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Ablak-kaparmány
A világon m inden felirat őriz m agában még 

valam it. M int am a mesebeli dióhéj, melybe az 
ötletes jó tündér préselte össze H am upipőke szá
m ára  a varázsszóra kibomló hatlovas hintót. 
Em lékszem  p ihen tagyú  gyű jtő tá rsam ra , aki 
ifjúkorunkban  nem  bélyeget, nem  szalvétát s 
nem  gyufacím két gyűjtö tt, hanem  régi rongyos 
ruhadarabokró l és zörrenő varródobozokból 
n a d rá g ta r tó  gombokat, melyeket az tán  felcsil
lanó szemmel osztályozott, skatu lyázo tt asze
rin t, hogy „elegant” fe lira tú  egycsillagos, vagy 
„ s ta r” feliratos hatcsillagos sorozatokba ta r to z 
tak . Egy álldogáló villam osban a  közelm últban 
egy ugyancsak  p ihen tagyú  u tas  a  „kihajolni ve
szélyes” táb lá t ta lá lta  figyelem re m éltónak, és 
eljátszott egy kicsit vele. Én, ak i ugyancsak  va
lam i végállom áson, hosszas álldogálásra beren
dezkedve kerü ltem  a helyére, szórakozottan 
odapillan to ttam , és igen meglepő felirato t ta lá l
tam . Figyelem rem éltó rá lá tá ssa l azonnal meg
lá tta  szellemes utaselődöm  a lehetőséget, és 
nyilván volt ideje a  szerkesztésre, nem  tudni, 
hogy körömm el vagy a  bicskaéllel a lak íto tt új 
üzenet pedig így a laku lt, néhány be tű t kelle tt 
csak eltávolítani: „Kihajolni veszélyes” -  igen 
töm ör és fontos közlemény! Az ebből á tszerve
zett betűsor viszont ezt a  nagy horderejű üze
n e te t hirdeti: „K ihalni esélyes”. Biztos vagyok 
benne, hogy legtöbben a  vagonablakok, vasúti 
és villam os kocsik s tan d a rd  fe lira ta it m ár ész
re  se veszik, pláne a figyelm eztetés, hogy k i
hajolni veszélyes, m ár el se ju t, vagy ingersze
gény fontoskodásnak h a t őfensége, a tu d a tu n k  
előtt, h a  a  szórakozottság ködén egyálta lán  á t
dereng, keresztü lv illan . Ez a  feketehum orban 
ázó, szellemes, tin taceruzával íro tt tábori levél 
legalább m egrezegteti a robogás közben berez- 
gő ablakok a la tt  a szellem, az eszmélet, a  tu d a t 
dobhártyáit, m em bránjait, ez a desztillált, p á r 
p illanatos dobpergés: K IH A LN I ESÉLYES. 
O dak in t ragyogóan sü t a  téli nap. A hidegben 
ta lá n  könnyebb egy kissé tovább elállni.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p osta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 2013. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 é s  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l k ézb esítjü k  a HELIKONT.
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SZŐCS ISTVÁN

MERENGŐ
Bűz, szag, illat
Több mint ötvenöt éve, végeérhetetlen 

éjszakai vitákban, a diákszobák kedvenc 
témái közé tartozott: mit kellene még fel
találni? Tulajdonképpen minden fel van 
találva; melyik volt az utolsó lényegében 
új találmány? Gyakran bedobta valaki: 
kell még a szagtükör, például: ami elé, ha 
odaáll az ember, jelzi „olfaktorikus állapo
tunkat”, az ember saját szagát sohasem 
érzi, illetve nem sejti illatfelhőinek inten
zitását satöbbi, és egyáltalán, a szagok, il
latok tudományosan nincsenek sem kata
logizálva, sem leírva.

Pedig az ember érzelmi világára s ezen 
keresztül elhatározásaira gyakran na
gyobb következmények származnak a szi
mat benyomásaiból, mint az értelem belá
tásából. Azért jut ez most eszembe, mert 
magazinokban többször is olvashatunk 
viháncoló cikkecskéket a témáról: nem
csak a rendőröknek lesz alkoholszondá
juk, ami e téren a technológiai történet 
kiindulópontja, és nemcsak az orvosi szű
rővizsgálat dönti el lélegzetnyi idő alatt, 
milyen szakrendelésre menendjünk, de 
az ügyész is végeztethet velünk szagtesz
tet, sőt az ajtózár is kulcs nélkül nyílik, 
ha hozzádörzsölődünk satöbbi.

Először településtörténeti tanulmá
nyokban olvastam arról, hogy mennyi
re meghatározhatja egyes népek, népcso
portok, társadalmi rétegek építkezéseit a 
szaglási tűrőképesség: például a szászok 
és székelyek településszerkezeteire jel
lemző az előbbieknél a zártság, az utóbbi
aknál a minél nagyobb szétszórtságra va
ló törekvés: a szász utcasor a nagykapuk 
és házhomlokzatok összekapcsolásával is 
hangsúlyozza, hogy vállhoz a váll. A ré
gi magyar városok vagy magyarlakta vá
rosnegyedek mindég falusias jellegűek 
voltak: sok zöld, legalábbis sok levegő... 
hogy a más szaga oldódjék.

Egyszer Segesvár régi belvárosában sé
táltam, csodálva az egymásra torlódott 
házak festőiségét, ám székely kísérőm ka
jánul megjegyezte: Jól van, de képzeljem 
csak el, hogy akkor, amikor nem volt még 
csatornázás, például nyári rekkenőség 
idején, milyen összhangban lehetett szív 
és — orr élménye?

Annak ellenére, hogy a magyarul be
szélőnek minden ellenszenves dolog „bü
dös” is (még ha átvitt értelemben is) -  az 
iskolakerülőnek a tanulás, a munkakerü
lőnek a munka -, mégsem lehet általá
nosítani. Többször tapasztaltam ugyan
is, hogy magyar falusi ember mennyire 
lenézőleg nyilatkozott olyan udvarokról, 
főleg sváb, bajor telkekre célozva, ahol 
az istálló és a lakóház egyetlen hosszú fe
dél alatt voltak, vagy pláne lejtős telkek
nél, ahol a pajta a földszinten vagy alag
sorban, a „ház” az emeleten van, még az 
általános civilizációs vagy higiénés szín
vonal szembeszökően magasabb foka ese
tében is; hiába érveltem azzal, hogy „ma
guknál például a legénykortól a férfiak 
az istállóban vagy a pajta hiújában alusz

nak”, az más, mondták, annak oka van, 
de a ház, az ház, az istálló -  istálló. Ami
ből tulajdonképpen az jött ki, hogy az em
ber úgy becsüli meg önmagát, ahogy a há
zát becsüli.

Eszembe jutnak gyermekkorom 
Nyárád menti emlékei: az elsőházban, va
gyis a tisztaszobában, amelynek ablakai 
a kiskertre nyíltak -  s akkor még nem ta
láltak fel a szagtalan szegfűt -  sohasem 
aludt senki, csak tearózsák szenderegtek 
a vázákban, nyáron-ősszel frissek, más
kor szárazak; az egész társaság örökké 
a konyhában, vagy a rémesen konyhasza- 
gú hátsó házban szorongott, vagy pláne 
a még szűkebb nyári konyhában. Viszont, 
ha éppen áhítatot keresett valaki, belép
hetett egy pillanatra az első házba, és 
amíg fohászkodott, hej, jóistenem, segíts 
meg, addig mellre szívhatta az édes fa
nyar illatot.

Van valami azonban egy magyar nép
résznél, amit sohasem tudtam megérteni: 
az alföldi két beltelkes település funda
mentalista ellentéteként a göcseji telek
szerkezet. Amíg az előbbinél az istállók, 
ólak külön utcában is vannak, a „külső 
körutakon”, messze a lakóházaktól, addig 
e kis Zala megyei falvakban a lakóház 
tornáca meg a csűr, a kamra és az istál
ló egy kis udvart, „aulát” ölel körül — lásd 
az aula és az ól kapcsolatát! - , ám azt tel
jesen kitölti a trágyadomb! Mintha az len
ne a ház legféltettebb kincse. Igaz, soha
sem láttam ilyen házat, csak a néprajzi

Dienes Attila: A bölcs

irodalom leírásából ismerem, remélem, 
mára már csakis ott léteznek... különben 
magyarázatára sem találtam. Az vigasz
talt, hogy ez a Göcsej, gazdag lelkivilága 
és nyelvi eredetisége mellett, csak egy kis 
rejtett zuga az összmagyar tájnak. Rossz 
hangulattal űztem el magamtól a gondo
latot, hogy végül is minden ember többé- 
kevésbé göcseji, mert a lelke-telke köze
pén őriz egy-egy ganédombot.

Egyszer rádöbbentem, hogy magam 
is mennyire szagmeghatározott vagyok. 
Egy keramikus üzente, hogy valamiről, 
amiről úgy érzem, hogy életem központ
jából állandóan az sugárzik, írjak három 
aforizmát. Ezeket írtam:

A gondolat -  olyan, mint a fokhagyma: 
csak apróra vágva fogyasztható.

A szerelem -  olyan, mint a fokhagyma: 
megízesíti az olcsó húst is.

A dicsőség — olyan, mint a fokhagyma: 
amilyen élvezetes nekünk, éppoly elvisel
hetetlen környezetünknek.

A keramikus aztán agyagba véste és 
kiégette. Persze, hibásan, és sohasem 
akasztottam ki szobám falára, de mindég 
hittem benne.

Két dolog is vigasztalt: egy, hogy mind
három alapszavunknak, illat, bűz, szag 
e tárgyról, megvan a latin megfelelője 
is, szintén a maguk kétértelműségével: 
ölet = illatozik, szaglik, puteo = bűzlik, 
sagacitas (sagax) = szimat, valaminek 
a kiszimatolására, előrelátására való ké
pesség, és kettő: hogy a XX. század leg
szebb búcsúregénye és történelmi kulcsre
génye, Süsskind Parfüm címűje, meggyőz 
végül is arról, hogy a lét legalsóbb mocs
kából, undokságából és aljasságából is 
származhatnak csodálatos áhítatot hor
dozó illatok, vagyis hogy a mennyből a po
kolba vivő út, oda-vissza: illatokkal van 
kikövezve!

M agánhadseregek  
és köz vétkek
Olvasom unokáim történelemkönyveit: 

hogy a főurak, oligarchák magánhadse
regeket létesítettek, és ezek segítségével 
dacoltak a királyi hatalommal, és foszto
gatták az államot, és ezt nevezik a rendi 
oligarchia korának.

Milyen jó, hogy ez ma nincs így, állapo
dunk meg. Ám valóban nincs-e?

Nem tudom, a mai Egyesült Nemze
tek által márkavédett demokráciákban 
honnét származik az a kívánalom, hogy 
a hadseregek „civil ellenőrzés” alatt áll
janak, és ebből következően a hadügy
miniszter ne lehessen hivatásos kato
naember. (És aminek folyományaként 
elvárható, hogy az egészségügy-minisz
ter ne lehessen orvos, az oktatásügyi mi
niszter pedig ne lehessen -  na, ezt már 
meg sem mondom.)

Pedig a hivatásos katonaságtól való 
félelem a békepártiak részéről a legna
gyobb ostobaság: éppen a katona az, aki 
sohasem akar háborút, mert azon első
sorban ő veszít! A háborús uszítok min
dig is a véresszájú civilek közül kerültek 
ki. Egyes politikusok még dicsekednek is 
ilyen aranyköpéseikkel. „A háború túlsá
gosan is komoly dolog ahhoz, hogy kato
nákra bízhassák.” Nem árt egy kis tör
ténelmi visszapillantás, előbb egy kissé 
messzebbre, aztán közelebbre.

A XVI. századtól az addigi rendi kato
náskodás helyébe a zsoldos rendszer lép. 
Egy hivatásos, zsoldos katona, mondták, 
pontosan tíz műkedvelő nemesi felkelő
vel ér fel. És valóban, nagyon eredménye
sen hadakoztak, sőt kidolgoztak különbö
ző saját lovagiassági katekizmusokat is, 
az elv: aki ma ellenséged, holnap fegyver
társad lehet, és viszont; a zsoldosok min
dennél jobban vigyáztak saját életükre, 
és az ellenfélére is, volt olyan ütközet, 
zsoldosok között, hogy egyetlen halottat

» » » » » »
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sem eredményezett. Mármint a katonák 
közül.

A zsoldos korszak legérdekesebb tanul
sága, hogy a lakosság fő ellensége nem a 
másik ország lakossága, hanem a saját 
katonasága. A zsoldos katonaság fenn
tartása mindég „költségvetési gondokat” 
okozott: egy zsoldos eltartása minimum 
négyszer annyiba kerül, mint egy felke
lőé vagy sorkatonáé. És emiatt a zsol
dos mindig otthon is fosztogatott, rabolt, 
zsákmányolt, mindig „ex lex” jövedelem- 
pótláshoz folyamodott.

Vajon emiatt kell a civileknek ellenőriz
niük a katonaságot? A közelmúltba vetett 
visszatekintés másról győz meg!

A hadsereg civil ellenőrzését legelőször 
a bolsevisták valósították meg! Minden ka
tonai parancsnok mellé és fölé egy népbiz
tost, politikai komisszárt állítottak. Ezek
nek legfőbb dolga az volt, hogy a hadsereg 
nehogy a lakosság hangulatának a befolyá
sa alá kerüljön. Törvényen felül állottak: a 
hadijogon is túltehették magukat.

Ami pedig a civilhadseregeket ille
ti, vagyis a „magánőrző-védő”, nem-ka
tonás szellemű fegyveres alakulatokat, 
ott a náciké volt az elsőség. Ok teremtet
ték meg az első párthadsereget, vagyis a 
nemzetiszocialista munkáspárt civil őr
ző-védő szolgálatát, az SA nevű hordát. 
(Ez azt jelenti, hogy Sturm Abteilung = 
rohamosztag.) Feladatuk volt a náci tün
tetők védelme a máspártiak ellen, a más
pártiak tüntetéseinek szétverése, a ha
talomra kerülés után az árdrágítók és 
elégedetlenkedők megfenyítése... A fő
elégedetlenkedő azonban egyszer csak 
Hitler Adolf lett, aki hirtelen rajtaütött 
az SA-n, vezetőit kinyírta, és az egé
szet amolyan békeharcos szövetséggé 
változtatta. Létrehozta viszont az SS- 
t, (Schützstaffel -  védőosztag), amely 
aztán megbízhatóan őrizte a politikai 
foglyokat, szervezte a gyűjtő- és megsem
misítő táborokat, és más ilyen civilfel
adatokat látott el, hogy a korlátolt szol- 
dateszka ne akadékoskodhassék. Aztán 
később létrehozták az SS frontharcos 
csapatait (Waffen SS), amelyek megint 
csak nem tartoztak közvetlenül a had
sereg parancsnokai alá, hanem a politi
ka legfelsőbb vezetése használta őket a 
maga civil elgondolásai szerint. Hogy mi
lyen következményekkel -  közismert.

S különösen kellemetlenül érint, hogy 
a mai civil őrző-védők, a biztonságiak, 
sőt a rendőrkülönítmények is, utánozzák 
külsőségeikben az SA és SS „habitusát”. 
Csak egyet mondok: fekete egyenruha. 
A fekete szín a harctéren valaha, elein
te csak a fekete zászló képében: éppen a 
törvényenkívüliséget és az irgalmatlansá- 
got jelezte! Aki kitűzte a fekete zászlót, 
azt közölte vele, hogy irgalmat nem ad, 
de nem is kér. Aztán az összes elitalakula
tok, mondhatnánk úgy: hóhérosztagok jel
legzetes egyenruhája a fekete lett, a had
sereg tarkabarkaságával szemben.

Szóval a civiltársadalomnak nem a ka
tona a legnagyobb ellensége, hanem a ka- 
tonásdit játszó civil politikus, akinek leg
benső lelki udvarában egy nyerészkedni 
vágyó hadseregszállító, vagy egy infanti
lis, fél hülye kölyök lakozik.

BORDY MARGIT 
Az időbástyából

„Hadd írjak szépet, jót -  nekem 
add meg boldogabb énekem!” 

József Attila: Hazám
Mondod, írnék napjaimról.
Bástyáz a titok, némaság.
A táj ha puszta is, benne él 
virág, fa, ének, álmodás.

Mondod, írnék napjaimról. 
Acsarkodó varjúvilág.
Sarkot kerekít számlák sora, 
hosszabbodnak az esti imák.

Mondod, írnék napjaimról.
Van kinek helyébe nem léphet más. 
Időt vált dongó óraingám, 
szerelmem másik térben vár.

Mondod, írnék napjaimról.
A  múlt reménye ólomkútban már. 
Mintha egyhelyben topogna az év 
és van kinek gond a „hét krajcár”.

Ablakomon tűnő hóvilág.
Felhő szakad, angyalszárny 
napot rajzol fel, fehéret.
Mondd: Ennek neve az élet:

Jégvirágok az idő  
ablakán
Ebből a percből is
kiszakad egy másik valóság
árnyékban elvesző álom
megfoghatatlan,
mit nem tudok megmenteni,
magam köré teremteni,
másképpen mint ahogy van.
Állok egy elmúlt időben
és próbálom számolni
virágait a télnek,
míg ablakomra rávetülnek.

Próbálom számolni 
a törékeny pelyheket, 
kristályforma galaxiák 
külön, egyedi -  más világ.
Ki szerkeszti a fenti tájban ?
Milyen titkos -  más világ?
Állok a múló időben,
a havas délelőttben
és várok egy másik valóságot
hópehelyszámláló
égi hírnök, fehér évszakváltót.

Megfestetlen képeim
Óriás udvar, ház, kert. 
Gyermekkor szaladja körbe. 
Babák szenderülnek 
bölcső ring 
kerek holdas éjben.

Apám verset mormol 
kezében gyalut forgat, 
hull a fényes forgács 
sárga padlókeretbe.
Köd, kék fény takarja

pórusait a földnek.

Falovacska hintázik a szélben.

Zöld egekből tragédiák 
vonulnak a hegygerincen. 
Fekete pontok, vonalak, 
emberre, lóra tekerednek. 
Ezüstös fák között 
Angyal énekel, 
hűsítő könnye hull 
a harcmezőre.

Néma madarak a halottak fölött 
ezerkilencszáznegyvennégyben.

Imbolygó anya, gyermekkel ölében 
árva mátka néz kiszáradt szemmel a 

levélre
lovak patája vörös avart tapos a földbe. 
Legenda száll a mélybe, 
benne Királyfi vágtat, s kardjáról 
átfénylik a csillag a jövőbe.

És nem hull kép az idő emésztőjébe.

Faragott kerítés porlik el 
elfeledett ösvényről 
felröppen a lepel.
Messzi csillag magánya
világít rá
egy személyben.

A metamorfózis varázsa 
hosszú, színes árnyékban 
a parttalan égen.

Falovacska hintázik csendben.
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Monográfia Székely Jánosról
E le k  T ib o r  k ö n y v e
Székely Jánosról, az újabb kori erdélyi, 

egyszersmind az egyetemes, határok fö
lötti magyar irodalom kiemelkedő szemé
lyiségéről, a tragikum speciális, kisebb
ségi és nemzetsorsos, illetve általános, 
univerzális és humánontológiai dimenzi
óinak természetét, totalitását szenvedé
lyes szenvtelenséggel vizsgáló, kutató, 
megjelenítő íróról sokáig nem született át
fogó monográfia. Újabban azután megje
lent Eger Veronika kisebb (Székely János 
történelmi drámái, Bukarest-Kolozsvár, 
Kriterion Könyvkiadó, 2001), Szász Lász
ló nagyobb igényű, szinte a nagy monográ
fia határát súroló könyve (Egy szerencsés 
kelet-európai -  Székely János, Budapest, 
Új Mandátum Könyvkiadó, 2000), s egy 
gazdag (Dávid Gyula és Szász László szer
kesztette) emlékkötet is az íróról, a tőle 
és róla számos alapvető írást közreadó 
Egyedül — Székely János emlékezete (Bu
dapest, Nap Kiadó, 1999).

Mindezek mellett Elek Tibor kiváló 
munkája egy fő vonalaiban remekül ki
dolgozott, koncepciójában átgondolt pálya
rajz, tömör, lényeglátó és kiérlelt gondo
latmeneteivel pontos és helytálló portrét 
festő monográfia. Olyan átfogó életmű-ér
telmezés, amely alapos recepciótörténeti 
megfigyelésekkel is indokolja az író irán
ti érdeklődés fenntartásának szükséges
ségét, tehát úgy igazolja a Székely-oeuvre 
jelentőségét, hogy közben érzékenyen ki
tapintja a befogadás, az irodalomhistó
riai és -kritikai kanonizáció régebbi és 
újabb hiányosságait is (vö. Vallasek Jú
lia: Monográfiával a feledés ellen, Hitel, 
2002/ 8 .).

Példás szerkezeti arányokban tekin
ti át a lírikus, a drámaíró, az elbeszélő 
(a novellista és regényíró), valamint az 
esszéista Székely János alkotásait, egy
szerre mutatva be e különlegesen kohe
rens és mégis számtalan műfaji, formai 
sajátosságban megragadható világkép 
egészének legfőbb vonásait, és külön-kü- 
lön értékelésekkel elemezve az egyes ki
emelkedő műveket -  noha talán kevéssé 
bontakoztatva ki egy-egy remekmű analí
zisét. Bár például egyik kritikusa ennek 
egyenesen a dicsérő ellenkezőjét állítja: 
„Elek rendkívül alaposan elemez, indok
lásai, ízlésítéletei általában elfogadha
tók” (Demény Péter: A menyét lábnyoma, 
Kolozsvár, 2003. 196.). Poétikai és eszté
tikai csoportosítások, illetve kronologi
kus folyamatrajzok mentén egyszerre és 
együttesen tárja fel az életmű meghatáro
zó eszmei és művészi koordinátáit, azt is 
finoman körüljárva, hogy bár az időrendi
ségben bizonyos alapvető műnemi-műfaji 
tendenciák is érvényesülnek (a lírikus el
hallgatása után bontakozik ki például a 
drámaíró munkássága a hetvenes évek
ben), a lírai, az epikus és a drámai szem
léletmód, illetőleg az esszéisztikus kife
jező jelleg azért mindvégig folytonosan 
át- meg átszövi egymást.

Tartalmas értékinterpretációkkal bi
zonyítja a Székely János-i formátum

akár világirodalmi kontextusban is kü
lönlegesnek tekinthető nagyságrendjét, 
figyelembe véve a kelet-európai és a ro
mániai diktatúra okozta történelmi-tár
sadalmi válságszituációknak, emberi 
(vagy embertelen) körülményeknek a po
litikai, a szellemi stb. elvárások és reakci
ók terén kialakított vagy befolyásolt zűr
zavaros hermeneutikai viszonylatait is. 
Általánosságban meggyőzően és világo
san érvelve fejti ki a szerző, hogy melyek 
azok az időálló értékjellegzetességek, 
amelyek korízlés-változások és irodalmi 
paradigmaváltások, stíluskorszakok és 
szemléletfordulatok sűrű közegében is 
maradandó tekintélyt biztosítanak egy 
szuverén íróklasszikusnak, aki látszóla
gos konzervativizmusával a modern, sőt 
a posztmodern episztémé bizonyos leglé
nyegesebb kérdésföltevései között is ön
törvényűén eredeti, izgalmas és perspek
tivikus válaszlehetőségeket tud nyújtani. 
Ilyen -  hagyományosan és újszerűén egy
aránt nyugtalanító kihívást jelentő -  vo
nása Székely írásművészetének lét és kul
túra, egzisztencia és nyelv, természet és 
ember metafizikai és ismeretelméleti 
összekapcsolódásainak és elkülönböződé- 
seinek a faggatása, a páratlan intellek
tuális kifejezőerő, a szemléletes létmo- 
dellekben gondolkodó rendszeralkotási 
szándék, az irodalmat, a nyelvet és a fi
lozófiát egymásba épülő, egymástól elvá
laszthatatlan minőségekként demonstrá
ló felfogás- és előadásmód, lét és gondolat 
határainak feszegetése a létérdekű gon
dolat és az értelemadó létezés egymást 
feltételező vagy egymásnak ellentmon
dó determinációinak, egymásba hatoló 
mezsgyéinek a feltérképezése által, s az 
aggályosán artisztikus formatisztelet ré
vén is. Az archaikus mitologizmustól az 
antik sztoicizmuson át az egzisztencializ
musig és tovább ível ez a filozofikus világ
képi horizont, amely az emberi létezés on
tológiai gyökereire, (kultúr)antropológiai 
mélységeire és morálbölcseleti magassá
gaira egyaránt kiterjed, nemkülönben 
az ókori mítoszok egységlátó örökségére 
vagy éppen a huszadik századi történe
lem alapvetően egységtörő és értékgaran
ciákat veszítő tragikus élményvilágára: a 
személyes és a közösségi kiszolgáltatott
ság, a hatalmi alávettetés, a feloldhatat
lan megaláztatás kataklizmáira. A nyo
morúság, a szenvedés poklában vergődő 
emberméltóság kényszerhelyzetei, határ
szituációi és etikai dilemmái egyszerre 
kristályosodnak az Erdélyben megélt ki- 
sebbségiség, kisnépi veszélyeztetettség, 
illetve a legáltalánosabb értelemben vett 
humanitás összetett, katartikus sorspél
dázataivá. A mívesen fogalmi, aggályo
sán cizellált, racionálisan veretes, egy
szersmind szemléletesen transzparens 
nyelvezet által körvonalazott sorskérdé
sek, téma és beszédmód szerves ötvözetei 
pedig szintén sajátos esztétikai hatásfor
mák szuggesztív részeseivé lényegülnek. 
Elek Tibor úgy igyekszik igazodni eh-

Nagy Imre rajza Székely Jánosról

hez a reveláló nyelviséghez, hogy maga 
is eligazító, körültekintő éleslátással re
konstruálja Székely János mondandói
nak velejét, s a különféle szövegformák, 
motívumok, gondolatfutamok lényegének 
felidézése közben, gazdag irodalomtör
téneti háttérismeret birtokában, hitele
sen képes elhelyezni a tárgyalt műveket 
és azok összességét az újabb magyar iro
dalom nagy teljesítményei között. De a 
szövegközeli elmélyültség és a teoretikus 
igényesség együttese a tárgyszeretet mel
lett a kellő tárgyilagos elfogulatlanságot 
is szavatolja, amely értékelő tisztázottság 
segítségével csak helyeselhető magabiz
tossággal tudja megkülönböztetni a két
ségtelen remekműveket (Caligula hely
tartója, A vesztesek, A másik torony stb.) 
azoktól az alkotásoktól, amelyekben dra
maturgiai, poétikai-retorikai vagy egyéb 
természetű hiányosság, kifogásolhatóság 
(például túlságos tézisszerűség, didakti- 
kusság) mutatkozik.

Helyénvaló a bölcseleti rendszerszerű
ségre törekedő, logikus és kauzális vi
lágmagyarázatot ambicionáló Székely 
János-esszék gondolattartalmainak az 
összefoglaló jellegű vázolásával kezdeni 
a pályaképet. Noha ezeket határozottan 
nem (szak)filozófiai elmélkedéseknek, 
hanem sajátos esszéirodalmi teljesítmé
nyeknek ítéli a szerző, precízen szándé
kozik rekonstruálni tényleges mondani
valójukat is, nemcsak jellemezni azok 
írásmódját. Mert valóban megkerülhetet
lenül elsődleges, az egész életmű üzene
tét meghatározó tényező mindaz, ami eb
ben az egységelvű, egészszerű, zártnak 
és teljesnek szánt, mondhatni holiszti
kus világlátásban (Elek Tibor szavai sze
rint e „tudatosan végiggondolt rendszer
szerűén építkező világképben” — amely 
szerint „sem elsikkadt lehetőség, sem vé
letlen nem létezik, minden szükségszerű
en történik”) megnyilatkozik. Sokoldalú 
annak a feltárása, ahogyan Székely a ter
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mészetben, a „valódi világban” uralkodó 
vitális, szelekciós érdek- és dominancia
harc abszolút tételezésétől eljut a termé
szetben félig benne lévő és a természettől 
félig elkülönülő ember feloldhatatlan meg- 
hasonlottságának ábrázolásán keresz
tül az elemi, ösztönös dominanciatörek
vést ellensúlyozó kultúra, erkölcs, vallás 
szintén élettani gyökerű szükségképpe- 
niségének állításáig. Magam mindebben 
egy fokkal erőteljesebben hangsúlyoz
nám a tizenkilencedik századi vétetésű 
vitalista-biologista életfilozófiák, ponto
sabban a darwinizmus, a szükségszerűsé
get abszolutizáló szociáldeterminizmus, 
szociáldarwinizmus eszméivel való roko- 
níthatóságot, mivel ezek azok a markáns 
gondolatrendszerek, amelyek, jellegze
tesen tizenkilencedik századias koncep
ciókkal, a magasabb rendű társadalmi, 
erkölcsi, lelki stb. folyamatokat valami 
alacsonyabb rendű mozgásformából kí
sérelik meg levezetni; a bonyolultabb je
lenséget egyszerűbb mozgatórugóira, tör
vényszerűségeire visszavezetni. A mítoszi 
teljességigény, a végső magyarázatadási 
vágy működik nyomatékosan Székely Já
nos gondolati konstrukcióiban is, de a mi
tikus transzcendentalizmus, a transzcen- 
dentálfilozófiai alapvetés nélkül, amely 
viszont mégiscsak a spirituálisán maga
sabb, a felsőbb, az összetettebb, a komple
xebb felől gondolja el a megvalósultat, az 
érzéki jelenséget. Nála inkább valamifé
le mitikus dekonstrukció, s abból fakadó
an egyfajta alternatív vagy „ellen-mítosz” 
épül (s ez határozottan kötődik késő
vagy utómodern aspirációkhoz), amely
ben az erkölcsnek, a szellemi kultúrának 
nem önelvűsége, nem érzékfölötti oka 
vagy célja, nem is üdvtörténeti finalitása 
és értelme, hanem radikálisan evilági, 
biológiai, sőt úgyszólván genetikai forrá
sa van. S ez nem egyéb, mint a természe
ti küzdelemben alulmaradok génállomá
nyának is a funkcionálisan szükséges 
fenntartandósága. Ez a vallásos maga
tartásnak a motivációja, még Jézus Krisz
tus üzenetközvetítésének is. „Nem Isten 
parancsolta meg tehát az erkölcsöt, ha
nem az embertenyészet vitális szükség
lete generálta”; „Az emberi társadalom
nak nemcsak a szelektált génállományra 
van szüksége, nemcsak azokra a gének
re, amelyek előnyösek a dominanciaharc
ban, hanem az emberi társadalom igénye, 
vitális érdeke a teljes génállomány fenn
maradása. És ezt szolgálja az erkölcs. Az 
erkölcs a természeti törvénynek az ellenté
tes princípiuma”; „A legtöbbet az emberi 
társadalomról az állatszociológiából tanul
tam. Egy kutyafalka elszánt, ádáz domi
nanciaharcot vív, amíg kiderül, hogy ki a 
vezér, és ki eszik utoljára. De van egy külö
nös tényező, a meghódolás mozzanata: mi
helyt az egyik erősebbnek bizonyul a má
siknál, a gyengébb odatartja a nyakát. És 
a másik attól kezdve nem tud odaharapni. 
Nem, mert nem akar: reflex akadályozza. 
Ezt fedezte fel Krisztus az erkölcs síkján: 
tartsd oda, és nem fog beleharapni. Vagy 
ha bele is harap, rajta múlik”; „És itt az 
őrületes tévedése Nietzschének, mert ezt 
a vitális érdeket éppen az erkölcs, a keresz
ténység szolgálja. Az európai kultúrának 
az előnyét a többi kultúrához képest Krisz

tus biztosította azáltal, hogy azt mondta: 
szeresd a te felebarátodat. Mert egy plusz 
kohéziós tényezőt vezetett be az emberkö
zösség életébe”; „A közösség, amelyik el
fogadja ezt a tant, élvezi a plusz kohéziós 
erőt”.

Hogy aztán a fennmaradás miért fel
tétlen szükséglet, arra tovább kérdezhe
tünk, míg a válaszok körbe nem érnek 
(a „regressus ad infinitum” -  a „rossz 
végnélküliség” -  mentén). Székely János 
valódi, kielemezhető, felfogható végső oko
kat firtatott, hogy enyhítsen az emberi
ség önmaga okozta kilátástalan szenve
désein, s mintha valami szociál-etológiai 
strukturalizmust konstituálna a világ 
működésének felfedésére, tetten érésé
re, strukturális modellekben való leképe
zésére. Mert az izgatja elsősorban, hogy 
milyen a világ, s nem vagy kevésbé az, 
hogy miért van ilyen világ, vagy és sőt: 
hogy úgyszólván miért van egyáltalán vi
lág, miért nincs sokkal inkább a semmi. 
Bár erre is van súlyos példa, a hetven
éves Martin Heideggernek ajánlott Saj
nálj meg engem című filozófiai rapszódia, 
a kínzó kérdéseivel: a dolgok „hogyan le
hetséges, hogy vannak?”; „Miféle botrány

Árkossy István grafikája

/.../ A semmi helyén hogy világ van?” -  
s kapcsolódva a heideggeri („minden cso
dák legnagyobb csodája a létező”) meg a 
wittgensteini („nem az a misztikum, mi
lyen a világ, hanem az, hogy van”) meg
állapításokhoz. De mégis, döntően (s az 
„amiről nem lehet beszélni, arról hallgat
ni kell” másik wittgensteini tétel szelle
mében) nem a transzcendencia mibenlé
tét, hanem a megragadható élettények 
törvényszerűségeit kutatja, boncolgatja; 
a ténylegesség összetevőit. — Az emlék
könyvben is olvashatóan András Sándor 
meg is állapítja: „Azt viszont nem fogal
mazta meg Székely János, hogy az előbb 
idézett teljes génállomány fennmaradása 
miért hasznos” (Egyedül, 252.) -  vagy mi
ért szükséges, mire való? S csakugyan, 
miután átvilágítva lezárul egy kérdésho
rizont, egy logikai összefüggéssor, s reve- 
lációszerű végkövetkeztetésekig jutunk 
el: további kérdések lephetnek meg vagy 
léphetnek fel, amelyek azonban misztika 
nélkül már nemigen oldhatók fel, miszti
kum nélkül nemigen válaszolhatók meg. 
De hát misztikummal viszont szintén 
nem kaphatunk kielégítően diszkurzív fe
leleteket, hiszen annak előfeltétele és lé
nyege éppen nem a racionális válaszadás 
szükséglete. A végsőnek remélt válaszok

így nyilván nem lehetnek az ember kezé
ben (de talán még a végső kérdések sem). 
Értelemmel nem ragadhatok meg, érte
lem nélkül ellenben nem tekinthetők ke
resett válaszoknak

Többször is esik arról szó a monográ
fiában, hogy Székely drámaírása, dra
maturgiája milyen közeli rokonságban 
áll a Németh László-i példázatos-morali- 
záló, hitvitázó-esszéizáló és klasszicizá- 
ló gondolati vagy eszmedráma típusával. 
De hangsúlyos lehetne az is, ahogyan Szé
kely János szintén, amint Németh Lász
ló, az erkölcsnek az ösztöni gyökereit 
keresi, a morális ösztön fogalmát igyek
szik megalapozni, vagyis szinte nemcsak 
antropologizálja az etikát és a kultúrát, 
mint Németh, hanem már radikálisan 
-  mondhatni -  biologizálja is azt. Lénye
gében mindketten azon a nyomvonalon 
haladva (noha Némethnél még erőtelje
sebb az erkölcsi magatartásra ösztökélő 
antropologikum háttérmélységeinek az 
összeköttetése a transzcendens, rejtett is
teni akarattal), voltaképpen azt gondolva 
tovább és tovább, ami a huszadik századi 
filozófiában olyannyira eklatáns formá
ban Max Scheler materiális értéketikájá
ban bontakozott ki. Vagyis az az elképze
lés, hogy az embertermészet immanens 
lét- és fajfenntartó ösztöniségét nem ma
radéktalanul telíti az egyszerű szelekci
ós lét- és fajfenntartási vágy és automa
tizmus, hanem, közéjük tartozván, az 
ezekkel ellentétes minőség, az etikai kul
túra is levezethető, eredeztethető ember
tani-élettani gyökerekből, az ösztöniség 
immanenciájából -  az istennélküliség vi
lágállapotával számot vetve is. Mármost 
hogy valaki egyet tud-e mindezzel érteni, 
az más kérdés, a lenyűgözően impozáns 
gondolati rendszer önmagában is külön
leges esztétikai (esztétikumában is érvé
nyes) teljesítmény. Mindenesetre olyan 
tág horizontok érintkeznek Székely Já
nos eszmevilágában, amelyek alapos fel
derítését valamikor még ki lehetne tűzni 
feladatul. Egy korszakokon átívelő, nagy 
gondolkodástörténeti folyamat lendül itt 
tovább, az, amely mondjuk a szerves ter
mészet törvényeit a társadalommozgáséi
val azonosító Herbert Spencertől a létküz
delem, az életharc és életérdek elrejtett 
elsődlegességét a szimbolikus nyelvi ki
fejezésszférákban, ideológiai struktúrák
ban kimutató Pierre Bourdieu-n át a még 
a matematikai képletek objektívnek ál
cázott igazságérvényét is a mögöttes ér
dekcsoportok önlegitimizációs hadműve
leteiből származtató Paul Feyerabendig 
tart. S amely karakteres filozófiatör
téneti vonulatba (amelyet valamifaj
ta lényegkereső immanentizmusként, 
szubsztancializmusként is definiálhat
nánk) például nagy, megmutató hatású 
esszéivel az organikus életverseny min- 
denekelőttiségét, de az életverseny okoz
ta embertelenségek kompenzációjának (a 
mindenkori alulmaradok, a gyengébbek 
intézményes védelmének, az életverseny
eredmény igazságosabbá tételének) a vi
tális érvényesítését is szorgalmazó Szabó 
Dezső is beletartozik. (Egészen pontosan 
vág egybe mindezzel, amikor Székely így 
fogalmaz: „minden gondolati rendszer ha-

folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról 
talmi érdekek kiszolgálója, és minden ide
ológiában csak hatalmi érdeket lássál 
-  nincs is több érvénye”.) Mert az önállí
tó, önaffirmációs nyelv mint stratégikus 
képzó'dmény nem feltétlenül önmagát, ha
nem az őt generáló mögöttes szándékokat 
szolgálja, s ezek megítéléséhez nem elég
séges fogódzó maga a nyelvi jelentés. „Mi
re való az emberi beszéd? / Arra-e, hogy 
leírja, megidézze / S mintegy kimondja a 
való világot, / Vagy sokkal inkább arra, 
hogy egy másik, / Hamis világot teremt
sen szavakból?” -  hangzik az emésztő kér
dés a drámahős Petroniusnak, a helytart
hatatlansággal birkózó, a „halasztódó” 
hatalommal kísérletező helytartónak a 
szájából (Caligula helytartója).

Az elleplezett leleplezendő felszínre 
hozásának, megvilágításának, analízi
sének konok eltökéltsége, egyfajta illú- 
ziótlan fenomenológiai redukcionizmus 
kegyetlen következetessége és koherenci
ája, a finalitás és végső értelem nélküli 
kauzalitás: „Hiába érvek és viták, / Egy 
bizonyos van: a világ / Nem előre halad, 
/ Hanem hátulról épül!” (A folyó) folyto
nos nyomatékosítása szabja meg Székely 
János egész életművének hangvételét, 
hanghordozását. (Igaz, hogy ez az élet
mű „a magyarázó elv, a jelentéskeresés 
és a jelentésadás jegyében értelmezhe
tő”.) Joggal jelzi Elek Tibor ezt a jellegze
tességét, amikor azt kérdezi, hogy vajon 
„a sokműfajúságnak és a műfajok kevere
désének mi a magyarázata, hogy Székely 
János valóban más műnemekbe, műfajok
ba is el-eltévedő lírikus volt-e alapvetően 
(ahogy a kortársak többsége vélte), vagy 
inkább egy olyan filozofikus hajlamú al
kotó, aki, egész életében, felismert igaz
ságai kimondásához kereste az adekvát 
irodalmi formákat?” (Hozzátoldva, hogy 
„életműve a bizonyíték arra, hogy nem rit
kán a különböző műnemekben, műfajok
ban ugyanazon vagy nagyon rokon mon
danivalót, filozófiai gondolatot próbált 
meg előadni. Amellett, hogy a XX. szá
zad irodalmában világtendencia a műfa
ji határok felbomlása, elmosódása, átjár
hatóvá válása, talán ez is a magyarázata 
a »nem tiszta« formáknak, a műnem-keve- 
redéseknek”) A filozófiában pedig nem 
kerülhető meg a lezárhatatlan apóriák, 
paradoxonok sora, s a lehetséges belső lo
gikai ellentmondások közül szintén fino
man emel ki Elek Tibor egyet, amikor rá
mutat: „őt az érdekli, milyen a világ, ha 
kivonjuk belőle az embert. Csakhogy mi 
dolgunk nekünk, embereknek azzal a vi
lággal, amelynek mi nem vagyunk része
sei, mit ér a világ nélkülünk, lehet-e ér
telme a világnak számunkra az ember 
nélkül, arról nem is szólva, hogy elgon
dolható-e az ember által az, milyen len
ne a világ nélküle, amikor azáltal, hogy 
gondolkodik, máris része a világnak?” És 
ezt tovább is fűzhetnénk azzal, hogy hi
szen a gondolat nélküli világ, a gondolat
nélküliség elképzelése maga is gondolat, 
azaz nem léphet ki önnön ismeretelméle
ti korlátái közül. De egyidejűleg még az 
embernélküliségre vonatkozó premissza 
(mármint hogy annak a megragadása 
csak az érdekes) is megkérdőjelezhető, 
hiszen végeredményben az író szüntele

nül az emberi lét égető és megszenvedett 
társadalomtani problematikájára próbált 
természettudományos elveket és magya
rázatokat alkalmazni, az önreflexív meg
értés gyötrelmein enyhítendő, s a tudat 
önhittségéből fakadó illúziók, tévutak el
kerülését segítendő. (Elek Tibor megfogal
mazásában: „a »valódi világ«-ot bár ő is 
értelem nélküliként írja le, ő maga még
sem mond le a világ racionális értelme
zési lehetőségéről” ) S a további kérdés 
mentén, hogy a hatalmi érdekek felfedé
sét célzó gondolat szintén érdekből szü
letik, vagy független-e, vagy egyáltalán 
honnan származtatható, a kulturális-mo
rális „ellen-érdekhez” jutunk, ami, mint 
láttuk, szintén létérdek, azaz itt is kikere
kedik, lezárul egy gondolati rendszer (jól
lehet éppen hatalmi aspiráció nélkül, ha
talomellenes, protestáló célzattal).

Abonyolult gondolati szerkezetek szaka
datlan működésének vizsgálata is híven 
demonstrálhatja tehát a Székely-művek 
komplexitását, s ezért is kevesellhetjük 
némiképp például a drámák gondolati 
és akcionális fordulatainak, szövevényes
ségének a kibontását, az erőteljesebb ki
domborítását. Szívesen olvasnánk még 
a morál és a hatalom összeegyeztethetet- 
lenségét bizonyító felismerések szakaszai
ról, a hitvesztés, a reménytelenség, a kilá- 
tástalanság eluralkodásának fázisairól, 
stációiról s a „lehetetlen” mégis „megkísé- 
relhetőségének” további összefüggéseiről 
(vö. Berszán István: Caligula ellenfele, in: 
uő: Útkereső, Kolozsvár, 2001. 155-157.), 
főképpen a Caligula helytartójában és a 
Vak Béla királyban az érdekobjektiváló 
hatalmi mechanizmusokról, a rászedé- 
sek, becsapások vagy önigazolások, ön
felmentések gondolati, nyelvi leleménye
iről, illetve a hatalmi mechanizmusból 
való kilépés, a hatalomról való lemondás 
végsőkig kétségbeesett gesztusának is a 
képtelenségéről, esélytelenségéről a még 
erőszakosabb hatalmaskodásnak utat 
engedő belátás fényében, ez utóbbiban a 
tisztánlátó vakság és az érzékszervi vilá
gosság világtalanságának szembesülése
iről, a magyar sorskatasztrófa jellemzői
ről a testvérháborúság, a belső diktatúra 
és az ellenséges (bár látszatbarát) idegen 
hatalmakhoz való igazodás tragikus-gro- 
teszk viszonylataival összefüggésben -  és 
így tovább (valóban a Mórokban összesí
tett gondolathalmazokig). Vagy az olyan 
részint enigmatikus, részint megrázóan 
és gyönyörűen katartikussá tisztított, 
enthimémaszerű, pszeudo-szillogisztikus 
szentenciák jelentésdimenzióiról, mint 
amilyenek a Caligula helytartója zárá
saként elhangzó -  a logikátlanságot pa
radox metafizikai logikával szintetizáló 
-  mondatok: „Mert voltaképpen csakis 
ott van szükség / Mentségre, ahol nincs 
mentség”. (Azzal az ellentmondással az 
ilyenekben, hogy a szükséglet képzete 
a mentségről már éppen azt feltételezi, 
amit a végső kijelentés mint hiányzót ta
gad.) -  S még egy kiragadott -  és bölcsele
ti rétegeiben szintén további boncolgatást 
kívánó -  példa a rengeteg közül. Caligula 
helytartója, Petronius, miután rádöbben 
tehetetlenségére, hogy sem a császárá
nak való feltétlen engedelmességet, sem 
a vele való szembeszegülést és lázadást,

de a népirtást sem választhatja („két há
ború” közül az egyiket sem), sőt a pozíci
ójáról való lemondást sem, mert akkor el
szabadítja a gátlástalan erőszakot -  így 
fakad ki: „Hát akkor mégis, mit tegyek? 
(...) Fele-hatalom, fele-szolgaság. / Min
denoldali, teljes gyűlölet. / Ti gyűlöltök, 
mert bevinném a szobrot, / Caligula, mert 
nem viszem be, és / Végül már én is gyű
lölöm magam, / Amiért itt sopánkodom, 
ahelyett...” S amikor erre megkérdik tő
le, hogy: „Ahelyett, hogy... Mi helyett?” 
-  még szörnyűbb, még megdöbbentőbb 
a felismerés, a ráébredés: „Nem tudom.” 
Azaz kiderül valami egészen lényegi, ál
talános egzisztenciális törvényszerűsége 
a mindenkori szorongató kelepcehelyzet
nek (a mindenképpen rossz választást de
termináló, a kierkegaard-i „vagy-vagy” 
felsejlő alapképletét is igazoló csapda-szi
tuációnak), egyszersmind az univerzális 
emberi léttapasztalásnak: hogy minden 
döntés illúzió és hiú bizalom a racionális 
megoldáslehetőségben. Mert a halogatás, 
a tépelődés maga a meghaladhatatlanul 
adott létállapot; nem helyettesít semmit. 
Nem ahelyett van, amit tenni kellene, de 
nem teszünk -  mivelhogy az is éppolyan 
értelmetlen, s nem vezet sehova, mint 
amiről (vagyis a döntésképtelen semmit
tevésről) azt hisszük, hogy helyette mást 
kellene tennünk.

Mértékadó ellenben, amikor a monográ- 
fus például a Székely-líra jelentőségét és 
a klasszikus modern hagyományban be
töltött szerepét sem felül, de alul sem be
csüli, vagy amikor némiképpen igazságot 
szolgáltat a „túlságosan”, netán „anakro
nisztikusán” „hagyományos”, vagy éppen
séggel „drámaiatlan” Székely-drámák 
számára is. „Többször fölteszi például a 
kérdést, hogy amennyiben elfogadjuk azt 
az állítást, amelyet az író tett nyilatkoza
taiban, miszerint darabjai könyv-, illet
ve tézisdrámák, akkor mi a titka annak, 
hogy néhányuk (köztük a talán legkevés
bé színpadszerű Protestánsok) sikert ara
tott?” (Demény Péter i. m. 196.) így ír: 
„Székely drámaírói pályája pontosan a 
fent említett egyetemes érvényű tenden
ciák és a drámaforma átalakulásával 
számoló világirodalmi törekvések össze
függésrendjében értelmezhető, művei, kü
lönösen pályája első korszakában, éppúgy 
kísérletek a modern életérzésnek a drá
mai formában való korszerű kifejezésére, 
mint a kortárs világirodalmi drámák.” 
(Nem tagadva mindamellett egyik-má
sikban a kimódoltság hatáscsökkentő té
nyezőit sem.) Mert például problémasűrű
sége, konfliktus-sokrétűsége a Vak Béla 
királyt is egészen kiemelkedővé avathat
ja, én magasabbra értékelném ezt a mű
vet, de ő is utal például a drámaiság krité
riumainak bizonytalanságaira, a modern 
korban bekövetkező viharos átalakulása
ira, a konfliktusoknak, a dilemmatikus 
helyzetfeszültségeknek a személyiségbe 
vagy a cselekvésképtelenségbe való húzó
dásának dramatikus következményeire, 
a monoszituációk K. Jakab Antal által is 
analizált előtérbe lépésére. Az antik, pla
tóm dialógusoktól az abszurd drámáig, a 
pszicho-drámától a monodrámáig (és így 
tovább) zajló folyamatokban az irodalmi

» » » » » »
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és a filozófiai szövegformálás elválasztha- 
tatlanságai, a lírai és epikai, sőt esszésze
rű elemek összeolvadásai: nemcsak a me
rev poétikai határokat oldják fel mind, 
hanem a legtágabb régi-új (mitikus, me
tafizikai, misztériumszerű, létfilozófiai 
stb.) szemléleti távlatokat vetítik elénk. 
Székely János nem horizontszűkító', ha
nem -tágító kísérleteit is indokoltan viszo
nyítja Elek Tibor Kafka, Camus, Orwell, 
Dürrenmatt és mások világirodalmi min
táihoz, még a rokoníthatóság feltételeit is 
szabatosan meghatározva (amikor példá
ul a kínálkozó abszurd párhuzamokkal 
kapcsolatban óvatosságra int). Legjobb 
drámáiban Székely János úgy teremt gon
dolati modelleket, az értelem viliódzó ha
tártalanságára és logikai játékaira úgy 
irányítja a figyelmet, hogy közben szerep
lők, cselekvésformák, akciólehetőségek 
sokaságával meg is testesíti azokat. Az 
„anti-hősök” eszményítő klasszicizálás 
nélkül, a vívódás megvilágított bensősé- 
gében is életes, eleven erkölcsi példákká 
növekedhetnek -  mert e műveket (Elek 
Tibor megfogalmazása szerint) az „érték
elméleti nihilizmus helyett mégis az ér
tékállítás morálja jellemzi”. -  Szintén ele
gánsan méri fel Elek Tibor az ugyancsak 
kínálkozó lehetőséget A nyugati hadtest 
elbeszéléseinek az egzisztencializmussal 
való összevetésére, miközben igen fino
man disztingválva jelzi, hogy a válasz
tás alapdilemmája itt nem a szabadság
gal, hanem éppenséggel a rabsággal, a 
gyilkos kényszerhelyzetekkel van össze
függésben. Mindazonáltal szerintem a 
Pálinkásban a szubjektív létélmény kín
zó közölhetetlenségének, a biológiai ke
retek közötti szorongattatásnak, az indi
viduum kommunikációképtelenségének 
egy fokkal talán erősebbek az egzisztenci
alizmushoz fűződő szálai.

Mindenesetre az immár mégiscsak ele
vennek érzékelhető Székely János-íiloló- 
gia és annak nyilvánossága egy alapmun
kának nevezhető kötettel bővült. -  S csak 
egy apróság végezetül: nyilvánvalóan a tel
jes Székely János-bibliográfia számonkéré
se nélkül (elismerve egyébként a szakiroda- 
lom hasznosításának is a mintaszerűségét 
és lelkiismeretességét), mégis hiányolha
tunk néhány tételt a jegyzetanyagból vagy 
a felhasznált szakirodalom jegyzékéből. 
Ilyenek Ablonczy László (A helytarthatat
lanság drámája, in: uő: Megélt színház, 
Bp., 1998), Tarján Tamás (Székely János: 
Hugenották; ill. Hugenották helyett -  Pro
testánsok, in: uő: Százszorszínház, Bp., 
1983; Székely János: Vak Béla király, in: 
uő: Szentivánéji Vízkereszt, Bp., 1988; A 
bevégző, in: uő: Nagy László tekintete, Bp., 
1994), Eisemann György (Székely János: A 
valódi világ, Műhely, 1996/3.), Balázs Im
re József (Mítosz, esszé, regény, in: uő: A 
nonsalansz esélye, Kolozsvár, 2001), vagy 
a más vonatkozásban emlegetett Gáli Er
nő (Hit és felelősség csapdáiban -  Székely 
János drámáinak erkölcsi világa, in: uő: A 
felelősség új határai, Bp., 1999) és Jakabffy 
Tamás (Az álmodott teremtő, in: uő: Határ- 
átlépés, Marosvásárhely, 1993) írásai.

(Kalligram Könyvkiadó, Pozsony,
2001)

SIMONFY JÓZSEF 
vadrucák
hideg vasra 
ereszkedik az éj 
a kutyák sem a 
legszerencsésebbek 
senki se járja már 
a kerteket

hegymászószegeket 
innen nézve 
közeinek tűnik minden 
kéznyújtásnyira a hold 
csillagplafonba 
verem fejemet 
ha elfogynak halottaim 
szegként
magamat verem be

ahogy
bánatom
hosszújáratai
az éjszakában
a hajnali
csúcsforgalomban
egymásnak
ütközünk

állok az emlék 
elnyühetetlen 
függönye előtt 
miután lekapcsoltuk 
a villanyt
annyira húzzuk szét 
mint amikor kileskelődünk 
az utcára

kezükben tartva 
földi iránytűjüket 
vadrucák húzódnak 
az éjszakában 
és eltévedt emberek 
akiktől félek 
mert veszedelmesek 
mert kiismerhetetlenek 
mert betegek
emberi szóra vágynak csupán 
emberként beszélni nehéz 
emberként hallgatni nehéz 
ha egyedül vagy az ingaóra 
hangosan kapkod levegőért 
a szomszédok rám ordítanak 
-  meddig veri még a szőnyeget

húzódj közelebb mondanám 
de vadrucák az éjszakában 
a legyengültek behullanak 
az ablakon mintha az 
űrbe az űrbe hullanának

hova ki
a tanár rámszólt 
fiacskám ha nagyon 
unod a tananyagot 
hagyd el az osztályt

és én szaladtam 
végig az utcán 
a patak mentén 
a parkon a kerten át

de ha most 
rámszólna isten 
látom unod 
az életed menj ki

csak habognék 
de uram 
ki de hova 
hova ki

szeg
életvonalamon
kapaszkodom
fölfelé
egyre meredekebb 
ötven felé
halottaimat használom 
erősítőnek mint

tegnapi senkik
hogy fölértékelődtek 
a tegnapi senkik 
agyamra tenyereinek 
szóhoz sem jutok 
semmi se jut eszembe

filmvásznon mutatják 
amiért élni érdemes 
aggmenházak szentjei 
árvaházak angyalkái 
szavatok ki hallja meg

döbbenetünk hogy 
oszlassuk szét -  arcunkba 
ne a lelkűnkbe köpjetek 
kifekszünk az ég alá 
magunkra csavarjuk az eget

színültig
az egész 
világot 
isten se 
tartja észben

az írás 
hol elbűvöl 
hol rémületbe 
kerget

ha színültig 
megtelek 
mint motorba 
az olajszíntet 
magammal 
töltöm fel 
a nappalt 
az éjszakát

evolúció
rettenetes világ 
se vége se közepe 
ki fújta fel ennyire 
egyedül az isten 
se bírta 
megteremtette 
az embereket 
én se bírom 
gilisztákkal játszom 
lótetűvel 
ezt is unva 
belemerülök 
az evolúcióba 
sorsom drasztikusan 
megszakad 
s mint egy szakadék 
túlsó oldalán 
állok mint angyal 
már nem ember

nem vagyok
jó
se kertnek 
se házhelynek 
úgy ébredek 
ahogy nagy 
esőzések után 
egymásra 
csúsznak 
a földek

viszketek
egyre
jobban
viszketek

nem a bőröm 
nem is a 
bőr alatt

kikaparom 
a csontokat 
a velőben összepréselt 
énem 
nem kap 
lélegzetet

angyal húz el
múltam hamisított 
jövőm kockái 
össze nem illeszthetők 
amit hallok jobb 
ha nem hallod 
amit látok jobb 
ha nem látod 
amit érzek jobb 
ha nem érzed 
bezárt ajtó állok 
magam előtt 
tolvaj újra s újra 
odalopakodom 
nem felejtettem 
nyitva fölöttem 
angyal húz el vészesen 
s a világot rámhúzza 
mint vizet a vécében
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Milimetrik és kilometrik
0. Kezdetben volt a semmi és azóta 

se történt semmi különös. Ott biztosan 
nem, ahol nem akarták, hogy a semmi
ből valami, bármi is legyen, valami elér
hető, közérthető, esetleg lemérhető. Vala
mi olyasmi, mint A Nagy Kilometrik, ami 
egyszerre van fent és lent, kint és bent, 
öt évszázaddal előbb, és öt évszazaddal 
később, miközben folyamatosan ott van 
annál a bizonyos 0 kilométerkőnél, amely
től elindult.

1. A Nagy Kilometrik út, amelyen a fel
fedező, a kalandor, a tettvágyó olvasó, és 
a megírt tettek embere (a hős) egyaránt 
elindulhat -  de nem árt tudni, hogy járat
lan csapásokon, elefeledett ösvényeken 
kell végigmenni annak, aki a célhoz való
ban közelebb akar kerülni.

Itt találkozik majd a XII. század 
legnagyobbjával, az Archipoetával, Jack 
komával, Villonnal és a többiekkel. No 
meg velünk. Akik a koldusok országújá
ról indultunk és mellesleg az irodalom fe
lé vettük utunkat. Az ész helyett a szívet 
választva. S ha valaki megnézi a cipónk 
talpát, azon tisztán olvasható, hogy: „az 
is bolond”.

2. Aki erre az útra lép, az kénytelen ki
mondani, mit is gondol, szókimondó lesz, 
pont olyan szókimondó, mint a hajdani 
és jelenlegi „latrok”, „csavargók”, „teker

gők”, mindazok, akik csatlakoztak a Te
kergők Rendjéhez, akik Golias püspök 
híveivé szegődtek, akiknek nem a tör
vényhozó, hanem a belső törvény paran
csol, amelyről Shakespeare is megmond
ta: Napkelte az, és napja Gólia!

3. Aki erre az útra lép az kénytelen ész
revenni, hogy nem a hivatalos irodalom 
az egyetlen létező irodalom, akad látni
való máshol is nem csupán az irodalmi 
múzeumok és emlékházak termeiben. 
Ez az az irodalom, amelyet annak idején 
megpróbáltak minden áron eltüntetni, 
de sikertelenül. A goliárd irodalom csak 
háttérbe szorult, de nem tűnt el. Könyvtá
rak mélyén húzódott meg, mint az 1803- 
ban megtalált Carmina burana kódex, 
vagy kocsmákban, diákok, és egyéb válo
gatott vagányok között, akik ha éppen le
fele csúsztak is -  mindig pontosan felel
tek arra a kérdésre, hogy „mi van?” és 
„mi nincs?”

4. De kik is a goliárdok? Azok a gá
lád garabonciások, golánok, gajdolók, 
akik az elmúlt ezer évben hol itt, hol 
ott bukkantak fel? A XI. elején jelentkez
nek, és Villont szokás az utolsó jelentős 
goliárdnak tekinteni. De a történet nem 
a költő és börtöntöltelék „bukott angyal
lal” végződik, hiszen kocsmák, egyete
misták, kocsmárosok és rablók mindig

is lesznek, nem beszélve a kurvákról, 
stricikről, bankárokról és egyébb nemes 
állatfajokról.

5. Ha a goliárdmegmaradás törvé
nyét akarnánk megfogalamazni, azt is 
mondhatnánk: a goliárd nem vész el, ha
nem átalakul ( — de csak a neve). Mert 
nincs jelentős különbség az Archipoeta 
asztalszomszédja és ama nagyenyedi di
ák között, aki (Köllő Károly feljegyzése 
szerint) 1903-ban a Carmina burana ma
gyarra fordított dalait énekelte. 1903-tól 
már csak egy ugrás 1970-ig, amikor a 
Kóbor poéta vallomása című könyv meg
jelent (Köllő Károly szerkesztésében), 
s csak egy ugrás a kilencvenes évek el
ső feléig, amikor két Ferenc is foglalko
zott a kérdéssel. Bréda Ferenc a Nyelvelő 
nyílvesszőben említi Góliát, Kovács And
rás Ferenc pediglen Confessio Goliae cím
mel ír esszét a goliárdokról, vágánsokról, 
akik most is közöttünk járnak.

6. A Nagy Kilometrik lényege, hogy a 
szív milimetrikjétől indul és felparázsló 
könyvek és néhány ütközet után -  meg 
sem áll az irodalom kilometrikjéig, ahogy 
az rendes goliárd úton állókhoz, és úton 
járókhoz illik. Az első kilométerkő az 
Ordögfing nevet viseli, s aki nem is sejti, 
mi az, megtudja majd A Nagy Kilometrik 
következő számaiból.

KARÁCSONYI ZSOLT

ARCHIPOETA
Gyónás
Aestuans intrensecus ira vehementi 
1

Háborogva legbelül 
düh és csupa szégyen, 
a szívemhez így beszél 
nagy keserűségem: 
könnyű anyag, szaporán 
kell lebegnem, égnem, 
vagyok, mint a falevél, 
hányódom a szélben.

én, bolond, olyan vagyok, 
mint a víz, mely átvág 
partjain, és százfelé 
hömpölygeti árját.

3

Sodródom is, ahogy a 
csónak, evezőtlen, 
mint madár, mely úttalan 
száll a levegó'ben, 
pattan rólam zár, bilincs, 
pattan éneló'ttem, 
egyre jobban süllyedek 
a betyárfertőben.

2
Mert bár régi, jó tanács 
és tisztes sajátság, 
hogy a bölcs sziklán-hegyen 
építi a házát,

4
Nehéz dolog énnekem 
a komoly agy és szív, 
de ízlik mind, amit a 
tréfa méze készít;
Venus szava szent parancs,

csábít, emel, épít,
Venusé, ki nem szeret 
soha gyáva férfit.

5

Az ifjúság útja a 
széles út a földön; 
csak úgy ragad rám a bűn 
erényem nem őrzöm; 
üdvöm helyett én biz a 
gyönyörrel törődöm: 
lelki halott, féltem és 
ápolom a bőröm.

6

Érsek atyám, kegyes úr, 
szíved megbocsásson: 
jó halállal halok így, 
kínját vígan állom:

» » » » » »
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a szép nőt, bár megsebez, 
mindenütt kívánom, 
s ha test nem, hát gondolat 
segít vele hálnom.

Győzni a természeten 
majdnem lehetetlen; 
lányt ha látok, tiszta hogy 
maradjon a lelkem ?
Ifjú vagyok, a kemény 
törvényt fáj követnem, 
mikor forr a könnyű vér 
gyönyörvágya bennem

8

Tűzre téve ki hiszi, 
hogy épp ő nem ég meg? 
Páviában szűzi hogy 
maradjon a lélek ?
Mint vadász, jár Venus ott, 
s ő int a legénynek, 
édes arca rabul ejt, 
szemei igéznek.

Vinnék ma Hippolytust 
a víg Páviába, 
nem lenne Hippolytus 
holnapra az árva:
Venus ágya felé tér 
minden út iránya; 
sok a bástya ott, de nincs 
egy se Szűzi Bástya.

10

Másodszor a kártya is 
nagy pont bűneimben.
De mikor az asztalon 
ott hagyom az ingem, 
fázó testem vad dühök 
tüze fűti ingyen: 
versem akkor remekel 
legjobban a rímben.
11

Harmadiknak említem 
a korcsmát; ezerszám 
dallal rá a glóriát 
akkor is csak zengd, szám, 
ha angyali kórus ül 
a mestergerendán 
és fölöttem sírja, hogy: 
„Requiem aeternam.”

12

Én korcsmába akarok 
meghalni, s komiszság 
lenne, hogy búcsúupám 
számról leszakítsák; 
vígabb lesz az angyali 
dal is ott és tisztább, 
hogy: „Fogadd be, kegyes ég, 
ezt a jó borisszát!”
13
Gyúl a lélek mécse, csak 
bor töltse, hevítse, 
nektár kell, hogy a szivet 
egekig röpítse, 
édesebb énnekem a 
korcsma-kripta kincse,

mint amit vízzel kever 
az érseki pince.
14

Menekül a nép elől 
némelyik poéta, 
sutba ül, nem kell neki 
hejehuja, séta:
könyv s gond nyűvi s a magány 
egyéb tartozéka, 
de amit az agya szül 
mégiscsak pocsék a’!

15
Nőre nem néz, éhezik 
közülük sok, unja, 
s félve nézi, hogy zsibong 
a piac s az utca; 
hallhatatlan művekért 
vájkálnak magukba: 
öli őket szorgalom, 
megöli a munka.
16
Ki-ki tudja, hogy neki 
mi jó, szívszerinti: 
én például nem bírok, 
ha böjtölök, írni; 
lefőz minden siheder, 
mikor nincs mit inni; 
éhkopp és szomj gyász nekem, 
mégpediglen síri.
17
Ki-ki tudja, hogy neki 
mi lesz és mi volt jó: 
ösztökélni ihletem 
nekem csak a bor jó, 
ámde adja aranyát 
a csapiár s a hordó: 
a legjobbtól lesz csak a 
költő szíve forró.

18
Amilyen bort ihatok, 
olyan lesz a versem, 
s nem telik ki semmi jó 
tőlem, míg nem ettem.
Böjti nap nem száll a szó, 
csak kényszeredetten: 
ha iszom, Ovidius 
elmarad mögöttem.

Qsqvargé
19
Bizony horkol ihletem, 
vagy nagyokat ásít, 
míg hasam föl nem dagad 
szinte torkig, állig; 
de ha emeletemen 
Bacchus úr tanyázik, 
Phoebus is jön, s kezdi méz
ajkának csodáit.

20

Gyónásom a bűneim, 
íme, sorra vette, 
szolgáid is ezeket 
vetik a szememre; 
maga ellen vádat így 
nem emelne egy se, 
bár mulatni, úgy hiszem, 
mindnek volna kedve.

21

Jelenlétében kegyes 
érsek nagyuramnak, 
ki nagyuramnak, 
ítél és igazgat, 
vesse rám kövét, szegény 
költőre, de az csak, 
ki tisztának érzi a 
lelkét és igaznak.

22

Magam ellen, ami csak 
volt, elmondtam, íme, 
és kihánytam a gonosz 
mérget, mely telíte. 
Borzaszt régi életem, 
s új út vonz, új ige: 
ember arcba lát csupán, 
Jupiter a szívbe.

23
Bűneimet gyűlölöm, 
vágyom az erényre, 
töltse be új lelkem új 
szellem égi fénye.
Tiszta tejre vágyik az 
újszülöttek ínye: 
szívem többé ne legyen 
hiúság edénye.

24

Könyörgök, Köln nagyura, 
ne add ki az útam! 
Irgalmazz famulusod 
szívének az Úrban; 
ne vesszen a vezeklő 
bűnben, nyomorultan: 
parancsaid követem 
híven -  ámen, úgy van.

25
Hódolok neked, kímélj, 
és ne haragudj rám; 
kímél nyájat a vadak 
ura is, oroszlán.
S ti, föld fejedelmei, 
felém mosolyogván, 
védjetek, mert súlyos az 
én mostani órám!

SZABÓ LŐRINC ford ítása
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KOVÁCS FERENCZ

A kéccer olyan erős és fontos
Amikor egy világvégi kisváros 

legkibaszott közepén éled le az éle- 
tecskéd parányi részét, igen sokszor, 
am int az m ár eddigelé bebizonyoso
dott, hajlamos vagy arra , hogy meg
feledkezz a világ létező többi részé
ről. S minden fasza addig, amíg apu, 
aki m árpedig a te életedet nem fogja 
elbaszni m int a sajátját, el nem h a tá 
rozza, hogy belőled egyetemista lesz, 
s vagy üdvégy vagy valam i nagyon ko
moly, egy jó doki vagy valam i pénzes, 
há’ te se vagy hülyébb m int a Pap Jós
ka fia, s az sikerült az inform atiká
ra, s te is acc egyszer a jogira, s aztán  
majd megláttyuk. Na picinyem ez az 
a pont, aholtól a baj be van állva, me’ 
igaz ugyan, hogy te világlátott ember 
vagy, s m it neked Kolozsvár, mikor te 
m ár voltál németbe’ is, olaszba is, s 
igazi sm enárokkal nyomattad (mivel 
kínodba’ és jódolgodba’ nem tudtál 
mit kezdeni magaddal), s azok veréb
nek ta rto ttak , és sose vitted messzebb 
m int boltitolvaj, s azzal se sokra men
tél, m ert kétheti m unkád eredményét 
egyszerűen elvette egy szaros egyen
ruhás forgalm ista a parkba’ 
egy pádon, s bevittek s haza
basztak  bilincsbe, de ez nem 
vicc, me’ itt itt  kell ülni 4 évet 
lagalább. Na, Gicule, itt bevet
ted a nagy mákos bárányfejet, 
me’ ez messze van, s mire tá tá  
felküldi a fiúkat, ha  baj van, 
neked m á’ van egy nap intenzí- 
ved me’ itt a fasz se tuggya ki 
vagy, s még az se kíváncsi, és a 
kicsi bem utatkozás nem jáccik 
me’ itt  nem ism erik tá tá t, arról 
nem is beszélve, arról nem is 
beszélve, hogy a fiúk se jönnek 
me’ nem hülyék, s annyi pénz 
nincs is.

Ez a feladat. S a megoldás?
Egy-két haverrel, aki feljött, 
m ár régen itt volt, két-három hóna
pig já r  klubról klubra, s vágja a morei 
képet, miközben meg van győződve, 
hogy hejdenagyon titokzatos s egé
szen em elkedett a hangulata, m ert 
a Diesel előtt is csak egy-két akko
ra  BMW van, m int amilyet neki cso
magoltak otthonról. Ezalatt az idő 
a la tt m ár lefigyelik, s ta lán , am it 
ő nagy sikerélménynek könyvel el, 
megbasz’ egy, max két kikopott k u r
vát, aki vagy akik m ár így a nagyon 
elején elég szépen lehúzzák, s m áris 
kell eggyet hazudni haza a gürcölő 
tá tának . S jaj istenem, szegény-sze-

Kovács Ferencz: 1975-ben született 
Kolozsváron. A BBTE elsó'éves teatro- 
lógia szakos hallgatója.

véletlenül megmenti kis bará tunkat 
egy hülye barom kezei közül (akit az
tán  rendesen kifizet, m er’ az így kor
rek t haverok között), s elkezdi kerülni 
em berünket, miközben további beszer
vezettek, akik között ak ár régi ottho
ni barátok is akadnak, ak ik  pénzzel 
tartoznak  s így ledolgozzák a kam a
tot, mondogatják neki ezerrel, hogy 
nagylelkű megmentője milyen gazdag 
s rendes s befolyásos, s egyéb, a meg
nyugvást okozó kedves jelző.

így ju t be a faló a várba, ahonnan 
aztán  az első buli alkalm ával elvisz
nek mindent, ami pénzt ér, s így ju t 
bará tunk  oda, hogy hosszas fejtöré
sek u tán , ha  a nagy ötlet megszüle
te tt, kívülről berúgja a saját ajtaját, 
s kihívja a rendőrséget. Otthon az
tán  apuka a jegyzőkönyv elolvasásá
tól inspirált félórás ízes székely szent
ségelés -  amilyet m anapság m ásutt 
m ár sehol se hall az ember fia -  u tán  
még meg is sajnálja a fájdalomtól szin
te szertem art, s a világ gonoszságától 
teljesen ledöbbent gyermeket, s m in
denből vesz egy sokkal jobbat, s a te 
lefont is kicseréli, s ad egy kis extra 
zseppénzt a meglévő húsz m iiiára, 
m egm utatván ezzel a világnak, hogy 
van ám több is, ahonnan amazok jöt

tek, s hogy egyszem gyerme
kinek a k arrirerjit nem lehet 
csak úgy ni, cakkumpúder 
kettétörni egy síma betörés
sel. Ja, s teszen még vasajtót 
is, és term opánt, s még a köz
pontit is megígéri. A gyerek 
meg lassú, alapos munkával, 
biztos léptekkel halad a teljes 
megbukás fel, miközben las
san szétissza az amúgy sem 
fényes agyát. S így veszi kez
detét bő háromnegyede újgaz
dag gyermekeink egyetemi 
karrierjének. Ami ezután kö
vetkezik, bátran  helytállna 
bárm elyik brazil szappanope
ra  forgatókönyve helyett, m ert 

elképzelhetetlenül leleményes a szé
kely s a m agyar es. S ha az a sok kocs
m ai, kávéházi meg diszkóbeli budi 
beszélni tu d n a  -  lévén ez az egyedü
li csendes hely - ,  ahonnan  válaszol
ni lehet apuka aggódó mobiltelefon
ja ira , alighanem  felüzennének haza, 
hogy: „Ej, ember, ember, szereletess 
m ár egy kibaszott fixtelefont, m i
előtt kom plett lyukat h azudnak  a 
gyomrodba!”, m ert úgy hiszem, még 
a Sanex csempének is több szíve 
van, m int az összes apját nyúzó nyo
m orultnak.

S mindez azért, m ert akad a sok 
fatolvaj közt becsületes ember is, 
aki megdolgozott forma a pénziér’, s 
ejszen nem érdemli meg, hogy bekajál
ja  azt a sokszáz han tát, am it a gyer
meke hazaüzen.

gény többtíz frissenm eggazdagodott 
székely apuka, anyuka elkezdi ön
m aga kemény m unkával telelegelt 
emlőit (m ert olyan kemény s csuda 
nem zet a székely, hogy ha fenyőfát 
es legel akkor is pénzt szarik) k é t
ségbeesetten rángatn i, m ert a gye
rek bajba van, s ki hinné, hogy az 
a sok vihardöntötte fenyőfa, am it az 
a sok szerencsés ember annyiszor 
m egtalált az erdőn, képes összezsu
gorodni aprócska elektronikus jellé 
s kicsi piros sapkáját hom lokára tol
va, izzadva szaporán felgyalogol az 
onlájn kábelen Kolozs városába, s ot
ta n  egy, a nép ajkán postásnéniként 
em elegetett csúf, randa  boszorcs egy 
böhöm nagy v arázsla tta l pénzzé a la 
kítja, mellyel ifjú titán  stud iáto runk  
az egykori szabad király i város nagy
asszonyai helyére idejött sok mocsok 
rühes moldvai meg egyéb kurvának  
m egm utatja, hogy m ulat egy m agyar 
ú r  ha székely.

S de esmént csak jaj, m ert ez az el
ső a tizenhaccázmillió hantából, ha
zugságból és árulásból, am it apuanyu

otthon beszív, példáulhogy: „basszék 
meg a suliukat, me’ csak a nagy rek
lám, s itt derül ki, hogy egy csomó 
könyvet nem adnak hanem  meg kell 
vegyük, de nem gond m er’ pl. Bélá
nak  van, s használjuk eggyütt”. S 
m it mond erre táti, aki teljesen oda
van hatódva? „Neem megy az úgy, fi
am, az nem tanulás, vedd csak meg 
szépen, küldök fel pénzt.” S hoppá, a 
rányi m ásnap végre beszívhat rendes 
fűből, s nem rágja szarrá  a gyomrát a 
diazepám, na de amíg ott lóg a gyerek 
nyakán, a baba térképez, s ha  elmegy, 
m ert elmegy, m ert a pénz sem ta r t  
míg a világ, visz magával egy hasznos 
tippet, ami megér még egy spanglit, 
ha  a megfelelő, hákáját igen egysze
rűen  a nem megveréssel kifejező if
júnak  mondja el, mely ifjú m ásnap

A »«a* KlLOMETRlkC
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KIRÁLY FARKAS
ro d r ig e z i pálma dekkó ba lla d á ja

KIRÁLY ZOLTÁN
A v e r s í r á s  k e z d e te i .  
N e o szo n e tt.

Francois-nak, a neobárdnak
és akkor meggyilkoltuk az utolsó szonettet, 
a rondákat kiheréltük mind. 
száműztük a balladákat, 
savat öntöttünk az elégiákra, 
sugallatunkra a trocheusok 
hadat üzentek a krétikusoknak és 
bacchiusoknak az anapesztusoknak 
a spondeusoknak és a daktilusoknak. 
a győzedelmes trocheusokat keresztre feszítettük, 
kútba dobtuk az ódákat és az ölelkezőrímeket, 

kivágtuk a metaforák nyelveit, 
felgyújtottuk a glosszákat.

Kolozsvár, Claudiopolis, Napváros, Nap-oka 
2004. november 27.

Király Zoltán: 1977-ben született Kolozsváron. 
Verseskötetei: Szombat, szobámban képzelődöm (2000), 
Avantgarde keserves (2002), Lejárhatás (2004).

KARÁCSONYI ZSOLT 
A C o n q y is ta d o r  n ig h t-c lu b

volt egyszer egy fickó 
nem tegnap nem máma 
rodrigezi pálma dekkó 
róla szól a fáma

*

közel volt az alkony 
hóna alatt karton 
rodrigezi pálma dekkó 
sétálgat a parton

megbotlik egy kőbe 
megindul előre 
mire annyit szólna bikkmakk 
befejel a földbe

hol vagyok hol vagyok 
a fejem de sajog 
belevertem jól a földbe 
de már ébren vagyok

gyorsan elindulok 
nem vagyok én tulok 
megiszom egy kupicával 
rögtön meggyógyulok

rodrigezi pálma 
ne menj a kocsmába 
tengerészek isznak benne 
mindnek van bicskája

pálinkát (nem szörpöt) 
bizony sokszor töltött 
rodrigezi pálma dekkót 
megszállta az ördög

rodrigezi pálma 
hagyjad a p ’csába 
menjél innen ne maradjál 
ebbe’ a kocsmába’

kocsmapadló megreng 
bikacsök is megleng 
pálma dekkó ajtó előtt 
törött lábbal fetreng

rodrigezi pálma 
mit tettél te marha 
ahogy ígyen szomorkodott 
két csendőr járt arra

fel is segítették 
szegényt közre vették

közel a vármegyeháza 
útjuk arra vették

zsandárok zsandárok 
hogyha ti tudnátok 
nem éritek meg a reggelt 
el is rohannátok

vérzik a két csendőr 
pálma dekkó eldől 
elszaladnak a zsiványok 
vajon mi lesz ebből

rodrigezi dekkó 
elkelne egy mankó 
utolérnek a zsandárok 
lassú ez a tempó

kocsmába mért mentél 
tengerészt mért vertél 
csendőröket kik ápoltak 
meg ugyan mért öltél

vágják a gerendát 
gyalulják a deckát 
rodrigezi pálma dekkó 
áll már a bitófád

két keze megkötve 
soha nem képzelte 
szorul már a kenderkötél 
elröpült a lelke

*

ébredj ember ébredj 
aszittem már véged 
rodrigezi pálma dekkó 
ugyan mi lelt téged

nem vagyunk mi böjtön 
ne aludj a földön 
ezt a kicsi pálinkámat 
neked most kitöltőm

sötét van már este 
senki nem kereste 
de legalább a fejével 
egyben van a teste

a föld kemény párna 
szörnyű volt az álma 
aznap este pálma dekkó 
nem ment a kocsmába

Mielőtt még a bolygó 
lassan továbbforog 
a törzshelyükhöz érnek 
a konkvisztádorok.

A pálinka helyett 
tíz éves inka-tej, 
felvillan a szemekben 
az ősi lándzsafej.

Ok tudják, hogy a helyzet 
nagyonis egyszerű: 
bérgyilkos az öröklét, 
és zsebmetsző a nő.

Azt is régóta értik, 
hogy reggel öt felé

nem alszik még az ördög, 
s következő a tény:

mikor a végső váltás 
a hajnalokhoz ér 
önmaga ellen fordul 
a lányreményregény -

tinédzser kanca arcán 
ősöreg falloszok vonulnak 
át és aztán
már semmi sem mozog.

S csak reggel hétkor indul 
négy részeg andalúz, 
két tüdő összesípol, 
a többi balra húz.

Király Farkas: 1971-ben született Kolozsváron. 
A Napút szerkesztője. Jelenleg Budapesten él. 
Verseskötetei: Higanymadár (2001), Hosszú árnyékok 
földje (2004).

A Nagy Kilometrik grafikai arcu latáért 
külön köszönet Egri István képzőművésznek.

GOLIA TÁVIRATAI
01 AMI VAN STOP VAN STOP AM 

NINCS STOP NINCS STOP

002 A MI VILÁGUNK NAGYON KICSI ÉS 
NAGYON NAGY STOP

0003 HA ADSZ STOP KAPSZ STOP

00004 HA KAPSZ STOP ADSZ STOP

000005 KÉRJ STOP

0000006 ADJ STOP

00000007 NINCS ÉN

000000008 CSAK MI VAGYUNK STOP

0000000009 ÉN VAGYUNK MI STOP

10 MI CSINÁJJUNK MI IS

~ M tó-tó A»««« KlLOMETRlK
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MUSZKA SÁNDOR
Súgta fülembe
Hogyan cselekedte meg velem a rányi 
Aki engemet a karjaiban tartott 
Egy más ember fiával is 
Ki azt mondta róla fájin

Gondoltam biztos összejött 
Pornófilmesekkel

Mondtam ó'néki öttel is 
Láttam én már egyet 
Bordélyházi matracon 
Táncolni a reppet

Elmesélek most egy szép és vad csodát 
Hogyan adta az ég énnékem Verát 
S hozzá fordulván hogyan szánt meg engem 
Hogy kezem magamra rá ne tegyem

Azt mondta ő is lenne ily 
Táncosnő meg minden 
S úgy hallotta pesten így 
Ellakhatna ingyen

Meg kell hogy basznám 
Szájba az anyját
Kért hát kabátot kölcsön egy sálat
Baseballütőnek
Ott volt a székláb

Aztán egy kuffert lopott a térről 
Ahova néha táblázni eljárt 
Tudta rohadt gyors 
Kellesz majd lenni 
Könnyebb hát abba 
Pakolni át

Egy füstös lebujbán találtam őrá 
Hol néhány barátom rumos sört ivott 
0  meg a pultnál kellette testét 
Én meg döntöttem s a dekrétumot....

Aztán másnap útra kelt 
Stoppal ment a drága 
Azt üzente visszajön 
Ha lesz pénzem lakásra

Vigyük magunkkal hozzám s ha jó nő 
Megtartjuk egy-két napra talán 
Landolt is rögtön egy százas zsebemből 
Bádoggal borított asztalán

Azóta látod egymagám 
Ülök itt a téren 
S apró pénzed (de jó az mind) 
Az ő nevében kérem.

Szépségét később ginnel tiszteltük 
Fülembe súgta csak engem kíván 
De azért jöhet még néhány barátom 
Egy két pirossal ha megtoldanám

S tőle ha úgy van mehetnénk máris 
Pénzem hiába itt költenem kár 
Ismer egy taxist jó nagy verdával 
Elférünk benne öten akár.

Landolt is rögtön a százas zsebemből 
Jobb úgy ha van még egy két barát 
Súgta fülembe engem kíván csak 
Bádoggal borított asztalán.

Biztatva egyre
Elmesélek hát egy szép történetet 
Egy nőről ki csak engem szeretett 
S a rendőrök bár többször vallatták 
Nem fedte fel létem ki voltát

Testét vásárra énértem vitte
Szálló s szobáról szobára járt
Meg lesz a pénz is majd egyszer s remélte
Elutazhatunk s ő csak erre várt

Én meg a pénzre vigyáztam s őrá 
Bérelt szobánkban rejtettem el 
Abba hagyod majd biztattam egyre 
Olykor csak bőgött bár nem vertem el

Aztán egy éjen meglépett tőlem 
S  többé nem is jött nem hívott várt 
így történhetett hogy dolgozni kezdtem 
S  rá hogy a bíró négy évre elzárt.

Szerelmem balladája
Ültünk az őszi fák alatt 
Nem volt pénz borra sörre 
Szerelmem arról faggatott 
Hány fasz fér egy nőbe

Ősz volt
Ősz volt s a parkot 
Hol laktam, meszelték 
Ezért feléd vitt újra utam

Gondoltam mégis 
Megszánsz ha kérem 
Talán beengedsz 
Hagyom magam...

Nagyon szeretlek 
Ültem a lépcsőn 
Még egy éj -et csak 
A kedvemért még

De te konok te 
Rendőrt hivattál 
Pedig hol laktam 
Meszeltek épp.

Bármit
Hölgyem helyettem 
Verset ha írna 
Meghívnám magát 
Sörre egy rumra

S míg én teng-lengek 
Netán berúgna 
Hánytatnám magát 
S vonva karomba

Vinném az ágyig 
S míg én ruháit 
Mondhatna bármit 
Szépen le mind

Tépem magáról 
írhatná versem 
Próbálva rímet 
Újra s megint.

Nem tudtam miért kérdi ezt 
Ily csillogó szemekkel

Muszka Sándor: 1980-ban szü
letett Kézdivásárhelyen. A BBTE 
harmadéves szociológia-antropológia 
szakos hallgatója. Az Echinox magyar 
oldalainak szerkesztője.

Visszavált
Az asszony a pénzért sírt és a házat
Naponta többször rendezte át
Kurva de jól főz
Mondta s a postást
Leste a pénzzel
A tömbház körül járt
Meg kell hogy üssem nézte nap mint nap

- t ó  t ó - t ó  t ó - t ó  t ó - t ó  t ó - t ó  t ó - t ó  t ó - t ó  t ó - t ó

Meg kell hogy üssem nézte nap mint nap
Meg kell hogy basznám
Szájba az anyját
Ivott egy felest még azon a reggel
Baseballütőnek
Ott volt a székláb

Megbújt s a lépcső -  házból az égőt
Helyette régen kiverte más
Számolt tízig majd
Vissza s elölről
Tudta ilyenkor
Bár reszket a láb

Megáll ki férfi az kurva élet
S  a maszkot behúzva arcába várt
Ütött s röptében
Rántva le róla
A pince lejárón
Pakolta át

Jobb lesz gondolta meglépni innen 
Bedob egy felest míg bezár a bár 
Nap- nap után így 
Bírja ki férfi 
S innen vonattal 
Megy majd tovább

Korábban ért hát leült egy padra 
A sarki büfében a vonatra várt 
Lehúz egy felest 
Bírja ki férfi 
S jegyet ha úgy van 
A pénztár visszavált.

A - . *  KilometriK
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BÍRÓ BÉLA

Madách és az „egyezményes harmónia”
(befejező rész)

A harm ónia a teljes Univerzumot 
áthatja, a harm ónia „világtörvény, él
tetője a spheráknak éppúgy, m int pa
rányi lényeknek. Kulcsa ez a világ- 
egyetemnek, melynek uralm a a latt 
áll a porszem úgy m int a fenséges 
napország. Ez teszi lényét a test és a 
lélek minden gyönyörének: ez központ
ja  minden szebb és nagyszerűbb esz
méknek: ennek törvénye legfensőbb, 
melyből foly ki, mind fenn, mind a latt 
minden törvény. Ez fenntartja  u ra l
m át minden szabály és norm a mellett 
és fölött. Ez törvényadója minden m a
gasságnak és mélységnek: 
ennek trónját tiszteli külö
nösen minden élet, és ha 
tőle eltér, a ha lálnak  esik 
m artalékul. M egfoghatat
lan lelke ez a világnak, 
irányadója minden aláren
delt erőnek. Ez állítá  meg 
a szellemi és testi világ fej
leménye rendét és ennek 
pálcája a la tt áll minden 
lény, minden élet, minden 
törvény. Ami amaz alól el
vonja magát, az m int tör
vénysérv, más egyéb, m int 
rú t, valótlan és jogtalan 
nem lehet. [...] A világban 
létező, sőt tündöklő h a r
mónia elvitázhatatlan: lé
tezik ez az égi seregek
ben, melyek egytől-egyig 
gömb alakúak, az egyete
mes súlyerőnek alávetvék 
és körforgásúak, mennél 
fogva úgy tekinthetők, 
m int egy isteni művész
nek egy percet sem késő 
vagy siető óraművei [...
] Létezik az em lített h a r
mónia a földünkön élő 
életműves testekben, me
lyek bár ezerféle változa
tosságban a gépi és m ér
tan i törvényeknél jóval 
följebb álló physiológiai 
törvényeknek hódolnak, és egy csodá
landó plastica által, főleg az emberek 
oly elragadó szépségre fejlenek, mely 
bámulatos. Létezik a harm ónia az em
beri észben, mely az észjárás változa
tossága dacára eleitől fogva egy volt 
és örök, az észtani törvények soha 
sem változván, az axiómák rendület
lenül állván, és csak az alkalm azások 
színében különbözvén, m iknek létezé
sét semmi sophismus és paralogismus 
lerontani nem képes. Létezik harm ó
nia az erkölcsi világban, minek tan ú 
ja  az erkölcsi törvény, mely a szívekbe 
íra to tt [...] Mindezeket egybefoglal

tiszta  kifolyásai, különben ezek csak 
parancsok, ideiglenes rendeletek és 
még alaptörvényeik is botor forradal
m ak által m egrendíthetők, sőt eltöröl- 
hetők.

M inket, szabad lényeket, a főlény 
jósága kivett ugyan lelkünket illető
leg a gépi törvények alól, és ellene já r 
hatunk  szenvedélyeink ostromában 
az erkölcsi fensőbb törvénynek, az er
kölcsi finomabb kényszernek, de míg 
baromiságig nem süllyedünk, él ben
nünk a lelkiösméret, él az öntudat, 
él az illedelem, él az erkölcsi szemé
rem, mely törvényt, Hiedelmet sérte
ni tilt, erkölcstelenséget elkövetni, a 

belszépet, az erényt, a va
lót m egrontani irtódzik: 
[...] de jaj annak, aki le
sorozni elég botor, s ok
talan: m ert utoléri őt, 
előbb utóbb, ha nem itt, 
a más világon a magas 
Nemesis, a m ár em lített 
M inerva vindex, akinek 
uralm át, ha  ki e szűk 
földi létre szorítaná, az 
k im utatná, hogy nem is
meri a főlény törvényho
zásának erejét, az egész 
világot átölelő egyete
mességet, és nem csak 
e föld porszemnyi kicsi
ségére vonatkozót [...], a 
síron tú l helyreállítja az 
az erényes jutalom , bűn 
és büntetés közti egyez
ményt, tiszteletben ta r t 
va itt és am ott bölcs és jó 
törvényeit.

Nem csak művész ő, 
hanem  erkölcsi fölény, 
m iként törvényei és ezek 
fölötti éber őrködése mu
tatják .”14

Hetényi gondolatvi
lágában akárcsak  a 
W ielandéban a test és 
szellem m egbonthatat
lan és harm onikus egy

séget alkot: a legfőbb lény (a „főlény”) 
képviseli a harm ónia harm onians 
elvét, a világ pedig nem más, m int 
a harm ónia harm onisata, ahogyan 
„énünkben is a lélek a rendező rend, a 
test csak rendezett rend.”15

Ezért „mit az ism eret magasztos tá 
ján  az érzelem tan íto tt eleitől fogva, 
s a vallások egybehangzólag jelképez
tek, a jobb lelkekkel sejdítettek, az 
csakugyan éppen nem ábránd -  b á r
m it mondjanak a beteges képzelmű, és 
vagy az egyetemes alanyiságba, vagy 
a durva anyagiságba süllyedt bölcse
lők; m ert az általános harm onizm us 
» > »  folytatás a 14. oldalon

va létezik, cosmicai, physicai, észta
ni, erkölcsi és széptani harm ónia, 
m int eredménye és gyümölcse az ég- 
, a term észet-, ész-, erkölcs- és szép
tan i törvényeknek, m iknek érvényét 
meg nem sem m isíthetik a tőlük gya
kori eltérések; m ert nincs szabály k i
vétel nélkül.

Kérdjük m árm ost, hol vették m a
gokat ezen törvények? Tán a vak
sors, a fátum, a kényszer művei? E rre 
m ár följebb feleltünk; és míg eszünk 
sarktörvényeit meg nem tagadjuk, 
m indig kell állani annak, hogy oko
zat és mívelet okot s mívelőt sem
mi tévelmélet meggyöngítni és m int

K ant akará, csupán a tapasztalás alá 
eső dolgokra szorítani, nem képes; áll 
ez rendületlenül örökké minden ép, s 
józan eszű emberlény fejében.

A törvény tehát -  mely rendet, h a r
móniát, szépséget, külsőt úgy m int 
belsőt eredményez; -  törvényhozót 
föltételez, és minőt? Olyat, ki teljha
talom m al uralkodjék az á lta la  terem 
te tt és rendezett világon, a porszem
től fogva a napországokig, a féregtől 
az arkangyalig: annál inkább, mivel 
az ő törvényei egyetemesek. Örök
lők, egyedül bölcsek és jók, nem úgy 
m int az emberekéi, m ik csak akkor 
érdemlenek törvény nevet, ha  amazok
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folytatás a 13. oldalról
képes ezen elmeborút szétoszlatni, 
s a kétkedőket itt jobb meggyőződés
re segélleni. És ezt azért: m ert csak
ugyan az érzelemmel egy szövetség
ben működő észt illeti a trón, nem a 
külérzékeket, nem az ideálra felemel
kedni nem bíró értelm et, nem a len
ge képzelődést, mely vagy ábrándos 
m etaphysicat gyárt, vagy a felsőbb is
m eretek alapját, s erejét botorul gyön
gíteni törekszik.” Végül félreérthe
tetlenül leszögezi: „E tökéletlennek 
látszó világban létezik tökély is, mi
nek alapja a főtökélyben vagy isten
ben gyökerezhetik egyedül [...] Igaz 
metaphysica tehát a philosophiából 
ki nem küszöbölhető, sem le nem so
rozható; m ert a vallásos érzelmeket 
ez m agasítja ismeretekké, a sejtelmet 
ez szilárdítja boldog eseményekké.”16 
A végkövetkeztetés: „a harmonizmus 
leend a philosophia aranykora.”

Nemcsak a Tragédia első színe, az 
Angyalok k ara  adja szinte m ár szó 
szerint ennek a harm óniatannak a 
pontos és tömör összefoglalását, de az 
utolsó szín, az „érzelemmel egy szövet
ségben működő észt” felmutató befeje
zés is az egyezményes filozófia alapel
veit visszhangozza.

Hetényi naiv, prédikátori hevületű 
bölcselkedését a harm ónia fogalmá
nak  m ásik elkötelezettje, Szontágh 
Gusztáv Propyleumok a m agyar 
Philosophiahoz tek in tettel hazánk vi
szonyaira,17 A m agyar egyezményes 
filozófia ügye, rendszere, módszere 
és eredményei,18 illetve A m agyar 
Parthenon alapjai19 című műveiben 
próbálja szaktudományos értelemben 
is filozófiává fejleszteni.

A dualizm us az ő rendszerének is 
alappillére, hiszen az „a philosopháló 
ész minden álláspontjain újra meg 
újra kerül elő, az elméleti és gyakor
lati, a tárgylagos (m aterialista -  B. 
B.) és alanyi (idealista -  B. B.) rend
szereknél” egyaránt. „Eszünknek sa
já tja  az egység törvénye, s mivel en
nek tárgyilagos igazságán nem lehet 
kételkednünk, minden filozofáló ön
kényt (azaz önként -  B. B.) hajlan
dó előre feltenni, hogy minden m agá
ban egy összhangzó egység, az ember 
szintúgy, m int a világ; minél fogva 
a philosophálás minden álláspontja
in monisticai, em bert s világot egy 
elvből m agyarázó rendszereket ta lá 
lunk, s ezeknek annyiban igazok van, 
amennyiben tárgyilagos tekintetben 
kételkednünk nem lehet, hogy ember 
és világ belső lényökben egy, m agá
ban összhangzó egész. De szellemünk 
a dolgok lényébe nem hat, minden 
philosophálásunk ezért lényegesen 
alanyi term észetű, érzékeink észreve- 
vésén, öntudatunk adatain  alapuló, 
ezen álláspontokból pedig kiindulván, 
az anyagi és szellemi tünemények, s
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ennél fogva belső okaik különbsége ta 
gadhatatlan , s így a dualismus h a tá r
pontjain tú l nem nyomulhatunk.

Tapasztalás eszerint t. i. minden,
ami létezik és történik; ellenkező 
erők viszonthatásai által létesül: von
zó és távoztató erők m unkálkodnak a 
physical természetben, az emberben 
érzékiség és ész, sőt még gondolkodá
sunk is csak a tétel és ellentétel mű
ködései á ltal lehetséges, ezek elemei 
minden ítéletünknek. Azonban ellen
té tek  egym ást nem sem m isítik meg, 
hanem  inkább m unkásságra élesztik, 
határozzák, s egyensúlyba hozatván 
harm óniás egységre ju tnak . A moniz- 
mus összetéveszti tehát az egységet 
az egyféleséggel és azonossággal; a 
mi helytelenség! M ert emberben és vi
lágban a különféleség egységre van ol
vasztva.’̂ 0

Szontágh az -  á lta la  n a tu ra liz 
m usként em legetett -  em pirizm ust 
és a -  panteizm usként em legetett 
-  racionalizm ust egyaránt eluta
sítja: „A naturalism us az érzékek 
philosophiája, segíttetve van az é rte 
lemtől, vele az ész össze nem békíthe- 
tő; m ert a végest csak a végtelen ál
ta l képes megérteni; a pantheism us 
az ész s érzemény tanítm ánya, de ve
le ellenkezik az érzékek tanúsága, 
mely a véges és feltételes tagadásá
nak  ellene mond. M indkét elv m int 
lá ttu k  egyoldalú, s önmegsemmisítés
re vezet. A theism us ellenben érzé
kekre és észre tám aszkodván, egyfor
m án ismeri a világ és isten valóságát, 
de úgy, hogy a véges- és feltételesnek 
oka az általánosba helyeztessék, a vi
lágé az istenbe. így a theism us össze
egyezve minden tehetségeinkkel, gya
korlati követeléseinket, s az erkölcs és 
vallás szükségeit is kielégíti. Hogy el
vét a pantheism ustól helyesen meg
különböztethessük, az istent nem az 
állomány, hanem  inkább az ok fogal
ma a la tt kell gondolnunk, tehát nem 
m int a világ lényét, hanem  m int okát. 
A deismustól pedig a theism us abban 
té r el, hogy isten eszméjét a világtól 
elkülönözve nem képzeli. Az isten a 
theism us szerint nem csak hajdani te 
remtője a világnak, hanem  szüntelen 
fenntartója is, minden, ami van és tör
ténik, hatalm a által áll fenn és tö rté 
nik; m ert feltételes, léte okát m agá
ban egy percig sem bírhatja.

S ím, itt a pont, hol e dualisticai 
rendszerben is eszünknek monizmus- 
hoz odahajlása látható. A theismus az 
istent és világot egyformán valónak 
ismeri el ugyan, de az isten a felsőbb, 
határozó, uralkodó eszme, melynek a 
világ alá van rendelve.’21

A teizm usnak ebben az értelm ezé
sében ismét csak nem nehéz ráism er
nünk Madách koncepciójára, annak  
ellenére is, hogy az Űr Adám kérdé
seire nem ad közvetlen választ, azaz

hogy hiányzik a vallási értelemben 
vett „kinyilatkoztatás”.22 Az istenhit
nek ezt a -  M adáchra jellemző -  vál
tozatát B arta  (és korábban Waldapfel 
is) „deizmus”-nak nevezi, mivel iste
nét — első lá tásra  — Madách is „a világ
tól elkülönözve” képzeli, akárcsak Spi
noza. Valójában azonban Madách Ura 
jóval közelebb áll Szontágh, semmint 
Spinoza istenéhez:

„Karod erős -  szíved emelkedett: 
Végetlen a tér mely munkára hív,
S  ha jól ügyelsz, egy szózat zeng

feléd
Szünetlenül, mely visszaint s emel, 
Csak azt kövesd. S  ha tettdús életed 
Zajában elmúl ez égi szó,
E gyönge nő  tisztább lelkülete,
A z  érdek mocskától távolabb, 
Meghallja azt, és szíverén keresztül 
Költészetté fog és dallá szűrődni.
E  két eszközzel álland oldaladnál, 
Balsors s szerencse közt m ind

egyaránt,
Vigasztaló, mosolygó géniusz.
Az Úr „szünetlen” szózata, illetve 

ennek Éva általi közvetítettsége bi
zony olyan beavatkozás a világ dolga
iba, melynek ráadásul világos funkci
ója is van: az, hogy — Lucifer (szintén 
csupán közvetve, az emberi törekvé
sek által érvényesített) szándékai el
lenében -  igenis fenn tartsa  a világot. 
Madách istenhite tehát valójában a 
„teizmus” és nem „deizmus” sajátos 
változata. Ezt a változatot, am int azt 
a bevezetőben em lített dolgozataink
ban feltételeznünk kellett, Madách a 
gnosztikus felfogás irányában mozdít
ja  el, amennyiben az U rat egyszerre 
korlátoltnak és korlátozottnak is áb
rázolja. A korlátoltság (a mesterembe
ri attitűd) főként az első színben, a lu- 
ciferi elvek terem tésbe ik ta tásának  
kényszere főként az utolsóban nyilat
kozik meg.

A kárcsak Hetényi, Szontágh is úgy 
véli, hogy „egyes tehetségekre (képes
ségekre -  B. B.), vagy azok egyolda
lú összetételeikre helyes philosophiai 
rendszert alapítani nem lehet, s ez 
egyedül összes tehetségeink m unkás
ságából aszerint következik, ha  m in
den tehetségünk, egy részről saját 
körében, öntörvényeivel összegezőleg 
m unkás, másról pedig többi tehet
ségeink m unkásságával összeegye
zik. S harm óniás egységet képez.”23 
„Elméleti, mind gyakorlati tek in te t
ben ham isak tehát a monisticai rend
szerek, igaziak ellenben -  akárm ely 
körben, s szempontból tekintve — a 
dualisticaiak, ha  t. i. kettős term észe
tünkből összeegyezőleg, törvényesen 
vannak  szárm aztatva.’24

Az embernek „elméletileg és gya
korlatilag eredeti törvényeivel és 
czéljaival összeegyezésben kell m a
radnia. [...] De ezen összeegyezésnek 
minden oldalúnak kell lenni, elméleti
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és gyakorlati, érzéki és erkölcsi tek in
tetben, m ert az em ber egy összhang
zó egész, s m áskép gondolkodólag, 
érzelmileg, s ak arv a  önm agávali 
nyugalm at és békét nem érhetne el, 
mi a valódi bölcs lelkületének bélye
ge.”25

Az ember nem m aga alkotja önnön 
term észetét. Emberi term észetünk el
lentmondásossága csak látszólag csa
pás, valójában a harm ónia egyik for
rása: „Azt nem tehetjük, ha fejünkre 
is állunk, hogy az igazság bennünk 
rosszallást gerjesszen, a tévelygés he
lyeslést, a szép visszatetszést vagy ép
pen undort, a rú t tetszést, az erköl
csi rossz tiszteletet, a jó megvetést, a 
szép képzelete irtózást, a fájdalomé kí
vánást, az istentelenség imá- 
dást, az isteni tó'leirtózást.
Ezt, m int látni, egyáltalán 
nem tehetjük; m ert nem mi 
terem tettük  m agunkat, te 
h á t nem is mi alapítottuk 
meg term észetünk törvénye
it és czéljait, hanem  az, aki 
a mennyet és földet teremté.
Ez oknál fogva nem is tő
lünk (önkényünktől) függ, 
helyeseljük vagy rosszaljuk- 
e, mi term észetünk alaptör
vényeivel egyezik vagy el
lenkezik; ezt akarjuk, nem 
akarjuk, tennünk kell.”26

Az emberi term észet ra 
cionális és irracionális olda
lainak egységbe foglalása, 
melyet az Alom és filozófia 
című tanulm ányom ban27 
megfogalmazott hipoté
zis szerint a Tragédiában 
Adám luciferi és Éva isteni 
fogantatású álm ának a né
ző tudatában  való egym ásra 
já tsza tása  képvisel, szerve
sen következne az „egyezmé

ták . Teljességgel valószínűtlen, hogy 
ezeknek a kérdéseknek m agyar nyel
vű továbbgondolását ne követte vol
na nyomon. Teljesen függetlenül attól, 
hogy Hetényi és Szontágh gondolatai 
az alapművek tanulm ányozása révén, 
vagy csupán a korszellem közvetítésé
vel ju to ttak  el hozzá.

Azt, hogy Madách az „egyezmé
nyes” filozófiát ne ism erte volna, az 
is valószínűtlenné teszi, hogy a Ma
dách gyerekek nevelője, éppen a T ra
gédia m egírásának időszakában, egy 
szakfilozófus, Borsodi Miklós,31 aki 
később a Lőcsei Főgimnázium történe
lem- és filozófiatanára lesz, s a főgim
názium  Értesítőjében egy kiváló, gon
dolati frissességét és szakszerűségét

nyes” filozófia módszeréből.
A rra azonban, hogy Ma

dách az „egyezményes” filo
zófiát ism erte volna, közvetlen bizo
nyítékom nincs. Mégis bizonyosra 
vehető. Egyrészt azért, m ert Madác- 
hot a filozófiai kérdések nemcsak 
egész életén át foglalkoztatták, de 
szakfilozófusi képzettséggel is ren
delkezett. Ráadásul hozzáférhető an
nak  a M etaphysica28 című előadás
nak  a szövege is, melyből Madách 
Verner (később, m agyarosított vál
tozatban, Verney) Józsefnél kitűnő 
eredménnyel29 szigorlatozott. Fenn
m arad tak  a „vizsgatételek” is.30 Ezek 
tanúsága szerint a Tragédia közpon
ti problematikáját alkotó kérdések
ben (Positiones 21-32) Madách szak- 
tudományi szinten járatos, végképp 
sutba vethetjük tehát azokat a -  fi
lozófiai képzetlenségére vonatkozó 
-  feltevéseket, melyek a Madách-ku- 
ta tá s t oly hosszú időn á t meghatároz-

máig őrző (kisebb kötetnyi) tudomá
nyos dolgozatot is közzétett.32 Lehetet
len, hogy beszélgetéseik során a m a
gyar filozófia problémái is szóba ne 
kerültek volna. A nnál is inkább, mi
vel a fenti dolgozat tanúsága szerint 
Borsodi -  ha  annak  visszájáról is -  
osztja az „egyezményes” filozófia kép
viselőinek filozófiatörténeti diagnózi
sát: „Azon rendszerek közt, melyeket 
a kor értelm isége érvényesített, s me
lyek a köztudatba átm entek, nem léte
zett egyetlen egy sem, mely merőben 
ham is és tisz ta  tévedés volt volna. Vi
szonylagos értékén felül mindenik- 
nek volt bizonyos abszolút igazsága 
és értéke is.’̂ 3 Igaz, ő m ár magáévá 
te tte  a m odernitás alapigazságát is, 
m iszerint „... m aga a bölcsészet telje
sen befejezett egésszé soha sem fejlőd
he tik”.34

Az emberi személyiség isteni és ör
dögi oldalainak madáchi „összebékíté- 
se”, melyben a terem tésnek az Úr és 
Lucifer „együttműködése” nélkül („Hi
deg tudásod, dőre tagadásod / lesz az 
élesztő mely forrásba hoz”) a terem tés 
nem ta rth a tó  fenn (azaz a Mindenség 
halott anyaggá silányul), az „egyezmé
nyes” módszer a lkalm azásának egy 
sajátos esete. Az eset sajátosságát az 
adja, hogy Madách személyiségében a 
barokk és a rokokó harmóniaelmélete 
találkozik össze a m odernitás alapten
denciáinak „koraérett” megsejtésével. 
Az, ami a negyvenes-hatvanas évek
ben még csak premodern sejtelem, az 
a m odernitásba mélyen előrepillantó 
Madách szám ára m ár sajgó bizonyos

ság. M adáchnak az egye
temes harm ónia tan á t 
és a „minden Egész eltö
rö tt” m ajdani élményét 
kellett „egyezményébe 
hoznia egymással. Ez 
adja művének nyugtala
nító mélységét és máig 
ható érzelmi-gondolati 
feszültségét.

Az a naivan nagysza
bású kísérlet, melyet az 
egyezményes filozófia h í
vei kezdeményeznek, fi
lozófiai vonatkozásban 
m ár a kezdet kezdetén 
ha lálra  volt ítélve. Nem 
azért, m ert alapvető 
m eglátásaik nem lettek 
volna helyesek, hanem  
azért, m ert az általuk 
felvetett gondolatok kí
vül á lltak  (s lényegében 
máig kívül állnak) m agá
nak  az „egyetemes filozó
fiai gondolkodásának a 
fő áram án. Ahhoz, hogy 
a poszt-posztmodern fi
lozófiai gondolkodás el
juthasson valamiféle 
„egyezmény” gondolatá- 

az összes elképzelhető zsákutcát 
be kellett járn ia.

Egyrészt be kellett bizonyosodnia, 
hogy ellentmondásmentes filozófiai 
rendszer nem építhető fel, hogy mi
nél következetesebb egy rendszer, an 
nál elkerülhetetlenebb, hogy a vég
konklúzióban -  eredeti szándékaival 
gyökeres ellentétben -  az axiómaként 
választott tétel ellentétét legitimálja. 
Azaz, hogy a monizmus végső eredm é
nyében minden esetben valamiféle k i
fejtett vagy kifejtetlen dualizm usban 
csúcsosodjon.35 „A szkepticizmus [...] 
nem szkeptikus -  írja a román filozófus 
Constantin Noica - , legalábbis saját 
szkepszisének vonatkozásában nem 
lehet az. A kriticizm us önm agára néz
ve nem kritikus, hanem  dogmatikus; 
kanti formájában előfeltevésként kell

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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Kass János illusztrációi A z ember tragédiájához
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>>>>> folytatás a 15. oldalról 
elfogadnia »az érzékelés eredendő 
szintetikus egységét«, sőt a m agán
valót is. Á ltalánosságban véve maga 
az idealizmus sem idealista: előbb- 
utóbb kénytelen kinyilatkoztatni az 
eszme vagy az én objektivitását. A re 
alizmus a m aga részéről szinte egyfaj
ta  idealizm ussá alakul, amennyiben 
a realitásról szóló doktrínává válik. 
[...] Egy monász nézőpontjából (m ár
pedig egy monász szám ára csak ez a 
nézőpont létezhet) nem foghatod föl 
m agát a monadológiát sem. Minden fi
lozófiai koncepció szükségszerűen »el
lentmond« önm agának, belesétál a bű
vös körbe.’66 Ezeknek az egym ásnak 
lá tsza tra  ellentmondó, sőt egym ást k i
záró elméleti építményeknek az egysé
gét (am int azt Paul Ricoeur is véli37) 
csupán a művészet -  intuitív egysé
gek m egalkotására sarkalló -  „logi
k á b a  képes áthidalni.

Ennek a felismerésnek eredménye
ként a filozófiai doktrínák ism erte
tése ma m ár nem az ism eretek rend
szerszerű összegzéséből, hanem  az 
alapvető filozófiai kérdések ellentétes 
és egym ást kizáró megoldási kísérle
teinek puszta ismertetéséből áll. Ma
ga a filozófiatörténet is csupán az ún. 
„archimédeszi platform” (azaz a filozó
fiatörténeti narra tívákat valam i mó
don egységesítő narrá to ri pozíció) el
u tasításával lehetséges.38

Pillanatnyilag a szakm a lényegé
ben v ita  nélkül fogadja el azt a hipoté
zist, m iszerint ennek a jelenségnek az 
az oka, hogy a valóság nem rendszer- 
szerű, hogy az emberi megismerés 
nem gyömöszölhető egyetemes, racio
nális, zárt elméletekbe.

Csakhogy ez a hipotézis máig iga
zolatlan és igazolhatatlan.39 A nnak 
a kétségtelen tényállásnak, misze
rin t e p illanatban a filozófia (akár
csak az egyes alaptudományok) leg
kimagaslóbb művei is ellentétes és 
egym ást kizáró elvek egyidejű érvé
nyességének m egállapításában „csú
csosodnak”,40 hogy a valóság ellent
mondásmentes leírására egyetlen 
ism ert elmélet sem képes, ugyanúgy 
lehet oka a valóság egyetemes, racio
nális és zárt le írásának lehetetlensé
ge, m int az, hogy egyelőre nem ism er
jü k  azt az egyetemes, racionális és 
zárt elméletet, mely a valóság ellent
mondásmentes leírását lehetővé ten
né. A jelenlegi helyzet -  félreérthetet
lenül -  mindössze azt bizonyítja, hogy 
a m odernitás á ltal adekvát gyanánt 
elfogadott tudományos módszer egy 
ilyen egyetemes, racionális és zárt 
elmélet k ia lak ítására  alkalm atlan. 
Minden további következtetés puszta 
vélekedésre vezethető vissza. De az is 
megkérdőjelezhetetlen, hogy az embe
ri gondolkodás, m int olyan, végső fo
kon csakis zárt rendszerként képzel
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hető el. Egyébként -  am int azt m ár 
Platón is tud ta  -  a végtelen visszafej
tés (a regressus ad infinitum ) csapdá
jába esnénk, s egyetlen logikus állítás 
sem lenne megfogalmazható.

Ma m ár nem tű n ik  m egalapozat
lannak  egy olyan term észettudo
mányos megközelítés sem, mely a 
m odernitás mennyiségi szemléletű tu 
dományosságát egy minőségi szemlé
letű tudom ányossággal véli kiegészí- 
tendőnek: „... a jelenlegi, mennyiségi 
szemléletű term észettudom ány -  í r 
ja  a term észettudós B rian  Goodman 
-  képessé te tt  bennünket a rra , hogy 
elegendő javat á llítsunk  elő bolygónk 
m inden lakója igényeinek kielégítésé
re, ám ennek ellenére világszerte az 
életminőség rohamos csökkenésével 
ta lá ljuk  szemben m agunkat. A jelen
legi term észettudom ány árnyékában 
azonban m ár észrevehetjük a m inő
ség tudom ányának néhány elemét, 
amely tudom ány v isszaállítaná a mi
nőségi ítéleteknek ugyanazt a rang
já t a tudom ányban is, melyet a h é t
köznapi életünkben elfoglalnak, ahol 
ítéleteink a m inőségtől és a m ennyi
ségtől egyarán t függenek. Ez a lépés 
azzal a felismeréssel já r  majd együtt, 
m iszerint az érzések nem csak a mi 
sajátosságaink, hanem  a term észet 
többi részére éppoly jellemzőek, b á r
milyen is a formájuk. Ez a lehetősé
gek gyökeresen á ta lak u lt rendsze
rével ajándékoz meg bennünket a 
tudományos ism eretek, a technoló
gia, valam int a szervezeti és a politi
kai cselekvés terü letén .’41

De ha az Univerzum tényleg zárt 
(véges), ahogyan a legújabb természet- 
tudományos elméletek vélik,42 s ha 
Goodwin „animizmusa” („vagyis az a 
nézet, amely szerint a világon minden 
valam ilyen értelem ben” él 43) védhe
tő, akkor Hetényi és Szontágh eklek
tikus „egyezménye” korántsem  dilet
tantizm us, inkább korukat messze 
meghaladó világnézeti éleslátás. (Tu
datosan nem használom a filozófiai 
jelzőt, hiszen elméletük abban az é rte 
lemben, am it ma filozófián értünk, va
lóban nem filozófia, s vajon annak  -  a 
lényegét tekintve ugyancsak anim is
ta  -  „egyezményes” filozófiának a né
zőpontjából, mely a valóság leírására 
esetleg mégis a lkalm asnak m utatko
zik, a m ai filozófiák még filozófiának 
lesznek-e tekinthetők?)

Az a cél, melyet Hetényi és 
Szontágh a 19. század derekán tűztek  
ki önm aguk elé, akkortájt pusztán a 
szépirodalom szám ára mutatkozott 
valóban elérhetőnek. Elgondolásai
kat — m aradandó érvénnyel — Madách 
Tragédiája valósíthatja meg.
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FODOR SÁNDOR

OLVASÓNAPLÓ II.
Egy kitűnő
„első kötetről”
Nagy érdeklődéssel olvastam K án

tor Lajos 2004-ben, a budapesti Ba
lassi és a kolozsvári Polis Könyvkiadó 
közös gondozásában megjelent A Ka
pu című könyvét. Műfaja egykönnyen 
meg nem határozható. Legjobb, ha el
fogadjuk a belső címlapon feltüntetett 
megjelölést, amely szerint „családre
gény-vázlat naplókkal, levelekkel h ite 
lesítve”. Ennél azonban (jóval) több is. 
Nemcsak a szerzőről és elődeiről szól 
ez a m unka, irodalomtörténeti jelentő
ségű hazai és határokon tú li kapcsola
tokra is kitér, ezeket is idézi. Egyéb
ként röviden: a könyv első felében a 
Mikes Kelemen (ma Croitorilor) utca 
15. szám a latti otthon megalapozói
ról és építőiről, anyai nagyszüleiről, 
majd a ház első lakóiról, édesapjáról 
és édesanyjáról, végül pedig magáról, 
családjáról és unokáiról is szól, akik 
szám ára im m ár a 100 esztendős ház 
jelenti -  Kolozsvárt. Ahová azonban -  
ta rtok  tőle -  az ötödik nemzedék m ár 
egyáltalán nem té r vissza. De ne hu
hogjunk.

Most pedig elnézést kérek, am iért 
a könyvism ertetést egy személyes k i
térővel kezdem. Amit ugyanis nem 
tudtam : Kántor Lajos ugyanúgy „két
ágú” eredeztetésű, m int jómagam. 
Más szóval, anyai ágon német, apain 
pedig tősgyökeres m agyar szárm azá
sú. Igaz, anyai nagyszülei az enyéim
től eltérően m ár elmagyarosodtak, 
nem vallották m agukat németeknek, 
míg az én drága „Grossvaterem” nem 
is igen tudott m agyarul. Meg aztán  a 
Krompecherektől és Hantzoktól K án
tor Lajos örökölte is a szászok kono
kul célra törő k ita rtásá t, am it csak 
erősített a földműves szárm azású ér
telm iségiként nemzedékalapító K án
tor édesapa kálvinista hagyatéka
is. Az én nem is annyira besztercei 
szász, m int inkább osztrák eredetű, 
kedélyes Ludwig Hagler nagyapám, 
a besztercei szabómester, jobban sze
re te tt szemlélődni, el-elbeszélgetni ez- 
zel-azzal, sem m int varrógépe mellett 
ülni. Nem szaggatta a hám istrángot, 
pedig állítólag jó szabónak ismerték. 
Fodor Sándor nagyapám  mulatós m a
gyar úriem ber (tisztviselő), a tek in té
lyes és ugyancsak m ulatóskedvű Fo
dor Sándor dési állatorvos fia volt. 
Csakhogy nagyapám  korai halálát 
is egy fékeveszett mulatozás okozta 
(amelynek során megevett egy boros
poharat). Tartok tőle, nemcsak K án
tor Lajos örökölte elődei k itartó  céltu

datosságát, de rám  is m aradt valam i 
Ludwig nagyapám  derűs, szemlélődő 
hajlamából és jókedvű, mulatós Fodor 
Sándor nagyapám  -  mondjuk ki -  mi- 
hasznaságából. De hagyjuk az ősöket, 
kivált az enyéimet -  hiszen most nem 
róluk van szó.

Mind az anyai Krompecher és 
H antz (Hantos) ősök, mind pedig az 
első értelm iségi K ántor nemzedék csa
ládalapítója, dr. K ántor Lajos ta n á r 
ú r (az egykori Eötvös-kollégista) sze
repet vállaltak, az édesapa igencsak 
jelentősei, a kolozsvári, az erdélyi m a
gyar művelődési életben. Fizikailag 
(és szellemileg is!) jól megalapozott, 
új házba született bele a könyv szerző
je, K ántor Lajos a Mikes ú t 15. szám 
alatt. Minthogy dr. K ántor Lajos ta 
n á r ú r (aki hadifogsága idején romá
nul is jól m egtanult) az EME (Erdé
lyi Múzeum Egyesület) titkárává lett

a rom ánul nem tudó Kelemen Lajos 
helyett -  a szerző m ár gyermekkorá- 

i ban megismerhette a házukat látoga- 
| tó Kelemen Lajost és Szabó T. Atti- 
' lát, az erdélyi m agyar tudományosság 

más kiválóságai mellett. Csak a „dia
dalm as szocializmus” évei a la tt távo
líto tták  volt el egy időre K ántorékat 
a szülőházból, de még a „fénykorszak
ban” vissza is költözhettek időlegesen 
elorzott otthonukba. így -  am int ez a 
kötet m ásodik részéből k itűn ik  -  a 
m agyar szellemi élet kortárs kiválósá
gainak  is egyik (talán legjelentősebb) 
központjává vált ez a ház az évtize
dek folyamán, Kányádi Sándor Horea 
úti, valam int Szilágyi István M am aia 
(volt Jászai Mari) úti lakása mellett.

K ántor Lajos, m int az első Forrás
nemzedék irodalmi vezéregyénisé
ge (ide tartozott Veress Zoltán, Bá
lint Tibor, Lászlóffy Aladár, Palocsay 
Zsigmond és -  tévedek? -  a zseniális 
Szilágyi Domokos is), sokat foglalko
zott az első, m ásodik stb. Forrás-nem
zedék kiváló fiatal költőivel, íróival, 
ak ik  m indm áig meghatározó egyéni
ségei m aradtak  a hazai m agyar köl
tészetnek, prózának, esszének, szinte 
csak velük, noha a rom ániai -  erdé
lyinek is mondott -  m agyar irodalom 
nem velük kezdődött a második világ
háború súlyos vérvesztesége után , 
am it K ántor Lajos se állít ugyan, csak 
sejteti azzal, hogy Kányádi Sándoron 
kívül tulajdonképpen senkit se enged 
be a második világháború u tán i első 
nemzedék (köztük az „urak”) közül a 
Mikes utca 15. alá ebben a m unkájá
ban, így valam iképpen szóba se kerül 
a könyvben Sütő A ndrás, Bajor An
dor, Majtényi E rik  (az egyik legkivá
lóbb, a 70-es évek vége felé született 
önéletírás, a H ajóharang a Hold utcá
ban szerzője), Szász Jánosról, Székely 
Jánosról és Szilágyi Istvánról nem is 
szólva -  de nem folytatom a „kim arad
ta k ” névsorát. Persze, igaz: A Kapu 
nem irodalomtörténet. De az is. Mert 
főképpen erről tanúskodik a Kapunyi
tás című m ásodik rész, amelyben leve
leket, ism ertetéseket, sőt lektori véle
ményeket olvashatunk, igen érdekes 
és értékes hivatkozásokat, utalásokat 
K ántor Lajos tiszteletre méltón k iter
jedt kapcsolataira az egész „ötágú síp
pal”, a hazai mellett a m agyarországi, 
szomszéd országokbeli és a nyugati 
emigrációban élő írókkal, alkotókkal. 
Mások mellett anyai nagyanyjának 
egykori tanítványával, Cs. Szabó 
Lászlóval is levelezett, noha nem is 
egyedüliként a hazai m agyar irodal
márok közül. H a van ebben a részben 
teljesen fölöslegesen, kissé sznob ízű
én, „intim pistásan” idézett írás, úgy 
ez a Tamási Áron (M arosvásárhelyről 
-  M arosvásárhelyre írt) levele. Ázok 
közé a m agánterm észetű megnyilatko
zások közé tartozik, amelyeknek se a 
szerzőhöz, se családjához, egyáltalán, 
a hazai irodalmi élethez sincs köze. 
Sőt, az idézett levél -  utolsó m ondatát 
tekintve -  a m agyarul mindig csodá
latosan megszólaló Tam ási Áronnak 
nem is épp a legtündöklőbb megfogal
mazása.

Egészében azonban A Kapu m ind
két része igen érdekes, ha  nem is épp 
könnyűnek mondható, nem is „úti” ol
vasmány. M indenképpen irodalomtör
téneti jelentőségű. Valamikor majd 
nélkülözhetetlen kézikönyvévé válik 
a XX. századi erdélyi m agyar irodal
mi élet tanulmányozójának. De ha így 
van, m iért is jeleztem megszólalásom 
elején, hogy A Kapu című könyvet va-
> » »  folytatás a 18. oldalon
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>>>>> folytatás a 17. oldalról 
lójában egy folytatást igénylő „első kö
te tnek” tekintem ?

Nos, ha  K ántor Lajos szellemi 
örökségéről, gazdag irodalom szerve
zői, szerkesztői m unkájáról esik is 
szó a könyvben (ugyan nem tú lzo t
ta n  sok) -  igencsak keveset á ru l el 
m unkásság án ak  egy m ásik, a Mikes 
u tca 15. szám m al csak közvetetten, 
pontosan a K ántor Lajos személye á l
ta l kapcsolatban lévő „műhelyéről”, 
az 1957 jan u árjáb an  újrainduló Ko
runkró l, an n ak  szerkesztőségéről. 
Pedig ennek a folyóiratnak az iro 
dalm i, irodalom kritikai részét szer
kesz te tte  K ántor Lajos a m ásodik 
esztendőtől, 1958 végétől, am elyet 
főszerkesztőként irány ít a rend
szerváltás óta. M árpedig K án to r
n ak  a K orunknál végzett m unkája 
igencsak jelentős. Szász őseitől örö
költ konok irodalomszervezői, k ita r 
tó szerkesztői és irodalom kritikusi 
m unkássága  m ellett, m akacs k ita r 
tá sá n a k  köszönhető például a m ű
vészeti körökben ma m ár rangot je 
lentő KORUNK G aléria is. Amikor 
kezdem ényezte, még m agam  se lá t
tam  sok értelm ét. Nem fogtam  fel, 
mi érte lm e van egy szerkesztőség
ben képzőm űvészeti k iá llításokat 
rendezni, ünnepélyes m egnyitóval, 
m égpedig rendszeresen. No, erről, 
a KORUNK G alériáról esik ugyan 
szó a könyvben, de kevés. És még 
kevesebb m agáról a színvonalasan, 
b á r ném iképp ellentm ondásosan is 
indu lt folyóiratról. Még kevesebb a r 
ról, am it K ántor Lajos se tu d h a to tt, 
és am it én az ő kifejezett b iz ta tásá 
ra  mondok el.

Az 1958-as év elején (az 57-es vé
gén?) engem hívtak volt (váratlanul) 
az irodalm i reszort élére a Korunk
hoz. V áratlanul, hisz akkor m ár egy 
éve a K orunkkal együtt indított Nap
sugárnál dolgoztam Asztalos István 
keze a latt, Bajor Andorral és mások
kal. Nem értettem , m iért hívnak en
gem, az akkor még „fiatal író”-ként 
számon ta r to tt Napsugár-szerkesztőt 
ehhez a kifejezetten elméleti profilú fo
lyóirathoz. Bajor Andornak, aki egyéb
ként nálam  sokkal alkalm asabb lett 
volna erre a tisztségre a Korunknál, 
szintén feltűnt ez: „Mitől lettél olyan 
kapós hirtelenjében, Fodor ú r?” -  kér
dezte csodálkozva, hiszen vele együtt, 
még p á rttag  se voltam! Tóth Sándor 
barátom  azonban (akivel -  sajnos -  
a Méhes György Kossuth-díja feletti 
v itában összement a tejfel) akkortájt 
nevetve oldotta meg a „rejtélyt” -  h i
szen akkor még a Korunk szerkesztő
je volt, csak később távolítta tta  el őt 
onnan a párt: „Pajtás, azért hívnak té 
ged oda, m ert a fejükhöz kaptak, h i
szen Edgáron kívül mindenki zsidó a 
K orunknál!”

No, én az ilyesmit akkortájt se sze
rettem , ma se szeretem. A „filosze- 
m itizm usnál” csak az „antiszemitiz
mustól” idegenkedem jobban. Főként 
azonban: nekem sohasem voltak iro
dalomszervezői álmaim. Egy világ
nézeti jellegű lap, az egy „idvezítő” 
világnézet szellemében -  nem az én 
asztalom volt. Különben is, jól érez
tem  m agam  a Napsugárnál. Köszö
nettel nemet mondtam a megtisztelő 
felkérésre. Ez u tán  kerü lt oda az ak
kor még igencsak fiatal, alig huszon
éves K ántor Lajos. Nemcsak jelentős 
kritikust, de kiváló irodalmi-művésze
ti szervezőt is nyert vele a Korunk. Az 
egyetlent, aki később a békességet ke
resve inkább félrehúzódó, nagyszerű 
főszerkesztő, Gáli Ernő mögül a saj
nos gátlástalan , karrierje  érdekében 
olykor fékevesztett Rácz Győzővel ke
ményen szembeszállt, és aki a rendkí
vül színes, olykor kiszám íthatatlanul 
hajlékony Balogh E dgárral szemben 
is ki tudott ta r ta n i álláspontja mel
lett. Nos erről a Korunkról, amelynek 
további alakulásában K ántor Lajos
nak  meghatározó szerepe volt -  nem
igen szól ez a könyv. Talán hely se lett 
volna rá  ebben az egy kötetben. A Ko
ru n k  történetének (a m ásodik világhá
ború, jelesül az 1957 u tán i K orunkra 
gondolok) egyes, kényesebb részeit, az 
egyébként végig tisztességes, de h a r
cosan k iálln i nem szerető, boldog em
lékezetű Gáli Ernő is elkerülte vissza
emlékezéseiben.

Balogh Edgártól se tud tunk  meg so
kat ilyen irányban, szegénynek m ár 
ideje se volt a rendszerváltás u tán  
im m ár szabadon m indent m egírnia 
-  adott esetben újragondolnia. Egyéb
ként azok közé tartozom, akik az 
egyébként jó szándékú és becsületes 
Balogh Edgár „visszaemlékezéseit” 
im m ár régóta némi kétellyel olvasom. 
Edgár bátyánk ugyanis, noha igen szí
nesen idézte az elm últakat -  olykor 
nem mindig a valósághoz, inkább el
képzeléseihez, olykor vágyálmaihoz 
híven idézte a történteket, emlékezett 
bizonyos történésekre, szereplőkre.

Személy szerint -  valahogy úgy adó
dott -  sohase kerültem  igazán közel 
a Korunkhoz. M itizált múltját, m int 
az egyetlen igaz baloldali folyóira
té t -  ami Dienes László, de kiváltkép
pen Gaál Gábor baloldali elvhűségét 
dicsérte -  eltúlzottnak véltem. A Ko
ru n k  -  hasonló beállítottságú román 
lapokkal, folyóiratokkal szemben -  
azért élhetett meg a királyi Románi
ában a második világháború előtt, 
m ert egyértelm űen szembeszállt Hor
thy M agyarországának revizionista 
külpolitikájával, nem holmi ellenáll
ha tatlanu l magas színvonalú, hősies 
baloldali helytállás eredményeként. 
Másfelől túlságosan vegyesnek érez
tem  a szerkesztőség összetételét is,

noha legtöbbjüket egyenként tisztel
tem  és szerettem  is, Gáli Ernőt pél
dául. Még Rácz Győzővel sem voltam 
rossz viszonyban (hiúságát nemigen 
sértettem , és ha mégis, akkor se ha
ragudott meg rám , hisz nem voltam 
lehetséges versenytársa). K ántorral 
kezdettől jól érte ttük , noha nem na
gyon olvastuk egym ást túlzott buzga
lommal. Kedveltem Herédi Gusztit is, 
olykor megdöbbentő megjegyzéseivel 
együtt. Veress Zoltán jó barátom, ked
ves gom básztársam  volt. Az együttest 
nem szerettem. És ha a lap belső m un
ka tá rsa i külön-külön kedveltek is en
gem, együtt m intha elhúzódtak volna 
tőlem, bár sohasem voltam olyan je 
lentős figura, hogy ez valahol is szá
m ított volna.

A d ik ta tú ra  utolsó 4-5 évében (sem
miképp sem a legutolsóban) történt, 
hogy amikor (miután?) Gáli Ernőt me
nesztették a szerkesztőség éléről, a 
p á rt úgy látszott dönteni, hogy K án
tor Lajosnak is távoznia kell a laptól. 
A „hóhérm unkára” azonban Rácz Győ
ző nem vállalkozott, és bevonult az 
ideggyógyászatra. Egyikünk akkor (a 
még Kolozsváron lévő) D. R. Popescu 
barátunkhoz fordult, az írószövetség 
kolozsvári fiókjának akkori titk á rá 
hoz, aki egyben az országos írószövet
ség alelnöke is volt, megkérve, szóljon 
ott, ahol kell, hogy amennyiben netán 
K ántort eltávolítanák a Korunktól, 
akkor többen m egválunk a szerkesz
tőségi m unkától (más lapoknál dolgo
zó írókra gondolok). Végül (talán) ez is 
közrejátszott (talán nem) abban, hogy 
K ántort végül békében hagyták. Ak
koriban a „szocialista Románia” m ár 
félt m indenfajta „hangos” botránytól. 
K ántor Lajos m egm aradt a Korunk
nál, és a rendszerváltás u tán  nyíl
tan  szélesre tá rh a tta  im m ár nemcsak 
a Mikes utca 15. szám a latti ház ka
puját barátai előtt, de a K orunkét is, 
amely azonban (mondjam? ne mond
jam?) számomra továbbra is idegen 
m aradt. Pedig most m ár biztos, hogy 
nem dolgoznak ott besúgók, „beépí
te tt” emberek.

M inderről azonban, k ivá lt am i
ről m in t külső  em ber én se tu d h a 
tok -  p ap írra  kéne vetni, am it csak 
lehet. A laposan v issza kellene pil
la n ta n i a K orunk 1957-90 közöt
ti periódusára , am i fölött valahogy 
-  egészében -  e ls ik lo ttak  az egyéb
kén t izgalm as rész le tek re  v issza te 
k in tő  „em lékezők”. U gyan ki í rh a t
ná  meg ezt m a h itelesebben K ántor 
Lajosnál?!

Ézért várom a rem ekül megalapo
zott, beágyazott A Kapu m ásodik kö
te té t. Azt viszont, am ikor a Mikes 
utca 15. szám a la tti ház ab lakán  va
laki idegen szólal ki a becsengetőre, 
hogy „kit te tszik  keresni?”, m ár rem é
lem, nem élem meg.
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% 0 ‘D ‘E X -
Január 17.
Leírom azt a szöveget, amelyet sokáig kerestem. Krisztus 

megkísértéséről szóló 1950-es naplójegyzet, s ezt írtam le 
1951-ben a Le Figaro számára. Megjelenése után megfeled
keztem róla, a Pléiade kiadásból pedig Jacques Petit kihagy
ta, minden bizonnyal véletlenül. Végre megtaláltuk a pontos 
dátumot s magát a naplójegyzetet.

Tegnap egy domonkos páter látogatott meg. Elmondtam 
neki Moira című regényem fó'alakjaival, Josephfel kapcsola
tos problémámat. Krisztus megkísértéséről van szó. Ismerte 
Krisztus a test kísértését? -  kérdeztem. „Nem” -  felelte villám
gyorsan a páter. Miért, kérdeztem tovább, hiszen ha éhséget 
érzett, akkor miért ne érezhetett volna szexuális éhséget is? 
„Az éhség, amelyről az evangéliumok beszélnek (Máté 4 és má
sutt), kizárólag testi, csak a testtel kapcsolatos. A másik vi
szont megérinti a lelket is.” -  „Hogyan lehetséges mégis, hogy 
Krisztus, aki valóságos emberi természetünket öltötte magá
ra, nem volt alávetve az egyik legerősebb, természetünkbe ol
tott kísértésnek?” Válasza: „Egyes esetekben előfordul, hogy 
nők ezt a kísértést nem érzik.” -  „De itt egy férfiról van szó.” -  
„Vannak férfiak is, akik ezt a vágyat nem ismerik.”Nem kétsé
ges. Magyarázata azonban zavarba ejtett. Magamnak tettem 
fel a kérdést, hogy miért testesült meg Krisztus, ha nem azért, 
hogy átszenvedje mindazt, amitől mi is szenvedünk. Megvált
hatott volna minket másként is, de ezt az eszközt választotta, 
a megtestesülést, annak minden megalázó következményével 
együtt. Jól tudom, mennyire ellenkezik a jámbor keresztény lel
kidet tel, ha Krisztussal kapcsolatban a test kísértéséről beszé
lünk. Megértein, nem akarnak a testi vágy gondolatával köze
ledni hozzá. Eveken, talán évtizedeken át én is így voltam. A 
kérdést azonban akkor is fel kell tenni, ki kell mondani, meg 
kell fogalmazni, ha nem ismerjük a választ. Első megállapítá
som az, hogy nyilvánvaló, maga a kísértés nem bűn -  termé
szetesen abban az esetben, ha az ember nem egyezett bele vá
gyaiba. Ez egyszerűen annak következménye, hogy az ember 
olyan, amilyen, amilyennek Isten akarta. Ez a vágy igazi éh
ség, amely a legteljesebb mértékben hasonlít a táplálék utá
ni éhséghez. Ugyanúgy kínozza, ha nem kapja meg tárgyát, s 
szélsőséges esetben öngyilkosságba vagy őrületbe kerget. Ki ol
totta ezt az ösztönt az emberekbe? Ki az alkotója ennek a vágy
nak? Legjobban az izgat, hogy szokás szerint úgy állítják be 
az ösztönt, hogy az maga a Gonosz. Önmagában rossz, mond
ják, mert most már nem felel meg Isten akaratának. De ki me
részeli azt mondani, hogy ez a vágy rossz? Ami valóban rossz, 
az -  adott esetekben -  a beleegyezés. Ahogy a böjt parancsát 
megszegni szintén bűn, de az éhség, az nem bűn. „A testi szen
vedély kielégülésével együtt jár a mámor” -  mondja nekem a 
domonkos. Ez így igaz, de ez a mámor is része az emberi ter
mészetnek, a természet törvényének. Ezek minduntalan úgy 
okoskodnak, mintha a természet vagy legalábbis a szexuális 
vágy az ördög műve lenne. Úgy tűnik, hogy bizonyos mérték
ben mindannyian manicheusok vagyunk... Hallgatásba bur
kolóznak a papok, ha az ember felteszi nekik ezt a kérdést.

A helyes választ ma kaptam meg Mgr. Pezeriltől. Felol
vastam neki a szöveget, azt mondta, hogy ismeri 1951 óta. 
A domonkos páter magyarázkodása szerinte is szegényes, 
nem kaptam választ kérdéseimre. „Drámai helyzetben a tes
ti szenvedély ereje átalakul. Krisztus esetében ezt kell mon
danunk: küldetésének teljes idején súlyos drámai pillana
tok sorozatával kellett szembesülnie. Nem rettent vissza a 
kihívástól, mint ahogy ezt általában mi tesszük, nem féltet
te magát. 0  önmagáról csak megfeledkezni tudott. Ilyen kö
rülmények között a benne ébredő testi érzések átalakultak, 
lelke nyílt meg bennük. Ami saját szenvedélye lehetett vol
na, azokra vetült át, akik szerették: a szamariai nőre, Má- 
ria-Magdolnára, Jánosra. Krisztus emberi mivolta senkihez 
sem hasonlítható. Isten fiaként fogadta magába az emberi 
valóság teljességét. Mindent felvett, ami emberi.” — Ezt a ma
gam részéről végérvényes válasznak tartom

Részlet JULIEN GREEN (1900-1998) naplójából
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ERÓSZ és PSZYCHÉ
Szándékosan nem írtam 

ÁMOR és PSZYCHÉT. Az 
ÁMOR könnyedségre, játékos
ságra utal, afféle utórezgése a 
görög mitológia szerelem-iste
nének, majdhogynem komoly
talan, könnyűvérű leszárma
zottja. Bár a képzőművészeti, 
irodalmi, sőt a zenei alkotások
ban is ez a közkeletű szópáros 
terjedt el.

ÉRÓSZ egyszerre a Szere
lem és a Halál istene. Kezében 
fáklyát tart, és ha azt lefele for
dítja, halált jelent (AMORE- 
MORE). A mitológiai történet 
szerint a csodálatosan szép le
ányt, PSZYCHÉT kellene AF- 
RODITÉ parancsára arra kény
szerítenie, hogy szeressen bele 
egy szörnyűségesen csúnya em
berbe. De maga EROSZ szeret 
bele „áldozatába”. Csak éjsza
ka találkozhatnak, PSZYCHÉ 
nem pillanthatja meg isteni ked
vesének arcát. Azonban győz 
a kíváncsisága, hiszen embe
ri lény, és egy éjszaka világot 
gyújt, hogy megpillanthassa a 
titkolt, csodaszép erószi arcot. 
Abban a pillanatban elveszti 
kedvesét. Hosszú ideig minde
nütt keresi, de csak akkor pil
lanthatja meg újra, amikor az 
istenek megkönyörülnek rajta 
és magukhoz emelik a halha
tatlanok birodalmába.

Sokminden nagyszerű gon
dolat kiolvasható e mitológiai 
történetből. Már kezdetben az 
is meglepő, hogy a lelket halan
dó földi lény személyesíti meg, 
bár mindenki fölé emelkedik 
szépségével ez a csodálatos le
ányalak. A lélek tehát NŐNE
MŰ lény és nem földi megjele
nésében halhatatlan. Ez csak 
azután következik be, miután 
visszatér az istenek világá
ba. ERÓSSZAL is csak ott a 
halhatatlanok között egyesül
het ismét. A szerelmet FÉRFI 
személyesíti meg, aki már ele
ve halhatatlan, felsőbbrendű 
lény, földi lénynek nem szabad 
megpillantania. Az ÉJSZAKA 
és a NAPPAL szülötte, duali
tás jellemzi, ösztön és tudás 
egyesül benne furcsa kettős
fényű villanásban. EROSZ és 
PSZYCHÉ együttesen adják 
a művészetek lelkét, de csak a 
ZENÉBEN pillanthatják meg

egymás arcát. Ebben a pillan
tásban fénylik fel a ZENE min
den mástól különböző LELKI
SÉGE.

Sokszor láttam EZT a lelki
séget felfényelni a zene hatá
sára a hallgatóság arcán. A 
TV-adások jóvoltából ezeket 
az arcokat nagyon közelről ta
nulmányozhatjuk. Egy külö
nös mosoly varázsolja el a néző
elemzőt. Túlvilági mosolynak 
nevezhetném. A teljes arc át
szellemül, a szemek különös 
csillogása szinte kivetül és be
világítja, mint valami fantasz
tikus fényforrás, a teljes arcot. 
Ha ez a mosoly felragyog, biz
tosak lehetünk abban, hogy a 
zene lelke szólalt meg és hatot
ta át a hallgatót, előadót egy
aránt.

A minap láttam egy TV- 
hangversenyt. Claudio Abbado 
vezényelt egy csupa fiatal mu
zsikusokból álló fesztiválzene
kart. Schubert műveket játszot
tak, a Rosamunda nyitányt és 
a Befejezetlen szimfóniát. Ed
dig még sohasem láttam ilyen
-  nyugodtan nevezhetném így
-  zseniális képi fogalmazást 
a TV-képernyőn. A négy kép
kockában egyszerre vetítet
tek arcokat, a karmesterrel 
párhuzamos arcélű muzsikus 
profilokat. Ugyanaz az átszel
lemült mosoly villant fel min- 
denikük arcán. Szinte meg
szűnt létezni a hangzás fizikai 
valósága, valami különös, lát
hatatlan, de mégis mindenütt 
ható sugárzás vette körül a 
muzsikusokat és a háttér sö
tétjében feszülten figyelő hall
gatóságot. Már ez a feszülten 
vibráló csend is jelezte, hogy 
a sokadszorra előadott-hal
lott, jól ismert, szeretett mu
zsika, most másképpen szól, 
mást „mutat” fel hallgatósá
gának: A ZENE LELKE KI
ÜLT AZ ARCOKRA..

Ez a mosoly indította útjá
ra bennem annak megkísér- 
tetését, hogy a ZENE lelkét 
megpróbáljam leolvasni az azt 
visszatükröző arcokról.

De mi is a ZENE LELKE? 
Bevallom, nincs rá definíci
ónk. Nem is lesz sohasem. A 
zene lelkét a zene KÖLTŐI vi
lágában kell megkeresnünk. 
Erről a költészetről maguk a 
zeneszerzők és az előadók is so
kat elmondtak, félszavakban 
vagy éppenséggel egész mon
datokba sűrítve gondolatai
kat. Ezeket keresem új írása
immal.

TERÉNYI EDE
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Január 21-én a tordai Petőfi Társa
ság által szervezett népfőiskola kereté
ben Keszegh Vilmos Aranyosszék népköl
tészete című kétkötetes monográfiáját a 
szerző' jelenlétében mutatta be Lászlóffy 
Aladár és Pezsony Ferenc. A munka 
másfél évtized gyűjtő és kutató munká
jának eredménye, közel félezer oldalnyi 
a terjedelme. A marosvásárhelyi Mentor 
kiadó gondozásában tavaly jelent meg. A 
rendkívüli vállalkozást Orbán Balázs, 
Szabó T. Attila és Jankó János eredmé
nyeihez hasonlították.

A Budapesti Nemzeti Tankönyvkiadó 
2004-ben jelentette meg Kántor Lajos 
Fellegek a város fölött című könyvét, 
mely alcíme szerint regényes korrajz Ko
lozsvár XX. századából. A regényes kor
rajz „névjegyzékében” többek közt Bá
lint Tibor, Bánffy Miklós, Hunyadi 
Sándor, Kacsó Sándor, Kolozsvári Papp 
László, Kós Károly, Kuncz Aladár, Lige
ti Ernő, Mester Zsolt, Nagy István, Sza
bó Dezső és Cs. Szabó László vonulnak 
fel.

Az Amerikai Erdélyi Szövetség 2004. 
3. sz. tájékoztatójában többek közt szere
pel Jánky Béla Töredék című verse, Dá
vid Gyula Újra Nyíró' Józsefről tíz eszten
dő múltán című tanulmánya, Ferenczes 
István A kezek éjszakája című költemé
nye, valamint Horváth Arany búcsúztat
ja a lap volt főszerkesztőjét, Cseh Tibort, 
aki Alsócsernátonban született és Ame
rikában hunyt el.

A  Lyukasóra idei első számában 
Lászlóffy Csaba Találkozunk Veronában 
című novellája és A holnap tengere című 
verse olvasható.

A  Tiszatáj idei januári száma a 
multikulturalitás irányai Szerbiában 
gondolata köré csoportosítja anyagát, a 
„Szabadkaiak Szegeden” eszmekörében. 
Többek között a nemrég elhunyt, magya
rul is író Aleksander Tisma naplóiból kö
zöl részleteket (Újvidék, 1942-2001).

Az Irodalmi Jelen 2005 februári szá
ma a szerzők gazdag névsorával emelke
dik ki. Többek közt Nagy Miklós Kund 
beszélget Parti Nagy Lajossal, esszét 
közöl Orbán János Dénes, Sarusi Mi

hály, Pongrácz P. Mária, Fodor Sándor, 
Ferencz Zsuzsanna, Nagy Noémi Krisz
tina, Balázs Imre József, Elek Tibor és 
Bányai János. Verset Lelkes Miklós, 
Parti Nagy Lajos, Ácsai Roland, Ármos 
Lóránd, Márkus András, Hartay Csa
ba, Komán János, Pandzarisz Diána, 
Papp Attila Zsolt jegyez. A Lapszámot 
Ferenczi József (1866-1925) képei il
lusztrálják, akit Miklósik Ilona mutat 
be a mai olvasónak. Karácsonyi Zsolt 
A világháborútól az életműdíjig címen 
a most kiosztott E-MIL díjakat foglalja 
össze és az utolsó lapon meghirdetik az 
Irodalmi Jelen regénypályázatát.

A Korunk Baráti Társaság Komp- 
Press kiadója jelentette meg Cs. Szabó 
László Erdélyi metszetek című könyvét; 
sajtó alá rendezte és bevezette Pomogáts 
Béla.

Üdítően új külsővel jelent meg a Kor
társ idei első száma, benne Bogdán László 
regényrészlete és Lászlóffy Aladár verse.

MI

K íváncsi
VÍZSZINTES
1. Dante tanácsa; első rész. 

15. Melléd helyező. 16. Rovat, 
hasáb. 17. Egykori vármegyénk
ből való. 18. Angol grófi cím. 
19. Sütőmester. 20. Nílus (an
gol). 21. Hektoliter, röviden. 22. 
Ilyen írás az ogam. 24. Ének
lő szócska. 26. Kicsinyítő kép
ző. 27. A láb része. 29. Ásványi 
anyaggal kitöltődött kőzethasa- 
dék. 31. Szeszes ital fogyasztá
sa (tréfás). 34. Afrika csücske! 
36. Becézett Mihály. 37. Sürgető 
szócska. 38. Stroncium vegyjele. 
39. Orsóz. 41. Néma tanú! 42. 
Nyugalom. 44. Juhszállás. 45. 
Keresztül. 46. ... Tikaram, brit 
énekesnő. 47. ... gros: nagybani 
kereskedelem. 48. Baranyai köz
ség. 49. Pali ..., cigarettamárka. 
51. Magad. 52. Kisbabát táplál. 
54. Szemétre hajít. 56. Durván 
taszító. 58. Asztatin vegyjele. 
59. Biztatószó. 60. Halfajta. 62. 
Sír. 63. Orosz folyó. 65. Holland 
és olasz autójelzés. 67. Retten. 
69. Beszédhiba. 71. Amerikai
akra jellemző (eredeti írásmód). 
73. Megfestő.

FÖGGŐLEGES 
1. Olimpiai csúcsszerv. 2. 

Martin ... (Jack London). 3. Kial- 
vatlan szem jelzője. 4. Az egyik 
pincér. 5. Hitmonda. 6. Római 
506. 7. Páros mező! 8. Páros 
szarvas! 9. Tejtermék. 10. Mo
sás után ruhát tisztái. 11. Bróm 
vegyjele. 12. Komputerhang. 13. 
Szántás. 14. Lakást kitisztítta- 
tó. 18. Szül az állat. 21. Fél tu
cat. 23. Bizakodik. 25. Dante 
tanácsa; második, befejező rész. 
27. Sokszínűvé tesz. 28. Török 
főúr. 30. ... Dagover, színésznő. 
32. Maga után húz. 33. Feszélye- 
zettség. 35. Lassító. 40. Hegedű 
tartozéka. 42. Suta. 43. Női név. 
45. Pécshez közeli település. 46. 
Némán told! 48. Hideg évszakot 
átvészel. 50. Török város. 52. Té
li sport (régies). 53. Brazil tag
állam. 55. Alkalmazottat fizet. 
57. Három ördög! 61. Jó, Párizs
ban! 63. Sötétzöld színárnyalat. 
64. Becézett Liza. 66. ... szakad
tából: teljes hangerővel. 68. Ne
héz, mint ... 69. ... szép, ... szép 
(nóta). 70. Részben odaöklel! 72. 
Kis a szélein! 73. Srófolni kezd!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 2. számában megjelent Könyv Tamásiról című 
rejtvény megfejtése: Z. Szalai Sándor: Hit a harcban, remény 
a bajban.
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