után már megmaradt.
Törzsvevői közé tartoztam. Poharakat, érmeket, gyertyatartókat, 
Márai és Herczeg Ferenc köteteket 
vásárolhattam tőle, néhány angol metszetet, erdélyi 
akvarellt. Összeismerkedtünk és egy süllyedő őszi estén, 
duruzsoló szamovár mellett (gyönyörű darab volt, de 
ragaszkodott hozzá, ezt nem adta el!) teát kortyolgatva 
mesélte el kálváriáját, szenvedései egymásra csúsztak, 
mint előhívásra váró fotográfiák a vízben. 75 éves 
volt akkor, porcelánként szemébe örvénylett az éden 
s a múlt kisértő árnyai ott keringőztek a félhomályban.

2004. május 18.

...amikor már élvezni is tudnád ezt az egész elfuserált 
őrültséget, amivel mégsem lehet betelni, akár a szerelemmel, 
amikor már érzed az életfogytiglani pillanatok varázsát 
az estikék tébolyító illatában, amikor poharad tükrében 
hosszasan nézegeted el az arcod, mintha búcsúzkodnál 
és a remegő ásványvíz renitens buborékai 
a bálványosi bugyogókat idézik, amelyekbe már úgy 
ülhetnél, békésen, mindennel számot vetve, akár körülötted a 
kalappal fejükön, szivarral szájuk sarkában 
feredőző székely öregemberek, amikor már észreveszel 
egy meggörbült kályhacsövet is, amikor csak lóg 
bele a világba egy megroggyant tömbház kályhaablakából, 
mintha fohászkodna, amikor minden ölelésedben érzékeled 
az összest -  akkor hirtelen döbbensz rá, hogy nincs, nincs idő!.

2004. április 8.

Babits
a szőlőhegyen
1.
Szórt napfényben várt, szellős verendán, 
karosszékben, a térdén irka. 
madár röppen el. A ház felett 
inog árnyéka. Ó, hogy elszállna...
Cinege? Rigó? Messzire tűnt már, 
csupán kérdőjel vibrál a helyén,
Esztergom felett, legendahegyről 
látszik a Duna, akár életünk.
Hol volt, hol nem volt Jónás imája?
De a rigó is visszarepül még, 
visszatérhet, mint sebzett jókedvünk, 
nem hagyhatott el minket örökre, 
madárka, jókedv, torz látomások 
martalékául, sebző napfényben.

2
Hát ennyi volt csak? Kín, öröm, kétely.
Néha fénynek is tudtunk örülni.
Hát ennyi volt csak. Siralomházban 
didergő cigány sóhaja. Ennyi!?
Cinege, álom ívelő röpte, 
világhuzatban levelek tánca,
Dunán elringó uszály, dinnyehéj, 
és a hang, a hang!...Hívott? Elküldött? 
Egyszer egy ember világgá indult, 
maga se tudta, hová s miért megy?
Csak azt hogy várják. Mégis elkésett.
A ház üres volt. Mindenki elment.
Huzatos kamra falán, iszákban 
verődtek össze Isten diói...

2004. május 21.

Andonisz Papadopoulosz grafikája

Tatárpusztán három napja 
Levadásszák őrszemeink. 
Rémálom, ébrenlét között. 
Nincs teste, egyenruhája, 
Telefonjaink is némák.
És egymásnak vetett háttal 
Köröznek vad dögkeselyűk 
Elevenen szív magába.
Posta sem jár. A vezérkar 
Szélszagatta éjszakánk dúlt 
„Lemondottak volna rólunk?!” 
Árnyak cikáznak a ködben. 
Rohamkés járja át testünk, 
Fantomokkal légterében
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SZŐCS ISTVÁN

A m odern csődje -  a posztm odern, 
a posztm odern csődje -  az álrom antika

Mottó:
a trivia riaszt a bárgyú fétis 
(A TRIVIA RIASZT A BÁRGYÚ FÉTIS) 
a sóder amit éjt-nap produkáltok 
s lapáttal úgy hánytok rakásra 
hogy visszahull rátok mint az átok

eljött a Világ-Avantgárd bukása 
(.ELJÖTT A VILÁG-AVANTGÁRD

BUKÁSA)
(Határ Győző: Talmi holmik tombolása)

lm, dantei „kürttel harsan az ítélet, 
a nagy Annunciáció” (Babits regiszterei
ben); amikor először olvastam a Kortárs 
egyik nyári számában a kilencvenéves 
költő versét, úgy véltem, csak az iroda
lomra érti, hiszen első terzinája így szól:

miért hogy versprózátokat megutáltam 
meg én! rajtatok még a magamét is 
azért hallgatom undok enerváltan...

Azonban a Magyar Építőművészet múlt 
év negyedik számában közölt vallomása 
(.Elárulás -  elárvulás Vitruviuszbari) kiter
jed az építészetre, sőt eredeti világnézeté
re is (ezért mondtam volt, hogy vissza kell 
térni rá, Helikon 2004. 22.), mert megren
dítő, hogy Határ Győző úgy pártol el haj
dani modernhitű eszmetársaitól, hogy ő 
marad hű -  az alapprogramhoz.

„fiatalon... vad, elszabadult technok
rata voltam... Falvak-városok szétdobá- 
lásáról álmodoztam, »kábelvárosokról«, 
amelyek feloldják a gyűlölködő ellenté
tet a falu és a város között”, írja, „füg
gesztett repülésről álmodoztam a kábel
városok nyomvonalán, és számításokat 
végeztem, hogy mennyiért lehetne az 
ország épületállományát lecserélő bon
tással / előgyártással / átneveléssel, két 
nemzedék életideje alatt hétemeletes há
lózattá átalakítani” ... „Én ökör, azzal 
az arany kezemmel megbokrosodtam, 
és »Corbu« Arany Hordájához csatlakoz
tam. Amilyen zöld voltam, imádtam Le 
Corbusier-t, esküdtem a Bauhausra, raj
zoltam, majmoltam, bűvöletében felcsap
tam igehirdetőnek, terjesztettem a Kinyi
latkoztatást.”

A mai „nem szakmabeli” olvasók kö
zül talán sokan nem is tudják, mi volt 
a jelentősége akkoriban a Bauhaus hí
vének és Le Corbusier (Corbu!) imádó
jának lenni. A Bauhaus nevű német 
művészeti főiskolát, majd építészeti irány
zatot W. Gropius alapította 1920 körül 
Weimarban, később áttelepült Dessauba, 
majd Berlinbe, majd a nácik elől Chica
góba. Célkitűzései abszolút „haladók”, 
pozitívak voltak, harcba hívtak a histo
rizmus ellen -  eme okafogyott harc elő
kotort zászlaja alatt köpködi le sok mai 
Partynagy a pesti országházát is, és neve
zi monstrumnak és historikocukrászati 
kövületnek — de függetlenül mai híve
inek a színvonalától, eredetileg mégis 
az európai szellem egyik nagy program
jának számított: TARGYIASSÁG, VI
LÁGOSSÁG, CÉLSZERŰSÉG... vagyis

olyan művészet, amely megkísérli a ra
cionalizmus összeegyeztetését a -  mivel 
is? Önmagával?... A konstruktivizmus 
és az absztrakt képzőművészet vértest
vére volt, és sok valóban zseniális mű
vészt kerített vonzásába. (A tárgyiasság — 
Sachlichkeit -  olykor anyagszerűségnek, 
olykor tárgyilagos szakszerűségének is 
értendő -  Sachszerűségnek.) Corbu, vagy 
is Le Corbusier (1887-1965), a lexikon 
szerint „alkotásait főleg a legkorszerűbb 
anyagokból, vasbetonból, acélból, üvegből 
konstruálta, és — a vázrendszer révén — 
az alaprajz funkcionális alakítását felsza
badította a korábbi tömör falszerkezetes 
építés kötöttségei alól,,. 0  és hívei többek 
közt azzal leplezték le a historizáló stí
lust, hogy épületei kifele díszes homlok
zatot mutatnak, de az épület többi oldala 
sivár tűzfal, zsúfoltság, sötétség — tehát 
a régi építészet álszent! Fel kell szabadí
tani az oldalfalakat is: az épületnek min
den oldalról legyen homlokzata, föl kell 
szabadítani az összezáruló épületsoro
kat! Fényt, levegőt, felszabadított teret és 
szemléletet!

Nemesen csengő, lelkesítő jelszavak. 
De a forradalmakkal a művészetben is ke
gyetlenül ironizál a sors, ami az embere
ket kaján szellemeskedésekre készteti.

Egyes misztikusok szerint: ahány lé
pést teszel Isten felé, annyi lépést tesz 
feléd az ördög, és átültetve most már 
a konkrét alkotás terére: ahány lépést 
teszel a racionalista tökély felé, annyi
val közelebb férkőzik hozzád a vigyorgó 
időtlenség...

Emlékszem, Szabédi László 1949-es 
egyetemi kurzusában -  Romantika és 
realizmus -  gyakran idézett egy fran
cia szerzőt, aki szerint a romantika nem 
egyéb, mint a szélsőséges racionalisták ál
arcosbálja!

A belénk sulykolt dialektika következ
tében az ember hajlandó e tételt azonnal 
a visszájáról is szemügyre venni: A raci
onalizmus nem más, mint a szélsőséges 
romantikusok munkaterápiás gyakorla
tozása!

Megint csak egy francia szállóige sze
rint: minden zseniális megjegyzés egy 
banalitás premierje, minden felszabadí
tó jelszó — egy új dogma meghirdetése. 
A megszabadulás a korlátoktól -  új Fétis, 
ami előtt csak kényszerzubbony-ornátus- 
ban illik szertartásokat bemutatni.

Jó húsz évvel ezelőtt alkalmam volt 
egy kedves Bauhaus művésznővel megis
merkedni, hatéves volt, és gyönyörű mac
kókat rajzolt. A maci teste tojás, feje raj
ta hegyén álló tojás, füle ugyanúgy, két 
szeme kör, orra kisebb kör, tenyere-tal- 
pa körök, mintha a nézővel szemben ülő 
maci manccsal-lábbal egy üvegfalnak tá
maszkodna. Gyönyörű, lelkesedtem, és 
tudsz másik macit is rajzolni? Csillogó 
szemekkel bólintott, és rajzolt egy haj
szálra ugyanolyan mackót. Nagyszerű, 
szóltam, és most rajzolj egy lovat; igen, 
mondta és megrajzolta a harmadik töké
letesen olyan macit. Na, mondom, ez nem

pont ilyen, a lovat így kell, és hizlalt pálci- 
karajzszerűen felvázoltam egy gyönyörű 
lovat, tudsz akkor te is egy ilyent? Igen! 
És egy pillanat alatt kész volt a negyedik 
maciiker. Na, akkor hagyjuk a lovakat, 
nézz ide, rajzolok egy libát, ezt biztosan 
te is le tudod? Le is tudom! s már meg is 
jelent a papíron az ötödik Bokanovski- 
maci, és akárcsak a kis művésznő, biza
kodó, egyetértést váró tekintettel figyelt 
rám...

A felnőtt Bauhaus művész már persze 
keresi a változatosságot: áthelyezi mind
két fület bal oldalra, egymás mellé. Az
tán felcseréli a füleket a mancsokkal, az
tán egyik oldalra tervezi meg az összes 
tenyeret-talpat, a másikra az összes fület 
és szemet függőleges oszlopban... teheti, 
mert a vázrendszer által felszabadította 
az alaprajz funkcionális alakítását a kö
töttségek alól...

Az öreg költő most nem az elveket ta
gadja meg, nem ábrándul ki a Rációból, 
nem húzódik az ezoterizmus félhomályá
ba, nem vajákoskodik, ő vállalja Kosztolá
nyi Marcus Aureliusának attitűdjét: HŐS 
KELL NEKEM, KI DÉLI VERÓN NÉZI 
A RÉMET! Nem a világosságot, tárgyias- 
ságot és célszerűséget utálta meg, hanem 
éppen a leleplezett hiányukat:

„1933-ban megfordultam a Weissenhof 
Siedlung mintatelepén és láthattam a 
Corbu-villa megoldatlanságait és siral
mas állapotát, mert esőcsurgásaival mint
ha egy kaján ördög lehugyozta volna.”

„... utóbb évről évre hallhattam-tapasz- 
talhattam, hogy a modernizmus, majd a 
poszt káprázatos, bizarr épületcsodáinak 
az évi karbantartási költsége a konzerva
tív épület költségeinek a nyolcszorosa-tíz- 
szerese”.

A Tárgyiasság, Világosság, Célszerű
ség elsősorban azt követelné meg, hogy 
a mennyekből hulló csapadék az épület 
alaprajzán kívülre leljen utat magának, 
és hogy a helyi éghajlat alá simuljon, de:

„Ugyan ki emlékezik Le Corbusier har
mincas évekbeli moszkvai Szakszervezeti 
Központjára, amelynek üvegköpeny hom
lokzatai a mínusz negyven fokos téli hi
deg beálltával úgy végigrepedtek, hogy 
az épület használhatatlanná vált mindad
dig, amíg be nem falazták? Ki emlékezik 
arra az angliai egyetemi épületkomple
xumra, amely elnyerte a RIBA aranyér
mes nagydíját, de nem sokkal utána a ka
tasztrofális beázások miatt félig le kellett 
bontani...?

Bár még azt is hozzátehetném, hogy 
ki emlékszik a tizenöt emeletes gyönyö
rű OTI-palotára a Fiumei úton (Rózsaszí
nű álom!), amit le kellett bontani a bau- 
xit-beton akkor még megfejtetlen titkai 
miatt, de azért vannak még, akik úgy- 
ahogy emlékeznek: ott van például a 
Rockenbauer-Siklóssi-Schwajda-féle ál
lítólagos Nemzeti Színház a Lágymányo
si híd alatt: határozottan van benne vala
mi álmatag szovjet szakszervezetiség, s a 
föléje boruló hatalmas átlátszó dinnyehéj 
miatt egy monumentális benzinkút képze
tét kelti: olajipari trösztök osztalékosztó 
központjának igazán alkalmas lenne.”

De Határ Győző vén fejjel sem nosztal
giázik: megtagadva a posztot, nem sír-
» » » » » »
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ja vissza a praet. Mert ami szemben áll 
az újdondászok melegvíz-feltalálásaival 
(„Belga szecesszió? Art Dekkó? Kelta cö- 
löpépítészet-romantika? Hétemeletes, po
fonvert üveglabda?”) — az „a kispolgári 
építtető, aki összességében nagyhatalom. 
Ha nem mintakönyvből választ, akkor is 
ragaszkodik ahhoz, hogy három hálószo
bás családi háza osztentatíve sugározza 
a sziklaszilárdságot, és jóféle téglából le
gyen. Van is: colos vastag sajtolt vakolat
lapból, amelyre »nyerstégla-falazatot« 
festett jó angyala, mögötte salakszivacs, 
ilyen-olyan üreges tengeri-herkentyű hor- 
zsakó', eló'gyártott falelem, rejtett mereví
tő' pálcikák,,.

Itt a szálak összeérnek, el lehet varrni 
őket: a modernség cementfalán kihajtott 
a posztmodernség penészvirága... A mo
dernség, amely romantikaellenességében 
acél, beton, üveg által megszünteti a lét 
személyi erőtereit, kénytelen látni, hogy 
a természet a maga módján rajta is meg
terít, de jénai kék virágok helyett az álro
mantika tarka ikebanái kezdik ellepni.

Az építészetben a posztmodern ott je
lentkezik, ahol a Bauhaus rituális anya
gai -  tehát acél, beton, üveg megint -  
között felbukkan a mindenre kapható 
műanyag, a szilikonozott szalmazsúp és a 
gyeptégla. Az irodalomban pedig ott, ami
kor az anekdoták és aforisztikus elmélke
dések között kibuggyannak az aszfaltvi
rágok, a finom aperszűk közé fonnyadt 
reklámcafatok és fáradt óvszerek keve
rednek ürülékdarabkákkal, utóbbiak po
rított vagy emberi melegséget tartalm a
zó friss galacsin alakban...

„tiszta sor” -  mondja a költő -  „az embe
riség kétfajta emberből áll, 

az egyik a fundamentalista 
a másik a fundamentalista”. 
Hozzátehetné: a modern -  érzéketlen 

fundamentalista, a posztmodern -  érzel
gős fundamentalista.

Ilyen körülmények között: „Elárvul
tam... olyan vagyok, mint a hároméves 
csöppség, aki egy nagyon-de-nagyon 
nagy vidám parkban eltévedt”...

íme: „Nem a vénség tesz gyerekessé, 
hanem még igazi gyerekként ér utol min
ket”, ahogy J. W. G. mondta, posztmodern 
ortográfiával Yowogoe: „das Alter macht 
uns nicht kindisch, sondern findet uns 
noch als wahre Kinder”.

A gyerek egyedül van az idegen utcán, 
kezd hideg lenni, fázik, sötétedik, elered 
az eső, a hozzátartozók távolodó röhögés
foszlányai elhalkulnak... haza akarok 
menni, anyuhoz, vagy Anuhoz...

És magában szépen énekelni kezd:
fáj a láb a lábnak 
lábnak lenni fáj 
ilyen a világnagy 
testi belviszály
fáj a kéz a kéznek 
egyre bütykösebb 
minden ujja nézd meg 
bibis: csupa seb

„mid fáj” -  mond az anyja 
s ő csak pityereg 
„fáj -  és úgy mutatja -  
az Egész Gyerek”

KENÉZ FERENC 
1. A liszt világ
Házunkkal szemben a Pity égő-malom, 
s a reszketőfényű nyárfasor.
A liszt szitál gyermekkoromra, 
s én kéklek, villámlok legalól.
Fújom a lisztet nagy pofával, 
fúvóm az égbe, fúvóm a mennybe, 
ahogy csak a szívem bírja, 
fúvóm a lisztet szét az egekbe, 
nem e világ kell, nem kenyér-világ, 
zsákos gazdák meg ne lássák 
mint rejtek és rejtekezem, 
távolabb s távolabb egyre, 
a liszt-világon átosonva, 
messzelátót szorítva szívemre.

2. Dinnyével fűnek-fának
Könnyű szívvel nem tudok kimenni 
Már az utcára sem.
Már ebben az idegen városban is 
Tartozom fűnek-fának.
Már abban az értelemben, persze,
Hogy egy dinnyét vittem már 
Mindenkinek.
De vihettem volna kettőt, hármat is! 
Kihajolok ablakomon,
Végignézek a hosszú-hosszú utcán,
És felsóhajtok: Én istenem, te,
Aki olyan nagyon tudod,
Hogy mára már mily irdatlan 
Mennyiségű dinnyével tartozom,
Segíts meg engem...

Paulovics László grafikája

3. Szálazva, bogozva
Minél inkább kiszálalódsz, 
ott lelsz hazát, csak a bogban, 
szétszálalva meg nem érted 
mi tülekszik benn a bogban, 
ki megért, csak úgy segíthet, 
hogy becsomóz egyre jobban, 
beköt jól a bogvilágba, 
ott érdesedsz s érdemesedsz 
lassan te is boggá válva, 
másként nem is folytatódhatsz, 
csak a boggal, csak a bogban, 
a szálad megőrző csomóban, 
a kibontás szertekuszál, 
nem leszel más, csak kurta szál, 
ha kihullasz a kötésből 
senkit nem látsz a nyomodban, 
és magad is semmivé válsz, 
semmivé válsz szétsodorlón, 
kesze-kósza pamutokban.

4. A glóriáskönyv
A glóriáskönyv ott van becsukva.
Már nem nyúlok hozzá.
Hagyom, ahol van.
Talán a padláson.
Talán a pincében.
Lehet, egyszer majd keresni fogja valaki. 
Lehet, egyszer csak valaki hirtelen

észreveszi:
azon ülve fogyasztotta el a 
vacsoráját.
Mindenesetre eddig senki nem kereste 
a glóriáskönyvet nálam.
Pedig -  hajolj csak közelebb -  
a titkok titkát 
tudhatná meg belőle.
Gyere, megmutatom neked

hol az a könyv.
Csak nyomd félre egy kicsit 
isten ujját 
az asztalomról.

5. Angyalszőr
Az angyal itt és ott s amott, 
bedűti ajtód, rád vágja ablakod, 
nem libben, nem suhan, 
leselkedik, váratlan rád huhog, 
hátán nem szárnya, csak púpja van, 
repül azért, repül ő szárnyfalán, 
csak izzadt, büdös és öregszaga van, 
zsémbel és zsörtölődik, ha megjelenik, 
arany foga van és tarhonyát eszik, 
kétség nincs, a gyermekkori angyal ő, 
csak megöregedett, együtt öregedett

velem,
nem azért jön, hogy megsimogasson, 
cukorkát zsebbe nem dug ő már, 
ezt-azt mi lopunk asztalára, 
és eltöprengünk ágya fölött: 
ő vigyázna még mireánk, 
vagy mi vigyázunk őreája?

6. Mi lett, mi volt...
Az életem mi lett, mi volt...
A tálcán felkínált seb, 
a zsebből kilopott hold.
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ha majd minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

szerkeszti:
2005

GORON SÁNDOR 
ellendolgok bűvköre
egy napon
visszájára
fordulnak
érzékeid
mert fogva tart
az ellendolgok bűvköre
s hogyan is
hogyan is tudj
kitörni belőle ?
ha többé
nem kő  a kő
mert benne vagy
s nem fa a fa
ha lombsuhogás
visszhangzik
tebenned
árnyad  
m int délibáb 
látszat já tszm át 
űz veled 
s szemed kékje 
egy és ugyanaz lesz 
a haldokló 
látvánnyal

apokalypsz
gyökerük felé 
nőnek a fák

az égbolt rojtokban 
hullámzik
kövek porladnak 
csontok máinak 
eggyé a mezők 
hidegével

felfelé hullatja 
cseppjeit a folyó
forrásukhoz 
térnek meg a dolgok
hold és nap 
cserél szerepet
évszaktalanná 
válik az idő

s visszatérve 
a kezdeti ponthoz 
ájultan zuhantunk  
mi is a szétömlő 
nemlétbe

Goron Sándor: 1975-ben született 
Mezőtelegden. Jelenleg Nagyváradon 
él. Verseskötetei: Magánbeszéd, Nega
tív promenád.

SZALMA RÉKA 
Az ikrek

En vagyok a köd,
mely átláthatatlan, 

de mégis keresztü ljárható.

M int egy p illan a t,
melyre senki sem emlékszik.

Tejút, te új!
M ikor hullsz körém

Üres gyűrűiddel?

Hisz nem tudok
Szaturnusz lenni 

Csupasz bolygótesttel.

Nagymama a hegyeket 
tapogatja

N agym am a m ár nem ül
fakó fotelben 

kesztyű t kötögetve.

Nagymama most a hegyeket 
tapogatja,

s keresi a z t a  völgyet,
mely végleg ráhunja a szemét 

a nagym am ára ......

N agym am a némán  
a  hegyeket tapogatja ,

mintha minden csak természet(es) 
volna,

s leveszi kezeit
a ráncos arcáról.

Március 26
Megszülettem.

Kitéptek anyámból.

Nem engedett
két gumikesztyűs kéz 

visszam ászni...

Persze, hogy sírtam, 
csípett az oxigén 
a vadító neonfény, 

s a köldökzsinóron  
se engedtek 
csüngeni...

mert független országban 
lakunk...

A zóta országpórázra  kötve
el-elsétálok a határokig, 

meglesem oda tú l anyám.

Képzelt nyolcas
Mesebeli tóban ászok,

melynek vizében úgy tükröződnek 
a  csillagok,

nem tudom,
m erre van az ég s m erre a tó.

Úszók
és a csillagok

velem szédülnek.

„Háború és béke”
Béke............

akkor lesz mindenhol, 
am ikor úgy megnövök, 

hogy fentről nézem 
az eget,

amint összecsap a földdel.... 
..............háború.

„Bevégezetlen ragozás”
Egy szitakötőnyi gondo la tta l

átrepülök rajtad.
ITT

mert én akárhol eltalállak 
szitakötőnyi gondolatokkal,

s átrepülök rajtad.

Balázs F. A ttilának
Hat milliárdan 

nyeltük küldetéseinkkel 
teleírt aktákat....

Most már maguktól 
csúsznak le a papírok 

a nyelőcsöveinken, 
míg bekövetkezik egy 

végleges székrekedés, a meghalás.

Szalma Réka: 1988-ban 
született Sepsiszentgyörgyön. 
Jelenleg a kolozsvári Báthory 
István líceum diákja-
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BÜRÜS JÁNOS BOTOND

B orsófőzelék  tükörtojással
Valamivel hat óra előtt özv. Balloné 

Petres Rozália nyitott szemmel feküdt a 
hátán a hálószoba félhomályában, és ar
ra gondolt, hogy ma nem veszi át a tejet. 
Visszabújtatott egy kiszabadult gombot 
a paplanhuzaton, és kinyújtotta kezét, 
hogy felkapcsolja a virágkelyhet formázó 
éjjelilámpát. Értetlenül kattintgatta né
hányszor markában a drót végéről lelógó 
kapcsolót. Majd eszébe jutott, hogy a lám
pa hónapokkal ezelőtt elromlott, és erre 
teljesen felébredt.

-  Máma csütörtök van. Délután feljön 
Gyula. Megígérte. Lehet, hogy megké
rem, nézze meg a lámpát. Máma nem fo
gom átvenni a tejet.

Félretaposott házicipőjében kiment a 
konyhába, s mivel szeme hozzászokott 
már a sötétséghez, sehol sem gyújtott vil
lanyt. Kint az utcán egy korai villamos 
lámpái oszlatták a ködöt, lehetett látni, 
ahogy egyetlen utas nélkül elzötyög az 
állomás irányába. Balloné egy teljes per
cig mozdulatlanul nézett utána, mint 
aki vár valamire. Aztán meghallotta a 
nagyon halk, távoli vonatfüttyöt, ahogy 
szétszakadozva repül el a tömbházak fö
lött. Az öregasszony összecsücsörített uj
jaival gyorsan megérintette a homlokát, 
majd a mellkasa és a két válla felé bö
kött. Valahogy szokásává vált ez, a Jóska 
halála után. Háromnaponta négyszer ve
tett keresztet, mindig a hattízes segesvá
ri gyors füttyére, és ha megszegte a friss 
kenyeret.

A fürdőszobában irtózva dugta kezét a 
melegcsapból folyó jéghideg víz alá. Ned
ves tenyerével súrolta az arcát, erősen 
odatapasztva, orrától a halántéka irányá
ba, mintha ki akarná vasalni a ráncokat. 
Az ujjak nyomán sokáig látható vértelen 
fehér csíkok maradtak a bőrén, majd na
gyon lassan eltűntek. Ezt egy kicsi ideig 
elmélyülten tanulmányozta a toalett-tü
körben, aztán megtörülközött, és vissza
ment a konyhába. A tologatható üvegű 
tálalóból, sorba rendezett poharak közül 
kiemelt egy pléhdobozt, előhalászott egy 
vaníliás süteményt, befalta. A keksz szá
raz darabkái sértették a torkát, kínlódva 
gyűjtötte a nyálát, hogy nyelni tudjon. A 
dobozra lilla dombok és hulló levelű fák 
között egy rohanástól kidülledt szemű 
bernáthegyi volt festve, nyakában egy 
ugyanolyan, kicsinyített dobozzal. A sü
teményt Gyula hozta ajándékba, mikor 
feljött két héttel a névnapja után, maga 
előtt tartva lépett be az ajtón és mosoly
gott, egy kis vitaminforrás, mondta.

Balloné szeme a csergőórára tévedt; 
gyomorszája környékén kellemetlen nyo
mást érzett, amikor megállapította, hogy 
mindjárt hét. Hét órakor jön a tejes. Hú
sos képű, tömpe orrú fiú, még gyermek, 
mindig hosszan nyomja a csengőt, aztán 
csak áll ott, nem köszön, bámul a korán- 
keléstől bedagadt szemével, és várja az 
üres csereüveget meg a liter tej árát. Két
szer is átszámolja, majd a pénzt összeszo
rított markában tartva feljebb megy egy 
emelettel. Apró, püffögő benzinmotor van 
szerelve a biciklijére, két teli cekkellel

a kormányon egyensúlyoz, úgy hordja 
a házitejet négy kilométerről. Az öreg
asszony tanácstalanul bámult maga elé. 
Már majdnem nekifogott, hogy újból át
számolja a konyhaasztal sarkára kiké
szített pénzt. Aztán megállt, mert látta, 
hogy a kicsi csomó az éjszaka alatt nem 
változott semmit. Néhány fémpénz egy 
kettétűrt papírbankón.

-  Abban még nincs semmi, ha egyszer 
nem veszem át. Megmondom neki, hogy 
máma nincs szükségem tejre. Megmon
dom, hogy fáj a gyomrom.

Özv. Balloné Petres Rozália különös 
gonddal osztotta be a pénzt. Egy régi fa
linaptár hátára, amit a gyönyörű tenger
parti táj miatt nem volt szíve kidobni, a 
pálmafák alatt heverő rózsaszín csigaház 
utáni oldalra mindig előre felvezette két 
rubrikában bevételét és kiadásait. Nem 
panaszkodhatik, hát hiszen most sem len
ne semmi baj, ha két napja fel nem fede
zi, hogy kifogyott a liszt. Ami pedig kell 
a rántáshoz. Ma borsófőzelék lesz tükör
tojással. Gyula szereti a tükörtojást, ami
kor még folyik a sárgája. Általában a fa
gyasztott halon kívül mindent megeszik, 
nincs válogatósán nevelve.

Egyszerre szokta hozni a postás az ő 
nyugdíját és a Jóska halála után kapott 
járulékot. A két összeget külön fiókban 
tartja, és gondolatban néha beszámol a 
férjének, mikor mi ölesül a piacon, mire 
megy el a konyhapénz. Ha megérte vol
na Jóska a kitolt nyugdíjkorhatárt, most 
több járna. Ha nem jön az agyvérzés. De 
hát a betegség az ilyen. Bányamérnök 
volt, és a halál egy megváltás neki, min
denki mondta. Szinte három évig forgat
ta az ágyban a nagytestű, fél oldalára 
lebénult beteget. Az utolsó időben már na
gyon elhízott, ráadásul nehezen lehetett 
szót érteni vele, fél nap könyörgés után 
engedte szivaccsal lemosni magát, vagy 
hogy megborotválják. Nem volt egy türel
mes beteg. Csak pálcikás fagylalttal lehe
tett elérni valamit nála.

Balloné a délelőttöt takarítással töltöt
te. Felseperte az előszobát, szellőztetett, 
ellenőrizte, hogy makulátlan-e a vécé
csésze. Hipermangános oldattal lemosta 
a kilincseket, kirázta a lábtörlőt. Puha 
ronggyal fényesre törölte a nagyszoba 
egyetlen díszét, egy régi, diófafúrnéros 
ebédlőasztalt. Igazított a két karosszé
ken, kikeményített damasztabrosszal 
megterített, behozta a tányért, elrendez
te az eszájgot. Középre vizeskancsót állí
tott, melléje poharat és sótartót. Aztán is
mét lekapkodta a kést és a villát, a fény 
felé fordítva ellenőrizte őket, mindkettőt 
megsúrolta a köténye sarkával. Kiszaladt 
megkavarni az aragázon készülő ebédet. 
Amikor elfáradt a készülődésben, leült 
megpihenni egy konyhaszék sarkára.

-  Még csak fél tizenkettő van. Meg
mondta, hogy három előtt biztosan nem 
jön. Hogy sok a rohangálnivalója.

Azért kettőkor már átöltözve, újból 
megmosakodva ült a konyhában. A tűz
helyen két félrehúzott lábosban várt az el
készült ebéd. Azt csak oda kel tenni mele

gedni. Nézte, hogy milyen lassan telik az 
idő, és közben nem gondolt semmire.

A csengő hangja ébresztette fel álmá
ból. Hirtelen megigazította magán a 
ruha gallérját, mérgelődött, amiért el
szunnyadt, és sietett ajtót nyitni. Gyula 
kigombolt ballonkabátban, gyűrött nyak
kendővel, borotválatlanul állt az ajtóban. 
És mosolygott.

-  Hogy van, mama? -  kérdezte, de nem 
várta meg a válszt.

A nagyszobába menet beszagolt a 
konyhába, majd lehuppant a karosszék
be, mindkét lábát kinyújtóztatta az asz
tal alatt, és nézte, ahogy az öregasszony 
csendben elébe rakja az ételt. Vérmes, 
gyulladt szemén látszott, hogy fáradt, ke
zével beletúrt a hajába, a tarkóját masszí
rozta. Gyorsan evett, a kést nem is hasz
nálta, négybe szakította a tojást és egy 
kenyérdarabbal főzeléket terelt a villájá
ra. Még kimártotta a tányért, és elisme
rően bólogatott a vele szemben ülő öreg
asszonynak. Vizet töltött magának, de 
közben nem szólt semmit, csak hangosan 
szuszogott minden korty után. Lehajtott 
fejjel vizsgálta a faragott asztallábakat, 
tekinetével sorra vette mindegyiket, az
tán ismét az öregasszony arcára nézett.

-  Hát köszönöm szépen. Erősen jóle
sett, máma még nem ettem semmit.

Balloné leszedte az asztalt, a tányéro
kat vigyázva a mosogatókagylóba tette, 
az abroszt kirázta az ablakon. Amikor 
visszament a szobába, Gyula még mindig 
ugyanúgy ült, csak a feje helyett most az 
asztal lapját simogatta. Egyikőjük sem 
szólalt meg. Aztán Balloné elfordította a 
fejét, amikor a férfi keze csuklóig eltűnt 
a ballonkabát zsebében. Gyula lassú moz
dulatokkal gyűrött papírpénzeket kez
dett kiválogatni a tenyerében tartott kö- 
tegből. Egyenként tette őket az asztalra, 
végül megállt a számolásban. Most talál
kozott a tekintetük, Gyula gondolkodni 
látszott, aztán unott mozdulattal letett 
még egy bankjegyet.

-  Hát ennyi -  mondta. -  Mégis elvi
szem a székeket is.

Az öregasszony bólintott.
-  Igaz, nem tudom, mit csinálok velük. 

Nem valami jól megy mostanában. Potyá
ra töri magát az ember.

Az előszoba fordulójában túl kicsi volt 
a hely, a diófa asztal megakadt. Csak ne
hezen lehetett kifértetni az ajtón, egyik 
lába lesúrolta a falat. Aztán végre kint 
volt, és Balloné a csukódó ajtó mögött is 
hallotta még egy darabig a korlát koppa- 
násait és a Gyula szuszogását. Elindult a 
konyha felé, hogy elmosogasson, amikor 
hirtelen, mint akit az áram rázott meg, 
megfordult és feltépte az ajtót.

-  Álljon meg, Gyula, álljon meg, halló! 
-  kiabált a két fordulóval lennebb járó fér
fi után. Hangját magasan, majdnem visít
va verte vissza a lépcsőház. Nem látta, 
hogy tényleg megállt-e, de a cipelés zajai 
abbamaradtak.

-  Nem ivott volna egy kávét? Van te
jem is hozzá.

Bürüs János Botond: 1981-ben 
született Csíkszeredában. Jelenleg a 
BBTE politológia és újságírás szak 
hallgatója.
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Alsógatyában kiugrani? 
(Avagy: a szépség fésületlen)

RIGÁN LÓRÁND

Előbb arról a legfőbb „elvi” vagy in
kább zsigeri természetű kifogásról kíván
nék beszélni, amely a fiatalabb, „poszt
strukturalizm uson” edzett dvasókban 
Angi István legújabb könyve (Értéktől je
lentésig. Pro Philosophia Kiadó, Kolozs
vár, 2004.), illetőleg a tőle egyetemi kép
zésük során esztétikát hallgatók népes 
táborának körében -  tehát énbennem is
-  „az esztétikum groteszk-transzcendens 
tengelyrendszere” néven elhíresült el
méleti modell kapcsán felmerülhet. Hi
szen a kötet szerzője manapság némi
leg szokatlan, ám annál nyilvánvalóbb 
módon a nagy esztétikai hagyomány 
nyelvén beszélő, rendületlen optimiz
mussal konstruáló rendszergondolko
dó, aki a maga alapfogalmait az egzakt 
(természet)tudományos beszédmódból me
ríti, és egyáltalán, az ún. „esztétikum” 
kapcsán holmi vektorokról, erőterekről 
és koordinátákról beszél...

Holott a „művészet”, az igazi kunszt ta
lán éppenséggel az, amin minden ilyesfaj
ta elméleti próbálkozás, a teoretikus mo- 
dellezgetés megtörik, ami -  egyszerűen 
szólva — keresztülhúzza előzetes számítá
sainkat! Hogy kézikönyv gyanánt Hrabal 
Táncóráihoz folyamodjunk: „ezért is mon
dogatta nekem Bondy költő, hogy az igazi 
költészetnek sebzőnek kell lennie, olyan
nak, mintha valaki egy zsilettet felejte
ne zsebkendőjében, hogy amikor aztán ki
fújja az orrát, elvágja vele, és éppen ezért 
egy valamire való könyv nem arra való, 
hogy az olvasó elaludjon mellette, hanem 
inkább arra, hogy kiugorjon tőle az ágy
ból és úgy, ahogy van, alsógatyában ro
hanjon szétverni az író úr pofáját”.

íme, mondhatnánk, a „valódi művé
szetet” lehetetlen kategoriálisán dobo
zolni vagy holmi fogalmi mellényzsebek- 
be-skatulyákba gyűrni, mert az sokkal 
inkább mint kizökkentő törés jelentkezik 
a mi kis (mindennapi) történeteinkben. 
Nem az előzetes, netán konceptuálisán 
is megtámogatott („ésszerű”) elvárása
ink kielégítését szolgálja, hanem a maga 
„elvédtelenedett,, befogadóját éppenséggel
-  és ezt a bizonyos kérdést végül a kötet 
előszóírója által figyelmünkbe ajánlott in
terjúban is feszegetik -  a megszokott ér
telmezési sémákból billentené ki.

Egy pillanat türelmet. Valóban, azt 
hihetnénk -  mondja Wittgenstein is -, 
hogy az esztétika egy olyan „tudomány- 
ág„ avagy (parafrazáljuk) fogalmi építő
játék neve, mely végre-valahára elárulja 
nekünk, mi a Szép. Ám ez esetben gya
níthatóan azt is meg kellene tudnia mon
dani -  teszi ezt hozzá a maga bécsi modo
rában - , melyik kávéfajta [lásd: élvezeti 
cikk] jobb ízű!

Csakhogy, és ez a nagy különbség, míg 
a kávénak valóban egyszerű fogyasztói 
vagy jobb esetben hedonista élvezői vol
nánk, akik pillanatnyi elégedettségük
nek vagy nemtetszésüknek esetenként 
valóban bizonyos megfelelően választott

indulatszavak segítségével adnak hangot 
(jóllehet már a kávékultúra mint értő él
vezet is valamivel többet feltételez ennél), 
addig mint potenciális esztétikai alanyok
nak, tehát értő élvezőknek immár művé
szetfilozófiai fogalmak szerint is gondol
kodni képes egyénekké kellene válnunk. 
Elsősorban nem is annyira az intelligens 
kávéházi/kocsmai beszélgetések (bár per
sze ez sem elhanyagolható szempont),

mint inkább a lehetőség szerint hiteles, 
„emberhez méltó” emberi létmód kedvé
ért (röhejes?!). Vagy ahogyan a szerző vá
laszolt: „Azt hiszem, hogy a posztmodern
ben a legfontosabb, hogy ezt a megértést 
ne valami ataraxiának [itt: háborítatlan 
fogyasztói orrfújás -  megjegyzés tő
lem, R.L.] fogjuk fel. A megértés itt sem
mi egyebet nem jelent, mint egy »jogos 
bátorságnak« a tudatosítását, hogy a meg
értés az én dolgom, tehát hogy másvalaki 
helyettem nem csinálhatja meg.”

Márpedig Angi jelenleg (is) rendszer
ben „csinálja”. Habár itt -  meg kell hagy
nunk, egy konstrukciós próbálkozása
ink többségének fogalmi tagolódásához 
képest is igencsak precízen megkompo
nált gyűjteményes tanulmánykötetben, 
mely jobbára a szerző nyolcvanas évek
beli Korunkos írásaiból válogat -  az első, 
„szisztematikus” részben bevezetett alap
fogalmak egytől-egyig afféle megkockáz
tatható, revideálható és képlékeny mun
kahipotéziseknek bizonyulnak, tehát 
a rendszer igenis mozgásban van... leg
alábbis annak jobb pillanataiban. Az Ér
téktől jelentésig érzékenyen árnyalt mű
elemzései pedig már önmagukban véve 
rámutatnak a rendszer „sebezhetőségé
re”. Arra, hogy (és következzék az egyet
len, ám elhanyagolhatatlan megjegyzés, 
melyet az általam feszegetett rendszer
gondolattal, pontosabban annak esztéti
kai legitimitásával kapcsolatosan a kö
tetben találtam) „a rendszert gondolni 
mindig egyet jelent e rendszer meghala
dásával. A meghaladás megtanulása pe
dig a rendszerben zajló tulajdonképpeni 
gondolkodás.”

Hát ezek azok a pillanatok, amikor 
a fésületlen szépség, a kategóriák meg
bontásának öröme beáll, jelen időben 
(ám ez már némileg Angi István sajá
tos- szuverén, vagyis művészi játéka az 
önmaga által megidézett neokantiánus 
pandemóniumokkal). Amikor még arra is 
rákérdezhetünk (vele), hogy „mire megra-

BORSODIL. LÁSZLÓ 

Most. itt
Most itt vagy, 
de mozdulatonként 
máshoz szegődsz.
Hozzám beszélsz, 
pedig -  kihez szólsz ?
Apámnak mondod magad.
(Nem az vagy.)
Anyám lehetnél.
(Tudod te is.)
Isteneknek hazudod magad, 
és megtörsz a márványkék égben. 
Belerohansz a szóba.

Adios, Macondo!
A Buendíák emlékének és Nagyapámnak

A  hegy, a hegy!
Nap nem süti.
Hold nem süti.
Szél nem fújja.
Isten könnye se hull.

Holnap mint kő  vagyok.

íg y
Mondhatni: béke.
Autó nem zúg, 
nem zakatol mozdony, 
repülő se röppen.
Üres a szomszéd, 
üres az udvarház, 
hallgat a tornác, 
így élünk mi -  rózsák.
Máskor krizantémok.

Borsodi L. László: 1976- 
ban született Csíkszeredában, 
a BBTE magyar-angol szakán 
végzett, három verseskötete je
lent meg. Jelenleg Csíkszere
dában él.

gadnók az esztétikai mező koordinátáit, 
már ki is siklana kezünkből a vélt felfede
zés minden haszna?”

És alighanem ez volna amaz agrapha 
dogmata, a szóbeli és titkos tanítás 
anekdotikus „mezeje” vagy „erőtere” is 
(subintelligitur: nem annyira 3. és 4. 
ábra jólfésült pszeudomértani konstruk
ciói, melyek a művészetfilozófia alap- 
problémáit geometriai feladványokká 
fogalmaznák át, hanem az értő élvezet 
fogalmilag helyreállított közvetlensége), 
a letagadhatatlanul szellemes, tanítha- 
tatlan-eltanulhatatlan módon ízléssel 
bíró, azaz műértő úriember kedélyének 
és gondolkodói gesztusainak nosztalgiá
ja -  ami miatt már nem azért ugranánk 
ki az ágyból, lerohanni a szerzőt, hogy 
Hrabalra hivatkozzunk, hanem hogy ke
zet szorítsunk vele.

Rigán Lóránd 1980-ban született, 
egyetemi gyakornok a BBTE-n, a 
Korunk sterkesztője.
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PETI LEHEL

A káprázat tükörtörténetei
Szakács István Péter szerint az 

író tulajdonképpen minden írásában 
ugyanazt mondja el. Történeteinek kü
lönféle szereplőd valam iben azonosak: 
ugyanazzal a léthelyzettel találkoz
nak, am it esetenként eltérően értel
meznek. A világnak m intha e sajátos 
írói látásm ódban való nyelvi m egraga
dását tükrözné az író 2001-ben meg
jelent A  belga utazó című könyvének 
szerkezete is. A tizenhárom  novella 
közül hét a megkülönböztető' alcím 
mellett a Kyrie eleison címet viseli, 
amely m integy kihangsúlyozza ezen 
szövegek tem atikai összefüggéseit. Az 
írások közös sajátossága, hogy a való
ságon túlm utató, de a valóságra m in
dig m akacsul visszautaló élmény meg
jelenítéséről szólnak. Ez az élmény 
valam iképpen a fenyegetettség érze
tével társul. A szereplők a valóság és 
annak  ha tá ra in  ingadozva elveszítik 
biztonságérzésüket, a helyzet pontos 
értelmezésének lehetőségét. Ezért 
gyakori írástechnikai megoldás az 
álommal és a  csodával, a „káprázat- 
ta l” való kísérletezés. A káprázatok 
azonban rendszerint az iróniába ful
ladnak. „Ahogy telik az idő, a csodák 
egyre ritkábbak lesznek, ironikusak, 
groteszkek.” -  mondta egyszer az író. 
A csoda és az álom h a tára i azonban 
ezekben a novellákban nem kimereví
tettek. Ellenkezőleg, állandó mozgás
ban vannak, ezért a valóságosból az 
irreálisba való átjárhatóság, a két di
menzió fenntartások nélküli felcserél
hetősége gyakran feszültségemelő ha
tá s t gyakorol az olvasóra.

A novellák sajátos történetszerve
zése a mesei képzelőerőre való hagyat
kozásból fakad. Ám sajátos feszültség 
keletkezik abból is, hogy a történetve
zetés egy adott pontján a történet „fur
csán kezd viselkedni”. Valami tö rté 
nik a m ár-m ár szokványos krim iként 
induló, vagy éppen egy-egy hétközna
pi történet szüzséjéből építkező tö rté
nettel. Az ennek nekilóduló olvasói 
képzelet ironikus fordulatba ütközik.

Gyakoriak a történetekben m agára 
az irodalomra vonatkozó reflexiók. A 
Használt álmok butikjában például a 
novella hőse álm ában m agyarázza a 
diákoknak, hogy „az irodalom, akár 
a hit, elviselhetővé varázsolhatja éle
tünket.” A belga utazó mesélője miköz
ben élete egy bizonyos eseményéről 
emlékezik, a kötet többi írásáról is ér
dekes dolgokat mond el: „Ezeket az el
lobbanó gondolatokat a látszat ellené
re nem a történet szálai fűzik egybe

Peti Lehel: 1981-ben született, 
a BBTE magiszteri hallgatója, a 
Korunk munkatársa.

(mint mondtam, m agam sem tudom, 
mi is ment végbe tulajdonképpen), 
hanem  a bizonytalanság. Szavaim el
sodort, ismeretlen mélységek fölött 
hánykolódó bóják...”

Az események tulajdonképpen a 
realitáshoz kötődnek. G yakran tör
tén ik  meg, hogy az egyes tereket az 
író úgy emeli be az elbeszélés világá
ba, hogy m inőségüket m egváltoztat
va normális rendeltetésükkel ellenté
tes cselekvéseket rendel hozzájuk. A 
térhez rendelt másmilyen minőség va
rázslatos környezetté varázsolja a reá
lis tereket, így a hétköznapi kisváros 
történései m ár-m ár m itikus dimenzi
óba emelődnek. A hétköznapi környe
zet attól válik irreálissá, hogy az író 
érzékeltetni tudja az egyes szereplők 
érzésvilágának irracionális vonatko
zásait. A  ketrec című novella például 
a következő leírással indul: „Fülledt 
nyári éjszaka volt. M intha lá th a ta t
lan tüzek lobogtak volna a levegőben.

A sötétség olvadt szurokként tapadt a 
tájra, s a csillagok elérhetetlen távol
ságra lüktettek  az augusztusi égbol
ton.” (40. o.) Ugyanez mondható el az 
egyes tárgyakról is, amelyek időnként 
m ásnak m utatkoznak, m int am ik va
lójában. A különbséget e novellák sze
replői inkább érzik, m int fizikailag 
tapasztalják. A  belga utazó című no
vellában például ezt írja a különös 
zsebóráról: „Parányi, k iszám íthatat
lan ragadozó álkapcsaként pa ttan t 
föl ujjaim között a külső fémburok.” 
Ilyen jellegű képalkotás ta lán  a leg
inkább J. Cortázar írásművészetére 
jellemző még. Cortázar írásm űvésze

tével való rokonság más szálakkal is 
kim utatható.

Vannak novellák, amelyekben az 
alapszituáció az emlékező perspektí
vájából indul ki. Az emlékezés ezek
ben a novellákban olyan tabusértő  
akció, amely meghatározó módon ki
hat a jelenre, sőt egy idő u tán  eggyé 
olvad vele. A múlt és a jelen történé
seinek egymásba kapaszkodása azon
ban nem az idősíkok felcseréléséből fa
kad, hanem  abból, hogy egy idő u tán  
a szubjektum sem tudja m ár megkü
lönböztetni mi az emlék, mi a jelenbe
li történés és mi a káprázat, m int pél
dául A  belga utazóban: „Most, hogy 
ebben az évszázados hintaszékben 
ringatózom, a várakozás végső perce
iben, megint csak az az átkozott éjsza
ka já r  az eszemben. Az egész akkor 
történt, és minden más, ami emlék
foszlányként felködlik bennem, vagy 
tárgyi bizonyítékként leltározhatat- 
lan életemre rakódott ördögi já ték  csu
pán.” Az emlék jelenléte tulajdonkép
pen zavaró a történetek szubjektuma 
szám ára. Az emlék az álomhoz hason
lóan egy olyan jelenbeli történés előtti 
tapasztalato t jelent, amely ha a tö rté 
net végkimenetét nem is, de az ahhoz 
fűződő irracionális léthelyzetet előre 
sejteti. Az emlékek zavaróak, mivel 
a szubjektum tudja, hogy m agukban 
hordozzák igazságértékük bizonyta
lanságát. Az am ire a szubjektum em
lékezik, gyakran a jelen „tükörtör- 
ténetévéű” válik, a jelen eseményei 
relativizálják a múltbeli emlék h ite
lességét. A felismerés mechanizmusa, 
az ebből származó feszültség kifejezé
se hangsúlyos rész ezekben a novel
lákban. Az emlékbeli történés ugyan
is mindig az értelmezés függvénye, a 
szubjektum sokszor kénytelen szembe
sülni azzal, hogy az á lta la  adott értel
mezés homlokegyenest ellenkezik a 
környezet á ltal adottal. Az ebből szár
mazó dilemma a novellák hőseinek 
egyik fontos problémája.

Fontos m egem lítenünk a novellák
ban jelenlevő nyelvi humort, amely 
legtöbbször ironikus, lá ttató  jellegű. 
A  belga utazó című írásban például: 
„Mindent m egtettem  volna ennek ér
dekében, még a személyzeti osztály 
főnökasszonyának is (aki m ellett kü
lönben az osztályon felüli mesebeli 
boszorkányok is jó eséllyel indulhat
tak  volna a  Miss Univers szépségver
senyen) földobtam volna m agam  a ne
mes ügy érdekében.” (45. o.)

A novellák hősei néha szembesül
nek azzal a helyzettel, hogy megszo
kott szociális környezetük egy adott 
pillanatban irracionálisként jelent
kezik szám ukra. A történés, amely 
a szubjektum szám ára a csoda, tu la j
donképpen a felismerés ak tu sá t jelen
ti. Nem a környezet kezd másképpen
> > > > >  folytatás a 12. oldalon

11



HELIKON

> > > > >  folytatás a 11. oldalról 
viselkedni, hanem  a szubjektum az, 
aki a felismerésből adódóan a történé
seket egy megváltozott értelmezési há
lóban helyezi el. A racionális és irraci
onális közötti ellentét feloldását ezért 
éppen a szubjektum jelenléte biztosít
ja. A Halálhíradóban például a tudósí
tót h a lá lának  pontos körülményeiről 
értesítik. Egy véletlen folytán aztán  
csupán szemlélője lesz a rá  szabott au
tóbalesetnek. Mégis a társadalom  szá
m ára megkérdőjelezhetetlenül halott 
m arad. A fordulat ironikus: a fogyasz
tói társadalom  nem tű rte  el, hogy a 
hír á ltal legitim izált halált az élő sze
mély megdönthesse. A helyzetre re 
agáló emberi viszonyulás m egint az 
irónia: „Mi m arad még ezután? Eset
leg az ember elmegy alkalm i m unkás
nak. Valamiből a halál u tán  is élni 
kell...,, (88. o.)

Van ezekben a novellákban egy gyak
ran visszatérő motívum: az utazás. Az 
utazás mintha a keresés aktusával páro
sulna: a novellák szereplői valami olyas
mi után vágyakoznak, amivel valaha 
rendelkeztek, de amitől időközben eltá
volodtak. A vágy tárgyának kiderítése 
az utazás célja, amitől azt várják, hogy 
félresiklottnak érzett életüket újra a ren
des kerékvágásba tereljék. Az utazás ré
vén a szubjektum számára lehetővé vá
lik egy vertikális irányú elmozdulás az 
időben. Az utazás során tapasztaltak pe
dig valamiképpen az egyén életének is
métlődő történéseivé válnak. Az Utazás 
az 1957-es személyvonaton című novellá
ban például a történet zárepizódja tulaj
donképpen megismétli a novella hősének 
gyerekkori kalandját. A nagybácsi halá
los ágyán másképp mondja el azt a törté
netet, amelynek korábbi verziója a novel
la hősére sorsformáló hatást gyakorolt. 
Az időközben mintagyógyszerésszé vált 
valamikori kisfiú eszerint nem a gyógy
szertár kirakata előtt makacsolta meg 
magát, különös érdeklődést fejezve ki ez
iránt, hanem egy bordélyház előtt. A fel
nőtt férfi furcsa kalandja után az 1957- 
es személyvonaton nagyjából ugyanazt 
a jelenetet játssza el, amit korábban őne
ki is alakítottak. Unokaöccse kérdésére, 
hogy valódiak-e a pullmankocsik, taga- 
dólag válaszol. Mégis: „Hosszas könyör
gés, alkudozás és fenyegetőzés után tud
tam csak elhurcolni onnan, s még sokáig 
visszhangzott fülemben az utasok neveté
se.,, (39. o.) A valóság hitelének megkér
dőjelezése azáltal történik meg, hogy az 
író a történetek szereplőinek sorsába be
lopja a titokzatosat, amely állandóan más 
és más színekben tűnik fel.

A felismerés pillanatában viselkedő 
szubjektum gondolatainak, reakcióinak 
leírása nyelvileg is érdekessé válik, példá
ul a Megvilágosodás című novellában.

(S zak ács István  Péter: A belga  
utazó. M entor Kiadó, M arosvásár
hely, 2001.)

Henri Matisse rajzai a 8., 10, 11, 12. oldalon

BALÁZS K. ATTILA 
cante jondo (pogány 
daltöredékek) 
E lőhan g
Egy szoba a homályban kitárul 
a síkon vérebek hevernek 
az ösvény egy remegő gitárhúr 
egy felhő száll alá tehernek 
a csendből egy acélszeg kipattan.

Előbb csak szuszog meredten 
majd hangjának öble mindent átfog 
és ott áll már páncélban hívatlan 
lova a fényre riadtan tátog 
guruló húsgolyók remegnek.

Félelmükben 
vizelnek az elefántok.

1. töredék

lova ködöt fújtat 
portyán ellent méreget 
lova szemén hóka 
lova mögött vérebek 
tőre halált bújtat 
sárkánymérget mért vedel 
mit hörög tág torka 
vérben miért térdepel 
álmok mögül úgy hat 
mint ki árnyat kéregét 
hóka szemű lóval 
moccan felénk 
lépeget

2. tö r e d é k

dobogó dalra ébredünk 
víziójára messzi 
moccanó lovasnak 
testünkben hajnali 
derengés
s a sípszó mit hallani 
mélykék és barna 
s nem bír ébren 
tartani testünk 
csak fáradtan mereng 
és támolyog jobbra- 
balra akár egy távoli 
nádas ceruzarajza

3. töredék

ki az ki sárkányt megülhet 
s álmok mögül közülünk 
szemébe nézni ki mer 
s kié lesz a kréta-vázlat 
amin szörnyű arc hever 
akit démonszem se láthat

4. töredék

páncélján kibuggyant a rozsda 
vérét a sárkány visszakérte 
tőrét három szűzlány mossa 
sárgás árnyék már a vértje 
lova helyett szőrös bálvány 
-  csontja acél vére márvány -  
rogyik le a piactérre

I.

elaltatni a gépet, ez a lágy 
sodrás végül tényleg elaltat

összerak vagy szétszed, miképpen 
érzékelném a kertet míg

árnyékom szilánkokra bomlik 
hangtalan napszélben, (bár tartogat

még valami kékes 
füstszerűt a lombik.) tenyérnyi

cafatokban szakad 
ki testemből az élet:

feleződik félkész
bordáim közt az anyag, nem

törődöm már kerttel, 
térrel, (amivé zsugorodom

már nem harap, 
de véreb.)

II.
visszamerülni
ameddig tiszta a kéreg, nem 
fontos: akár a csontok 
fehére feleseljen 
a vérnek, legyen 
léggé az állag, testen vág 
mint atomrobbanás 
az idő: folyékony 
gyantaszerű 
állat.

III.

már nem a kert.
vagy a kertek, ami jöhetne
nem arcon vág már. hiába
szerkesztett: elbomlik a rejtek, mégis
rejtőznék:
nádasba
nádszál.

Balázs K. Attila: 1973-ban 
született, a BBTE-n végzett 
magyar-angol szakon.
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BÍRÓ BÉLA

M adách és az „egyezm ényes harm ónia”
Korábbi dolgozataimban1 azt felté

teleztem, hogy Az ember tragédiáját 
megalkotó Madách olyan világkép
ben gondolkodik, mely csak lá tszatra  
monista, valójában mélységesen dua
lista  vonásokat m utat. E dualizmus 
forrását a gnosztikus vallás és filozó
fia feltételezhető (bár pusztán közve
tett) hatásában  kerestem, de számos 
jel m utatott a rra , hogy bár Madách 
a gnoszticizmust bizonyíthatóan2 is
merte, a tragédia filozófiai dualizmu
sának kialakulásába a gnosztikus 
ideákon túlmenően egyéb hatások is 
belejátszhattak.

Utolsó és egy életen á t folytatott ku
tatóm unkájának eredményeit összeg
ző 1983-as M adách-tanulm ányában3 
m ár B arta  János is u ta lt a rra , hogy a 
Tragédia keretszíneit átható madáchi 
harmónia-felfogás „minden bizonnyal 
Madách személyes élménye, világné
zetének és m agatartásának  egyik pil
lére”. „Abban, hogy ezt tudatosította, 
segítségére volt az egykorú, fejledező 
m agyar filozófiának az az iránya, me
lyet »egyezményesének szoktak nevez
ni. (Az »egyezményes« szót a harm ó
nia m agyar fordításának szánták.) Fő 
képviselői, Hetényi János és Szontágh 
Gusztáv, körülbelül a következőkép
pen fogalmazzák meg tan ításukat: 
»Miként a világegyetem örök elve és 
egyetlen nagy törvénye a harm ónia, 
úgy az egyéni, nemzeti és a világfilo
zófia fő elve is nem más, m int ezen 
más nyelveken ki nem fejezhető szó: a 
harmónia.« A mindenség »szervezett 
egység, kozmosz, [...] de egység vég
telen különféleségben, melynek egyes 
részei és erői sarki (poláris) ellentét
ben h a tn ak  egym ásra, ezáltal egy
m ást m unkásságra felébresztve, vég
re pedig egyezménybe (harmóniába) 
olvadnak.«”4

Madách „harmónia„-élményének 
gyökerei azonban bizonyosan ennél is 
mélyebbre nyúlnak.

Van édesanyjával folytatott diák
köri levelezésének egy momentuma, 
mely a kutatók figyelmét különös 
módon ugyanúgy nem keltette fel, 
m int a szabadkőművességhez vagy 
a gnoszticizmushoz fűződő kapcso
lat. Egy 1837. november 11-ei keltezé
sű levelében a Pesten filozófiai tanu l
mányokat folytató Madách azt kéri 
anyjától, hogy a családi könyvtárból 
W ieland-köteteket ju ttasson  el hoz
zá,5 m ert filozófiatanára, Verner Jó
zsef Wielandot ajánlja filozófiai olvas
mányul. S m ert anyja késlekedik a 
kérés teljesítésével, következő levelé
ben (november 21-én) meg is ismétli 
azt. Madách egyik legelső életrajzíró
ja, Becker Hugó meg is hökken ezen

a kérésen,6 hiszen Wielandot a köztu
dat szépíróként és nem szakfilozófus
ként ta r tja  nyilván. Az m ár kevésbé 
ism ert, hogy tan íto tt filozófiát is az er
fu rti egyetemen.

Nem lett volna tehát haszontalan 
fáradság beleolvasni Wieland m unká
iba. Számomra ez annál is tanulságo
sabbnak bizonyult, mivel ezek közpon
ti problematikája nemcsak filozófiai 
jellegű, de szorosan kapcsolódik a sza
badkőművesség és a gnoszticizmus 
kérdésköréhez is, s így jól egybevág 
a Tragédia szabadkőműves és gnosz
tikus gyökereire vonatkozó hipotézi
semmel is.

Wieland ta lán  leghíresebb, m agyar
ra  is korán lefordított művében, az 
Abderitákban, az emberi nemet két 
nagy csoportra osztja: kozmopoliták
ra  és abderitákra.

„Van a halandóknak egy fajtá
ja  -  írja - ,  melyről im itt am ott a 
kosmopoliták neve a la tt a régiek is 
megemlékeznek, s amely -  minden 
összebeszélés és páholy nélkül és anél
kül, hogy eskü által volna lekötve -  a 
testvéri tá rsaság  bizonyos nemét te 
szi, és sokkal szilárdabbul összetart, 
m int akárm elyik rend a világon. Jön 
két kosmopolita, az egyik keletről, 
a m ásik nyugatról, megszólítják egy
m ást először az életben, m áris jó ba
rátok; -  nem valam i titkos rokonér
zés következtében, amely ta lán  csak 
a regényekben található; -  nem m int
ha fogadás kötelezné őket erre; -  h a 
nem mivel kosmopoliták. Minden 
m ás rendben ham is vagy legalább
is oda nem illő testvérek is előfordul
nak: a kosmopoliták rendjében ez

teljes lehetetlenség; s ez, am int gon
doljuk, nem csekély elsőséget ád a 
kosmopolitáknak a világ minden más 
társasága, közönsége, céhe, rendje és 
páholya fölött. M ert hol van ezek kö
zött bár csak egy olyan, amely azzal 
dicsekedhetnék, hogy kebelében so
ha egy becsvágyó, irigy, fukar, uzso
rás, rágalmazó, hencegő, hízelgő, kö- 
penyegforgató, titkos kém, hálátlan , 
kerítő, sunyi tányérnyaló, rabszolga, 
esztelen vagy szívtelen ember, szőr- 
szál-hasogató, bumfordi, üldöző, ha
mis próféta, alam uszi szemfényvesztő, 
handabanda és udvari bolond sem lett 
volna? A kosmopoliták az egyedüli em
berek, akik ezzel dicsekedhetnek. A 
kosmpoliták gondolkodásmódját, a lap
elveiket, érzületeiket, nyelvezetöket, 
hidegvérüket, hevületöket, gyarlósá
gaikat és h ibáikat lehetetlenség u tá 
nozni, mivel azok előtt, ak ik  rendjük
höz nem tartoznak, valóságos titkot 
képeznek. De nem olyan titkot ám, 
amely a tagok hallgatagságától vagy 
abbeli óvatosságától függ, hogy ki ne 
lessék őket; hanem  olyan titok, amely
re a term észet m aga teríté  ki fátyolát. 
Mert a kosmopoliták titk u k a t aggo
dalom nélkül trom bitaharsogás mel
lett is tu d tá ra  adhatnák  a világnak, 
s mégis biztosan szám íthatnának rá, 
hogy rajtok kívül senki sem értene 
meg belőle semmit.”7

Az abderiták „rendje” (akik nagy
jából a m agyar M ucsának vagy a né
met Schildának megfelelő trák ia i 
Abderáról kap ták  nevüket) ezzel 
szemben csupa becsvágyó, irigy, fu
kar, uzsorás, rágalmazó, hencegő, h í
zelgő, köpenyegforgató, hálátlan , ke
rítő, sunyi tányérnyaló, rabszolga, 
esztelen vagy szívtelen emberből, t i t
kos kémből, szőrszálhasogatóból, ha
mis prófétából, alam uszi szemfény
vesztőből, udvari bolondból áll. S ez 
a „rend” is örök és változtathatatlan . 
„Az abderitákon, akárhová lettek is 
átültetve, és bárm ennyire összekeve
redtek m ás népekkel, nem vették ész
re soha a legcsekélyebb változást sem. 
Ok m indenütt ugyanolyan bolondok, 
amilyenek ezelőtt kétezer évvel vol
ta k  Abderában; és jóllehet m ár régóta 
nem lehet többé mondani, íme, itt van 
Abdera, avagy ahol van la Abdera, 
még sincs egész Európában, Ázsiá
ban, A frikában és Am erikában, amed
dig csak e nagy világrészek a polgá- 
rosultságnak meg vannak  nyerve, 
egyetlen egy város, egy mezőváros, 
egy falú, egy helység sem, ahol e lá t
ha ta tlan  czéh néhány tag ja  található  
nem volna.”8

folytatás a 14. oldalon
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>>>>> folytatás a 13. oldalról
Wieland legjelentősebb regényei, 

melyek kivétel nélkül a kozmopolitiz- 
mus valamely képviselőjéről szólnak, 
az emberiség jobbítását, az abderiták 
tömegeit az ésszerűség útjaira  vezérló' 
titkos társaságok tém akörét já rják  kö
rül.

Az A bderiták Diderot híres regé
nyére, a Mindenmindegy Jakab  és a 
gazdájára emlékeztet, amennyiben 
a m intaszerzőt m egtestesítő n a rrá 
tor az elbeszélésbe itt  folyton a m in
taolvasóval folytatott közvetlen di
alógusokat ik tat. Az Agathodémon 
(Agathodámon), melynek főhőse az 
ókor legendás filozófusa és m águsa, 
Apollonius, és a Peregrinus Proteus, 
mely a Lukianosz írásaiból ismert, 
önm agát az Olimposzi Játékokon nyil
vánosan elégető azonos nevű filozó
fust állítja elénk, inkább a Rameau 
unokaöccsére hasonlít, amennyiben 
az elbeszélő a történetet egy az elbe
szélt világon belüli hallgatónak, ún. 
n a rra tá rn ak  címezi, azaz m aga a tör
ténet formailag is párbeszéd gyanánt 
jelenik meg. Apolloniuszt egy fiktív 
hős, Peregrinust pedig az időközben 
szintén elhunyt Lukianosz beszélteti.

M indketten a szabadkőművessé
get megelőlegező titkos szekták léte
sítése révén tesznek kísérletet az em
beriség nemesítésére, s m indketten 
(akárcsak a Tragédia Madácha) össze
függésbe hozzák a pythagorászi tano
kat, Jézus K risztust és a gnosztiku- 
sok tan ítása it.

Wieland írásait is mélyen áthatja  a 
felvilágosodás (egészen pontosan a ba
rokk és a rokokó) egyetemes harm ó
niába vetett hite. „Az, ami a barokk 
nagyságát és trag ikum át megadja, az 
élvezet és a kétségbeesés, a pokol és 
a menny között hányódó ember, a ro
kokóban korlátok közé szorul, a gigan
tikus meghasonlottság helyébe a raci
onálisan felkutatott »arany középút« 
kényelme lép. Az »életművész« a leg
végső ideál.”9

Wieland gondolatvilágában a test 
és a szellem, az ösztönök és a ráció 
harm óniája minden emberi boldog
ság örök forrása. „Tudjátok, a h a r
mónián, mely az ösztönökből zendül 
fel, nyugszik minden öröm rejtélye” 
-  olvashatjuk A Küklopsz-filozófiá- 
ban (Cyklopenphilosphie, 1793). Az 
Agathon című fejlődésregényben pe
dig ezt írja: „énemet két egym ással el
lentétes term észet alkotja: egy állati, 
mely engem ennek a látható világnak 
minden m ás lényével azonos szintre 
állít, és egy szellemi, mely az ész és 
az önálló cselekvőképesség révén vég
telenül azok fölé emel. Amaz által 
ezerféle módon kötődöm mindahhoz, 
ami rajtam  kívül van, alá vagyok vet
ve m indazoknak a szükségleteknek, 
melyek m inden á lla tra  érvényesek...,
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emez által szabadnak, függetlennek, 
önállónak érzem m agam ... E kettő 
összhangja az, am i az em bert ember
ré teszi: mi egyébben is állhatna az 
emberiség elgondolható legnagyobb 
tökéletessége, m int ezeknek az egy
m ással szorosan összefüggő term észe
teknek a teljes, tiszta, zavartalan  h a r
móniájában?”

A testi szépséget Wieland hősei 
egy földi fátyolon átsugárzó szel
lemi szépség képének tekintik. A 
„kalokagathia”, a platóni „szép-jó” en
nek a testi-szellemi egységnek a meg
testesülése. M ert Wieland felfogásá
ban a szellemi világ éppoly valóságos, 
m int a testi, az ember csak akkor él
het teljes életet, ha  a kettő  egym ásra 
talál.

Kass János: Az ember tragédiája
M adáchnak tehát m ár jóval az 

„egyezményes” filozófia k ia lakulá
sa előtt lehetősége van a rra , hogy az 
egyetemes harm ónia élményével meg
ismerkedhessen. Az azonban tény, 
hogy ennek az élménynek a tudatosí
tásában  m agának az egyezményes fi
lozófiának is meghatározó szerepe le
hetett.

A nnak  ellenére is, hogy az „egyez
ményes,, filozófia irán y za tán ak  vol
taképpeni kezdeményezője, Hetényi 
János, még nem tek in th e tő  a szó h a 
gyományos értelm ében vett szakfilo
zófusnak. A nnak  ellenére sem, hogy 
tanu lm ányai során m egism erkedett 
a nyugati filozófia főbb irán y zata i
val, s az alapm űvek jelentős részét 
is elolvashatta. írá sa in a k  fő erényét 
azonban éppen a kívülálló pozíciója 
biztosítja. Egyik későbbi k ritik u sa  
ugyanis joggal á llap ítja  meg, hogy 
„a filozófiát alaposan  [...] nem ism e
r i”,10 H etényi mégis éles szemmel fi
gyel föl a m odern filozófia egyik

legfontosabb fogyatékosságára, filo
zófiai rendszereinek szélsőséges egy
oldalúságára.

H arm óniaérzékét (melyet ő is, 
akárcsak  a k o rtá rsak  többsége, sajá
tosan m agyar vonásként aposztrofál) 
oly m értékben bántják  ezek az egyol
dalúságok, hogy „filozófiá”-jának lé
nyegét éppenséggel ezek elu tasítása 
alkotja. H etényi még a prem odern vi
lágnézetek nézőpontjából fogadja be 
a modern filozófia áram lata it, ezért 
azon sem igen kell meglepődnünk, 
hogy érvei, sőt indulata i olyannyira 
összecsengenek a m odernitás poszt
modern elu tasítóinak érveivel és in
dulataival.

Hetényi ideálja „az elmélkedő, cse
lekvő és érzelmi élet harm óniája”. S 
ebben Szókratészt szeretné követni, 
amennyiben a filozófia feladata Szók- 
ratésznél még „nem az vala, hogy tu 
datszörnyeket, tudvágyban sínylődő 
szellemi vízkórokat, polyhistorokat ne
veljen, kik ku tatással örökké a term é
szet és a szabadság országainak, soha 
ki nem nyomozható mélységét m in
den évtizedben csodás, sőt rémletes, 
az észtant sarkaiból kiforgató rend
szerekkel álljanak elő, és vagy azt ta 
nítsák, hogy mi emberek a növények 
vagy pedig barmok seregleteihez ta r 
tozunk, vagy más oldalról legyőzhe
tetlen alanyiságba [szubjektivitásba 
-  B. B.] süllyedve paradoxonokat ta 
nítsanak, hogy mi u ra i vagyunk a 
külterm észetnek és ez kívülünk nem 
is létezik.. ,”n

Mivel az új kor (a modernitás) 
eszünk három  „egyformán alapos és 
lényeges” főirányát, az „elméletiét, 
„széptani”-t és „gyakorlatiét egyaránt 
nem méltányolta, és „a fő célra, élet
szépítésre” egyaránt nem használta, 
„megtörtént, hogy az most egyedül az 
elsőnek, a tudásvágynak, majd a m á
sodiknak, a széptaninak, s érzeményi- 
nek, majd a harm adiknak, úgym int a 
cselekvésinek adá a túlnyomatot; így 
aztán  az élet arányainak  és, hogy úgy 
szóljak, idomainak, el kelle ferdülni, 
torzulni, rútulni; s vagy a durva érzé
kiségbe, Sensualismus, vagy pedig a 
finomabb érzelgésbe, mysticismusba, 
vagy végre az eszme- és elvtelen cse
lekvésbe, tétovába, desultorismusba 
kelle merülni; melly utolsó nyavalya 
jellemzi a philosophia á ltal ki nem 
képzett nép embereit, jellemzi a fel
sőbb osztálybelieket, és az álnok kép
m utatókat, k ik  szilárd elvet nem kö
vetnek, hanem  m axim ákat; most egy, 
majd m ás ösvényen indulnak el asze
rin t, m int ellenkezettje színleg jöhető 
érdekeik kívánják...”

Különösen a német idealizmus van 
a bögyében: „Ezen még a m últ szá
zadban ajánlatos, szerényen haladó, 
alapos philosophia korunkban elpár
tolva az élettől, a józan észjárástól,
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a lélektan soha nem nélkülözhető ve
zérletétől, el a tiszta, világos, igazán 
tan ítan i és építeni akaró előadástól, 
napjainkban ellenkező ösvényre tért, 
m ert pusztán előleges fogalmakból in
dul ki; üres formákba -  mik reál isme
retet, ha  csak a tapasztalást meg nem 
lopják, nyújtani soha nem képesek -  
bonyolódva, elsőben az igazat, a valót 
kereső észt lealázta, és ha ezt teszi, 
magával m eghasonlásba jőni állítot
ta; aztán  mégis csakugyan, m agát a 
lealázott ész vezérletére bízni kényte
len lévén, iszonyú alanyiság-állításba 
süllyedt, és el akará  velünk hitetni, 
hogy a természet-fölöttiekben semmi 
tárgylagos ism eretnek birtokába nem 
ju thatunk . Ennyit ugyan el kell ism er
nünk, hogy a legfölségesb emberész is 
azt, miben álljon a főlény, az emberié
lek, a világ lénye és belvalósága, soha 
kim utatni nem képes: ezt mi is sze
rényen hisszük és valljuk; sőt csodá
val határosnak  állítjuk azt, ha mi itt 
a latt, azt sem tudva kim utatni, mi az 
életerő, mi a fény, és hév, mi a villany 
és a delej term észete, oly dolgok földe
rítése által tűn te thetnék  ki eszünk 
erejit, mik em lített tárgyaknál sokkal 
rejtettebbek, s nagyobbak.”12

„Van, lennie kell harm óniának az 
értelem és az ész országaiban” -  ál
lítja tehát. írá sa in ak  legsikerültebb 
passzusai e harm ónia fennkölt dicsé
reté t zengik. „A fő harm ónia úgy al
kotta m indenütt összhangzó világát, 
hogy ezt helyesen fölfogva és kellő 
szempontból tekintve, magával nem 
ellenkezik. Sőt egy vízcsepp gyöngyé
ben visszatükröztetik a világ roppant 
gömbje, s azon súlyerő, mely alaptör
vénye az égi testeknek. És a szellemi 
felsőbb világ nem bírna ily tökéllyel 
és ezt nem foglalná össze a harm ónia 
m indent összefoglaló törvénye? Hisz 
eszünk is ez a la tt áll, ez az észtan fő 
és egyetlen törvénye, a hibásan úgy 
nevezett ellentmondás elve -  m it mi 
»harmónia elvének« nevezünk; -  mi
nél fogva csak az lehet igaz, mi egye
zik; ami pedig ellentmondásban van, 
kétségtelenül nem való. Az anyagi vi
lág tehát összhangzó, és csupán a raj
ta  uralgani kellő szellemvilág lenne 
ellentmondásos? A test óraművét bá
muljuk, és ennek fő elve a lélek lenne 
kontárm ű; a test erejét csodáljuk és 
az észerő volna koporsóbeli pislákoló 
mécs, mely annak  alanyiságában len
ne egyedül képes világítani?”13

(folytatjuk)

Jegyzetek
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Születtek, és még nem volt gondolat, 
Nem kezdet, már e szó ébren vala. 
Porszemek, s gőzcseppeket e szó 
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A sárgyúrót, ki részeg mámorában 
Az embert két példányban nyomta ki.„ 
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S fájt fele-léte. Kínozó sebében 
Vágyó hévvel nyugtot nem lele,
Míg lelkedben azt most feltalálta 
S önmagának jobb felét vele.

Mit csodáljam most már, hogyha régen 
Még előbb, mintsem megláttalak,
Édes arcú álomképeimben 
Tiszta lánggal már imádtalak.,, (Vad
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UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT 
Öregség
Keresem a betűk oltalmában
azt a telet, melyben tündért harangszó

bolyongott
a kavargó hóban, s m időn eljött az este, 
vörös szarvú lidércek táncoltak a tűzben. 
M intha egy percre megállt volna az idő, 
hallgattunk. Elvándoroltak a szavak, 
szétáradt bennünk valami

megfoghatatlan 
nyugalom, tisztaság, am it csak a tél

hozhat,
a fák bölcsessége, ahogy 
m egmutatják a sorsot mezítelenül.

A  csend órája jön  nesztelenül, 
kinyílik az ablak a falusi házban, 
fehér fátyolban nagyanyám kinéz 

a csillagokra,
ősz hajában csillan a hajtű.
M ostmár tudja, olyan a szerelem, 
akár az öröklét, világít benne 
az eltelt élet, míg a kézben porlad, 
koporsóra hull a föld.
Ez nem a halottak siralma.
Kincses öregség, mely dísztelen.

Látom nagyapám a világháborúban, 
fején a sisakkal. Csattognak 

a gépfegyverek,
röpülnek a golyók megállíthatatlanul. 
Verset ír asszonyához, szomorút, 
míg a riadt éjben az ellenség közelít.

A m it őrzök, átadom az istenségnek, 
s ha majd egyszer eltalál a golyó, 
betakar, elrejt leplével a hó.

Csatarend
bolyongó lovasok az éjben 
merre tartotok ezüst igézetben 
bolygóközi csillagpályákon szétszéledve 
merengve a békét hozó leszálló űrhajókon 
térj haza vándor
kiálts igazodj a csillagvonuláshoz 
hány élet törik ketté
míg kardot élesítsz a vívhatatlan csatához 
ím eljött a hadüzenet pillanata  
nem maradhatok egyedül 
sikongó tőrökkel torkomon 
elhagyott házak udvarán

sakálok üvöltenek 
lebeg a hold m int gondola 
Velencében a soha nem teljesülő álomban 
vitézek talpig nehézsúlyú páncélban 
életre ítélve a m etsző fagyban 
ne hagyjátok elveszni a zászlót 
szálljon a fehér hattyú  
fekete futam ok a fekete zongorán 
sátáni alom já r  neked 
ki nem emelkedsz fel a tündöklő  

messzeségig
hol dereng a hajnal: a jövő
bolyongó lovasok
térjetek vissza a száműzetésből
járjatok sistergő tűzben a mában
hallgassátok a győzelem trombitáját
pengjen villanjon a kard
m int aranyérmék a királyok asztalán
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M Ó ZES H U B A

Itt más a március íze
(E lfelejtett Dsida-fordítások)
A kolozsvári Hitel 1935. június 1-jei számában Dsida Je

nőnek két versfordítása is megjelent (vö. Záhony 1991), ezek
nek a fordításoknak az adatai azonban Réthy Andor Dsida- 
bibliográfiájában nem szerepelnek (Réthy 1966), s nem vesznek 
róluk tudomást a Dsida-fordításokat közlő kötetek sem, pedig a 
Hitel-beli két fordítás közül a második az Apollo ugyanazon évi 
III. kötetében is napvilágot látott (e helyen kisebb szövegromlá
sokkal). A költemények szerzője a regényíróként meg szerkesz
tőként is ismert erdélyi szász Adolf Meschendörfer, a költemé
nyek eredeti címe pedig Schwarzes Meer, illetve Siebenbürgische 
Elegie (Meschendörfer 1967).

A fordítások Hitel-beli sorrendjéhez igazodva álljon itt előbb
a Fekete-tenger című szonett:

Midőn szorító kagylóhéjba fájdult 
Iromba tested fölgerjedve forr,
Kelyhed rezegve fölnyílt és kitágult 
S  az ifjú napláng borzol és sodor:
Zengő színekkel akkor mélybe száguld 
Forgó habod, a sok barázdasor,
Mígnem kibékülsz Kedveseddel ájult 
Erőtlenségben, mint már annyiszor.

Koronád: Constantinus ősi vára,
Sziporkázik még, bár dúlt s félig odvas.
Már gúny a fény az Ezer Kupolára.
Hiába esd ezüstkarod hatalmas 
Halvány rózsád után, ha nemsokára 
Súlyos pihegve visszahullsz, hogy alhass.

Az egzotikus szonett után, íme, az egészen más hangulatú 
Erdélyi elégia:

A kút másként csobog itt, az idő másként pörög.
Korán megborzad a gyermek, mindattól, ami örök.
Kriptákba falazva apáink szentelt csontja enyész.
Vonakodva ütnek az órák, vonakodva maliik a mész.
Látod az egykori címert? Repedt és csonka, komor.
Jöttek, mentek a népek s nevüket belepte a por.
Ám a halálsikolyokba szánt-vet a lassú paraszt.
Búzát csal ki belőlük, szőlőlevet fakaszt.

Itt más a március íze, a széna illata más,
Másként zeng szerelem s örök hűségfogadás.
Vörös hold, számos estén egyetlen hű barát,
Megsápasztja az ifjak nap-perzselt homlokát,
Érleli, mint a halál vad, émelyítő szaga,
Mint tölgyfák bölcs beszéde zúgó, zöld éjszaka.
Zordon érchomlokokként bukkannak az évek elő.
0, szeptember van már! Lomha, nehezen telő.
Az első fordítás olvastán akaratlanul is rímelésének Dsidára 

egyáltalán nem jellemző mesterkéltsége tűnik fel.
A második fordítás nem annyira formájával, inkább 

intertextuális társíthatóságával vonja magára a figyelmet. A 
huszadik század magyar költészetében és műfordítás-irodal
mában jártas olvasó ugyanis egykönnyen felidézheti, hogy 
Meschendörfer költeményével Radnóti Miklós fordításában már 
találkozott.

A költeménynek és fordításainak tüzetes elemzésére itt nem 
vállalkozom. Engedtessék meg azonban, hogy alább egyrészt a 
Dsida- és a Radnóti-féle fordítás több sorának hasonlóságára, 
másrészt pedig a fordítások zárlatának eltérésére próbáljam fel
hívni a figyelmet.

Nagy Mariann Radnóti-bibliográfiájának tanúsága szerint 
az Erdélyi elégia Radnóti-féle fordítása először a Szép Szó 1936. 
októberi számában látott napvilágot (Nagy 1989). Természetes 
tehát, hogy előbb Dsida korábban közreadott fordításából idé
zem az összehasonlításra kínálkozó részletet:

Itt más a március íze, a széna illata más,
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Másként zeng szerelem s örök hűségfogadás.
Vörös hold, számos estén egyetlen hű barát,
Megsápasztja az ifjak nap-perzselt homlokát,
Érleli, mint a halál vad, émelyítő szaga,
Mint tölgyfák bölcs beszéde zúgó, zöld éjszaka.

A fenti sorok megfelelői Radnóti fordításában:
Más a március íze, a széna szaga más, 
másképen cseng a szív szava s a hűségvallomás.
Vörös hold, számos éjen egyetlen hű barát, 
megsápasztja az ifjak naptűzte homlokát, 
belengi, mint a nagy halál barangoló szaga, 
mint zöldes alkonyaiban a tölgyfa bölcs szava.

A két idézetben nagyon kevés az eltérés, s ezeknek egy ré
sze is, mint például a széna illata/ széna szaga vagy a számos 
estén/ számos éjen szókapcsolaté, inkább a fordítások hasonlósá
gára, mintsem különbözőségére utal.

Különbözik viszont a két fordítás zárlata.
Elsőként ismét Dsida fordításából idézek:
Zordon érchomlokokként bukkannak az évek elő.
0, szeptember van már! Lomha, nehezen telő.

És íme, Radnóti fordításának megfelelő részlete:
Érces ragyogással futnak az évek elő, 
szeptember érkezik már. A fürtöt érlelő.
A két zárlat különbözősége másfél sor viszonylagos megfele

lését követően válik nyilvánvalóvá. Ez a fordulat a befogadót 
mintegy az eltérések újbóli számbavételére készteti.

Magam az eltérések közül kettőt tartok igazán tanulságosnak. 
Az elsőt a Dsida- és a Radnóti-féle fordítás alábbi szemel- 

vényes részletei érzékeltetik: Vörös hold.../ Megsápasztja az 
ifjak... homlokát,I Érleli, mint a halál... szaga... -  Vörös hold... 
/ megsápasztja az ifjak... homlokát,/ belengi, mint a... halál... 
szaga...

Meschendörfer költeményének tizenharmadik sora a Reifte 
igealakkal indul. Ennek a pontos és ugyanakkor meggondolkoz- 
tató megfelelője a Dsida fordításában szereplő Érleli igealak. 
Meggondolkoztató azért, mert a vörös holdról nehéz elképzelni, 
sőt el is hinni, legalábbis az első pillanatban, hogy nemcsak sá- 
paszt, hanem egyidejűleg érlel is. Aligha vitás, hogy a Radnóti 
választotta belengi igealak természetesebben simul szövegkör
nyezetébe.

Dsida Jenő -  Nagy Im re rajza
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A zárlatban azonosítható második eltérés helyzeténél fogva 
fontosabb, mint az elsó', amellyel egyébként összefügg. Ezt mér
legelve megállapítható, hogy Dsida fordításának utolsó fél sora 
nem felel meg pontosan az eredeti költemény záró fél sorának, 
első olvasásra mégis közelebb áll hozzá, mint Radnóti fordításá
nak befejezése.

A Meschendörfer-féle eredeti:

Ehern wie die Gestirne zogen die Jahre herauf,
Ach, schon ist es September. Langsam neigt sich ihr Lauf.
Dsida fordítása:

(.. .)
0, szeptember van már! Lomha, nehezen telő.

A Radnótié:
( . . . )
szeptember érkezik már. A fürtöt érlelő.

Dsida fordítása az elő- és tovatűnés lassú (netalán lassu
lónak vagy éppenséggel lelassultnak ítélhető) ritmusát nega
tív élményként rögzíti. Radnóti fordítása viszont azáltal, hogy 
a korábban belengive 1 helyettesített érleli ige származékát 
’szőlőfürtöt érlelő’ jelentésben végül mégiscsak szövegbe iktat
ja, pozitív kicsengésűvé változtatja a zárlatot.

Az elsőként idézett fordítás befejezésének hangulati ellen
pontja Dsida Kóborló délután kedves kutyámmal című lírai ri
portjának utolsó tirádájában jelölhető meg:

Szép dolog átszökkenni az életen, átkarikázni
(. . .)
szállva, repesve, kifulva, kigyulva rohanni előre, 
mígnem a Márvány-Trónus elé dobbanva jelentjük:
-  „Ifjan tértünk színed elé, örök isteni Felség (...)”
A másodikként citált fordítás zárlata Kosztolányi Dezső Szep

temberi áhítatának hangulatát idézi, ugyanakkor későbbi Rad- 
nóti-költemények előkészítésében is szerepet játszik, 

íme, néhány sor Radnóti Negyedik eclogájából:

Még csönd van, csönd, de már a vihar leheli,
érett gyümölcsök ingnak az ágakon.
A lepkét könnyű szél sodorja, száll.
A fák között már fuvall a halál.
És már tudom, halálra érek én is (...)

Ring a gyümölcs, lehull, ha megérik (...)

A Meschendörfer-költemény Radnóti-féle fordításának fürtöt érle
lő szókapcsolata nem annyira nyilvánvalóan utal a Negyedik ecloga 
„érett gyümölcsök ingnak’,’ „ halálra érek én is”, „Ring a gyümölcs, le
hull, ha megérik” fordulataira, mint Radnóti Kibékülés című Horati- 
us-fordításának utolsó sora a Hetedik ecloga „nem tudok én meghal
ni se, élni se nélküled immár” zárlatára. A Meschendörfer-fordítás 
és a Negyedik ecloga közötti kapcsolat az érlel és az érik igének, illet
ve származékainak köszönhetően mégis jól érzékelhető.

A hasonló -  hipertext alapú elemzésekben ismételten szorgal
mazott és megkísérelt (vö. Boda 2002, Boda-Porkoláb 2003) -  
vizsgálatok kiterjesztése nemcsak két alkotó költészetének és for
dításainak egymásba játszására, hanem általában a költészet és 
a műfordítás-irodalom összefüggéseire is több fényt deríthet.
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CSEH KATALIN 
A város
A város már itt él bennem 
-  itt lüktet itt nyüzsög -  
huzatos tőle a lelkem 
hanyagolom és ápolóm 
hanyagolom és ápolom 
cipelem viszem hordozom 
a házakat az utcákat 
a köveket és tereket 
parkokat tetőcserepeket 
esőcsatornákat sikátorokat 
hallgatózó ha(m)vas templomtornyokat 
tűzfalakat vézna ösvényeket 
borzas udvari sövényeket 
a bájos kis sarki boltot 
gesztenyelapin a foltot 
mindent mit ismerek 
s mit nem ismerek 
az égre szálló füstjeit 
mozdonyfüttyöt baktert 
várótermeket csókasereget 
szürkéllő hétköznapokat 
tünékeny ünnepeket

Itt él bennem a város 
izgalmas és szokványos 
szokványos és izgalmas 
könyörtelen s irgalmas 
Egyek leszünk mi ketten 
lelkében látens lelkem

Sejtelem
i.
A házat nem láttam 
nem hallottam 
nem éreztem 
csak mását 
a konyhában a 
hiány loccsanását 
a szobában a 
földönfutó szőnyeget 
a polcokon színes 
(könyv) csődületet 
pókhálót a falon 
néhány betűt a lapon 
-  terítetlen asztalon -  
a sarokban virágállványt 
a vitrinben porcelánbárányt 
pislákoló csillárt a mennyezeten 
alig kézmeleget az ajtóreteszen

II.
Egy szoba hol 
soha nem jártam 
soha nem léptem 
át a küszöbön 
soha nem néztem 
át a félszárnyú 
csipkés függöny ön 
méreteit nem ismerem 
és el sem képzelem 
egy szoba mely az 
űrbe nyílik 
huzatos végtelen

Párvers
Siker
Ma minden csupa fény 
csupa selymellő remegés 
csupa ragyogás csupa lebegés 
könnyedség könnyűség 
súlytalanság 
a boldogság légüres tere
-  sóhajbóbiták szállnak 
szállingóznak e légüres 
térbe bele -
A mindenséggel vagyok tele 
tehát önmagámmal azonos lettem? 
Ez költői kérdés vagy a lopakodó 
kételyt értem tetten?!
Csillámlok Isten homlokán 
az illúzió homlokzatán

Kudarc
Ma minden csupa árnyék 
csupa sötétlő lebegés 
csupa fekete szárnysuhogás 
csupa szigorú lüktetés 
elnehezülése a testnek szónak 
a vágynak álomszakajtónak 
A semmivel vagyok tele 
tehát kiürültem? 
íme a költői kérdés 
melytől jobbra vagy balra 
két lépés a zárt körű 
komorló hallgatás azaz csend
-  mely tulajdonom soha nem leend -  
Vergődöm Isten (szűk)markában 
mint nap fénye padláshomályban
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Az alkotó a halálig
m egszenvedett
igazságról
Gáspár György beszélget 
L ászlóffy  Csabával
Gáspár György: -  Legújabb, főcímét 

olvasva: A biblia üzenete című könyved
nek a fülszövegét író Jakab Gábor szerint 
„bibliai történeteknek és esetenként drá
mai eseményeknek ihletett feldolgozásá
ra” vállalkoztál. Engem az idei budapesti 
Könyvhétre megjelentetett versesköteted 
Jóbja ragadott meg elsősorban. A Verses 
Otestamentum mellett, ha megnézem a 
köteted, a Jób ugrik ki. Nyilván nem vé
letlen. Mi ennek az oka?

Lászlóffy Csaba: — Valahogy úgy va
gyok ezzel, hogy nem tudtam megkerülni 
Jób drámáját. Lehet, hogy az ember önma
gát nem tudja megkerülni. (Ma így látom.) 
Ha olyan egyértelműen állnának a dolgok, 
mint a terror, a diktatúra idején — akkor ha 
nem is voltál vátesz, de kényszerből el- és 
kimondtad azt, ami tilos volt. Tehát bármi
lyen rosszul (vagy jól) volt egykor, a Jób leg
feljebb csak művészi kihívás, vagy egy kité
rő lett volna: reagálás arra, hogy tudok én 
is olyat írni, mint a Mesterek, és egyálta
lán megtaláltam a választ az élet nekem 
szánt kihívására... Mostanában barátok, is
merősök suttogják, hogy valóban kihívtam 
magam ellen -  nem lehet tudni, hogy Őt, a 
magasságos Urat?, most, midőn a büntetés
re váró Jób helyzetében vagyok. Egészségi
leg legalábbis...

G. Gy.: — Ez a kötet találkozásod s szem
besülésed a Biblia világával, a hittel?

L. Cs.: -  Egyik versem címét idézve, 
már jóval korábban találkoztam a Györ
kös Mányi Albert festményének Szent 
Ferencével a kolozsmonostori Kálvárián. 
Júdás példája is megkísértett volt írás 
közben egy áruló barát képében Örökké
valóság libériában című novelláskötetem 
tanúsága szerint. Most azonban egy na
gyobb lélegzetű műben mérhető le, hogy 
milyen mértékben hatottak rám az ótes- 
tamentumi motívumok.

G. GY.: -  Ezt a könyvedet érdekes mó
don a Valami más című prózaköteted elő
zi meg.

L. Cs.: -  Valóban. Mondhatná valaki, 
hogy azt épp egy másik véglet hozta lét
re: az a bizonyos, mostanában igazán me
nő „szex-vonal,,. Kipróbáltam, tudok-e 
írni szépprózát úgy, hogy bestseller is le
gyen. S kiderült, hogy ez lett a legtúlki- 
abáltabb kötetem, ráharapott a fiatalabb 
nemzedék. Nem merném azt mondani, 
hogy ezek az én „nyúlványaim,, — a költő 
nem polip. De a jó költő -  az összegző s az 
újító is -  megpróbál ezer karral kapasz
kodni az életbe, halálba, társakba, poli
tikumba. Mindenbe. Van, akinek sikerül: 
van, aki megüti magát. És persze van, 
aki -  mit mondjak! -  túl merésznek bizo
nyul elképzeléseiben vagy álmaiban, és... 
és kudarc lesz a vége. Nem mindig művé
szi kudarc, sokszor csak fizikai. Nahát, 
ott tartottam, hogy nem tudtam, nem tu
dom megkerülni Jóbot, mert valahol ben
ne éltem és benne élek.

G. Gy.: -  Babits Jónás a serkentő példa 
volt-e számodra?

L. Cs.: -  Babitsot nagyon sokáig meste
remnek tartottam. Úgy mondanám, hogy 
a moralitása elemi erővel hatott rám, és 
valahol tömörségre is szoktatott. Szabó 
Lőrinc?! -  ezt nem én találtam ki, ná
lam jóval fiatalabb ítészek megállapítá
sa, hogy bizonyos formai megoldások mel
lett Szabó Lőrinc és Karinthy korának 
-  a két világháború közti korszaknak -  el- 
rákosodott kérdéseit, traumáit újrafogal
maztam, vagy egyáltalán a magam mód
ján folytatom. Most Szabó Lőrinc volna 
az istenem, ha esendőségemben én nem 
úgy volnék, mint Jób: az Istennel kellett 
szembenéznem!... Nem csupán az iroda
lom istenével, de a morált szélsőségesen 
értelmező hatalmas Istennel. Jób című 
poémám szinte véletlenül született meg. 
Nyilván serkentésre. Nem a Jónás serken
tette. Heine írja valahol, hogy ennek az 
„eretnek” névtelennek a (dráma) szövege 
a Bibliából a XXI. század emberének lesz 
a tragédiája. Mert nem egyszerű halász
emberek, írótollukat, lúdtollukat tekint
ve sem szerény képességű s egymásnak 
ellentmondó evangélisták (gondoljunk Má
téra, Lukácsra vagy Jánosra) írták Jób 
történetét. Hanem valóban egy előrelá
tó zseni. Az eretneket idézőjelbe tenném. 
Ez talán az utókornak, a katolikus egy
háznak (katolikus létemre mondhatom), 
vagy egyáltalán az egyháznak a problé
mája, hogy „nem kiabálta ki” Jóhnak a 
tragédiáját. Heinének (a heinéknek egy
általán) igaza van. Mi, akik túléltük a 
XX. századot, tudjuk, nem lehet kitöröl
ni agyunkból a kérdést: bármilyen hata
lom próbára teheti a leghűségesebbeket 
is. Jóbnak nem a hitével volt a baj. Jó
nás ki akart bújni a felelősség alól, simu- 
lékonyabb volt, Jób viszont a megrendít- 
hetetlen hit! De felesége elárulja, óvatos 
szomszédjai kioktatják. S ő mégis mond
ja a magáét eszelősen, mint egy sáska
evő vagy koplaló barlanglakó szerzetes. 
És kivel szemben mondja: Istennel?! A 
Sátánnal?! Ezek csak olyan trükkök. Ez 
akkor már színjáték -  kilépünk a színfa
lak mögül, és elgondoljuk, hogy mire ké
pes a porig sújtott ember. Mindenre. Ha 
Isten nevében szabad úgy próbára tenni 
bárkit, hogy bizonyos dolgokat már nem

lehet soha visszafordítani. Holott az is
ten minket az Ó mérlegére akar ültetni... 
A művész időnként megpróbál kilépni a 
mérlegserpenyőből. Adyn, Balassi Bálin
ton keresztül hány hívő nem az Istent, de 
a hitét megtagadó írt nagy kételkedő ver
seket, csak a magyar irodalomban! S itt 
van ennek az ókori névtelennek az igazsá
ga, amelyet elsikkasztottak... Én a fülszö
vegre rá akartam íratni Heine jóslatát is. 
Végül aztán egy nagyon művelt kolozsvá
ri egyházi emher, Jakab Gábor fogalmaz
ta meg a véleményét.

G. Gy.: — Egyik vélemény szerint szá
munkra, emberek számára „ez egy el
adott meccs”. A másik oldalon az Istenbe 
vetett hitről van szó. Mert: a legnehezebb 
fogadni a csodát.

L. Cs.: -  És te, emberke, maradj kicsi, 
„küzdj és bízva bízzál” alapon... Én nem 
a hitemet tettem kockára, hanem megpró
báltam újraélni a XX. század végén azt, 
ami Jobbal megtörténhetett. Anélkül, 
hogy pejoratív értelemben szembeszegül
tem volna a bibliai történettel, a művészi 
igazságra koncentráltam. Ez a legtöbb, 
valahányszor a Jóbok megvívják harcu
kat a történelem útvesztőin. A maguk for
radalmát -  az én esetemben a nyelvvel. 
Ilyenkor más mérce nincsen, nem számít 
valamilyen pártmérce vagy egyházi mér
ce — egyetlen isteni mérce van a Jónás
ban is: a babitsi igazsággal megírt! Az 
alkotó haláláig megszenvedett igazság... 
Az utókor elfogadja, vagy elveti -  ez majd 
eldől.

G. GY.: -  Jób története talán nem 
olyan látványos, mint a Jónásé...

L. Cs.: — Filozófiailag ellenben épp
olyan „belterjes”, mint a Jónás próbatéte
le. Nem olyan könnyű megírni látványos 
drámában, bár gondoltam rá... „Te vagy 
az én / atyám! -  mondom a sírnak. S a 
férgeknek.” De „hol van Ő”, akinek „sze
me vérbe / borul a dühtől s szerteszét a 
térbe / csorog a verejtéke, ha kifáradt?...” 
„És Jób értette: leckéztetni csak / annak 
szabad, ki végtelenben ül, / ki ad, ha nem 
kérsz, s mikor kérsz, nem ad.”

Milyen esélye van Jóbnak, az árta t
lanul hadakozó Jóboknak azóta is?! A 
véges emberi idegrendszer a mindenét 
elnyelő szenvtelen Végtelennel áll szem
ben -  vagy csak a templomi térdepelé- 
sekkel alázatra szoktatott gyermek dor
gáló Jóistenével?... Jób nem lázad(hat), 
de eltűnődik azon (legalábbis nálam), 
hogy „a hűség... egyoldalú valami?!” Ha 
Jób környezete szereplőinek (saját, mond
juk 1989 előtti környezetem tanúinak) fé
lelmével kellett volna számolnom, talán 
nem lettem volna képes szembesülni Jób 
tragikus sorsával.

G. GY: -  Jób igaza vajon más, mint a vi
lágmindenség nagy igazsága, törvényei? 
Teherbíró képességét most hagyjuk...

L. Cs.: -  Mert ha így van, nem véletlen, 
hogy legtöbbször közöny és megvetés sújt
ja a kiválasztottakat. Tegyük hozzá (?): 
az engedelmes arctalan tömeg közönye s 
megvetése. „A világ ódon malma” — ezek 
szerint — „rosszul őröl”. Vagy reményked
jünk, hogy ez a XXI. századelő még nem 
végeredmény.

Petó'fi Irodalmi Múzeum, 2004. október

18



HELIKON

Hintz Gyula rajza

X P Ű X E X -

N yújts feléje védő k a r t  
A M agyar K ultúra Napjára
Nyújt feléje védő kart? Igen. Te is. Tollal, ecsettel 

és vésővel.
Meg erkölccsel.
Hogy a Kölcsey Ferenc Hymnusában megénekelt 

nép, a viharos századok ellenére is még mindig élő 
magyar, a hántások ellenére ne váljék bujdoklóvá. 
Hanem büszke legyen sorsára, fölemelt fejjel vall
hassa, hogy -  Petőfivel szólva -  olyan hazája van, 
amely bokréta Isten kalapján.

Ehhez a különleges státuszhoz, feledhetetlen hő
sein kívül, az irodalom, a művészet, a tudomány 
nagyjai segítették. Akik -  Balassitól Szent-Györ- 
gyi Albertig hosszú a sor -  vérükkel s tudásukkal 
beépültek az egyetemes művelődés falába. És az ol
to tt mésznél erősebben egybetarto tták  az egym ásra 
épült köveket. így kerü lhetett Shakespeare mellé 
az őt is fordító Petőfi, s a világpolgár Goethe mellé 
a világ legszegényebb zsenije, József Attila.

Gondolta volna-e Kölcsey, amikor a H im nuszt pa
p írra  vetette (Cseke, január 22. 1823.), hogy cselekvő 
erkölcsével -  m ert a tisz tán  szólás hadak győzelmé
vel ér föl -  olyan történelmi kaleidoszkópot alkotott, 
amelyben a m últ nem is m indig villogó tükörcsere
pei az összerendeződés folytán fényükkel a jövőt is 
megvilágítják?

Csak bírjuk fogadni a sokkoló, szemünket égető 
lámpásokat!

Csak összeroppanás nélkül tudjuk viselni a szép
ség és igazság valós tehernél nehezebb tonnáit!

M ert magasztos ünnep az, ha a Petőfi fölkínálta 
„fönséges szabadság” kezét József A ttila is megszo
ríthatja . Eme huszadik századi géniusz elárvult fáj
dalm ában szinte az egész emberiség sír föl: „A sem
mi ágán ül szivem, / kis teste  hang talan  vacog, / 
köréje gyűlnek szeliden / s nézik, nézik a csillagok”. 
Legyünk büszkék, a mi águnkról szakadt le a világ
líra legszebb négy sora!

Hogyan is ír ta  egyik jegyzetében Kölcsey? „A 
föld, melyen sátorát felütötte a magyar, őseinek vé
rével szerzett föld vala. Kedves tehát; m ert drágán 
vásároltatott.”

A m agyar ku ltú ra  ugyanilyen, féltve őrzött kincs: 
még a politika mocska sem szennyezheti be. Rajtad 
is áll, hogy megmaradjon tisztának.

Nyújts feléje védő kart!
SZAKOLCZAY LAJOS

-I9^prEX

ZENE -  KÖLTŐI VILÁG 1.

Keresem a zene lelkét
Közelgő hetvenedik szüle

tésnapom alkalmából régi, 
kedves tanítványom keresett 
meg: interjút kért tó'lem. Ar
ról faggatott, hogy milyennek 
látom pályámat és benne a 
ZENÉT, most, 2005-ben. Itt 
a VISSZAPILLANTÁS ide
je — nyilallt belém a gondolat 
és vele együtt valami sajgó ér
zés: mi is volt számomra az el
telt hét évtized? Hogyan kerül
tem bele a zene és a körülötte 
zajló mindenféle esemény sod
ró forgatagába? Mit nyertem 
és veszítettem a hosszú évek 
súlya alatt?

Kora gyermekségemben még 
minden nagyon szép volt, lélek
kel, költészettel teli. A tavasz 
valódi tavasz volt, a nyár soha
sem volt olyan nagyszerű, mint 
akkoriban, az ősz minden szín
pompáját, ízét, zamatát akkori
ban még a maga valóságában 
szívhattam magamba és boldog 
izgalommal vártam a teleket, a 
bennük felfényló Karácsonnyal, 
újév köszöntőkkel. Belefeled
kezhettem a VILÁGBA, boldog- 
ságos NIRVÁNA volt az élet. 
Minden, ami akkoriban körül
vett, a lelkét ragyogtatta fel ne
kem vagy én magam találtam 
rá a Világ lelkére, mert nyitott 
voltam rá, habzsolva fogadtam 
magamba szépségeit, a KÖLTÉ
SZETÉT.

Mostanában ezt a csodála
tos, máig őrzött élményemet ve
szi el tőlem a költészet nélküli 
Élet és teljesen kiüresedő Művé
szet. Még a valódi, lélekkel teli 
mai zenét is keresni kell, mert 
rendkívül ritka jelenség.

Hogy mit hallottam akkori
ban a magas zenéből?

Elsősorban a természet hang
jait; minden zaj, nesz zenehordo
zó volt, benne a dolgok lényege 
kelt számomra életre. Nem ke
restem a zenét: bennem volt. A 
teremtett zene felé valahogyan 
közömbös voltam, a sok száz da
rabból, amiket az akkori évek
ben zongorán játszottam, elég 
sok átlagos zenepedagógiai cél
zatú zene volt, nem keltett ben
nem különös érdeklődést. Eb
be tört be BARTÓK zenéje. 
Ami rádión eljutott hozzám ak

koriban, lelkesedéssel töltött 
el, mágnesként vonzott magá
hoz. Például olyan Bartók-mű 
is megragadott, mint a Négy ze
nekari darab, amiből a Gyász
indulót hallottam a Bartók te
metését közvetítő amerikai 
rádióadásban. Pedig csak tíz
éves voltam, akkor, 1945-ben. 
Mi ragadott meg életre szóló
an? A Bartók-zene lelkisége. 
Nem a tudatommal, partitúra 
ismeretanyaggal, elemzésekré- 
vén értem el ehhez a zenei lel
kiséghez. Nem is hiszem, hogy 
a zene leikéhez tudattal hozzá 
lehet férkőzni, mint ahogyan 
az emberi lélekhez sem a ráci
ón keresztül vezet az út.

A LÉLEK nagy ÚR! Ural
kodik a TUDAT fölött. A napi 
életben ennek ellenkezőjét ta
nítják, sulykolják belénk. Töb
bet ésszel, mint erővel sugallja 
a köznapi tapasztalás. Ma már 
másképpen fogalmazom meg 
ezt a gondolatot: többet lélek
kel, mint tudattal.

Új esszésorozatommal ennek 
a törekvésnek szeretnék „han
got,, adni. Három nagybetűs 
HÍVÓ-SZÓ áll előttem: ZENE? 
LÉLEK, TUDAT. Ha összeolva
som e hármat: ZENE-LÉLEK
TAN kerekedik ki belőle. Affé
le mikro-zenepszichológia. Ha 
pedig forgatom a három alap
szót, akkor egy sor érdekes 
szópár keletkezik: zenetudat -  
tudati (vagy: tudatos!) zene, lé
lektudat -  tudati lélek a zené
ben. A sort még bőven lehetne 
folytatni. Érdekes, alig ismert, 
vizsgált jelenségei a zenének, 
a zenepszichológiának, zenefi
lozófiának.

A 20. század zenéje elvette 
a lélek szóból az L-betűt, ma
radt a józan ÉLEK szó min
denféle jelentésével együtt. A 
zenét is legyőzte a materialis
ta, pragmatikus gondolkodás. 
A zene is szerkezetek, azaz tá r
gyak összességévé züllött. Min
den megcsinálhatóvá vált. A 
gépek rendkívül megkönnyítet
ték a zene futószalag-termelé
sét. Mert manapság termeljük 
a zenét. A konfekcióterméknek, 
legyen az ruhadarab vagy ze
nemű, nincs lelke. Ezért keres
sük manapság még a legegysze
rűbb tárgyakban is a belevitt 
lelkiséget, a mögöttük meghú
zódó ember kezemunkáját, lel
kének melegét. Ma már nem 
mosolygunk, ha valaki lelkisé
get emleget: mindenben keres
sük a LELKET.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Februári évfordulók
1 -6 0  éve halt meg Johan Huizinga holland történész
2 -  185 éve született Multatuli holland író

120 éve született Aldo Pallazzeschi olasz író 
35 éve halt meg Bertrand Russel angol filozófus

3 -  270 éve született Ignacy Krasicki lengyel költő
230 éve született Antonio Puigblanch spanyol író

4 — 160 éve született Giovanni Camerana olasz költő
185 éve született Bozena Nemcová cseh írónő 
500 éve született Mikolaj Rej lengyel költő 

5 -7 0  éve halt meg Paul Bourget francia író
6 -  490 éve halt meg Aldo Manuzio olasz humanista

280 éve halt meg Szulhanszaba Orbeliani grúz író
7 -  120 éve született Sinclair Lewis amerikai író 
8 -8 5  éve halt meg Richard Dehmel német költő

70 éve halt meg Eemil Nestor Setälä finn filológus
9 -  230 éve született Bolyai Farkas
10 -  335 éve született William Congreve angol író

230 éve született Charles Lamb angol író 
250 éve halt meg Charles Louis Montesquieu francia író

11 — 100 éve született Bratko Kreft szlovén író
250 éve halt meg Scipione Francesco Maffei olasz író

12 -  90 éve született Vaszilij Nyikolajevics Azsajev orosz író
60 éve halt meg Gál Kelemen történész
70 éve halt meg Francisc Hossu-Longin román író

13 -  70 éve halt meg Ion Bianu román filológus
160 éve született Degerando Antonina magyar írónő 
185 éve született Jakab Elek történész

14 -  120 éve halt meg Jules Vallés francia író
15 -  85 éve született Piet van Aken holland író

150 éve halt meg Teleki József magyar történész
16 -  930 éve született Vitalis Ordericus angol krónikás
17 -  290 éve halt meg Antoine Galland francia műfordító

130 éve halt meg Atis Kronvalds lett író
18 -  120 éve született Eugen Boureanul román író

180 éve született Jókai Mór
19 -  220 éve született Szemere Pál költő
20 — 135 éve született Pieter Cornelis Boutens holland költő
21 -  200 éve született Timotei Cipariu román tudós

120 éve született Sacha Guitry francia író 
35 éve halt meg Johannes Semper észt író

22 -  470 éve született Bornemisza Péter
160 éve halt meg Enrique Gily Carrasco spanyol költő 
550 éve született Johann Reuchlin német humanista

23 -  50 éve halt meg Paul Claudel francia költő
60 éve halt meg Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj

24 -  110 éve született Vszevolod Vjacseszlavovics Ivanov orosz író
120 éve született Juliusz Kaden-Bandrowschi lengyel író

25 -  510 éve halt meg Cem Szultán török költő
350 éve halt meg Daniel Heinsius 
holland irodalomtörténész 
40 éve halt meg Otto Ludwig német költő 
185 éve született Vahot Imre író

26 -  60 éve halt meg Balassa József nyelvész
70 éve halt meg Fináczy Ernő pedagógus

27 -  135 éve született Motiejus Gustaitis litván költő
140 éve halt meg Jósika Miklós
85 éve halt meg Alexandra D. Xenopol román történész

28 -  80 éve született Lorand Gáspár francia költő
110 éve született Marcel Pagnol francia író

29 -  85 éve született Fjodor Alekszandrovics Abramov
orosz író

Könyv
Tamásiról
VÍZSZINTES
1. A könyv szerzője. 13. Gibraltár 

névadója, névelővel. 14. Csukató! 
15. Cserje. 16. Falusi apó. 17. Skan
dináv férfinév. 18. Egyiptomi isten
ség. 19. A dollárt váltja. 21. Tollfor
gató. 22. ... Vegas, amerikai város. 
23. Római aprópénz. 24. Lapos 
edény. 26. Járunk rajta. 27. Ocelot- 
fej! 28. Benedek ..., nagy mesemon
dónk. 30. Verscsengő. 32. A könyv 
címe; első rész. 37. Szögmérték. 38. 
Török tiszti rang. 39. Páros gyök! 
41. Ám. 43. Csak, németül. 45. Súly
arány, röviden. 46. Páratlan fia
tal! 47. Fohász. 49. Ülőbútor. 51. ... 
Lake City, Utah fővárosa. 52. Mosó
pormárka. 54. Biztatószó. 55. Pad
lót készít. 56. Arra a helyre csüng.
58. Keretes ágy kisgyermekeknek.
59. A könyv címe; második, befeje
ző rész.

FÜGGŐLEGES
1. Mértéktelenül evő. 2. Gyomor, 

angolul. 3. Kiskabátot visel. 4. Ide
gen férfinév. 5. Három lírikus! 6. 
Akkor kezdődik! 7. Földet művel. 8. 
Azonos betűk. 9. Numero, röviden. 
10. Spanyol festőművész. 11. Japán 
város. 12.... múltú, büntetett előéle
tű. 16. A házba. 19. Szláv nép. 20. 
Földművelő eszköz. 23. Formálódik. 
25. Lúd. 28. Angol diákváros. 29. 
Részesül. 31. E napon. 33. Monte 
Cristo várbörtöne. 34. Tabula ..., 
tiszta lap. 35. Édesség. 36. Könyv
kiadó. 40. Nagy üst. 42. Erre a kö
zelebbi helyre. 44. Ruhadarab. 46. 
Tam-tam. 48. Idegen férfinév. 50. 
Kalcium vegyjele. 51. Ivadék. 53. 
Az orrához. 55. Páratlan Prága! 57. 
Puha fém. 58. Jobbszélsők!

BOTH LÁSZLÓ
A H e lik o n  1. szám ában  meg

je len t Sors című rejtvény meg
fejtése: Várni a legjobbat, de fe l
készülni a legrosszabbra.
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