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Hit, merénylet, húsvét
Valami múlt századi kiábrándult moralistánál azt ol

vastam, hogy a felülről irányított demokráciákba buktak 
bele a felvilágosodás végén, akik előhozták a gilotint. És 
mibe bukhatnak mindig bele, akik a gyűlöletet úgy kötik 
a derekukra, ahogy a kaszás sosem a fenkőtokot, a fiatal 
lányok az övét, szerzetesek a cingulust, hanem ahogy az 
öngyilkos merénylők a kézigránátfüzért? Ha a dolgok 
terv szerint folynak tovább, hát ebben a XXI. században 
majd mindenki sikeresen likvidál mindenkit, anélkül 
hogy nyíltan valahányadik világháborúnak nevezzék el 
a korszakot. Az alapelv az a furfangos székely vicc lesz, 
hogy úgy kezdődött minden, hogy a másik visszaütött. 
Túl régi dolgokért keresnek a maiak új, friss ürügyeket, 
mintha megutáltak volna élni. És hangosan túlságosan 
is arról szól a hangszóró, hogy az új világ a fejünknek 
szegzett, tarkónknak irányított demokráciákba fog bele
halni. Mert a mai emberiség, a végtelen fele vezető úton, 
valahol félúton az athéni demokrácia és scifielképzelések 
Startrekje között ma egyáltalán nem jó helyen állt fél láb
ra pihenni, mint valami vonuló gólyaraj. Ezen a ponton 
az irgalom, a megértés s a szeretet valamivel messzebb 
esik Noé hepienddel végződő Titanic-kalandjától, Jézus 
passiójától és Mohamed ébredésétől, mint eddig bárme
lyik feszült pontja a történelemnek. Nem lehet tudni, mi
től olyan kedvezőtlenek a csillagzatok, undokok a koordi
náták, abszurdok az esélyek, de talán most egymással 
kicsit jobb nem próbálkozni, jobb veszteg maradni. Ki
ki maradjon a maga sebeivel, vigaszával és reményeivel, 
hogy így is, hogy mégis megússzuk... Túl sokat láttunk 
már, s még mindig túl sokat mutatnak nekünk egymás
ból. Újabb tíz parancsolat is hatástalan maradna, mára 
az előző tíz be nem tartásának bűne, mérge annyira át
itatott mindent. Hogy is mereng, mélyen, szomorúan Pi
linszky a látvány előtt, ahogyan folyton, húsvétról hús- 
vétra „lemosdanak a mészároslegények, de ami történt, 
mégsem tud véget érni...”?
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Egy régi haver
De milyen régi! T estileg  im m ár 

huszonöt éve el is enyészett. És el
m úlása előtt négy évvel is m ár „régi” 
volt. Akkor jelent meg a könyve, a Pár
beszéd a jelennel, és akkor fordult a 
tolla p illanatra  arra , hogy egyik pél
dányban rögzítse az „egyszerű” tényt: 
„Szabó G yulának szeretettel egy régi 
haver: B retter György”... Évekkel mé
ricskélve továbbra is az időt: ami az 
1973-as dedikálásban m á r „réginek” 
minó'sült, az önmagában körülbelül 
külön huszonhárom esztendőt jelen
te tt. Együtt já r tu k  az em eleteket a 
Bolyai Egyetemen a M ariánum -épül- 
etében, s a haverség az első kézintés- 
tol, egym ásra pillantástól kezdve ha
verség volt, m int am ikor k é t ember az 
első találkozás p illanatátó l „szolidá
ris”, kissé rejtélyes módon, m inden ra 
cionális „érv” nélkül.

Az ’50-es évek derekán huszonéve
sek voltunk: a p ro le tárd ik ta tú ra  a mi 
nem zedékünket „telibe ta lá lta ”. A leg
nehezebb próbatétel ebben a  „telibe ta 
lálásban” az volt, hogy am ikor életünk 
J a v á t” éltük, alapjában véve nem le
hetett emberhez méltó módon élni. 
Ilyen ta rtó san  „hátrányos” helyzetben 
külön értéke volt az olyan „emberi dol
goknak”, m int a szerelem, a  barátság, 
a haverség, netán  egy kártyázó  tá r 
saság szűk-meghitt köre. N ekünk si
kerü lt emberi „m inőségünknek” egy 
darabocskáját „beinkadrálni” egy kis 
preferanszkör „fészkébe”, valam ikor a 
’60-as évek második és a ’70-es évek 
első felében. Éveken át hosszú esték
éjszakák m úlhatatlan  em lékű k á r
tyapartija it já tszottuk rendkívül han 
gulatosan, különösebb veszekedések 
nélkül, örökös rivalizálásokkal, de a 
leglovagiasabb szellemben és tisztes
séggel: term észetes-em beri mód volt, 
hogy a mindenkori játszm ajátszóval 
szemben az ellenpartnerek a legszoli- 
dárisabban összejátszottak a játszm a 
m egbuktatása érdekében, ado tt eset
ben könyörtelenül „kontráztak” is, és 
mindez úgy folyt já tszm áról játszm á
ra, hogy a „vizes ing” so rra  m inden
kin ra jta  volt, m iután m indenki előtt 
nyitva állt a  tér, hogy hol játszó, hol el
lenpartner szerepben „verje a b latto t”: 
vagy azért, hogy ő egym aga nyerje a 
játszm át a két „ádáz” ellenféllel szem
ben, vagy azért, hogy a partnerrel 
összefogva buktassa azt, a k i a já tsz
m át m agának „licitálta”.

Végül is volt ezekben a kártyacsa
tákban  sok olyan „összetevő”, ami 
em lékeztetett az emberi történelem  
m ozzanataira, de egyébként ta lán  a 
legjobb épp az volt bennük, hogy há
zaló já tékunkkal -  sorra j á r t  az is, 
m int a laposztás, hogy a város külön

böző pontjain lévő lakásainkban volt 
„szerre” a színtér -  sikerült órákra-es- 
tékre  „kivonnunk” m agunkat a világ
ból: a partik  idején nem filozofáltunk, 
nem politizáltunk, nem „osztottuk” 
az irodalm at, ha voltak „fennforgó ne
vek”, az Teli Vilmos, Rudenz Ulrich, 
Gestler H enrik, H arras Rudolf, F ürst 
Walter, Reding ítéli, meg Stüszi va
dász és Kuoni pásztor volt, s jóllehet 
amúgy „szellemi emberek” le ttünk  vol
na -  filozófus, költő, író, kritikus, esz
té ta  - ,  elmeélünk ritk án  já r t  m aga
sabban annál a sztereotípiánál, hogy 
ha „én nyertem ”, az „a tudás kidombo- 
rodását” jelentette, ha  „te nyertél”, az 
„a szerencsés k á rtya járást” Sokévi á t
lagban még ennek is tompult az éle, 
mivel sokévi átlagban a nyerések és 
vesztések jóformán kiegyenlítődtek.

A partik  körén kívül aztán  ki-ki 
művelte a magáét, s így a „régi ha
ver” többek közt művelte azt is -  pél
dául 1971-ben - ,  hogy „röptében” 
összeszedve bizonyos bölcs mottókat, 
szellemesen „játszott el” azzal a gon
dolattal, hogy Emberhez méltó mó
don élni. M indjárt az „élen” úgy kezd
te, hogy Euripidésztől kölcsönzött egy 
mottónyit -  „Nyolcszor győztek ezek 
Syrakúza fölött, am ikor még /  Mind
két félt ugyanúgy védte az isteni ke
gy” - ,  u tána  meg elfilozofálta: „Látszó
lag minden olyan egyszerű: nyolcszor 
győztek Syrakúza fölött, am ikor az is
tenek még párta tlanu l szemlélték az 
emberek esztelen harcait. Hősök vol
ta k  az athéniak, m ert nyolcszor győz
tek az ellenfél fölött, hősök voltak a 
syrakúzaiak, m ert minden alkalom
mal erejük volt lázadni az athéniak 
ellen, hősök voltak az athéniak, m ert 
teljesítették kötelességüket, hősök vol
tak  a syrakúzaiak, m ert kötelességü
ket teljesítették, hősök voltak az a thé
niak, m ert igaz ügyért estek el, hősök 
a syrakúzaiak, m ert igaz ügyért es
tek el. Méltóan éltek az a théniak és 
a syrakúzaiak, m ert méltó volt halá
luk. Látszólag minden olyan egysze
rű: kötelesség, életcél, barátság, igaz
ságosság, jó, rossz. Elég most m ár egy 
jól tájékozott idegenvezető... Idegenve
zetőnknek van egy elve és egy pálcá
ja: az elvet mondogatja, hajtogatja, 
hogy szeressük egym ást és legyünk 
jók, igazságosak, teljesítsük kötelessé
günk, és közben kötelességből, a sze
re te t és igazságosság nevében meg
fenyíti azokat, akik rakoncátlanul 
letérnek a kötelesség, a jóság, az igaz
ságosság útjáról.”

Egyszer aztán  m egszűntek a pre- 
feransz-esték, bár a kor mind kisebb
re zsugorította azt a kört, amelyben 
emberhez méltó módon lehetett élni. 
S m intha a p a rtik  végével összedőlt 
volna egy kártyavár, amelyben addig 
némi kis menedék volt, nemcsak az 
ászok és királyok, de Teli Vilmosék

„filkó”-társasága is. S ham arosan az 
lett a fájdalmas romja a „paklinak”, 
hogy a „régi haver”, a sok kártyacsa
tában  „jó tá rs ”, vagy „jó ellenfél” úgy 
„szállt ki a körből”, m intha éppen a de
dikált könyv utolsó szavával szakadt 
volna meg a „párbeszéd”: „Ha költő
ink vannak, ha vannak íróink, ak
kor lehet költészetünk, irodalm unk 
is. T iszta költészetünk és tiszta  irodal
munk, vagy ami ugyanaz: felelős köl
tészetünk. Felelősséget vállalni: ez a 
feladat. A já téknak  vége: kezdődjön 
végre az előadás.”

2003. jan u ár

U tó ir a t
M int B retter György hagyatéká

nak  egyik szellemi örököse és tovább- 
bonyolítója az időben, az évek és év
tizedek során Róla írott szövegeim 
alapján összeállítottam  egy szakmo
nográfiát Erdély egyik legeredetibb 
gondolkodójáról. (Megjelenés a la tt ál
ló a Bíbor Kiadónál.) A rra is gondol
tam  azonban, hogy készítek egy „po- 
pulárisabb”, album szerű változatot az 
erdélyi közönség szám ára, afféle meg
hívást az együttolvasásra, amelyhez 
csatolnám a kortársak, barátok és h a 
verok, ismerősök -  ellenségei nem vol
tak  -  rövid, kis, színes emlékeit, hadd 
adjunk egy kis esélyt a gondolatoknak 
a továbbélésre. Közönségünk ugyanis 
kicserélődik, felejt, mivelhogy igazi 
provincia vagyunk.

így került sor a rra , hogy Szabó 
Gyulát is megkérjem, írn á  meg emlé
keit B retter Györgyről. Természete
sen, a tőle megszokott pontossággal 
és empátiával -  azonnal teljesítette, 
szállította ezt a kis emblémát.

Ide tartozik  az is, hogy 1980-1990 
között könyveinek szerkesztője voltam 
a K riterionnál. Hosszú órákat töltöt
tü n k  a  Sátán labdái köteteinek szer
kesztésével, Erdély aranykorának és 
rom lásának szemlézésével. És persze 
-  m int minden „alapos” szerkesztő -  
tám adgattam  mondatait, ő pedig véd
te. Persze nem volt azokon „rés”: Sza
bó Gyula m ondatai tám adhatatlanu l 
feszesek, olyan frazeológiát használt, 
amely a fogalmazásból, a nagyszerű, 
régi értelm ű fogalmazásból szárm a
zik, ami azt jelenti, hogy az ember 
előtt ott van a füzet, kezében a ceru
za, ő pedig gondolkodik és ír, ír  és gon
dolkodik. A kettő szigorú egységben 
van, és m aga tarta lm azza a szabályt. 
A magas m agyar irodalmi nyelv és a 
Homoród menti idióma így szépen ele
gyedtek és öszveölelkeztek.

(Az 1982-es kiadói tervünkben -  
K riterion -  még szerepelt A  sátán 
labdáinak  V. kötete, ámde a követke
ző évben m ár hazafele kísértem  Sza
bó Gyulát testes, m egszerkesztett
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kéziratával a táskájában... komoran 
ballag tunk a Szamos-parton hazafe
lé. Persze, akkor is m ár azon kezdett 
morfondírozni: m iként pótolja a h i
ányt. Ekkoriban fogamzott szeretett 
kertjéről és annak  szólővesszeiról, 
m adarairól, a foglalatosságokról szó
ló hésziodoszi munkácskája, a Társa
im. Akkor elvéreztünk a cenzorok és 
legfelsőbb ideológusok koncentrált tá 
madásában.)

Még az is ide tartozik, hogy az utób
bi években nagyon közel kerültem  Sza
bó Gyulához, végső szinkronunkat 
az adóhivatalban végzett m unka, a 
közös, váltott sorállás alapozta meg. 
És folytatódott ez hosszú, illetve meg
bocsáthatatlanul rövid beszélgetések
ben. „Mindig rohansz” -  mondta feddő- 
leg. M egtanultam  szeretni és nagyon 
nagyra becsülni ezt az embert, ő pe
dig végül annyira megbízott bennem, 
hogy a Kutyaszorító kéziratait á tad ta  
előzetes lektorálásra. Ennél nagyobb 
megbecsülés nem érhet szerkesztőt és 
barátot. íme a bizonyosság, amelyet 
én csak megrendüléssel tudok olvasni, 
az ajánlás az első kötet címlapjáról, 
amelyben igen magas mércét állított 
számomra: „És akkor rendele az Úr 
nekem egy oszlopot, amihez tám asz- 
kodhatnám , és ez az oszlop Egyed Pé
te r vala... B aráti »oszlop«-öleléssel Sza
bó Gyula. Kolozsvár, 2002. dec. 15.” 
Valamint a III. kötet élén: „Egyed Pé
ternek, hivatkozással előző dedikáció- 
ra, baráti öleléssel Szabó Gyula. 2002. 
okt. 3.”

Nyilván e kötetnek-köteteknek az 
előszerkesztése során -  kemény kö
vek, nagy csobbanások voltak ezek 
kicsiny irodalm unk tavában -  meg
ta rto tta  nekem a politikai és közéleti 
„szemináriumot”, az utólagos beveze
tést a korszellembe... az eredeti doku
mentumok alapján.

Végezetül mit mondhatnék -  figyel
meztetek e mondat lezáró baljós csen
gésére. Vigyáznunk kell e lezárt, nagy
szerű életműre.

Elveszett „donáti” szomszédom és 
barátom  -  B retter Györggyel együtt 
Odaátról üzen. Ez a posztszkriptum  
üzenet és levél.

„Kezdődjék az Előadás.”
Kész a számla. Befejeződött az elő

adás.
Kolozsvár, 2005. febr. 5.

EGYED PÉTER

2005. MÁRCIUS 3-ÁN 84 ÉVES KORÁBAN KOLOZSVÁRON EL
HUNYT HORNYÁK JÓZSEF ÍRÓ.

Hornyák József 1920-ban született Gilvácson. Nyomdászként 
kezdte, majd napi- és irodalmi lapok szerkesztőjeként dolgozott 
nyugdíjba vonulásáig. Az erdélyi magyar irodalomban a kispróza 
egyik legkövetkezetesebb művelője. Tucatnyi kötete jelent meg, az 
irodalmi lapokban folyamatosan jelen volt.

A vesszőfutás vége
Mert annak láttam én kedves bará

tom, pálya-, gombász- és horgásztár
sam, Hornyák József életét, szinte több 
mint ötven év előtti megismerkedésünk 
pillanatától -  egészen a közelmúltban, 
immáron tisztes korban bekövetkezett 
elmúlásáig. Vesszőfutásnak.

A Partiumból származó nyomdász
gyerek írói tehetségét Gaál Gábor 
(munkatársi gárdája?) fedezte fel, hívta 
őt „ígéretes kádereként az Utunk-hoz, 
még a negyvenes évek végén.

Ezzel kezdődött Hornyák József 
vesszőfutása.

Tudatában volt annak, hogy felké
szültsége hiányos. Annyira azonban 
nem bízott magában, hogy ezt önerő
ből pótolja. Inkább hallgatott tanács
adóira, „mentorai”-ra, mint saját lel
kiismeretére, tehetségére, amellyel 
csalhatatlanul világított az élet apró, 
jelentékteleneknek tűnő -  és az em
ber számára mégis olyannyira jelentős 
mozzanataira, a természet neszezésé- 
re - , amelyekre éppen az O írásai hív
ták fel a figyelmet, amelyeket éppen 
O varázsolt meghatározó módon jelen
tékenyekké. O azonban hosszú ideig 
azokban bízott jobban, akik vállát ve
regetve próbálták eligazítani a „szoci
alista realizmus” útján, amit szeretett 
volna ugyan követni -  de nem ment. 
És tisztességtelen dolgokra se vállalko
zott. Hagyta, hogy odategyék, egy idő
ben az Utunk prózarovatának élére (?), 
ahol nemcsak kortárs író barátaival tá r
gyalt, hanem fiatalokkal is. A mai 50- 
60 éveseket, annak idején okos, művelt 
egyetemistákat is kellett volna okíta
nia. Bizony, szegény Hornyák József bu
taságokat is mondogatott nekik. Adott 
esetben, nem tudván megfogalmazni 
az egyik fiatal író munkájával kapcso
latos véleményét, észrevételeit, elővett 
egy Csehov-kötetet és letette a fiatalem
ber elé: „Nézze, elvtárs, így kell írni”! 
Istenáldotta tehetség volt -  nem prófé
ta író.

Olyankor, íróasztala mellett meg
feledkezett „mentorairól”, elfelejtette 
a Pártot, annak elvtársait, és írta a 
maga főként rövid lélegzetű karcola- 
tait, amelyekben az emberek nem hol
mi „szocialista doktrína” szellemében 
viselkedtek, cselekedtek, jártak el, ha
nem úgy, hogy tökéletesen beillettek 
a Hornyák József teremtette természe
ti környezetbe, ahol nem volt „osztály
harc” — ahol az író éppen a „dióverő 
őszi esőt” köszöntötte. Az ilyen írásait 
közölgették ugyan, de írójuk valahogy 
egyre lennebb csúszott a toliforgatók 
„hivatalos” ranglistáján. És mert egye

temi végzettsége nem volt, egy idő után 
neki lett a legkisebb fizetése az Utunk 
szerkesztői közül. Szerencsére írószö
vetségi nyugdíja — Létay Lajosnak kö
szönhetően -  már méltányos volt. Ettől 
kezdve csak nagyon keveset publikált. 
Olyannyira, hogy az utóbbi években Bu
dapesten megjelent könyveiből mintha 
új írót, új embert ismertünk volna meg. 
Pedig szó sincs róla: a Pont Kiadó szer
kesztője régi írásaiból válogatott. Eze
ket (újra)olvasván megint fel kellett fe
deznünk Hornyák Józsefet. No, nem az 
„egészséges társadalmi eredetű” tehet
séget, nem is a „munkásírót” Egysze
rűen: az írót. Ennek még maga is ör
vendhetett. Aztán felesége, Emma alig 
három hónappal ezelőtt bekövetkezett 
halála után, immár nyolcvannégy éve
sen O is utána költözött, mint aki köny
veit megírta, két leányát felnevelte -  ki
nek legyen még terhére az életben?

Egész életében egy gond bántotta: 
azt hitte, hogy társai őt tulajdonkép
pen kerülik, nem tekintik maguk kö
zül valónak. Ettől aztán sértődékennyé 
vált. Az immár -  sajnos -  szintén bol
dog emlékezetű Bálint Tiborral is „sza
kított” -  sok évtizedes barátság után, 
félreértve Tibor egy évődően kedves 
megjegyzését. A rendszerváltás után 
valami beteges lelkiismeret-furdalás 
fogta el -  mintha a kommunizmus min
den tévedése, bűne az 0  lelkén száradt 
volna. Csak nehezen sikerült „beszer
veznem” Őt az Erdélyi Magyar írók Li
gájába, és szinte el se hitte, hogy Ót 
oda „beveszik”.

Barátságunk azzal kezdődött, hogy 
1954 nyarán, minekutána elpanaszolta 
nekem, hogy Ő tulajdonképpen még so
hasem járt Székelyföldön, nyáron meg
hívtam két hétre szüléimhez, Csíkba. 
Ott úgy viselkedett, mint egy boldog 
kisgyerek: még ugrált, viháncolt is az 
Olt partján örömében, amikor az első 
csukát megakasztotta.

Aztán jött a „vízválasztó” ’56.
Ekkor kissé eltávolodtunk egymás

tól. Nem mintha bizalmatlanná vál
tam volna iránta: egyik-másik „mento
rában” nem bíztam. Féltem.

Életünk alkonyán megint egymásra 
találtunk. Jókat gombásztunk együtt, 
ám egy idő után riadtan kellett észre- 
vennem, hogy öreg barátom lelki egyen
súlya ijesztően bomlik. *

Szégyenlem, de utolsó betegségéről 
mit sem tudtam. A halál híre jutott el 
hozzám.

Csak elmaradt beszélgetéseinket saj
nálom.

FODOR SÁNDOR
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A Kutyaszorító képeiről
és képaláírásairól
Az igazán nagy, súlyos, messzire kiha

tó következményekkel járó események 
a társadalmi mozgások során sohasem 
spontánul esnek meg, nem rögtönzések 
eredményei, hanem eló're kidolgozott for
gatókönyvek alapján mennek végbe. Épp
úgy, mint a háborúban — mármint iga
zi nagy, komoly háborúban, nem afféle 
szomszédságos csetepatékban -: nemegy
szer olvasni hőstettekről, hogy itt vagy 
amott, valamely szakasz- vagy századpa
rancsnok gyors helyzetfelismerése, hősies
sége vagy intelligenciája új irányt adott 
a hadi eseményeknek, és lehetővé tette, 
hogy egy adott ponton, terepen, frontsza
kaszon stb. huzamosabb ideig feltartsák 
az ellenséget, és ezzel lehetővé tegyék, 
hogy ... stb. stb.

Ha azonban valaki történetesen arra 
járt vagy lakott, az illető esemény hely
színe közelében, feltűnhetett neki, hogy 
már két héttel is azelőtt teherautók jelen
tek meg és ládák tömegeit rakták le a me
zőre: lőszert, üzemanyagot halmoztak fel 
a várt fordulat helyszínén. (Régebbi há
borúkban bizonyára zabot meg élelmet.) 
Amiből előre lehetett tudni, hogy arrafe
lé nagy csata fog kialakulni.

A forgatókönyvek szereposztásokat is 
tartalmaznak: ki lesz a hős, ki a gyáva 
áruló vagy tétovázó? Lehet, hogy ez embe
rileg, személyileg megalázó, kiábrándító; 
de erkölcsileg még súlyosabb az olyasmi, 
amikor valaki annyira azonosul a szerep
pel, hogy akkor is erőlteti, amikor a da
rab már lecsengett.

Tán két éve sincs, hogy megjelen
tek Szabó Gyula új életrajz-vallomás- 
dokumentum-regényének első kötetei, Ké
pek a kutyaszorítóból, középpontjában 
írói küzdelmének ábrázolása: hogyan pró
bálta a székelyföldi kollektivizálás ese
ményeit, hangulatát megírni úgy, hogy 
a valóságnak is megfeleljen, amennyi
re csak lehet, és a szerkesztőségi-politi
kai elvárásoknak is, amennyire csak na
gyon muszáj. Ennek során nemcsak az a 
képsor izgalmas, melyben felidézi kortár
sai viszonyulását vállalkozásához, a tit
kos és nyílt pártfogásokat, valamint az 
útjába telepített taposóaknákat és várat
lan kollegiális oldaltüzeket, hátbatáma
dásokat, hanem főleg az, hogy felhasznál 
nem nyilvánosságnak szánt dokumentu
mokat is (mellettük meg nem közismer
teket is, akár A sátán labdáiban). Leg
fontosabb az az iratcsomó, amely Földes 
Lászlónak, a román állami könyvkiadó 
magyar főszerkesztőjének (1951-56), az 
Utunk főszerkesztőjének (1956-58), egye
temi tanárnak (1947-1970), majd A Hét 
főszerkesztő-helyettesének „pártügyét” 
tartalmazza, vagyis 1959-es pártkizárás
nak történetét.

Földes kezdettől támogatója, pártfogó
ja Szabó Gyulának; a kizárásakor szemé
re hányták azt is, hogy mint szerkesztő

és kritikus nem volt elég „pártos”, határo
zott, pl. Szabó Gyulával szemben sem. A 
főprobléma azonban nem-irodalmi volt, s 
a dossziéban sincs „direkt” benne: Földes 
ellen akkor már hosszú ideje cirkulált 
magasabb pártkörökben egy feljelentés, 
amit marosvásárhelyi írók, „elvtársak 
egy csoportja” állított össze, eszerint Föl
des László magánbeszélgetések során ar
ról akarta őket meggyőzni, hogy itt az 
ideje Romániában is leváltani a legfelső 
sztálinista pártvezetést, ahogy ez más né
pi demokráciákban már végbement, min
denekelőtt Gh. Gheorghiu-Dej főtitkár 
az, akitől a román munkásmozgalomnak 
és egyáltalán a szocializmus és a demok
rácia építésének meg kell szabadulnia.

Szabó Gyula könyvéből az olvasó azt 
a sugallatot foghatja fel, hogy ennek a 
feljelentésnek az értelmi szerzője Sütő 
András lett volna, sőt, gyakorlati szor
galmazója is. Szerettem volna már rég 
megírni, hogy ez szerintem nem így tör
tént, de nem jutottam hozzá az utolsó kö
tethez, közben meg Szabó Gyula is súlyo
san megbetegedett, nem akartam vitára 
kényszeríteni... de még ha így is lett vol
na, minthogy ismétlem, nem így volt: a 
feljelentéseket igen sokszor nem írták ab
ban az időben, hanem -  íratták! Éppen
séggel tollba is mondhatták volna. Más
részt mókásnak találtam azt is, hogy 
Szabó Gyula közzétesz egykori pártdoku
mentumokat, holott egyszer éppen ő be
szélt le engem valami hasonlóról: kezem
be került egy véleményezés, amit -  még 
dilettáns regényíró koromban -  egyik 
kollégám írt a Sajtóigazgatóságnak Kri
tikus holdtölte c. kisregényemről. Egyik 
passzusa így szólt: ez a kézirat olyan el
szigetelődő tendenciákat mutató, hunga- 
rocentrikus világot ábrázol „romániai 
magyarság” címén, amely ignorálja a ro
mánságot saját hazájában... Igen ám, de 
két gépelt oldallal arrébb már ezzel ope
rál: ez a kézirat, amikor úgy ábrázolja Ro
mánia társadalmát, hogy minden vezető
állást, fontos funkciót románok töltenek 
be, azt akarja sugallani, hogy Romániá
ban elnyomják a magyarokat!

Szabó Gyula nagyon szigorúan eluta
sította a tervemet, hogy akár sajtóban, 
akár magánsokszorosításban terjesszem 
a véleményezést: „Nem lenne szép dolog 
az ilyesmi. Ártana a mi kicsi szar iro
dalmunknak, ha ilyen dolgokat a nyilvá
nosság elé tálalnánk. És különben is kol
légád. Ne vezessük be ezt a szokást, a 
szennyesek kiteregetését. És: különben is 
igaz, amit írt!”

Hallgattam rá és szemétbe dobtam azt 
a véleményezést. Azóta is bánom.

Ám akkor: miért hozom most megint 
szóba?

A napokban kezembe nyomtak egy 
Transindex anyagot. Arról szól, hogy 
„Hajdú mellett mások is hozzájárultak

Földes félreállításához”, aztán nevek kö
vetkeznek, és bizalmas feljelentések rész
letei. A szerző neve Stefano Bottoni, a dol
gozat egy társadalomtörténeti folyóirat 
2004. decemberi számára készült, a Ma
gyar Autonóm Tartomány Kutatási Prog
ram keretében, és csak részben támogat
ja Szabó Gyula sugallatát -  különben 
az ő művét meg sem említi mivel szé
les körre terjeszti ki az intrikában részt 
vállaló vásárhelyiek számát. De nem elég 
széles körre!

A szerző tanulmánya első olvasásra 
két szöveget idézett fel bennem. Az első 
az olasz kommunista párt főtitkárának, 
Togliattinak egy cikke. (Röviddel azelőtt 
jelent meg, hogy -  Komáromi Jóska stílu
sában szólva -  „nemes lelkét visszaadta 
a nagy szovjet transzcendentumnak”.) Ar
ról, hogy egy szerteágazó, mélysodrású 
nagy történelmi folyamatot nem lehet he
lyi vetületei alapján és vele kapcsolatba 
került kis hatókörű alakok alapján meg
ítélni, mert az: provincializmus! Mondta 
ezt Togliatti a magyar 56-ról terjesztett 
akkori vélekedésekre mutatva.

A másik, ami eszembe jut, egy Arisz- 
tid-Tasziló vicc. Elmennek ők ketten az 
operába, s egyszer csak Taszilót nagyon 
kezdi csípni egy bolha. Felkél, kisurran 
az előcsarnokba, ám itt is, ott is alakok, 
jövés-menés, végigszalad egy hosszú fo
lyosón, s egy kis ajtón benyitva végre egy 
homályos, de üres teremre talál, ledobja 
frakkját, ingét, elnyomja a körmén a bol
hát, és visszasiet a helyére, majd suttog
va kérdi Arisztidet: Mi volt addig, amíg 
kinn jártam? Arisztid így felel: Először be
jött az őrgróf, megölte az árulót. Aztán be
jöttél te, megölted a bolhát... s most vár
juk, hogy mi lesz?

Valóban, most mi lesz?
***

Ugyanis valóban az történt, hogy Föl
des László egy nyáron, Borszékről jövet 
(különböző időpontok és helyszínek sze
repelnek a történetekben) találkozott Ma
rosvásárhelyen ottani kollégáival -  akik 
akkor már elszánt, gyűlölettel eltelt hara
gosai is voltak - , és poharazgatás közben 
az említett módon nyilatkozott a párt fő
titkáráról, méghozzá nemcsak Sütő előtt, 
hanem -  akkor vagy valamivel később? -  
mások előtt is. Nekem többek közt Hajdú 
Zoltán és Oláh Tibor is mesélte, el voltak 
hűlve, minek nézi őket Földes, hogy ilyen 
nyíltan és durván provokál? Hiszen ha
ragban voltunk!

Ilyenkor — mondták -  az első önvédel
mi reakció: rohanni, hogy hamarabb fel
jelenthessék, mielőtt ő hazaér és beadja a 
saját feljelentését.

Azt azonban, hogy Földes csak úgy 
vaktában rápuskázott, lehetetlen elhin
ni. Rendkívül éles eszű és nagyon jó em
berismerő volt; ugyancsak tájékozott a po
litikával s a Párttal kapcsolatos intrikák 
terén, gyakran figyelmeztetett minket, 
tanítványait, majd kollégáit, hogy mire 
vigyázzunk vagy figyeljünk, amikor ez
zel vagy azzal az alakkal csevegünk. És 
megmagyarázott nemegyszer olyan ese
ményeket, amelyek mögöttes vonatkozá
sai meg sem fordultak a fejünkben. Tehát 
amikor szemtől szemben ült „riválisai-
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val”, hogy finoman fogalmazzunk, o pon
tosan tisztában volt vele, hogy azok ma
gukban miként reagálnak. Ugyanakkor 
erkölcsi tekintetben sem volt az az olcsó 
alak, aki vállalt volna egy közönséges „be
ugrató” (agent provocateur) méreteire sza
bott feladatot. Miró'l lehetett tehát szó?

Bottoni dolgozatában hivatkozik a Ma
rosvásárhely és Kolozsvár közötti ellenté
tekre, feszültségekre, s hogy ezek 1952, a 
Magyar Autonóm Tartomány létrehozá
sa után manifesztálódtak, s hogy a jelen
ség értelme az volt, hogy a látszatautonó
mia segítségével, miközben kedveznek a 
romániai magyarság egyharmadának, le
építsék a szórványban élő másik kéthar
mad intézményeit, s minden vonatkozás
ban korlátozzák őket. E téren Bottoni 
sok helyénvaló megállapítást is tesz, azon
ban nem jut el a lényeghez. Ugyanis nem
csak regionális vetélkedések és nemcsak 
román—magyar nemzetiségi ellentétek 
magyarázzák az eseményeket.

Mint minden titkos vagy féllegális moz
galom és homályban dolgozó szervezet 
(és úgynevezett titkosszolgálati tevékeny
ség), így a kommunista pártok is köztudo
másúlag tele voltak frakciókkal, „irányza
tokkal” vagy egyszerűen csak klikkekkel 
és ebből fakadóan hatalmi intrikákkal. 
Jellemző, hogy például 1944. aug. 23- 
án, amikor a román párt felszínre tört 
az illegalitásból, egyszerre két különbö
ző Scánteia szám jelent meg. Azóta sem 
tudom, mennyire dolgozta fel e jelensége
ket a történetírás... Gheorghiu-Dej, egy
szerű, iskolázatlan munkásember létére, 
hallatlan szívós, kemény és ravasz akciók
kal szétverte vagy visszaszorította a leg
több frakciót (Foris, Päträ§canu, Pauker, 
Luca), mégis ezeknek a rezidiumai vala
hogy még sokáig hatottak. A Földessel 
kapcsolatos eseményeket is ezek összefüg
gésében lehet értelmezni.

Az ügyben sok minden nem hat termé
szetesnek. Csak kettőt említsünk: a felje
lentés „koreográfiája”, és majd: a kisza
bott büntetés mértéke. Nyilván, miután 
a vásárhelyiek megírták a maguk felje
lentéseit, az lett volna a természetes, 
hogy azt azonnal közvetítik Bukarestbe, 
a Központ pedig elrendeli a vizsgálat és 
a lebonyolítás módját a maga vonalain, 
mint ahogy számtalan esetben történt. 
Itt viszont a vásárhelyi írókat többször 
is felküldték Kolozsvárra, hogy az itteni 
tartományi pártbizottságnál megismé
teljék a feljelentést, illetve szorgalmaz
zák a megtorlást! Egy év során legalább 
háromszor megtörtént, hogy vásárhe
lyi írók, tojáshéjba-Pobedába kerekedve, 
nagy aktatáskás, kalapos-köpenyes kü
lönítményekként megérkeztek a kolozs
vári Tartományi Pártbizottsághoz, és -  
„tárgyaltak”... ki tudja, mit? Erről sehol 
nincsen szó.

Másrészt Gh.-Dej személye különle
gesen érinthetetlen volt. Más pártve
zetők rovására, mint pl. Chivu Stoica, 
még rosszmájúan anekdotázni is lehe
tett, persze csak bizonyos jobb körökben. 
Gh. Dejzsel kapcsolatban erre senki sem 
mert volna vállalkozni.

Mégis, hogy ez a Földes-féle eset meg
eshetett, annak csakis egy mélyvízi Gh. 
Dej-ellenes áramlat lehetett a magyará

zata. Ugyanis suttogva beszéltek már 
itt-ott róla: „Moszkva nem kedveli túlsá
gosan Dejt”. Bár a Tito elleni akcióban 
nagyon is kihasználták, mégsem bíztak 
benne. Hruscsov idején pedig eléggé nyílt 
titok volt az orosz ellenszenv. Evekkel ké
sőbb ez majdnem a tettlegességig fajult... 
A Hruscsov-szakasz végén jelent meg pél
dául az a szovjet régióterv, amely Romá
niát kettévágta volna „gazdaságilag”: a 
Kárpáton-túli területek Nyugat-Ukraj
nával és Bulgáriával alkottak volna egy 
összefüggő gazdasági övezetet, Erdély 
pedig Magyarországgal és Csehszlová
kiával egy másikat. Román közgazdasá
gi folyóiratok is közölték az elképzelést, 
amivel végleg szembefordították a román 
marxista értelmiség egészét is a Szovjet
unióval.

Miért ne tételeznénk fel, hogy a román 
párton belül már akkor létezett egy diszk
rét „inspirációs forrás” vagy „kapcsolat- 
rendszer” amely Gh. Dej féken tartása 
céljából alakult ki? Ennek a keretébe be
illeszthető egy-egy ilyen vállalkozás: meg
jelölt izotópokat útra bocsátani, kipróbál
ni, hogy a Párt valamelyik szervezete, 
csoportja hogyan viszonyul az „ötlethez?” 
Azaz: „próbafúrás”! (Földes ugyan, mint 
később felesége kifakadásaiból megtud
tam, egy idő után már úgy fogta fel, hogy 
martalékul vetették oda: ősi taktikai fo
gás, a harcosok egy kisebb csoportját lát
szólag kiszolgáltatottan odadobni az ellen
ségnek, hogy az felfedje rejtett állásait és 
tartalékait.) Mindenesetre biztos, hogy 
amire vállalkozott, azt „magasabb párt
érdekből” tette. Hogy nem kapcsolatok és 
háttérerők támogatása nélkül, azt érzé
kelteti „büntetésének” enyhe mértéke.

Ha saját fejétől és egyéni elképzelésből 
cselekszik, minimum kioperálták volna a 
nyelvét érzéstelenítés nélkül, majd vissza- 
varrták volna, ugyancsak érzéstelenítés 
nélkül. (Vagy kap legkevesebb nyolc évet: 
1958-59-ben az volt a szokásos adag 
azok ellen, „akik nem csináltak semmit”.) 
Földes büntetése azonban az volt, hogy 
két állása közül csak az egyiket tarthat
ta meg, attól kezdve nem volt főszerkesz
tő is, csak egyetemi tanár. És kizárták a 
pártból, és egy időre megfosztották köz
lési jogától. Ami legalábbis pihenést, ké
nyelmesebb életet jelenthetett -  volna -  
a számára.

Egyszóval az egész irodalmi vihar
zás csak a felszín volt: a Szabó Gyula 
elleni és kollektivizálási regénye elle
ni hadjárat nem irigy kortársak műve 
volt, ők, illetve „egyesek közülük” csak 
kihasználták a kedvező szeleket. Emlí
te tt hírforrásaimtól tudom, hogy a tá
madások nem irodalmi, hanem pártkö
rökből indultak. A főmatador pedig, 
vagyis a pártakarat személy szerin
ti képviselője, Fazekas János volt, aki 
Ceau§escuval egy napon lett a Központi 
Bizottság titkára. Hogy mekkora szere
pe volt például az 56 utáni megtorlások
ban, személyesen is, arról elég sokat be
széltek az érintettek, noha sokan nem 
akarják meghallani. (Koczka György té
vés és a temesvári színház volt titkára 
többször is a nyilvánosság elé tá rt erről 
rú t és rémes dolgokat.)

Valójában tehát nem azért haragudott 
meg „pártunk és kormányunk” Szabó 
Gyula regényére, mert vásárhelyi írók, 
plusz egy-két máshova való is, feljelenté
seket vagy éles ideológiai kifogásokat öm
lesztő kritikákat írtak róla, hanem azért 
írattak Fazekas elvtársék ilyen kritiká
kat, mert haragudtak rá; és mert rajta ke
resztül Kolozsváron, a kolozsvári magyar 
kultúrközponton -  és valamely rejtélyes 
pártkapcsolatokon akartak ütni!

Ez utóbbiak azonban messze túlnő
nek az én tájékozottsági körömön, s nem 
akarok a továbbiakban sem foglalkoz
ni velük, éppen emiatt. Földes Lászlóról 
viszont elmondhatom (őt egészen a hatva
nas évek közepéig jól ismertem és gyak
ran érintkeztem vele -  akkor egy Dsida 
Jenő elleni tanulmánya és a rá adott vá
laszcikkem miatt romlott meg végérvé
nyesen a kapcsolatunk, attól kezdve nem 
is beszéltünk már egymással) -  hogy 
minden nagyvonalúsága, széles látókö
re, emberséges természete és barátságos 
kedélye mellett, legalábbis az említett idő
pontig, őszinte, meggyó'ződéses kommu
nista volt.

Emlékszem az 1956-os október végi na
pokra, amikor Kolozsváron a Horea út 6. 
szám alatti szerkesztőségi helyiségekben 
egyszerre három rádión is hallgattuk a 
forradalmi eseményeket -  egy készülék a 
Kossuthra, másik a Szabad Európára, a 
harmadik váltakozva hazai és orosz adók
ra volt beállítva —, Földes milyen erős 
megrázkódtatásokon esett át; volt példá
ul egy nap, amikor Kádár János bejelen
tette a Kommunista Párt feloszlatását: 
Földes összeomlott, tenyerébe temette a 
fejét, az asztalra görnyedve rémülten nyö
szörögte: „Srácok, az imperializmus már 
Nagyváradnál van!” Mi többiek igyekez
tünk képmutató pofákat vágni, ne vegye 
észre, hogy alig tudjuk összefogni a szán
kat, egyedül Páskándi káromkodott vidá
man és nyíltan és őszintén, szidva a kom
munisták anyját. (Anyáit?)

Földes különben később is meglehető
sen jól átlátta az adott politikai helyzete
ket. Tudatában volt például annak, hogy 
Gh. Dej minden erős nacionalizmusa elle
nére féken tartja a radikalistább sovinisz
tákat a párt- és államapparátusban. Ha 
másért nem, józan esze miatt. Egyszer 
egy szerkesztőségi beszélgetés során, 
amikor a társaság azt találgatta: vajon 
ki lesz Gh. Dej utóda (már híre terjedt, 
hogy beteg), valaki bedobta Ceau§escu ne
vét. Földes erre így reagált: Akkor mind
nyájan vinnyogva fogunk kivándorolni! 
(Mindig nagyon érzékletesen fejezte ki 
magát.)

Később visszavonták róla a szankció
kat, dolgozhatott is, még volt egy-két fel
lángolása, részt vállalt A Hét megszerve
zésében, arcélének kialakításában, de 
alapjában véve nagyon megkeseredett, és 
utálni kezdte az egész világot. Szerintem 
ez vezetett súlyos betegségéhez és sajnála
tosan korai halálához.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Lavina
a borgesi mindenség 
könyve
„Láthatatlan vámház az id ő  a jelen

közepében.” 
Carlos Fuentes: Borges akcióban

A bábeli könyvtár tizenharmadik ter
mében, máshonnan számítva a hetvenhe- 
tedikben vagy a kétezer kilencszázadik
ban, baloldalt, alulról számolva a hetedik 
sor jobbszélén, a Balgaság dicsérete és 
Poppe Iliásza mellett, nem messze A rom
lás virágaitól, a Bűn és bűnhödéstó'l és 
a Vér és aranytól, van egy bőrbe kötött, 
közepes vastagságú könyv. Amszterdam
ban nyomták, az Úr 1601-ik esztende
jében, amikor nálunk uralg a veszély. 
Mihály vajda betör, felperzsel néhány vá
rost, de még ezen év augusztusában ug
rik az Oroszlán, és addigi szövetségese, 
Basta generális feltételezett árulás miatt 
megöleti. Jönnek a Báthoryak, az örökös 
véres farsang. De erről nem itt és nem 
most. A könyvet gyönyörű, ám baljós és 
ijesztő, démonokat ábrázoló metszetek dí
szítik. Itt vannak a vigyorgó hulladémo
nok és ugrásra készen töpreng Agares. 
Abrakasz megfenyeget. Vicsorog Abigár. 
De hát itt nincs vásár! Hogy pontosan 
kinek a művei, nem jelölik, de nem ez az 
egyetlen titok. A százhetedik és száznyol
cadik oldal közé ugyanis havasi gyopárt 
préselt egy ismeretlen olvasó.

Vajon ki lehetett? Mikor járhatott itt, 
ahol a madár se jár. Miközben félrehaj
tott fejjel, hosszan elnézegetjük a virágot, 
feltámad pillanatokra egy hol volt, hol 
nem volt alpesi kirándulás.

A hosszú köpenyes férfi és a szintén 
hosszú köpönyegbe burkolózó hölgy, egy
másba kapaszkodva mennek fölfelé, a hó
ban szikrázó csúcsok felé, és a nő vörös 
fürtjei kibomlanak a kacér kis kalap alól 
és szabadon röpködnek a szélben arca kö
rül, mint bíbor kígyók.

Oldalról morajlás hallatszik. ’Lavina!’ 
-  suttogja a férfi. Hogy mégis megmene
kültek valamiképp, sejthető, hiszen kü
lönben hogyan kerülhetett volna a könyv
be a gyopár?

A könyvbe, amely diadallal köszönti a 
hajnalt, Bár itt az egymásba nyíló, egy
mást tükörként sokszorozó, nyomasztóan 
szédítő termekben nincsen kakas.

Alkonyaikor viszont árad a mélabú a 
könyvből, amelyben benne van a világ
mindenség titka, az alexandriai könyv
tár máglyahalálra ítélt fóliánsainak 
minden bölcsessége. Mindaz, amit leír
tak, leírnak és le fognak írni. Benne van 
Zohár nyugtalansága, az alkémisták 
könyveinek reménytelensége, a Védák 
harciassága, a Korán végtelen türelme, a 
Biblia kihívásai.

Benne van a trójai háború. A búskomor 
faló, Heléna és Párisz találkozása, mely 
néha kiválasztottak esetében megismétlő
dik. Akhilleusz őrjöngése, tudja, győznek 
ugyan, de ő meg fog halni. Kreon kegyet
lensége, Zeusz haragja, Pán fuvolajátéka

Miközben fehér subájában bűvöli égi 
szerelmét, a szép Szelénét.

Megtalálhatóak a könyvben, teljes ter
jedelmükben Odüsszeusz soha véget nem 
érő bolyongásai. Olvasásuk tíz esztendőt 
vehetne igénybe. Nincs idő. Látható ama 
elbűvölő lepel is, amelyet a várakozásba 
lassan beleőrülő Pénelopé sző, fáradhatat
lan hűségében.

Benne vannak Mózes kőtáblái, a pira
misok, az első földre látogató repülő csé
szealjak. (Idegen világokból jönnek? A 
jövőből?) Árnyékuk piramisokra vetül. 
Benne van a rejtelmes szfinx, a hazudozó 
szárnyas bokájú Hermész, Léda, amint 
tikkadtan a vágytól várja a hattyút, a 
pipázó Sztálin, amint milliók kitelepíté
sét írja alá. Indulhatnak a krimi tatárok 
Szibériába...Benne vannak Newton szá
mításai, Machbeth eredetiben és úgy, aho
gyan Shakespeare megírta. Benne van a 
kínai is, aki föltalálta a sakkjátékot. Itt 
töpreng Jászon, s egy pillanatra megvil
lan az ellenfényben (megy le a nap! Si
essünk!) az aranygyapjú is. Ezek már a 
keresés mítoszai. Látjuk Marco Polo vég
telen vándorlásait a selyemúton, Kolum
busz hajóit, a gyémántjait csiszoló filo
zófust, amint a létezés nagy kérdésein 
töpreng, és az iszonyú gombafelhőt Hiro
sima fölött. Madarak repülnek, harminc 
különféle madár, hegyeken kelnek át, ten
gereken, hogy megtalálják szimurgot, het
venhat vagy kilencvenhét arcában ott az 
övék is. Lovagok keresik a Grált, alkimis
ták az aranyat és a bölcsek kövét. Élet
fogytiglani pillanatokra láthatjuk Jézus 
arcát. Arthur király elmereng a kerek 
asztal mellett, szuggerálja lovagjait, ke
zébe veszi az eszkaliburt. A pengén meg
villannak az ellentmondások. Füst kél. 
Dörög. Villámlik. Háborúk jönnek, az öl
döklések végeérhetetlen jelenetei, Foszto
gatások, pestisjárványok, kivégzések.

Látszik a föld alatti börtön is, ahol 
Cervantes fejben írja a bús képű lovag 
történetét. Postakocsik zakatolnak, vo
natok, autóbuszok, tankok. Siessünk! 
Már itt is vannak a homály lopakodó ár
nyai. Megélénkülnek a bánat fekete ku
tyái is. Eddig hiába motoztak szívünk 
körül, lenyűgözött a mindenség könyve. 
Rajtunk ütnek s még nem hallottuk Dan
iét és Washingtont. Nem láthattuk a far
kasbőrbe bújt, szerelmi lázban didergő 
Vidált, Ezra Pound ketrecét, az őrjöngő 
Dzsingisz kánt, Kafka noteszlapjait, Pa- 
racelsust, amint a messzi Erdélyben egy 
ganyédomb mellett gyönyörködik a le
gyek állórepülésében...Még nem láttuk 
Csikágó toronyházait, Tiziant, amint cso
dálatos bíbor színeit keresve váratlanul 
kívánja meg létrának támaszkodó mo
delljét és őrjöngve teszi magáévá. Nem 
látjuk Poe bánatos, iszonyattól összerán- 
duló szemét, amint A vörös halál álarcát 
írja. Sem Hunyadi Jánost Nándorfehér
várnál, amikor végérvényesen meggyőző
dik arról, hogy fejveszetten menekülnek 
a törökök. Nem látjuk a fehér bálnát, sem 
Kreml aranykupolás templomait. Janus 
Pannoniust sem, a pártütő költőt, amint 
a király szörnyű haragja elől menekül. 
Lenint sem, a sárkányokat sem, az alta- 
mirai barlangban rajzoló névteleneket 
sem... Sötét van, mint a bika szarvában.

Eltűnik minden. Setétség nyeli el a vilá
got, és a szomszéd teremből ( a tizenne
gyedik? a hetvennyolcadik? a kétezer ki 
tudja hányadik?) hallatszanak már a bá
beli könyvtár settenkedő fantomjának a 
lépései, és bizarr módon egy bot kopogása 
is hallatszik. Olyan, mint egy metronóm, 
megadja képzelgéseink alaphangját. Vala
hol átszakad egy gát és harsogva önti el 
a vetéseket a víz. Valahol lángra lobban 
egy máglya, és egy férfi szerelme szét
tá rt combjai közé vesz, egy másik pedig 
golyót röpít a fejébe, végső kétségbeesés
ében. Addig jár a korsó a kútra, amíg ki 
nem apad a kút. Ha tudnánk, hogy ho
gyan jutottunk ide, akár távozhatnánk 
is. De fogalmunk sincsen róla, hogy hon
nan és miképpen kötöttünk ki éppen itt, 
és nyilván arról sem, hogy hol van ez a 
könyvtár! Sejtjük már, hogy ebből az utol
só útvesztőből már nincsen kiút, életem 
labirintusa egyenes vonal volt, szabadon, 
logikusan vezetett idáig. S ha túlélem ezt 
az éjszakát, hajnalban megkereshetem a 
varázskönyvben önmagam, és megtud
hatom, hogyan végződik ez a kaland ( 
természetesen megtalálható ez is, mint 
minden más), kijuthatok-e innen valaha 
is. De olyan mindegy. Láthatatlan vám
ház az idő, a jelen közepében.

2005. január 14.

+ függelék:
Tizian bíbora

Vörösét kereste Tizian. Frivolt
modellje létrán illegett. Bíbor

vulvája vonzotta, 
ecsetét eldobva

Hágájával keverte az igazi bíbort.

Sovrogof
„az utóbbi hetekben egy kicsit furcsán visel
kedett, nem is furcsán, inkább szórakozottan.
Úgy bámult a semmibe, mintha látna is valamit.
M intha a levegőbe akart volna írni, vagy meg akart
volna fejteni egy rejtélyt.”

( Julio Cortázar)

Utoljára halála előtt pár héttel 
Marlowe szörnyű haláláról beszélget
tünk. Szemen szúrták egy kocsmai ve
rekedés közben, egy kurva miatt. Vajon 
tényleg kém volt? Titkosügynök? Sokat tu
dott és ezért tették volna el láb alól a ki
rálynő emberei? A franciák is pénzelték. 
„Elárulta volna Angliát?” Maga elé me
redt.

Remegett a láztól, rumtól, az érzelmek 
rohamától. „De legalább nem kellett vo
natra ülnie. O és Shakespeare nem ismer
ték a vonatokat...” Melyektől ő babonásan 
rettegett. Undorodott a vonatszagtól. A 
sors fintora ( vagy ebben is inkább intő 
kezét kell látnunk?), hogy vonaton érte 
utol a halál Kolozsvár — Marosvásárhely 
-  Sepsiszentgyörgy Bermuda háromszö
gében. Sokan azt állították, meggyilkol
ták őt is, mint gróf Rettegit, az élet szí
nészét. De hát ő nem volt titkosügynök. 
Kik gyilkolták volna meg és miért. Nem 
állott útjában senkinek. Mások szerint 
(Erdély a képtelen szcenáriók hazája,
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uralganak az összeesküvés elméletek!) 
éhen halt volna. Ezt se hittem, Az alko
holban sok a kalória. Most, tizennyolc esz
tendőkkel iszonyú halála után felidézem, 
milyen volt, amikor nem másokhoz alkal
mazkodott, amikor nem mások igényei
nek próbált a maga suta módján megfe
lelni, hanem dölyfösen követelte ki, hogy 
hozzá alkalmazkodjanak, lessék minden 
szavát, fizessék számtalan felesét, lelken
dezve hallgassák végig őrült purpárléit, 
melyekben azért van rendszer, szolgál
ják. „A hun vagy magyari vezéreket is lo
vukkal, feleségükkel, szolgáikkal együtt 
temették!...Én se hun nem vagyok, se ve
zér, se lovam, se feleségem, csak szolgá
im. Ti vagytok azok.” — mondta, indoko
latlanul hosszú szüneteket tartva egy 
délelőtt a Súgásban, ahová mi, a Zsiga 
asztaltársasága csak délben egy óra után 
érkezünk meg, a körülötte ülő és rá tény
leg felnéző, őt majmoló és istenítő induló 
tehetségeknek, akik röhögve biztosítot
ták tiszteletükről és hűségükről. A régi 
ismeretség okán Gerzson volt a leghango
sabb, de lehet, már túl sokat ivott, min
denesetre Dani kérdésére, ’’olvastátok 
Sovrogofot?”, emelendő a társalgás intel
lektuális színvonalát, rikácsoló hangon 
kisebb esszét rögtönzött a szerző köreink-

Löwith Egon szobra

ben még ismeretlen művészetéről, amely 
Camus hőseinek iszonyú kiszolgáltatott
ságát ötvözi Bulgakov nem kevésbé kizök
kent hőseinek morbid kudarcélményével. 
„Őt inkább mégis Grassra emlékezte
tik Sovrogof kétségtelenül zseniális, gro
teszk történetei!” -  szólt közbe dadogva 
egy nagyralátó ifjú poéta, akit Lazics, a 
nagy redaktor, a fiatal költők gyámola is 
közölt már az Ifjúmunkás ’ Új tollak’ mel
lékletében. ( Ó is a mennyei Súgásból fi
gyel, őt nem vonaton találta meg a halál, 
mint szegény Danit, nem is liftaknába zu
hant a tizedikről, mint a balszerencsés 
Gerzson, kábítószer túladagolás következ
tében hunyt el, már a kilencvenes évek kö
zepén, valahol Amerikában...) „Grassra?
-  kérdezte egy ismeretlen, akit az imént 
fújt be a huzat, s ugrásra készen kucor
góit az asztal sarkán. -  Az kicsoda?” „Po
fa súlyba — mordult rá Dani. — Ha még 
Grasst sem ismered, fel is út, le is út, 
menj a Don-kanyarba. Ott vedelnek a hoz
zád hasonló baromállatok.” „Igen -  foly
tatta a szépreményű költő zavartalanul.
-  Ó A bádogdob eszelős humorát véli fölfe
dezni Sovrogof bizarr történeteiben...”

„Nem tudom, engem inkább Mrozek 
groteszk szituációira emlékeztetnek -  
jegyezte meg egy részegen igen-igen 
zelegor zenetanár. Azért tűrték meg, 
mert ő fizetett. ( Már ő is az elágazó ös
vények kertjében kóborol, májcirózis vitte 
el. Túl sok volt a vodka...) -  Igen, Mrozek 
szarkasztikus kelet-európai szarkaszti
kus humora Sovrogofnál éri el a csúcs
pontot...” „Na nem -  legyintett kissé meg
vetően Gerzson. Ennél azért Sovrogof 
mélyebb. Egy drámájában, amelyet nem
rég láttam Bukarestben, a Bulandrában 
Torna Caragiuval és Virgil Ogá§anuval...

„Marhaság -  vigyorgott Dani, gonoszul 
vicsorítva nem láttál te Gersócska sem
mit, vagy nem EZT láttad!... S méghogy 
Camus, Bulgakov, Grass, Mrozek...Hát 
tudjátok meg Sovrogof nem is létezik — it
ta ki rumját. -  Egy palindroma csupán, 
hogy értsétek, tűkörszó. Azaz fogorvos. 
Azért jutott eszembe, sznob idióta bar
mok, mert fáj a fogam és félek beülni a Te
ri székébe...” Felállott és dülöngélve ment 
át a termen. Homályból homályba. Úgy 
járt, mint egy lerobbant parkettáncos, 
vagy mint egy szabadnapos tengerész. 
Még tizenhárom éve volt megismerni ön
magát és a világot. Béke velünk...

2005. január 19.

A távirat
Azon a májusi hajnalon, 1975-ben ami

kor megtudtad, hogy mégsem utazol a 
napsütötte Itáliába, időben riadtál fel. Ép
pen repülőről dobott ki üldöződ, a beret- 
vás gyilkos. Zuhantál. A műúton színes 
hátú bogaraknak tűntek az autók.

Egyre nagyobbak lettek, innen tudtad, 
hogy zuhansz. Rejtélyes verssort mormol
tál: „elgurultak a biliárdgolyók” -  mintha 
megmenthetne bármitől?

Árnyak imbolyogtak a szobában. A ho
mály szobrai között, az ágy fejénél vára
kozott hűséges kísérőd, a félig telt vod- 
kásüveg. Melletted egy lány feküdt a 
hasán, haja és a kispárna is takarta az 
arcát, valószínű éjszakai kóborlásaid so
rán szedted fel, pillanatnyilag nem is 
tudtad azonosítani. Forgatott a körhin
ta. De hát miféle biliárdgolyók? -  mene
kültél vissza az álomba és egy ismeret
len házban kóvályogtál, elkeseredetten, 
másnaposán, és nem találtad a kijára
tot. Régimódi lifteken zötykölődtél, eme
letről emeletre, egyszerre nyikorogva 
állott meg, hatalmas teremre láttál, mez
telen lányok táncoltak, egymáshoz simul
va, és nem is néztek rád. Ferenc József — 
kabátos, keménykalapos öregúr hegedült 
sejtelmes melódiákat, s vigyorogva ígérte 
meg, hogy kienged, természetesen meg
mutatja a kijárat felé vezető utat, de csak 
este, a sötétség beállta után. A lányok 
elmerültek egymásban, továbbra sem 
vettek tudomást rólad. Az öregúr, eldob
va a hegedűt -  a dallam érthetetlen mó
don nem szakadt meg, mintha a falakból 
áradt volna a mélakóros argentin tangó 
— levette keménykalapját, meglengette fe
léd, és kopasz fejét vakarva, váratlanul 
nyúlt be a bőre alá. Az ujjai, mint mohó 
kígyók vagy piranhák mozgolódtak a fej
bőr alatt. Émelyegtél. Váratlanul vettek

észre a lányok is, s mintegy vezényszó
ra, komoran indultak feléd, mellbimbóik 
megkeményedtek a huzatban, hosszú ha
juk lobogott, és azt is felfedezhetted, hogy 
beretválják ágyékszőrzetüket. Iszonyod
va menekültél. A folyosón szemérmük vö
rös színére emlékeztető, hatalmas biliárd
golyó gurult feléd. Mielőtt beugorhattál 
volna a liftbe, nekivágódott a falnak, és 
a csattanás ébresztett fel. Kizuhantál az 
ágyból, áttámolyogtál a szobán és elhúz
tad a függönyt. Rágyújtottál, de a cigaret
ta azonnal kiesett reszkető kezedből, nem 
nyúltál utána, szemhéjad mögött még pö
rögtek az álom képei, feltartóztathatatla
nul zúdultak feléd a szokatlan méretű, ve
res biliárdgolyók és elszántan közeledtek 
a meztelen lányok is. A műsor arcukra 
volt írva. Az üres tér szokatlan csendje 
sem nyugtatott meg, az árusok üres asz
talait nézted és a döglött bogarakra em
lékeztető autókat. A homály foszladozó 
árnyai közül fekete ruhás öregasszony lé
pett ki, maga után vonszolva zsákját. A 
sivitelés — a zsák alja súrlódott a beton
hoz — végleg felébresztett. Az iszonyú 
öregasszony közeledett, már-már akkora 
volt, mint a tömbházak, valamit motyog
hatott is, feléd hajítva zsákját. Fogatlan 
szája éneke tenger. „Mit csinálsz? -  kér
dezte az ébredező lány a másik szobából, 
és pár oktávval magasabban, szinte sikít
va tette hozzá: „valami ég!” A hangját 
képtelen voltál azonosítani, a félig égett 
cigarettát mindenesetre fölemelted, há- 
romlejes nagyságú foltot égetett a sző
nyegre. És itt váltott át jelen időbe az em
lék. Mélyet szippantok a cigarettából. Az 
öregasszony megérkezik kiválasztott be
ton asztalához, keresztet vet, jobb kézzel, 
balról kezdi, érdeklődve szétnéz, mintha 
keresne valakit vagy valamit, és sebesen 
rakja ki portékáit. Vöröslő almahalmok 
tűnnek fel az asztalon, a petrezselyem 
fehér kupacai, sárgarépa, hagymasorok. 
Mohón szívod a cigarettát, a körmödre 
ég, a füstkarikák közül valószerűtlennek 
tűnik az egész, és ebbe a már-már idil
likus állapotba hasít bele váratlanul a 
csengő brutális hangja. Megszakíthatat- 
lanul szól, beragadhatott. A lány, lepedőt 
tekerve maga köré, átlibeg a szobákon, 
nyílik az ajtó, valakivel beszél, csukódik 
az ajtó, nesztelenül jön vissza, lehull róla 
lepedője, miközben reszkető kézzel nyújt
ja feléd a felbontott táviratot, hosszú haja 
az arcába hull. „Meghalt!” -  mondja, és el- 
csuklik a hangja. „Motorkerékpár baleset
ben, valahol Bologna előtt — teszi még hoz
zá. Lehunyod a szemed, a biliárdgolyók 
ebben a pillanatban érik el megint a fa
lat, és a csattogás-sorozat váratlanul má
sik álmod is visszalopja, zuhanás közben 
éred el az autók között az utat, és szétla
pulsz, szétfolysz a betonon. Megszűnsz. A 
távirat betűi fekete hangyák, lemásznak 
a papírlapról, szétszóródnak a szobában, 
mintha Viola egykori útjait követnék. Ott 
köröznek körülötted azóta is, bosszúálló- 
an figyelmeztetnek valamire, amit kép
telen vagy megérteni. Letérdelsz, és a sí
ró lány hasához szorítod az arcod. Szád 
beretvált szemérméhez simul. Éledezik a 
vöröslő csikló is, mint egy kis kígyó vagy 
piranha. Remegsz.

2005. január 29.
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BALÁZS F. ATTILA
A hiány sajátossága
Végtelen elégia:
A várakozás ritmusa 
Színezi a világ 
Leghívebb ikonját

Báj kellem kegy 
Bűvölet elragadtatás 
Isteni józanodás 
És újra mámor

Nem foglak megérinteni 
Minden aktus 
Tökéletes szenvedés 
Inkább a virtualitás kínjai

Engedj önmagam közelébe 
Oldozz fel a fojtogató boldogságból

A k ö ltő  meghalt
Babonaság ördögi köre 
Önmagát zabáié elmélet 
A költő meghalt jóval 
Halála előtt
Előlegezett végzet kódolta 
Minden szavát 
Csak megrontott szívek 
Adóvevői fogták 
Emlékművet emelvén 
A boldog boldogtalanságnak

S tílu s és GfimmeM-riA
Csak lépteim visszhangja 
Kísér konokul
Stílus és szimmetria a vezeklésben 
Pofán ver minden felfújt rágógumi 
A szomorúság

A buja erdő felajz
Vigasztal
És lefekszik velem

Kamatozik az idő
Megtérek önmagamhoz 
Hisz jól kamatozik az idő 
Túl katarzison mámoron 
Elmulasztott bűneimet 
Elvetélt álmaimat 
Nem számolom 
Harcot és kudarcot 
Örült vállalásaimat 
Találom a toron 
Gazdag vagyok 
Vagy voltam 
Egykoron

Balázs F. Attila: 1954-ben született 
Marosvásárhelyen. író, költő', szerkesztő. 
Legutóbbi verseskötete Szókeresztem 
(2004). Az AB-ART Kiadó vezetője. Je
lenleg Pozsonyban él.

ÁRMOS LÓRÁND
Hat, szerelmes
-  V á zla to k  -
I.
Hátravetette fejét és bátorság, szólt, 
az kell mindenelőtt. Mert ötlet, 
akarás, munka semmire nem 
megy anélkül; mondta a szép 
szeretőm, az a nagyszerű francia 
asszony negyvenes évei közben. 
Felkacagott, majd messzire nézett 
a Jászai téren körbebolyongó 
vizenyős, híg januárban.

II.

Hátrafeküdt az ülésen két 
idegen voltunk csak a vagonban 
lábait keresztbe rakta, égbe 
emelte, játszón, szerinte, mondta, 
hozzá révetegen bámult ki 
az ajtón az emberi testen a

legvonzóbb az a fül. Nyakát 
csókoltam é$ hajnaltájban az 
ölébe bújva vitt be a MÁV Budapestre.

III.
Szép lesz az élet, de addig is 
élni kell, így ő, Mario Vargas 
Llosa Rosa mamáját idézve.
Nyúlánk, fiatal lány volt és 
irigyeltem testét. Kis lila 
blúzot húzott egyenes hátára, 
két kicsi mellére, és kávét 
főzök mondta. Felkönyökölve 
figyeltem hogy idomítja magához 
a mocorgó szombat reggelt.

IV.

Három napja volt velem. Tanított 
élni, főzni és franciául. „Chaque 
instant est une chance a saisir.” 
Mindenre taníts meg, kérlek, 
súgta rámfonódva az ágyba; 
Huszonnyolc éves volt, járatlan, 
és nagyon éhes szerelemre.

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

„Mit képzelsz” villant rám aztán 
megtömött zöld gyógyszerrel, 
vérszegény ne lehessek. Uzsonnát

8  fák-fsA tek-f&A

hozott, egyenes háttal a 
combomra ült, így etetett az a 
szép, kövér orvoslány nap mint nap. 
Először, emlékszem, estélyiben, 
taxin jött fel a szürke lakásra 
„Mit képzelsz” villant rám aztán 
rámcsúszott, mint vízre a bálna.

VI.

„Nem, azt nem akarom” fújtatta 
vadultan a barna hajú, szép 
csíki leány. Éjjel háromig kellett 
birkóznom a ránevelődött, 
zord hűséggel. Előbb mellét 
lehetett csak nyalogatnom, később 
játékba adta kis derekát is. 
Távoktatáson voltunk, két hete és 
a férj, gyerekek úgy lobogtak 
csak a háttérben mint száradó, 
fehér ruhák lobognak a 
kert végébe, ha nyár van.

A».»* KilometriK
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ZSIDÓ FERENC
A disznó
Guza álmosan bak tato tt hazafelé 

barátnőjével a Liliomfiból. Az egész 
éjszakát ott töltötték: barátok közt, 
sörök mellett, könnyedén cseverész- 
ve. Guza ugyan un ta  valam elyest eze
ket a partika t, m ert sablonosokká vál
tak , felületes beszélgetésekkel, mégis 
jól estek neki, m ert jól esett kimozdul
ni az otthon lehangoló valóságából. Jó 
volt megfeledkezni egy kicsit apja al
koholizmusáról, anyja önemésztő bá
natáról, melyek csak akkor nem létez
tek, ha az ember nem gondolt rájuk. 
Guza többször anyja fejéhez vágta, vé
rig sértve őt, hogy ez az egész nem az 
ő baja, nem ak ar részt venni benne; 
az anyja intézze el az apjával, elvég
re az ő házasságuk. Csináljon, csinál
janak , am it ak arn ak  az életükkel. De 
nélküle. Ót hagyják ki. így próbált 
védekezni. Igazából csak a kényelem 
és a gyengeség d ik tálta  ezt a m aga
ta rtá s t. Félt az érzelmi m egpróbálta
tásoktól. Jól esett eljátszani, hogy ő 
mindezek fölött van, őt nem lehet le
rán tan i a mocsárba. S tratégiája bizo
nyos fokig sikeres volt: elfoglalta m a
gát, hobbijainak és bará ta inak  élt, 
otthon vendégként viselkedett.

Csak ilyenkor tám ad tak  fel benne 
a kellemetlen érzések, az undor, am i
kor haza kellett térn i valahonnan, szo
rongó szívvel nézve szét a kapu előtt, 
nehogy rálépjen a cementes zsák
ként heverő apjára. Ezerszer megtör
tént, hogy a házig sikerült elvonszol
nia zsibbadt, alkoholgőzös fejét, de 
a kaput m ár nem tud ta  kinyitni, ad
dig keresgélte a kulcsot vagy a kulcs
lyukat, hogy elaludt közben, térdre 
esve, majd eldőlve, m int egy letagló
zott állat. Ezerszer m egtörtént, hogy 
idegileg kikészült anyja az éj közepén 
kijött, s meglátva kómában heverő fér
jét, rugdosni kezdte, hogy kelj fel, te 
állat, hogy aztán  könnyes szemmel fel
tám ogassa, betántorogjon vele a ház
ba, levetkőztesse s ágyba dugja, gyű
lölködő szívvel, mégis megnyugodva, 
hogy hazakerült az embere.

Guza a barátnőjével még sosem be
szélt ezekről a dolgokról. M ással sem. 
Ha valaki szóba hozta, hallgatott, 
vagy faképnél hagyta az illetőt. Egy
szer verekedett is em iatt. Gyűlölt m in
denkit, aki tudott róla. Mi közük hoz
zá? Csak csámcsognak rajta! Amikor 
a rra  gondolt, hogy minden bizonnyal 
a barátnője is hallo tt egyet s mást, 
m ár csak azért is, m ert közel lakik 
hozzájuk, rá  is haragudott. Most, ha
zafelé ta rtva , eszébe ju to ttak  ennek a 
gennyes történetnek a legutóbbi fejle
ményei, de persze még véletlenül sem 
osztotta meg a lánnyal, inkább hallga

tott. A lány se m ert rákérdezni, m ert 
érezte a fiú részéről jövő ellenállást, 
meg hát, nem is ism erték olyan rég 
egymást, hogy jogot formálhasson a 
családja életének szennyesében váj- 
kálni. Guza úgy gondolta, ha  a lány 
vigasztalni kezdené, hogy sajnállak, 
am iért az apád alkoholista, menten 
agyoncsapná. Semmi köze hozzá! Ma
gát is próbálta m egtartóztatn i a véle
ményformálástól. Igazából olyan véle
ménye volt, am it m agának sem vallott 
be szívesen. A rra gondolt, ha kimond
ja, apám egy disznó, vagy ne adj Is
ten, a fejéhez vágja, am int erre az 
anyja kérte, hogy szégyelli őt, akkor 
megszűnik az apjának lenni, szétpuk
kan  az egész, m int egy túlfújt szap
panbuborék. Hányszor megfordult a 
fejében, amikor az apja másnapokon 
lesütött szemmel ígérgetni kezdte az 
anyjának, többet nem iszik, hogy gú
nyosan a szemébe nevet: ezt még te 
sem hiszed, fater, gyenge szar vagy, 
akinek m ár nincs szava! A ztán so
sem sziszegte el, m ert hülyének ta lá l

ta, hogy leckéztesse az apját. Sosem 
tudott semmit róla — sem arról, hogy 
m it gondol, sem arról, hogy m it érez. 
Szeszfertőzött kőszobornak látta. így 
azt is csak tippelte, kudarcként élheti 
meg, hogy a fennhangon te tt ígéreteit 
nem tudja m egtartani. Elvonókúrán 
három  ízben volt, azok eredményessé
gében sem h itt m ár senki, tán  még az 
orvos sem. Anyja sokszor megfenye
gette, hogy elválik -tőle, vagy k irak
ja, m int m acskát szarni, de ennek se 
volt hatása. Az apja valószínűleg érez
te, hogy felesége még mindig ta r t  hoz
zá, vissza is élt ezzel, ha  nem is tu 
datosan. Feszítette a hú rt, de nem a 
húrfeszítés kedvéért, hanem  m ert te 
hetetlen volt, alkohol nélkül nem tu 
dott meglenni. Az évek teltével szeme 
m indjobban összeszűkült és kifejezés
telenebb lett; agya egyre tompábbá,

beszéde egyre zavarosabbá, akadozób- 
bá vált. Anyja kétségbeesésében m in
dent kipróbált, de az igazi módszert 
nem ta lá lta  meg, nem tudott segíte
ni neki. S amikor beism erte önmaga 
előtt, hogy tehetetlen, hogy nem u ra  a 
helyzetnek, kezdte belelovalni m agát 
az önsajnálatba. Guza pedig mindeb
ből csak annyit látott, hogy vége a fe
ne nagy szerelemnek, s hogy a család
nak lőttek.

Befordultak a lány utcájába, am e
lyik párhuzamos volt az övékével. A 
lány arról kezdett fecsegni, hogy leg
alább délig fog aludni, nem lesz otthon 
senki, aki megzavarja; Guza továbbra 
is hallgatott. Valamivel később a sánc 
szélén egy elnyúlt alakot vélt felfedez
ni a sötétben. M egvárta, hogy kicsit 
haladjanak el, aztán  visszalépett, 
hogy vizsgálja meg. Egy meredt tes
tű  részeg volt, egyike apja ivócimbo
ráinak. Mit látsz, nézett vissza a lány 
meglepetten, csak egy kutya, szólt 
Guza, egy döglött kutya; gyere, men
jünk. Beíekarolt, úgy húzta, közben 
valam i csacskaságot is súgott a fülé
be. A lány kapujába érve sietve búcsú
zott tőle, jó, akkor holnap, azaz ma. A 
fenekébe még belemarkolt, m ert ilyen
kor a lányok nem bánják, de aztán  fa- 
képnél hagyta. Aludni vágyott, nem 
gondolni semmire. Öt perc a la tt ha
zaért, anyját ébren ta lá lta , apád hol 
van; m it tudom én; há t menj, keresd 
meg; dehogy megyek, majd hazajön, 
ha akar; de hát eddig holtrészeg!; mit 
érdekel, megmondtam, hogy ki aka
rok m aradni ebből az egészből, nem 
az én bajom. Kissé felpaprikázódva 
vonult be a szobájába, önm agát saj
nálva, hogy m indig csak ez van, ez 
a szar, az embernek felfordul a gyom
ra  tőle, s elmegy az életkedve. Az ágy
ban hosszasan forgolódott, nehezen 
aludt el, épp ezért úgy érezte, nem 
ezen a világon van, am ikor anyja be
rontott hozzá, hogy keljen fel, m ert 
baj van. Mi baj lehetne?, morgolódott 
m agában, ránézve az órájára, az reg
geli hetet m utatott, alig másfél órája 
bújt ágyba, bezzeg, a barátnőjének mi
lyen jó, futott át az agyán, nyugodtan 
aludhat délig, a kutya se zavarja, de 
ekkorra gyanúsan nagy lett a sürgés
forgás a házban, s nem lehetett nem 
meghallani, bár legszívesebben azt 
te tte  volna, hogy apját holtan ta lá l
ták  az utcán. Mindig rossz volt a szí
ve, nem szabadott volna igyon. Magas 
vérnyomás, szívbillentyű-problémák. 
Megállt a pumpa.

Guza először teljesen hűvösen, 
m ondhatni megkönnyebbüléssel fogad
ta  a h írt, úgy kell neki, az állatnak, 
ha  nem tudott vigyázni m agára, nem 
volt épeszű, azt kapta, am it érdemelt. 
A ztán az anyjára gondolt, hogy ezzel 
> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról 
véget érnek az á tsírt, átaggódott éjsza
kák, tehát jobb lesz neki így, végül ma
gára, hogy neki is, de csakham ar az is 
eszébe ju to tt, hogy a környéken m in
denki azt fogja pletykálni, ha lálra  it
ta  m agát az apja, szánalommal vegyes 
elutasítással fognak ránézni, hogy mi

csoda családi élete lehetett ennek is, 
s ettó'l sajnálni kezdte m agát, még 
egy könnycsepp is megjelent a szeme 
sarkában. Lassan felöltözött, közben 
eszébe ju to tt a döglött kutya, am it két 
órácskája láto tt az árok szélén, s össze
szorult a gyomra. így halni meg, ilyen 
gyalázatosán?! Felidézte, az anyja vég
só' kétségbeesésében mivel fenyeget
te meg az azelőtt való napon az apját: 
m ás kiút nincs, elviszi a fehérmágia 
egy híres mesteréhez, aki hipnózis 
a la tt egy olyan képzeletbeli világba ju t
tatja, amelyben nincs alkohol, egysze
rűen nem fedezték fel, s boldogulnia 
kell ott is, s meglátja, hogy lehetséges, 
hogy megszokja, s hogy minden jó lesz. 
Emlékszik, hogy összeszűkült a rém ü
lettől apja zavaros szeme, hogy vinnyo
gott, hogy csak azt ne, inkább nem 
iszik soha többé... Persze, ő tudta, 
hogy az anyja csak blöfföl, nem ismer 
efféle m águst, de nem szólt semmit, 
m ert minek. így az apja zsibbadt, va
lóságot felmérni nem tudó agyában fel
tehetően az a dacos gondolat született 
meg, hogy ha m ár így állunk, ha ilyen 
gonoszul ak ar elbánni vele a felesége, 
akkor legalább még egyszer, utoljára, 
így lett belőle kutya, döglött kutya. De 
az is lehet, hogy nem így, nem ezért 
történt, im m ár nem lényeges. Guzát 
valam i lelkiism eret-furdalás-szerűség 
kerítette  hatalm ába, egyelőre csak ült 
a szobájában, a fotelben elfolyva elszí
vott egy cigarettát, eszébe ju to tt, s fin
tor jelent meg az arcán, hogy temetés, 
s efféle kellemetlenségek, k intről be
hallatszott a sírás, az összegyűlt embe
rek fojtott, gyászos hangú beszélgeté
se, borsózni kezdett a háta, fikarcnyi 
kedve se volt kimenni. Fel-alá já rkált 
a szobában, szentségelve, a helyzetet 
átkozva, majd a rra  gondolt, hogy saj
nos a sztoriból — annak  ellenére, hogy 
az im m áron véget ért -  mégsem lehet 
teljesen kim aradni.

Zsidó Ferenc: 1976-ban született 
Székelyudvarhelyen. Kötete: Szalma
tánc (2002).

Ha meghalok , 
meghagyom...
Ha meghalok, meghagyom, 
Legyen testamentomom:

Pina legyen temetőm, 
Pinaszőr a lepedőm.

Az én farkam  borbé 
legény...
Az én farkam borbé legény, 
Hugóm asszony beteg szegény, 
Jöjjön hozzám vacsorára, 
Meggyógyítom virradtára.

Nincs jobb pipázni pipábúl, 
Mint a tajtékos pinábúl,
Abba virgonc farkat tolni,
Azt is egy réfre pótolni.

Katonának hívnak 
engem...
Katonának hívnak engem., 
Hasam végin a fegyverem,
S mikor én azt billegetem, 
Akkor szeret Katus engem.

Ha én őtet leterítem,
S koplyámat megemelítem, 
Pisztolyomtúl nem irtózik, 
Inkább benne meg fogódzik.

Sárga csikó, kopasz nyereg, 
Baszhatnék a szegény gyerek, 
Tőled rózsám, mégsem kérek, 
Mert jól tudom, lenne gyerek.

Tartsuk meg a régi szokást, 
Fasznak ád a pina szállást, 
Benne duzzog, keménykedik, 
Okádásig gyönyörködik.

Leterítem köpönyegem, 
Szeretőmet ráfektetem, 
Bevetem a halász horgot,
Úgy fogdozom a szép pontyot.

Lábad közi fügefészek,
Mikor tetszik, beletészek, 
Akkor vigad árva faszom, 
Mikor gyenge pinát baszom.

Nem adnálak e világért...
Nem adnálak e világért,
A keresztúri vásárért.
A vásárral mit csinálnék'?
De teveled véled hálnék.

Véled hálnék, lefeküdnék,
Lobod közé nyújtodzanék,
Úgy a közepiben tennék,
Harmad napig ki sem vennék.

Hájjá szívem gyöngyvirága, 
Kunkorodjál a farkamra,

Q s a v a r q ó

*
En vagyok a 
halászlegény...
Én vagyok a halászlegény,
Én állok a tó közepén,
Én fogom az aranyhalat, 
Világoskék paplan alatt.

Engem szeress, ne bátyádat, 
Boszontom a termő fádat,
Én vagyok a rózsa virág, 
Engem szeret egész világ.

Nem eszik a pina lencsét,
Sem uborkát, sem gesztenyét, 
Hússal él ő, mint a vércse, 
Mégsem csömöllik meg tőle.

Félre fattyú, megrúg a ló,
Szép asszonybúi lesz a ringyó, 
Száraz fábúl pedig hernyó,
A cigánybúi a kis rajkó.

Nincsen a pinának álla,
Mégis kinőtt a szakálla,
Olyan legény borotválja, 
Nincsen szeme mégis látja.

Úgy kunkorodj a farkamra, 
Mint a kódus a mankóra.

Három éjjel já rtam ...
Három éjjel jártam,
Csak a gyöpön háltam,
Megázott a sarkam,
Felállott a farkam.

Akárhogyan jártam,
Elég pórul jártam:
Egy rác menyecskének 
Gyermeket csináltam.

Debreceni lányok,
Vane-e cédulátok ?
Majd megmagyarázom, 
Tököm-farkam rázom.

A fenti „latrikán dalokat” a Magyar 
Ritkaságok könyvsorozat P ajkos  
énekek  című kötetéből (Szépirodalmi, 
Budapest, 1984.) vettük át.
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FRANCOIS BRÉDADIRIB-DARAB - goliárd drámix
Folytatás előző lapszámunkból

II. FELVONÁS
A kolozsvári Music Pub pincekocsmája. 

Underground-zene, sűrű füst, a háttérben 
állandóan ki- és beáramló vendégsereg: di
ákok, örömlányok, egyetemi tanárok, kis
korúak, munkások, írók, alkoholisták és 
vagányok.

A kocsma közepén a Főasztal, Répa, 
Rakás és Mumu ülnek egymás mellett, 
előttük egy méter sör, azaz egy méternyi 
kibontatlan sörös üveg. Répa a fogával nyi- 
togatja az üvegeket.

E lső  je le n e t
RÉPA : Há’ ez az élet értelme, 

fiúk!... Igyunk!... Há’ legalább így, 
fizetésnapkor!... Hogy nehogy elunjuk 
magunk!... Mert az unás az rettenetes!... 
Há, nem?!... (röviden fölnevet)

RAKÁS : Én is aszondom!... (őis nevet)
MUMU (nevetve) : Mumu. Mumu ...

(koccintanak)

RÉPA : Nade, nézzük meg a szép 
pipicákat! (Az egyik arrajáró miniszok
nyás lánynak rövidet füttyentve) Há’, 
mámá, rá se nézel a szegény Répára?!... 
A fehér ló kell, a királyfi, mi?!.. A fehér 
Audi, a Jehudin Mehudin, a dolcsi s az 
euró!... A mi kicsi lejünk nem is smak- 
kol, mi?!.. Jön még a kutyára dér, s lesz 
még Budán mumu-vásár! Jó lesz majd ak
kor Répa bácsi is, mikor elfogy az arab 
zsozsó!... Aztán egy-egy kólára is ráfa
nyalodsz te még, ha már te nem nyalsz 
tekilát (nevetnek), úgy, hogy meg sem 
nyekkensz!...

RAKÁS : Itt ide figyelj, Répa, te-ki- 
látsz, ha te kensz, meg se nyek-kensz!... 
Te meg, ki látsz, ne nyald ki a tekilát!...

MUMU : (beleegyezően) Mumu.
RÉPA: Mostmár elég a sok szöveg

ből, meséből prédikációból, mi ez itt?!... 
Istentisztelet?... (koccintanak, isznak) 
Vagy színdarab?!... (legyintenek) Az ivás 
színdarabja?!... Az élet teátruma?!... Mit 
iszunk mi itt?... Teát rummal?!... Ez itt a 
te templomod, ahol te ázol és teázol!... Mi 
ez?!... Az alkohol „napokalipszise”?!... (na
gyon tetszik nekik a szó) Mit koholt ki... az 
alkohol?!... Hol van az alkohol?... Hol?!...

M á so d ik  je le n e t
(Bevonul A KOLOZSVÁRI SZŰZKUR

VÁK KARA)

KAR :
Játékunk, magasztos lelkek, „
Elkezdtük, ó, edd és vedd !
Nyisd ki szívecskénk bibéjét,

Mi úgyis piciny és üres!

Fújj ! Piha !...

Öntözzük a Nagy Nullát,
Ki lelket vert belénk,
Rómeót, az apát 
S az ő izmos gyökerét!

(refrén)

S várjuk őt a lovon 
Az Alfán, a Rómeón,
De jöhet akár Volvón,
Csak dőljön a’ zeuró !

(refrén)

(A Kar szétoszlik a kocsmai közönség kö
zött, Jó Joli kiválik a Karból, és helyet fog
lal Répáék asztalánál.)

H a r m a d ik  je le n e t
RÉPA: Hát „evvót” a gregorián, a 

derekasének, a zenei betét, a „zangyali” 
betét! (nevetnek) A vörös!... Szervusz, te 
kicsi Joli!... Megyünk ma egy rövidre?... 
Vagy inkább cumizni akarsz?!... Ad 
Répisz neked finom fejecskét, tudod a 
két jó kecskebőr tömlőből ólommentes 
mumicillint!...

MUMU (vállvonva) : Mumu...
RAKÁS: Én meg aszondom, nem azért 

mondom, hogy mondjam, de azért hogy 
a figyelmecskétekbe ajánlanám magam, 
hogy egy jó gruppiszra azért éppen meg
érett volna az ideje, hogy így fejezzem ki 
magamat, személyed iránt, mi becses én 
nekünk mindazonáltalában.

MUMU (határozottan)'. Mumu...
RÉPA (kérlelően): Gyere, na, Rakás is 

aszongya, Jolisz, adj egy kis piniszt a sze
génylegényeknek, mert elhagyta őket a 
szeretőjük, s nincs nekik, aki megvigasz
talja egy simogatással őket!... Isten bi
zony, megháláljuk, és mindörökké a szí
vünkbe zárunk, csak ma este, csak még 
ma este, mert már három napja, hogy 
nem dugtad ide az orrocskádat, azt a szép 
kis fakopáncs-nózidat, ami biztos, valami

más odvas fákkal volt elfoglalva!... Légy 
jámbor!...

(Joli megértőén kacsint, majd az il
lemhely irányába él. Répa öntelten moso
lyog, még szív egyet-kettőt a cigarettájából, 
iszik a söréből, aztán gyors léptekkel ő is 
eltűnik ugynabba az irányba)

MUMU ( megértőén): Mumu...

N e g y e d ik  je le n e t
RAKÁS (magyaráz) : Tudd meg, ked

ves szesztestvérem, hogy nem azért mon
dom, mert nem tudod, hogy ami van: van, 
ami nincs: nincs, hanem azért, mert a kö
vetkező én leszek, mert nincsen pénzem 
a vonatra, és nincsen jobb, mint a szu
ka lyuka!... Vagy ez nézőpont kérdése?!... 
Mit sütsz, kis szűcs, heves vagy?! (nevet)

MUMU (világpolgárként): Mumu...
RAKÁS: Há’, beszélj mán, mi vagy te, 

Quasimodo?... Ez egy olyan játék, ahol a 
néma gyermeknek az anyja mumuja!... 
Az apja meg a mumusa! Ez a Mumu 
színdarabja!...

MUMU (lelkesen) : Mumu!
RAKÁS : Persze, hogy mumu!... Mumu 

az egész élet ! Egy nagy szoptatás!... Ha 
kérsz, kapsz!... Ha kapsz, adsz ! Répa is 
kért, Jolika is adott, mert kapott! Érted, 
Mumu?!... Érted te az értést?!... Érted te, 
hogy hol ityeg a fityeg, hogy hol csipog a 
csízió, hogy hol repdes a rebellió?!... Hogy 
mi itt a muníció?... Adni tudni kell!... És 
kapni is!... Van az adás, és van a kapás! 
Van a bemenetel... és van a kimenetel. A 
kettő között meg a nagyszünet. Kicsen
getnek, becsengetnek... Mi most az udva
ron vagyunk, tudod, ott a suliudvaron, 
és nem akarunk bemenni órára, mert jön 
a feleltetés. Inkább fotbalozzunk itt szé
pen a pályán... Góóóóól!... Góóóóóóóóóól... 
Jól meggyúlt a gól!... Ez a Joli tiszta 
gól-helyzet!... Szamár vagyok!... Igaz, a 
szamár szent állat, s már a rómaiak is 
aranyból öntötték a szobrát, mert tudott 
varázsolni, mármint a szamár, de lehet, 
hogy az egy borjú vagy inkább egy ökör 
volt, de az sincs kizárva, hogy aki tu
dott varázsolni, az mind szamár volt... 
Én is tudok varázsolni!... Például át tu
dom változtatni a pénzt sörre, azt meg 
róka-likőrre!... Ha már az állatkertben, 
a paradicsomban vagyok! Én meg tud
nám írni a magam rókázásainak a regé
nyét! Egy róka-regényt!... Írnék egy regét 
a rókákról!... Meg a hollókról és a sajtok
ról!... Na, életünket és vérünket!... A ki
rálynőre, az öreg kurvára! ... Mert te nem 
tudod, hogy te vagy az anyag, az anya, a 
malac a mama, a mumu, a mutter, a mal
ter, a flaster és... te vagy a Jó Joli. Ér-
> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról

ted, te arc?!... Érted, te vér?!... Érted, te 
test?...

MUMU: Mumu!...

(Koccintanak, isznak)

RAKÁS : Há történik-e már itt valami? 
Há’ muzika itt ez?!... (A zene fölerősödik) 
Há’ mulatság ez itt?!... Megsúgom én nek
tek, hogy van!... Az élet úgy, ahogy van, 
egy böhöm nagy főpróba!... Aztán jön a az 
ősbemutató!... A mumu! (Mumu fölemeli 
helyeslőén a mutatóujját) Van a nagy ren
dező, mi meg a big színészek vagyunk!... 
Ezt Sékszpír mondta, az a piros szexi kö
lyök, aki lehet, hogy nem is létezett, de a 
húgom, aki egyetemre jár aszonta, hogy 
valami Demokrátesz találta ezt ki...

Ö t ö d ik  j e l e n e t

RÉPA: Eszerint, fiúk... Nincs már mit 
csinálni, mint Béla bácsit is megkínálni 
barátilag egy-két-három sörrel, egy-egy 
pizzával, he-he (nevetnek), ezzel-azzal, gör
be-görbe, nyald a...

MUMU: Mumut...
BOKSZ : ...Körbe-körbe! Ámde totál- 

stopp!... Ide figyussz, Répus frátelló! A 
per moment helyzet az, hogy én egy nagy 
úrnál dolgozom. A testőre vagyok. A mai 
este minthogy unatkoznak, fölállt nekik, 
hogy megvendégeljenek valakiket, akiket 
nem ismernek. Én persze rátok gondol
tam, mert tudtam, hogy itt vagytok min
dig, s mert a barátaim vagytok, s mert 
tudom, hogy ti tudtok mulatni, ha kell... 
sőt, még akkor is, ha nem kell!... Tehát, 
buli van!... Verstehen Sie, capisco?...

RÉPA (gyanakvóan): Fizetni, kell?...
BOKSZ: Hívtalak valaha én olyanra?!... 

Van ott minden, tátáé, néhány láda igazi 
francia pezsgő, sült malac jonathánnal 
a szájában, pulykasült gesztenyével, ko
lozsvári rakottkáposzta, hizlalt libamáj, 
amennyit akarsz, viszki-konyak-tekilla- 
csinzánó, egri bikavér, tokaji aszú, hat
puttonyos , s még rányi is akad bőven a 
tisztelt vendégseregnek!...

RÉPA (rosszat sejtve)-. Nem, nem... mi 
ülünk inkább itt... megisszuk a mi kicsi 
sörünket... jó nekünk itt is...

BOKSZ (fenyegetően)-. Terem?!...
RÉPA (megértőén): Bura!...
RÉPA: Itt?...
BOKSZ: Ott!

RÉPA: Egyedem?... 
BOKSZ: Begyedem! 
RÉPA: Frinc?... 
BOKSZ: Franc! 
RÉPA: Tikk?... 
BOKSZ: Takk! 
RÉPA: Csipi?... 
BOKSZ: Csóka! 
RÉPA: Csingi?... 
BOKSZ: Lingi! 
RÉPA: Csihi?... 
BOKSZ: Puhi! 
RÉPA: Slussz?... 
BOKSZ: Pász! 
RÉPA: Pucc?... 
BOKSZ: Paszta! 
RAKÁS: Szir?... 
BOKSZ: Szar! 
RÉPA: Szarka?... 
RAKÁS: Farka! 
BOKSZ: Tarka?... 
RÉPA: Barka! 
BOKSZ: Ping?... 
RÉPA: Pong! 
BOKSZ: Csihi?... 
RÉPA: Puhi! 
BOKSZ: Sipp?... 
RAKÁS: Supp! 
BOKSZ: Boksz?... 
RÉPA: Béla!... 
BOKSZ: Riccs?... 
RÉPA: Reccs! 
BOKSZ: Piff?... 
RÉPA: Paff! 
RAKÁS: Puff!

RÉPA (visszajön az asztalhoz)-. Megvall- 
juk és beismerjük szent felséged előtt, 
hogy mi szegény bűnösök vagyunk, kik...

RAKÁS: Bűnben fogantatva...
RÉPA: Hajlandók vagyunk minden 

rosszra...
RAKÁS: S soha meg nem szűnünk...
RÉPA: Áthágni...
RAKÁS: Szent rendeléseidet...
RÉPA: Trónusod elé visszük az 

áldozatunk!... Mert ugye világos, ti sötét- 
agyúak, és nyilván,... hogy én vagyok a 
Lélek, a Ti vezetőtök!...

(Boksz Béla tűnik föl jobbról)

RÉPA: Esznek?.. 
BOKSZ: Isznak! 
RÉPA: Úri?... 
BOKSZ: Muri!

BOKSZ: Dirr?... 
RÉPA: Durr! 
BOKSZ: Dinom?... 
RÉPA: Dánom!
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BOKSZ (az asztalhoz jön, kezet nyújt, 
előbb Répának, aztán pedig Rakásnakj. 
Én vagyok a Lélek, a ti vezetőtök!... 

RÉPA: Le vagy fel?...
BOKSZ: Most fel!
RÉPA: Nem ülsz le, Béluskám?... 
BOKSZ: Most kell siessünk.
RÉPA: Hova?...
BOKSZ: Tudom én.
RÉPA: De én nem!...
BOKSZ: Azzal te ne törődj!...
RÉPA: De most kaptunk fizut!... 
BOKSZ: Kapsz majd tőlem is, ha nem 

mozogtok...
RÉPA: Ezt már értem.
BOKSZ: Én is!...
RÉPA: Szóval szőr?...
BOKSZ: Nem szar. Meglátod.

RÉPA: Ihaj?... 
BOKSZ: Csuhaj! 
RÉPA: Sej?... 
BOKSZ: Haj! 
RÉPA: Dínom?... 
BOKSZ: Dánom! 
RÉPA: Lári?... 
BOKSZ: Fári! 
RÉPA: Hipp?... 
BOKSZ: Hopp! 
RÉPA: Liba?... 
BOKSZ: Tonátusz! 
RÉPA: Kriksz?... 
BOKSZ: Kraksz! 
RÉPA: Cica?... 
BOKSZ: Mica! 
RÉPA: Csipp?... 
BOKSZ: Csupp!

BOKSZ: Szánom?...
RÉPA: Bánom!
BOKSZ: Ripsz?...
RÉPA: Ropsz!
BOKSZ: Hipp?...
RÉPA: Hopp!
BOKSZ: Kiszti?...
RÉPA: Hánd!
BOKSZ: No, akkor gyerünk, és nyo

más előre!...

(Boksz kituszkolja Répát, Rakást és 
Mumut a vendéglátóipari egységből)

(gyors függöny)

Befejező rész következő 
lapszám unkban



HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

T ö r té n e t  p e lé k k e l
Arra gondolt: jobb, ha más nem tud a 

dologról, nehogy valaki őt is meggyűlölje. 
Mint egykor az anyját ő. „Nem akarom, 
hogy elmenj” -  suttogta lázas hangon; s 
amikor látta, hogy anyja a várakozó ta
xihoz siet, sírás fojtogatta. Kiszaladt utá
na, és megszorította a kezét. -  „Ha bele- 
esek a vízbe, nem lesz, aki kihúzzon!” 
-  mondta esdekló' hangon.

Utána sokáig nagy ürességet érzett. 
Dühös volt az idegen emberekre; az
tán már csak magára, amiért minden 
alkalommal elbizonytalanodott, vala
hányszor szóltak hozzá, és (szerinte) túl 
kedvesen bántak vele. Nem értette az ar
cokon a vigyort, de főként a gúnyos meg
jegyzéseket s a tréfálkozást. Az volt az 
érzése, hogy akik nem szokták bántani 
ó't, még azok is mindenképpen akarnak 
tőle valamit. Olyan teljesítményt vár
nak, amire ő nem képes. S nem is lesz rá 
képes soha.

Egyszer elterjesztették róla, hogy kap
csolata van egy nővel. Pedig csak néhány 
szót váltott azzal a szalmahajú lánnyal, 
akitől a kenyeret szokta vásárolni. Igaz, 
hogy meggondolatlanul percekig ott állt 
az utcasarkon, ahol véletlenül összetalál
kozott vele, és sóvárogva nézett utána. 
Később titokban megleste, hogyan van 
felöltözve, s hogy milyen peckesen lép
ked. A lányt különben nem sokkal azu
tán elhelyezték az boltból...

Amióta az anyja elment, neki igazi tá r
sa nem volt, csak a padláson hancúro- 
zó pelék. De a közelben lakók szemében 
ő volt a kikosarazott kérő. A saját fülé
vel hallotta, hogy mit terjesztenek róla. 
Hogy a kenyeres lány apja sietve elvitte 
a környékről a tüzes tekintetű „arát”, mi
vel a vőlegény bolond!...

Egyszer az anyja -  ez még végleges tá
vozása előtt történt -  megengedte neki, 
hogy kikísérje az állomásra. Sok utcán 
kellett befordulniuk, végre eljutottak egy 
forgalmas térre, ahol a pályaudvar volt. 
Ha jól emlékszik rá, akkor is kérlelni 
kezdte anyját, hogy vigye magával őt is, 
ne hagyja egyedül az üres házban.

Hosszú időnek -  nem is tudja, hány év
nek — kellett eltelnie, míg megnyugodott. 
Hányszor fogta a fejét, s vizsgálgatta a 
tükör előtt is, hogy nincs rajta valahol 
egy tályog, amitől ő olyan kimerültnek, 
meggyötörtnek érzi magát?... Ránézés
re nagy darab férfi benyomását keltette. 
Kényelmes volt. Mindenre indifferens és 
puhány. Csak a lekaszált dombocska — in
kább csak halmocska — illata váltott ki 
belőle némi gyöngédséget. Meg a lombok 
közt permetező, langyos eső.

A ház mögött mindjárt az erdő kezdő
dött. Nem igazi, sűrű és titokzatos erdő; 
inkább gyér és meglehetősen letarolt, 
konyhafüsttől fakult, a viszonylag kevés 
avar is szeméttel kevert.

Szép időben kiült a ház elé egy ócska 
nádszékbe, és rágyújtott; de mert a do
hányzástól rendszerint krákogni kezdett 
(valami baj lehetett a torkával, a hang
ja egyfolytában rekedt volt), ritkán szív

ta el tövig a cigarettát. Újságot nem olva
sott, néhanapján legfeljebb egy-egy képes 
újságot lapozgatott. És nem drukkolt se
melyik futballcsapatnak. Jó érzés volt 
csak ülni, anélkül, hogy fölösleges dolgok
kal, háborús hírekkel vagy politikával 
kelljen megterhelnie agyát. Csendben, 
türelemmel rakosgatta vackait, amiket 
innen-onnan összehordott. A sok otrom
ba, nehéz bútor nagyanyai örökség volt.

Nem egyszer hallott különös zajokat a 
széltől cibált fák felől; az utcáról ritkáb
ban. Ahogy magányában mindjobban be
zárkózott a hallgatásba (ami nyilván szá
mos hátránnyal jár), a kiszámíthatatlan 
zajok egyre több meglepetést tartogattak. 
Különösképpen a ködös napokon, amikor 
jólesett órák hosszat feküdni a melegvíz
zel telt kádban.

Egy hónappal ezelőtt váratlanul leve
let kapott beteg nagynéniétől, s benne 
meghívást Győrbe. Ez szokatlan izgalom
ba hozta, hisz még sohasem járt külföld
ön. „Ott nincs tenger, ugye? — kérdezte 
nagynénjétől többek között a válaszlevél
ben. — Mert egyszer, még kicsi koromban, 
belelöktek egy nagy vízbe, és majdhogy
nem megfulladtam...” A viszontválasz
ból megtudta, hogy kis Magyarországon 
csak egy nagy tó van, a Balaton. Vala
melyest megnyugodva befizette hát a ta
karékpénztárba a megfelelő összegeket, 
az útlevélosztályon ráadásul szerencséje 
volt: egy hosszú, ősz barkójú, ismeretlen 
egyén önként felajánlotta, hogy segít ne
ki kitölteni a kérvényt.

Megszerezte az útlevelet, anélkül, hogy 
a környéken bárki is tudott volna róla.

Két hétre is elegendő élelemmel fel
pakolva, az állomásra induló autóbusz
ban vette csak észre, hogy otthon felejtet
te az útlevelét. Ott kell lennie az ágyon, 
vagy valamelyik széken... Kint az utcán 
aztán a bezárt ajtó előtt a lakáskulcsot 
sem találta. Hiába kereste, bosszús kap
kodással ürítve ki mindenik zsebét. Csak 
a hangra emlékezett: amikor kijött a ház
ból, a bejárati ajtó becsapódott mögötte.

Kénytelen volt az ablakon keresztül be
mászni a lakásba. Ismert egy régen alkal
mazott stiklit, így be se kellett törnie az 
ablakot. Amint leereszkedett a szobapad
lóra, a félhomályban megint hallani vél
te azt a különös zenét. Amikor legelőször 
történt, ösztönös mozdulattal mélyesztet- 
te kisujját a fülébe: azt hitte, hogy ez is 
olyan fülzúgás, mint amit addig hallott. 
Nem hasonlított az eső vagy a szél, még 
csak az utca zajára sem -  azok valóságos 
zajok voltak.

Eleinte zümmögéshez hasonló, enyhe 
zúgást hallott; majd fojtott, sírásszerű, 
szánalmat vagy félelmet keltő hangfosz
lányokat. Egy asszony tévedt be hozzá
juk valamikor (akkor vált legizgatóbbá 
fülében a fuvolaszó) -  szebb volt és fiata
labb, mint az anyja; kacéran nézett rá, 
ki is kezdett vele, már a nadrágjával bab
rált, mikor az anyja tetten érte őket, s a 
vendégnek szánt tejeskávét a „lotyó” pofá
jába löttyintve, indulatos kiáltással kiker
gette a házból.

Néha azt képzelte, hogy szellemek ad
tak találkát egymásnak az ő hálószobájá
ban. Vagy talán a kozmoszból érkeznek

hozzá ezek a különös hangok(?) Mert mi
nőségi különbségeket fedezett föl a szá
raz zajok meg a finom, már-már andalító 
zúgás közt; a muzsikáló hangokról nem 
is beszélve. (Ha meg tudta volna fejteni, 
hogy a fuvolaszó melyik zeneműből való?) 
Olykor mintha horkolt volna valaki a kö
zelben; máskor mintha a falból jött volna 
a zúgás.

Most mindezt újraélve, feszülten fi
gyelt. Úgy tűnt, hogy muzsikahangokat 
hall megint. „Ez a magas, női hang csen
gésére emlékeztető fuvolahang hátha 
a bensőmből származik?” -  cikázott át 
agyán, s félt villanyt gyújtani a sötétben. 
„Csak nem az ő bosszúja? -  Jól tudta, ki
ről van szó. -  Hátha így akar megkínoz
ni, amiért...”

A cipekedéstől megszomjazott. Töltött 
magának egy kis konyakot. Ivás közben 
fogai a pohár szájához koccantak. Ez fo
kozta izgatottságát. Semmi ijedelem! -  
nyugtatta magát. De hol hagyhatta az út
levelét?!

Most tudatosult benne, hogy mikor 
bemászott az ablakon s körülnézett, az 
ágyán egy nedves falevelet talált. Felpil
lantott. Az ágy az ablak alatt volt, a szél 
könnyen befújhatta a levelet... csak hát 
az ablak zárva volt. Mint ahogy most be
lülről kénytelen kinyitni az ajtót is... A 
kulcs szerencsére megkerült -  ott volt a 
kezében.

Nesztelenül ment vissza a szobába, ár
nyékként suhant a ropogásukról ismert 
bútorok között. És megint ivott, ezúttal 
egyenesen az üvegből.

„Nem fogok engedni... semmilyen mes
terkedésnek.” Ez furán hangzott volna, 
ha hangosan kimondja. Már nem az út
levél já rt az eszében; bár tudta, hogy va
lami még visszatartja. Alomittas arccal 
kereste végképp elhalványult, képzeleté
ben eltorzult képmását a falitükörben. S 
a kivehetetlen zúgásból újból kiváló fuvo
laszólót. Amely egy pillanatra énekhang
nak tűnt.

„Várja, hogy rátaláljak, és megsimogas
sam... Hogy beringassam... behajítsam az 
ágyba.”

A zene, foszlányokban, hamisan csen
gett, majd elhalt. És erősödött a kelle
metlen zúgás. Lehet, hogy kintről. A 
gépkocsizaj. Vagy a szél...

Aztán mintha bogarak kaparásztak 
volna a fülében. Rátapasztotta tenyerét 
az egyre elviselhetetlenebb zajforrásra.

*

A ház nem sokáig állt elhagyatva. Va
laki, talán a postás, felfigyelt a gyanús 
csendre. Amikor a hatóság emberei meg
jelentek, az ajtó nem volt bezárva. Bent 
áporodott szag és rendetlenség. Az abla
kot az erős légáramlat nyithatta ki, a szél
vihar az esővel néhány ázott falevelet so
dort be.

Fejét a párnába fúrva, egy fakó arcú fi
atalember feküdt az ágyon, tarkója kissé 
kopaszodott. Szája félig eltátva; a sárgás 
nyáltócsát felitta a párnahuzat... Csak 
egy feldöntött szék. Egyéb gyanús nyo
mot, dulakodásét, nem észleltek. A pad
lásra vezető lépcsőkön pelék szaladgál
tak.
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BALÁZS IM RE JÓZSEF

A többszörös m űvészregény
Szántó György: Stradivari
A Stradivari egyik 1919-ben játszó

dó epizódjában egy Romain Rolland- 
nak  ír t levélről és az a rra  adott 
válaszról esik szó. A m egvakult her
cegnek, Hohenschwangau u rának  azt 
írja Rolland, hogy „a szellem sohasem 
lehet vak”. (393. -  az idézett kiadás: 
Szántó György: Stradivari. Buka
rest, Kriterion, 1984.) A levél erede
tije m agának Szántónak, illetve rész
ben Neubauer Pál unokatestvérének 
szól,l és 1921. októberi keltezésű: 
„Kedves Szántó Úr! Rendkívül meg
hato tt, hogy elküldte nekem művét, a 
K eresztre feszített Beethovent. B ará
tunktól, Neubauer Páltól tudom, hogy 
m indenkinél jobban átérzi e hősi lé
lek fájdalmát: minthogy Önnek is hor
dania kell a m aga keresztjét.’2 A „ke
reszt”, amelyet Szántónak hordania 
kellett, a vakság mellett a művészi pá
lya megtörése: ígéretes festőként in
dult ugyanis, az expresszionizmus és 
kubizmus határterü le tén  ingadozó ké
pekkel, amelyeket m ára m ár inkább 
csak reprodukciókról ism erhetünk, a 
Sebastianus útja elvégeztetett, illetve 
a Fekete éveim című Szántó-kötetek 
lapjairól. Ezt a k a rrie rt akasztotta 
meg egy első világháborús homloksé
rülés, amely előbb részleges, aztán  
teljes vaksághoz vezetett Szántó ese
tében, ahogy ő ír ta  később: „a feke
te válaszfal feltolódott a szememben, 
közém és a napfény közé”.3 Végül író
ként teljesedett ki a Szántó-életmű: 
művészregényei (Sebastianus útja el
végeztetett, A földgömb, Stradivari), 
szeszélyes szerkezetű kor rajzregényei 
(Az ötszínű ember, Gáz), aztán  önélet
rajzi m unkái (Fekete éveim, Öt feke
te holló) és történelm i regényei (A böl
cső stb.) te tték  széles körben ism ertté 
a nevét. Az aradi irodalmi életben a 
Periszkóp című képes avantgárd lap 
szerkesztőjeként is számon ta rto tták , 
a harm incas évek helyi sajtójának 
m unkatársai pedig gyakran felkeres
ték egy-egy interjú  vagy műhelyvallo
más rögzítése erejéig.

Romain Rolland-hoz az írás beve
zetőjében idézett levél m iatt is ra 
gaszkodott Szántó. Rolland ta lán  
legismertebb regényében, a Jean- 
Christophe-ban a zenei formák re 
génnyé írásával kísérletezik: a főhős 
életének „mellékmotívumai” a külön
böző szereplőkhöz, helyszínekhez kap
csolódó történések, amelyek olykor 
egymás variációinak is tekinthetők. 
Szántó György saját összművészeti 
koncepciójához a Sebastianus útja el
végeztetett című korai regény u tán  
is hű m aradt, és más eljárások ré 

vén te tte  zeneibbé, szimfonikusab- 
bá a regény szerkezetét. Az 1929- 
es, C hristopher Marlowe-ról szóló 
Szántó-regény, A földgömb ugyan
csak kísérletezett a művészregény 
szerkezeti átkom ponálásával: a d rá 
maíróról szóló regénybe drám ai szö
vegeket illesztett, prológussal indí
to tta  a szöveget, a regény négy része 
elején pedig m indannyiszor közölte 
a szereplők névsorát -  ahogy egy- 
egy színházi előadás p lakátján  vagy 
egy-egy színm űben szokás. A mű
vészregény s tru k tú rá ja  azonban to
vábbra is m űvészcentrikus m arad t 
nála, akárcsak  Romain Rolland 
Jean-C hristophe-jában, „ahol a re- 
gényömlés bősége közepette m indaz 
megismétlődik, am i e m űfajváltoza
ton [a fejlődésregényre épülő művész
regényen] belül m ár végbement”.4

A Stradivari, Szántó sokszor újra
kiadott remekműve úgy bontja meg 
ezt a szerkezetet, hogy nem egy mű
vész személye köré építi a cselek
ményt, hanem egy hegedű történetét 
meséli, különböző korokba, a hegedű 
tulajdonosváltásai köré építve. Közben 
természetesen szélesíti a cselekmény 
medrét, a hegedűvel kapcsolatba ke
rülő figurák történetét is megrajzolja, 
ahogy ide-oda mozog az időben.

A regény egyre több rétegűvé vá
lik: az egyik első „regény a regény
ben” annak  a folyamatnak a végig
követése, ahogyan a Stradivari á ltal 
készített hegedű tulajdonostól tu la j
donosig vándorol, 1681-től 1906-ig. Ez 
a cselekményszál tárgyszerűen egy 
névjegyzékben összegződik, amelyre 
az új tulajdonosok mindannyiszor be
jegyzik a nevüket. A regény narrá to 
ra, aki egy adott ponton név szerint 
Szántó Györggyel azonosítja magát, 
sőt a történet néhány epizódjában is 
föltűnik, nemcsak a hegedű sorsát, ha
nem a narráció módját is anyagszerű
vé teszi: „egyszer a kezemben ta rto t
tam  ezt a névjegyzéket, szemügyre 
vettem  a betűket, zsírfoltokat, tin ta 
foltokat és lemosott vérnyomokat. És 
indultam  együtt a hegedűvel, kísér
tem  sorsokon át, éltem a gazdái éle
tét, kétszázharm inc éven át. Ezért 
most kifeszíthetem azt a hú rt, amely 
Cremonától Berlinig feszül, eljátszha- 
tom rajta  a változatokat könyvem fe
hér lapjainak hangversenypódiumán, 
kérem, hallgassák meg. Később az e-, a- 
és d-húrokat is kifeszítem majd, most 
engedjék meg, hogy ezen az egy hú
ron játsszam .” (45.) A regény sajátos
sága, hogy bár afféle mindentudó n a r
rá to rral dolgozik, mégis korlátozza

ezt a m indentudást, éppen a polgári 
értelem ben vett szerzővel való névsze
rű  azonosítás révén. Ha tudjuk, hogy 
az elbeszélő életrajzilag is, szerzőként 
is Szántó Györggyel azonos (például 
más Szántó György-regények írója
ként is utal önmagára), akkor azokon 
a helyszíneken, ahol nem lehet jelen 
fizikailag, voltaképpen eleve „megbíz
h a ta tlan  narrá to r”. Ezt a „megbízha
tatlanságot” erősítik az olyan mozza
natok, amelyeket m ár említettem: a 
S tradivariban nem Szántónak szól 
Romain Rolland üzenete, hanem  
Heinrich von Schwarzenbergnek, va
gyis a narrá to ri önazonosság szerepek
re bomlik. Metaforikus értelemben 
számos más művészfigura is Szántó- 
alteregónak tekinthető  a regényben, 
például azáltal, hogy különböző bal
esetek folytán nem gyakorolhatják 
tovább eredeti művészi h ivatásukat 
-  korábban u taltam  rá, hogy az erede
tileg festőként induló Szántó is meg- 
vakulása u tán  vált íróvá. A regény
szerkezet rétegzettsége, az ironikus 
elbeszélői pozíció a S tradivarit a for
mai jegyeken (például a szabad tér- és 
időkezelésen) messze túlmenően is a 
modernség körébe utalják.

A regény egyik utolsó fejezetében 
Gobby Eberhardt, az egyik művész
hős egy hegedűversenyről beszél hall
gatóságának, amely koncepciójában, 
felépítésében m agát a regényt idézi. 
A szerző tehát afféle narra tív  zene
m űként ír ta  bele könyvébe saját mű
vét, öntükröző elemként. Érdemes 
legalább részleteiben idézni Gobby eg- 
zaltált beszámolóját az elkészült zene
műről, amely aztán  megsemmisül, és 
explicit önreflexió nélkül „íródik új
já” mégis Szántó regényében: „Négy 
húr, hahha, csak négy húr. De orszá
gokat és századokat lehet velük á t
hidalni, négy tételben, hahha, négy 
tételben. Allegro con brio. Ebben el
mondom egy hegedű bolyongásait. 
[...] Régi olasz tém ák, a carmagnole, 
hehhe, a carmagnole. A M arseil
laise, orosz dalok, az Old Mississip
pi song, Ich hatte  einen Kameraden, 
aztán  Danse Macabre, Comparavit 
Mors Imperator, hahha. Mindegyik
ből csak összefolyó néhány hang és 
zenekari variációk. [...] A második té 
tel Largo sostenuto. Szép álomélet a 
Bartoliniban és Cremonában. [...] És 
ebben van a nagy kadencia. [...] A h a r
m adik tétel Adagio con fuoco. Hehhe, 
con fuoco, a nagy tűz. Amely átizzik 
régi hegedűkön és szenvedélyeken, 
korokon és harctereken. A nagy tűz, 
amely éltet és pusztít, m int a pusztít
va megújító Siva isten. Amely ott van 
az Am atik szerelmeiben úgy, m int eb
ben a madeirában. [...] Presto agitato, 
a nagy finis. Forradalom, géppuskák, 
gyilkosok, barikádok, a Kolibri gyom-

» » » » » »
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ra, hahha. [...] A célszalag megremeg, 
m int végső g-húr, amely elpattan  és 
amelyen nincs több variáció, hahha. 
Presto agitato, prestissimo. Finis. Az
tán  megenyhül minden, meglátjátok, 
minden feloldódik, és mi le fogunk mo
solyogni a magasból örömeink és szen
vedéseink színhelyére. Finale quasi 
una fantasia.” (432.) Az egyes tételek 
megnevezése term észetesen visszatér 
a regény címeiben, tartalom jegyzé
kében, így válik Gobby beszámolója 
önmetaforává.

Az öntükröző s truk tú ra , amelyet a 
művészregények általában  lehetővé 
tesznek, a S tradivariban azáltal válik 
igazán érdekessé, hogy nincs egyet
len központi művészfigurája, s így az 
öntükrözés lehetőségei megsokszoro
zódnak: többszörösen játszható újra 
a művészregény szerkezete, a művé
szi koncepciók vitája. A különböző idő
pontokban játszódó események között 
gyakran metaforikus megfeleltetések 
jönnek létre (ezt a regény így mond
ja: „Eszrevehették, kedves olvasóim, 
hogy hegedűversenyem eme utolsó 
tételében egyre gyakoriabbakká vál
tak  a duplahangok és duplafogásos 
futamok.” -  422.), vagy ugyanazokra 
a helyszínekre irányítja a különböző 
történelm i korokban élő szereplőket. 
Megtöbbszörözi a művészregény-réte- 
geket az a sajátosság is, hogy egy ki
vételes hegedű körül bonyolódik a cse
lekmény, mely m aga is m űalkotásnak 
tekinthető. Csakhogy ez a m űalkotás 
attól sajátos, hogy további művek szü
letéséhez, „életre keltéséhez” já ru l
h a t hozzá. Egyedi tárgy, amelyen oly
kor kivételes virtuozitással szólalnak 
meg kivételes művek -  íme az értékle
hetőségek felsokszorozódása.

A regény egyik legfontosabb m ű
vészfigurája term észetesen maga 
Antonio Stradivari, a „hegedű-fő
hős” megalkotója. Az ő hegedűkészí
tése is művészet, és az, ahogyan az 
ő módszerei, illetve az ő életútja dia
lógusba lépnek a kortársak  életről, 
hegedűkészítésről, művészetről alko
to tt véleményével, m áris egy teljes 
művészregényt jelent a S tradivarin  
belül. A „variációk” során számos 
történeti korszakba eljutunk, a re
gény m ásik fontos időrétege mégis 
az, amelyben m aga Szántó is jelen 
van. Ez sem egységes, hiszen, ahogy 
Gobby „összefoglalója” is jelezte, ma
gába foglalja a nyugodtnak mondha
tó, bohém békeidők hangulatát, művé
szi koncepcióit, a háború a latt működő 
kétes mulatóhelyek, kabarék világát, 
majd a háború utáni útkereséseket. 
Ezekhez a korszakokhoz kötődve is
mételten feltűnik a művészszerepek 
gyakorlatilag teljes palettája. (Már a 
regény első fejezetei felvonultatnak jó

néhány előadóművész-típust, Gobby 
Eberhardt tanítványait: a kristálytisz
ta, gépies precizitással játszó Clara 
van Selfhoutot, a pragmatikus, teljesít
ményorientált Harold Eisenberget, az el
mélyedő, „átszellemült dekadens” Cesare 
Lenarduccit, a „könnyed, csillogó és szel
lemdús” Sebastiano Lenarduccit, a v ir
tuózt ígérő, kiszám íthatatlan és kol
dus Casimir Wisnovszkyt, a nyugati 
perspektívából „egzotikus” Babocsányi 
Istvánt.) Természetesen nemcsak zené
szek, hanem festők, szobrászok, írók is 
feltűnnek az 1910-es években játszódó 
részekben.

A regény „keretező” eljárása ugyan
csak a korai Szántó-prózából ismerős: 
helye van a regényben a kísérletezés
nek, de általában idézőjelek között. 
Ilyen értelem ben a S tradivariban a 
művészi korszakok irányzati rétegzett
sége is megvalósul: találkozhatunk 
autentikusnak mondható commedia 
deli’ a rte  jelenettel, az 1925-ös réteg
ben pedig kaotikus m odernista d rá
m abetéttel, vagy a Neue Sachlichkeit 
beszédmódjával.

Szántó György prózáját mindvégig 
meghatározza az a személyiségkép, 
amely nem feltétlenül lá tta tja  egység
ben az életutat vagy az identitást: 
m egm utatja a töredezettséget, a for
dulatokat is egy-egy élettörténetben. 
Sőni Pál sejteni engedi, hogy a szerep
lők ilyesfajta konstrukciója Szántónál 
avantgárd-maradvány, „modern abszt
rakció és redukció”.5 Ez az ábrázolás- 
mód jelenti Szántó egyik sajátos hoz
zájárulását a m agyar művészregény 
poétikájához.
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1 Róla újabban lásd  Fried István: Neubauer 

Pál irodalm ak/ku ltú rák  között. Várad 2003/
2 . 101- 110.

2 Szántó György: Fekete éveim. B ukarest, 
K riterion, 1982. 55., a francia eredetiben kö
zölt levél fordítása a kötet jegyzetanyagában.

31. m. 6.
4 H arkai Vass Éva: A művészregény a 20. 

századi m agyar irodalomban. Újvidék, Fo
rum , 2001. 55.

5 Só'ni Pál: Szántó György. In: Uó': író i arc
élek. B ukarest, K riterion, 1981. 75.

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT 
A k ö ltő  nesztelen  ecsetje
Ahogy a téli fény átsüt az ablak üvegén, 
úgy világít e költemény.
Nesztelen, mint tengermélyi csöndben 
sikló halak a végtelen víz alatt.

Leomlanak végül a falak, 
a szobamélyben megszólal az űr, 
marad csak a test, lebegve mezítelenül 
a szobába áradó fényben, 
tündökölve, vakítva mindent, 
mi nem igaz.

Úgy írom e költeményt, 
mint költők írják utolsó soraik 
fehér márványtáblára a sivatag homokján, 
találkozásról vágyban és halálban. 
Úgy tartják kezükben a jövendőt, 
mint csenevész kölykét a majom a fán, 
elejthetnék, de mégsem ejtik el; 
álmaik fordulóján beszórja lépteik 
nyomát homokkal a szél, 
eltűnnek délibábos hallgatásban, 
míg habzó tengerek homályában 
arcuk újra földereng.

S zó tlan u l
Lászlóffy Aladárra gondolva

Szótlanul maradtam,
akár a közelgő őszben a tücsökhad.
Szívemben él még a hang,
de máról holnapra szótlanul .
Így lett enyém e vers hangtalanul.

Békesség-fényű perceimben rátok
emlékszem, költők,
titeket védlek, mint önmagam,
kik a világot,
akár a nyáresti csöndet,
szeretni tanítjátok.

Magányos kőhidakon, 
hol aranytopánkájában billeg a Nap, 
titeket idézlek, 
s szeretlek végtelenül.
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GYÖRGY BÉLA

Sub pondere ereseit palma
Ligeti Ernő felfedezéséhez
Az erdélyi magyar történetírásnak, 

irodalomtörténetnek mindmáig maradt 
adóssága múltjának feltárásában. Ta
lán a törlesztés céljából megjelentek ré
gebbi könyvek reprintjei, amelyek a két 
világháború közötti erdélyi magyarság 
történetének -  újabb és jobb történelmi 
munkák hiányában — a legjobb ismerte
tőd. Nagy Lajos,1 Mikó Imre,2 Bíró Sán
dor3 és Ligeti Ernó'4 műveire gondolunk 
elsősorban, hisz ezek a legfontosabbak. 
Most, utóbb Ligeti munkájának örülhet
tünk. Az újrakiadások mellett valószí
nűleg azért döntöttek a kiadók, hogy a 
megváltozott körülmények között e mű
vek hozzáférhetővé váljanak az érdek
lődő olvasó, az új nemzedék számára, 
hiszen ezek eddig kevéssé voltak elér
hetőek, vagy éppen elérhetetlen, tiltott 
műveknek számítottak az 1989 előtti 
Romániában.

írásunkhoz az alkalmat éppen Li
geti két könyvének megjelenése adta.5 
Néhány pontosítással és kiegészítéssel 
szolgálunk írójáról és művéről, azzal 
a szándékkal, hogy újrafelfedezéséhez 
némiképp hozzájáruljunk, annál is in
kább, mert Pomogáts Béla szerint is 
Ligetinek adósa az erdélyi magyar iro
dalom emlékezete, és fel kellene fedez
ni végre m unkásságának értékeit.6 A 
korábban megjelent mű előszavát a kö
tetet gondozó Marosi Ildikó írja (ELŐ
SZÓ, A fedélzetközi utas -  Ligeti Ernő, 
5-32. p. [továbbiakban Előszó], míg 
ugyanezen szöveg kissé átszerkesztve a 
második mű utószavaként jelenik meg, 
UTÓSZÓ, A fedélzetközi utas palack
postája: Súly alatt a pálma 294-327. 
p. [továbbiakban Utószó]). E kötethez 
Pomogáts Béla írt előszót.7

Ligeti említett első könyve a Monar
chia korát idéző, a Pásztortűz című fo
lyóirat 1934-1935-ös évfolyamaiban, 
sorozatban megjelent Elsüllyedt világ cí
mű emlékirat. Marosi Ildikó ehhez írt 
Előszava (és Utószava) szubjektív hang
vételű, idézetekkel és hibákkal tarkí
tott vázlatos életrajzot és pályaképet ad 
Ligetiről, a források és idézetek pontos 
jelölése nélkül.

Néhány tényre reflektálnunk kell! 
Ligeti Ernő szülővárosa Kolozsvár, 
ahol ő, zsidó származású lévén, 1903- 
ig Sternberg.8 Ez azután egész életútját 
és sorsát is meghatározta. Az 1918-as 
hatalomváltás után vállalta a sorskö
zösséget a magyarsággal, közéleti fel
adatokat látott el, és a korszak egyik 
legnevesebb publicistájává vált. A ma
gyar közéleti személyiségek 1922-ben 
közölt portrévázlatai9 miatt (Bernády 
György, Dózsa Endre, Grandpierre 
Emil, Gyárfás Elemér, Br. Jósika Samu, 
Kecskeméthy István, Nagy Károly, Paál 
Árpád, Sándor József, két addig nem kö
zölt Ligeti-tanulmánnyal: Magyar egy
ség, Zsidókérdés Erdélyben), egyesek 
nehezteltek rá, és nehezen fogadták

be. Kelemen Lajos jegyezte fel az Erdé
lyi Irodalmi Társaság 1922. nov. 27-i vá
lasztmányi közgyűléséről: „Ligeti Ernő 
jelölését nagyon erőszakolták. Pap Do
mokos volt ellene, de bevették a kompro
misszumos listába. Ekkor egész élesen 
megmondtam, hogy aki a közelmúltban 
az erdélyi magyarság annyi vezető embe
rét megbántotta, azt nekünk most nem 
szabad megkoszorúzni. Nem tehetjük ki 
magunkat egy emberért a magyarság zö
me ítéletének és ellenszenvének, mely L i
geti ellen az erdélyi magyarság széles 
rétegeiben igen mély. Ligetinek nem a te
hetsége hiányzik a tagsághoz, de a lelke 
nem ide való.”10

A kisebbségi sors elviselésének útját 
keresve Ligeti is élen járt. Az 1920-as 
években viszonya az olasz fasiszta esz
mékhez még tisztázásra vár!11

Ligeti Ernő tehetséges író és publi
cista volt. Valószínűleg több ezer írása 
is megjelenhetett, több tucat újságban, 
Bukaresttől Prágáig. Csak írói álneve 
tucatnyi: pl. Ligeti, L. e, -i, -i-, -H-, (-i- 
e), (-Ő), (1.), (iő), (x), (L.). Ha valaki vala
mikor Ligeti-bibliográfiát szándékozna 
összeállítani, mindezzel számolnia kell!

Ligeti 1934 karácsonyán új hetilapot 
indított Független Újság címen, amely 
valóban a korszak egyik legszínvona
lasabb hetilapja volt. Marosi szerint
1939. december 30-ig jelent meg (Elő
szó 9. p.; Utószó 307. p.). Ez téves, hisz 
a lap 1940 első felében is megjelent, és
1940. augusztus 30-án szűnt meg, a ma
gyar cenzúra tiltása következtében! 
Bár eddig kevesen írtak  róla (e kevesek 
közé tartozik a Marosi és Pomogáts ál
tal is említett Kántor Lajos), az érdek
lődés megvolt, Kolozsvárt szakdolgozat 
is született.12 Molnár Gusztáv a nyolc
vanas években -  saját elmondása sze
rin t -  antológiát tervezett összeállítani 
a lap fontosabb írásaiból. Tudomásunk 
szerint a lap repertóriumának készíté
se is folyamatban van.

Marosi szerint Ligeti Elsüllyedt vilá
ga. (Előszó 5. p.) a Súly alatt a pálma 
„előjátéka”, míg az Eszménykeresés az 
erdélyi magyar irodalomban13 (Előszó
13. p.) annak „előgyakorlata”. Szerin
tünk sokkal fontosabb előmunkálatnak 
tekinthető a Független Újságban, 1935 
második felében I-XIV részben közre
adott, és különböző alcímekkel beveze
tett, Marosi által említésre sem mél
tatott A kisebbségi élet bölcsője című 
cikksorozat (visszaemlékezés) a kisebb
ségi élet első évtizedéről. Ugyanakkor 
azt gondoljuk, hogy Ligeti nem előjá
tékokban gondolkodott, hanem az ese
mények aktív résztvevőjeként időnként 
összefoglalta a történéseket, emlékira
tot, „naplófélét”14 írt.

A második bécsi döntést, Észak-Er- 
dély visszacsatolását Magyarországhoz 
Ligeti felszabadulásnak írta, és kezdet

ben akként is élte meg. Egy év múltá
val is viaskodott az élménnyel, a fel- 
szabadulás okozta mámorral, hisz a 
közösség túl volt m ár rajta, az egyén 
még nem. Ó kiírta magából emlékeit 
a kisebbségi harc mezejéről. Művének 
címe Súly alatt a pálma, alcíme: Egy 
nemzedék szellemi élete. 22 esztendő ki
sebbségi sorsban. A címben szereplő me
diterrán növény, a pálma a kisebbségbe 
kényszerített erdélyi magyarság, a ráne
hezedő súly pedig a gyengítésére, meg
semmisítésére törekvő román uralom. 
A súly alatt nő a pálma, a magyarság 
mindennapi kemény harcok árán meg
maradt magyarnak, és a bécsi döntés 
jóvoltából felszabadult a nyomás alól. A 
szellemi élet azon nemzedéke, amely fel
nőttként került bele a fent vázolt törté
nelmi helyzetbe, és 22 esztendőt töltött 
kisebbségi sorsban. Akik túlélték, sok 
tapasztalattal lettek gazdagabbak, és 
jó néhány illúzióval szegényebbek.

Ligeti könyve akkor jelent meg, ami
kor lezárult a kisebbségi korszak, és 
a közelség ellenére összegezni lehetett 
a tapasztalatokat, amelyeket a szerző 
közvetlen forrásokból szerezhetett be. 
Marosi szerint a cím „valószínűleg in
diai eredetű mondás” (Előszó 6. p.), sze
rintünk egy latin közmondás fordítása: 
„Sub pondere ereseit palma”, ez persze 
lehet átvétel is. Ugyanakkor nagyon va
lószínű, hogy Ligeti ismerte a kisebb
ségi irodalomból azokat az írásokat, 
amelyek hasonló címet viseltek, vagy a 
szövegben utaltak rá.15

A szerző a 22 éves kisebbségi korsza
kot a szellemi m agatartás szempontjá
ból öt szakaszra osztja: Tragikus előjá
ték (1918-1919), A hőskor (1919-1925), 
A virágzás kora (1926-1930), A helytál
lás kora (1931-1937), A hanyatlás kora 
(1938-1940) -  ezek egyben a könyv fon
tosabb fejezetei. Érdekességként: Mikó 
Imre Huszonkét év c. művében szintén 
öt fejezetre osztja a korszakot. Ligeti
től csak azt kérdezhetnénk, hogy va
jon nem az egész 22 év volt a helytál
lásé? Vagy melyik nem kellett hogy az 
legyen? Ligeti művének műfaja beszá
moló, amely érdekesen keveredik az 
emlékirattal. Nevezhetnénk közössé
gi emlékiratnak is.16 ír  a sajtóról és az 
irodalmi mozgalmakról, míg a politika 
mindennek háttere. Egyes vezetők port
réját rajzolja meg (Apáthy István, Beth
len György, Kós Károly, Kuncz Aladár, 
Krenner Miklós, Reményik Sándor és 
mások). Könyve nem nélkülözhető a 22 
évről, még akkor sem, ha nem írt egy
házakról, tudományról, gazdasági tö
rekvésekről, a románságról.

„Bethlen György elfogódottan pozitív 
portréja” -  írja Marosi (Utószó 325. p), 
és nem tudni, miért ta rtja  annak. Beth
len alakja és neve talán még jobban a 
feledés homályába merült,17 mint a Li
getié, ezért jellemzését az utókor is el
fogadta.18 Gróf Bethlen György a romá
niai Országos Magyar Párt elnöke volt 
(1926-1938 között), és Ligeti nagyon 
tisztelte őt. Egy általa készített interjú 
bevezetőjében így jellemezte: „Nem tud
juk  eltagadni azt a gyöngénket, hogy sze-
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retjük Bethlen Györgyöt; érdekel bennün
ket a modora, amelyben elvegyül gúny, 
némi gyanakodás, ugyanakkor férfias 
nyíltság és őszinteség egymással, érde
kel a zárkózottsága, amelyen mint köz
beeső' közegeken keresztül tör elő' nyilván
való érdeklődése minden iránt, lenyűgöz 
a szerénysége, imponál a munkabírása -  
számunkra rendkívül rokonszenvezi19 

1943-ban Ligeti közreadta Noé ga
lambja című történelmi regényét (élet
rajzi esszéjét), amelyben Bethlen Mik
lós erdélyi kancellár alakját keltette 
életre, példaként állítva saját korá
nak. Könyvét, tisztelete jeléül, az aláb
bi levél kíséretében küldi meg Bethlen 
Györgynek:20

Nagyméltóságú Uram!
Szíveskedjék megengedni, hogy nagy

rabecsülésem jeléül megküldjem Ön
nek Bethlen Miklósról írt szerény dol
gozatomat. Nekünk, mai nemzedéknek 
Bethlen György ugyanazt a magasren
dű erkölcsi tájképet jelenti, m int az ős, 
a maga századában Bethlen Miklós, és 
ahogyan az akkori idők ábrázolásának 
tulajdonképpen „haza beszélek”, így e 
kötet átnyújtásával gondolatban a két 
Bethlent kötöm össze.

Minden félreértés elkerülése végett 
közlöm, hogy e mű, minthogy nem a 
saját kiadásomban jelent meg, „tiszte
letpéldány”. Ha a gróf úr úgy találja, 
hogy valamiképpen figyelmem viszon- 
zandó, úgy arra kérném, tegye lehetővé, 
hogy közelebbről felkeressem, és egy bi
zalmas negyed óráig együtt lehessek Ön
nel.

Abban a biztos reményben, hogy elnök 
úr hallgatása, egyszer csak éppen úgy vé
get ér, mint az enyém.

Maradtam változatlan tisztelettel: 
Ligeti Ernő

A levélre Bethlen saját kézírásával 
ráírta: „Dr. Ligeti Ernő, 1943. IV. 29. 
de. 11 ó.” -  valószínűleg akkor fogadta 
Ligetit!

Marosi Ildikó azt állítja, hogy „a Súly 
alatt a pálma megjelenése nem vert túl 
nagy sajtóhullámokat” (Bevezetés 25. 
p.; Utószó 326. p.). Az előbbiben három 
recenzenst említ, utóbbiban csak ket
tőt! Nekünk közel egy tucatról van tudo
m ásunk (Benedek Marcell, Csorba Győ

ző, Csuka János, Deák Zoltán, Juhász 
István, Kovács Katona Jenő, Perédi 
György, Szász Zsombor, Taba István, 
Vörös Márton).21 A háborús időket fi
gyelembe véve, tizenegy írás egy zsidó 
származású író könyvéről igazán nem 
mondható kevésnek; ellenkezőleg: fo
gadtatása pozitívnak és széleskörűnek 
tartható.

A szerző megjutalmazása elmaradt. 
Ellenkezőleg: megtörtént a magyaror
szági zsidótörvények Eszak-Erdélyre 
való kiterjesztése. 1941 januárjában az 
Ellenzék című napilap arról írt, hogy 
„állás és munkanélküli erdélyi vére
ink sürgősen munkához juttatandók, e 
célból az érvényben levő román törvé
nyeket, és az ún. zsidótörvény intézke
déseit erőteljesen fel kell használni”.22 
Időközben az erdélyi képviselők bead
vánnyal fordultak Teleki miniszterel
nökhöz a zsidótörvények hatálya aló
li mentesítés ügyében azon személyek

esetében, akik a román uralom alatt 
hűek m aradtak a magyar kultúrához, 
és a magyarság szolgálatában marad
tak. Nem többletjog adományozásáról 
volt szó, a kivételezés csak azt jelentet
te, hogy a jogvesztés ne terjedjen ki a 
magyarsághoz hű maradt zsidók korlá
tozására, legyen annyi joguk, mint bár
melyik erdélyi magyarnak vagy román
nak. A törvény megszületett,23 Bethlen 
György gróf elnökletével véleményező 
bizottság alakult, amely mentesítési le
veleket állított ki. Később Bethlen le
mondott az elnökségről, és a történelem 
még rosszabb irányt vett. Magyaror
szág németek általi megszállása után 
a mentesítéseket felülvizsgálták, és 
újabb törvényekkel szigorították. Ismé
telten ajánlásokra volt szükség, hogy a 
törvény hatálya alól az érintettek men
tesüljenek. Ekkor, nehéz helyzetében, 
Ligeti kérelmével jó ismerőséhez, Beth
len Györgyhöz fordult:24

Bp., 44. aug. 17.
Kegyelmes Uram!
Nemrégiben szabadultam internált- 

ságomból, betegeskedtem is és így csak 
most van módomban megköszönni gróf 
úr szívességét és jóakaratát. Járossi [sic] 
Andor25 történetesen Pesten van, és mon
dotta volt, hogy annak idején gróf úr írt 
levelemre, de jóakaratú sorai éppen úgy 
nem érkeztek el hozzám, mint minden 
más Erdélyből címzett levél -  valahol 
lekapcsolódtak. Nagyon, nagyon sajnál
tam.

Bizonyára értesült gróf úr, hogy köz
ben mégis csak mentesítést kaptam, 
amely e pillanatban még ideiglenes jel
legű. De már ezt is torpedózzák. Szünte
lenül kísért a veszedelem. Akkor az volt 
a baj, hogy azért internáltak, mert nem 
voltam kivételezett, most pedig hogy in
ternálva voltam, „priusom” van és ezért 
nehezebb mentesítésem, mint másnak. 
Bizalmas minősítés szerint „kommunis
ta-cionista gyanús” vagyok. Hogy hon
nan szedték, sejtelmem sincs. Minden
esetre nehezen konstruálható vád az 
ellen, aki elejétől végig a Magyar Párt 
embere, és aki bebizonyíthatóan minden 
megnyilatkozásával és cikkeinek száza
ival éppen a cionizmus erdélyi [három 
szó olvashatatlan] és a polgári rendért 
küzdött.

Talán nem is lesz baj, annyira képte
lennek tartom az állítást, de tele vagyok 
érthető remegéssel. Kérve kérem a gróf 
urat, hogyha már a múltkor írt -  felhasz
nálatlanul -  érdekemben, úgy néhány 
sort kegyeskedne most írni -postafordul
tával -  Pataki26 [sic] államtitkár úrnak, 
hogy gróf úr jól ismer engem, magyarsá
gom megváltása kizár minden gyanút, 
és hogy a mentesítés véglegesítésével le
gyen segítségemre. Nem akar bók lenni 
a gróf úr részére, de az a helyzet, hogy 
a gróf úr állásfoglalása -  minden vissza- 
vonultsága ellenére is -  itt kellő súllyal 
esik a latba, és erről nekem meggyőződ
ni nemegyszer alkalmam volt.

Tekintettel a nagy sürgősségre, azon
nal kérem, akármilyen röviden is, aján
ló, bizalom ébresztő sorainak elküldését
> > > > >  folytatás a 18. oldalon

Seregi György m unkái a 3., 15 és 17. oldalon

Kolozsvár, 1943. III. 27.
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
Pataki államtitkár úr részére, aki ma
gas hivatalából kifolyólag őrködik a haj
dani megszállott területek szellemi el
lenőrzése és erkölcsiségének megóvása 
tekintetében.

Előre is köszönöm gróf úr atyai jóin
dulatát, amelyet sohasem tagadott meg 
tőlem.

Igaz, őszinte híve
Ligeti Ernő

Bethlen azonnal válaszolt Ligeti
nek,27 és ajánló sorait elküldte Pataky 
Tibornak is.28

Gr. Bethlen György
Kolozsvár, 1944. aug. 29.

Igen Tisztelt Szerkesztő Úr!
Szíves tudomására hozom, hogy ma 

kézhez vett aug. 17-iki nagybecsű levele 
birtokában a kívánt levelet egyidejűleg 
elküldöttem.

Kiváló tisztelettel:
Dr. Ligeti Ernő, Budapest, Sz. Luk

ács gyógyfürdő. Zsigmond király u. 25- 
29. sz.

Kézírásos bejegyzés: Sajnálom, h. ré
gebbi levelem nem érkezett rendeltetési 
helyére.

Gr. Bethlen György
Kolozsvár, 1944. aug. 29.

Igen Tisztelt Barátom!
Dr. Ligeti Ernő a kolozsvári Keleti 

Újságnak hosszú ideig munkatársa azt 
kérte tőlem, hogy az ő  zsidó kivételezési 
ügyében és érdekében forduljak Hozzád.

Igazolhatom, hogy ő  a sajtó útján a 
romániai magyarságnak és a Magyar 
Pártnak ügyét szolgálta, és magatartá
sa magyar nemzethűség szempontjából 
kifogástalan volt. Ezen alapon úgy gon
dolom, hogy Ligetinek már meglevő ide
iglenes jellegű mentesítése véglegesítésé
nek akadálya nincsen. Ha tehát Magad 
is elfogadod ezt az álláspontot, úgy arra 
kérlek, légy szíves annak érvényesítése te
kintetében közreműködni.

Maradtam sok szívélyes üdvözlettel 
őszinte híved:

(Pataky Tibor államtitkár. Buda
pest.)

Ligeti mentesítése néhány problémát 
vet föl:

a. Marosi szerint az 1943. októberi 
Molter Károlyhoz írt levél „egyben az 
utolsó írásos életjele is Ligeti Ernőnek” 
(Bevezetés 19. p.; az Utószóból ez a 
passzus kimaradt?!). A fentiek értelmé
ben ez egyértelműen nem így van!

b. Marosi idézi Mikó Imre önvallo
mását a mentesítésekkel kapcsolatban 
(Bevezetés 27. p.; Utószó 298-299. p.). 
Az előbbiben forrást nem ad, a máso
dikban ira ttá ri jelzettel szolgál, de azt 
nem ismerteti, hogy a hivatkozott írás 
egy évvel korábban már megjelent!29

c. Mester Miklós szerint Ligeti men
tesítésének felesége által benyújtott

kérelmét az Erdélyi Pártban csak Alb
recht Dezső és Gaál Alajos írták  alá „... 
voltak, akik féltek és nem merték aláír
ni” (Bevezetés 28. p.; Utószó 301. p.). Va
lószínűleg sohasem tudjuk meg, hogy 
kik.

Ligeti Ernő haláláról fia, Ligeti K ár
oly visszaemlékezése lerántja a leplet 
(Előszó 30-31. p.). Zabráló nyilasok vé
geztek vele és feleségével Pesten, egy 
fagyos januári éjszakán... Kortársai el
siratták, az utókor megfeledkezett ró
la. A szakemberek szűk körén kívül má
sok a nevét sem hallották, kevesen írtak 
róla.30

„Milyen kis remekművek a lapalji 
jegyzetek” -  tör ki az elégedettség Ma
rosiból Ligeti lábjegyzeteit olvasva. 
Csak sajnálni és hiányolni tudjuk, hogy 
ő maga ezt nem alkalmazza, nem él a 
hivatkozás, jegyzetírás lehetőségével. 
A keresés szempontjából hasznosnak 
minősíti a csatolt Névmutatót, amely 
színvonaltalansága m iatt nem méltó Li
getihez! Ezért persze a szerkesztő is fe
lelős. (Elég csak egy pillantást vetni a 
román nevekre. Krenner Miklós, írói ne
vén Spectator, két személynek van felvé
ve, minden utalás nélkül stb.) Utalni 
lehetett volna az eredeti könyv tipográ
fiájára is. Például annyiban, hogy szép 
kivitelezésű címlapját Balogh István raj
zolta. Mivel a két könyv eltérő méretű, 
így az oldalak szövegei sem esnek egy
be. Ezt is jó lett volna tudatni. Persze, 
ahol két oldalszám van [Utószó, 322- 
325. p.], az első szám egyértelműen az 
első kiadásé, de ahol csak egy szám van 
megadva, ott találgathatunk.

A Marosi Ildikó és Pomogáts Béla ál
tal említett, Ligetiről szóló írásokon kí
vül még két megemlékezést -  születésé
nek 80. és 100. évfordulójára készültek 
-  említhetünk.31 Reméljük, hogy ezután 
többet hallunk Róla!

Jegyzetek
1 A  kisebbségek alkotmányjogi helyzete 

Nagyromániában. Kolozsvár 1944, Erdélyi 
Tud. Int., 300 p. Reprint: Székelyudvarhely 
1994. 302 p.

2 Huszonkét év. A z  erdélyi magyarság poli
tikai története 1918. december 1-tó'l 1940. au
gusztus 30-ig. Bp., 1941. Studium . 326 p. Rep
rin t: Bern 1987, Európai P ro testáns M agyar 
Szabadegyetem, 326 p. és [Bp. 1988.] O pti
mum. 326 p. [Csatári Dániel utószavával]

3 Kisebbségben és többségben. Románok és 
magyarok. Bern 1989. Európai P ro testáns 
M agyar Szabadegyetem. 587 p. és Csíkszere
da 2002, P ro-Print. 527 p.

4 Súly alatt a pálm a. Egy nemzedék szelle
mi élete. 22 esztendő kisebbségi sorban. Kolozs
vár, 1941, F ra tern itas. 215 p. Reprint: Csík
szereda 2004, Pallas-Akadém ia. 340 p.

5 Kis/Ligeti/Könyv. A  fedélzetközi utas el
süllyedt világa. Szerk. M arosi Ildikó. Csíksze
reda 2002, Pallas-A kadém ia Könyvkiadó és a 
4. jegyzetben em lített Súly a la tt a pálma.

6 Emlékirat az erdélyi irodalomról. In: Súly 
a la tt a pálma. I-IV. Ugyanez közölve: Helikon 
[Kv.], 2004. jún . 25. 4 -5 . p.

7 Lásd 5. jegyzet.
8 Új Magyar Életrajzi Lexikon, IV. Fó'szerk. 

Markó László, Bp. 2002, 232. p. Vö. Magyar

Zsidó Lexikon. Szerk. Ú jvári Péter, Bp. 1929, 
535. p.

9 Ligeti Ernő: Erdély vallatása. Cluj- 
Kolozsvár, 1922, Lapkiadó Rt.

10 Kelemen Lajos naplói, 1922. 898-899. 
p. Kolozs Megyei Állam i Levéltár, Fond 593, 
Fasc. 40.

11 Ligeti Ernő': A fasizm us szellemi gyöke
rei. = Erdélyi Helikon, 1930. 561-659. p.

12 Virág Ibolya: Ligeti Ernő publicista a 
Független Újságban. 1966. Témavezető: Ba
logh Edgár.

13 = Erdélyi Helikon, 1931. 686-692. p.
14 M aga Ligeti használja a kifejezést. Lásd 

A kisebbségi élet bölcsője I. = Független Újság, 
1935. jún. 16. 5. p.

15 Paál Árpád: Teher a la tt nő a pálm a. = Ke
leti Újság, 1923. április 15. 1-2. Vö. Hantos 
László: Az épülő Erdély. = Új Szellem [Prága], 
1937. jú lius 1-15. 19-20. p.

16 Ligeti könyvének fülszövegében meg
je len t m unkái között a tanu lm ányok  közé 
sorolja m űvét. A róla írók többféleképpen 
m inősíte tték , van, ak i indokolatlanul r e 
génynek nevezi. Lásd: Bächer Iván: Leletek 
a ten g er alól. = Népszabadság, 2002. szept.
7. 29. p.

17 György Béla: Gróf Bethlen György em
lékezete. = Krónika, I. 2003. nov. 1-2. 12. p., 
II. 2003. nov. 8 -9 . 12. p„ III. 2003. nov. 15-
16. 12. p.

18 B árdi Nándor: A rom ániai m agyarság k i
sebbségpolitikai stra tég iá i a két világháború 
között = Régió, 1997/2. 65. p. (72. jegyzet)

19 Ligeti Ernő: Beszélgetés Bethlen György 
g ró ffa l... = Független Újság, 1937. október 23.
3 .p .

20 Autográf, egy lap, az Erdélyi Egyetemes 
K önyvtár fejléces papírján. Bethlen György 
hagyatéka. M agántulajdonban.

21 Lásd A  magyar irodalom történetének
bibliográfiája!/. 1905-1945. Szerk. Botka
Ferenc-V argha K álm án, Bp. 1989, 51. p. és 
ezen kívül K renner Miklós: Súly a la tt a pál
ma. = Magyar Nemzet, 1942. febr. 5. 9. p.

22 Az Erdélyi P á rt kolozsvári és Kolozs m e
gyei tagozatának  felhívása =1941. jan . 4. 3. p.

23 A m. kir. M iniszterelnökség 2.220/1941. 
M. E. szám ú rendelete = Budapesti Közlöny, 
1941. m árcius 27. (70. sz.)

24 Autográf, 2 lap. Szent Lukács gyógyfür
dő és gyógyszálló fejléces papírja. Bethlen 
György hagyatéka. M agántulajdonban.

25 Járosi Andor (1897-1944) -  ev. lelkész, 
teol. tan á r, író. Fellépett a szélsőjobboldali 
eszmék, és 1944-ben a zsidók deportálása el
len.

26 P ataky  Tibor, dr. m iniszterelnökségi 
állam titkár.

27 Gépelt fogalmazvány, egy lap. Bethlen 
György hagyatéka. M agántulajdonban.

28 Ua.
29 Mikó Imre: Önéletrajz és önbírálat. In: 

Balázs Sándor: Mikó Imre. Élet- és pályakép. 
Kéziratok, dokumentumok (1933-1968). Ko
lozsvár 2003, 294-314. p.

30 Ligeti két művét ú jra k iad ták , a beveze
tő t Sőni Pál írta : A  kékbarlang. Regény. A z  
idegen csillag. In: Ira A ldridge regényes élete. 
B ukarest 1969. írod. Kiadó, 445 o. (Romániai 
m agyar írók). I tt persze nem lehet célunk az 
egész írás összefoglalása.

31 Jancsó Elemér: Ligeti E rnő emlékeze
te. = A Hét, 1971. febr. 26. 6. p.; Filep Tamás 
Gusztáv: Száz éve szü letett Ligeti Ernő. = Ma
gyar Nemzet, 1991. febr. 19. 7. p.
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H&'D'EX-
E gyetem tervezetek
Apáczai magányosan, szegényen, a puritánüldözések kö

zepette -  dacolva azzal, hogy II. Rákóczi György fejedelem 
esetleg a fehérvári torony ablakából vetteti ki -  vívja okta
tásfejlesztési és egyetemalapítási küzdelmeit, mondhatnánk 
szinte teljesen sikertelenül. Egyetlen fegyvere a tudás, a 
szó, de mintha ó' maga is megrettenne a szó hatalmától: meg
gondoltan foglalkozik Encyclopaediájában kizárólag a dol
gokkal, a róluk való beszédet m ár kihagyja: ezért hiány
zik az Encyclopaediából a poétika és a retorika fejezet.

Pázmány viszont az egyházi fóméltóság által biztosított 
hatalommal, és nem utolsósorban anyagiakkal kezd hoz
zá egyház- és iskolapolitikai terveinek megvalósításához. 
És neki minden összejön: megszervezi a jezsuita gimnáziu
mok hálózatát, Bécsben papnevelő' intézetet alapít (1625-tó'l 
ez a Collegium Pazmanianum), 1629-ben az elnöklete alatt 
tartott zsinattal kimondatja, hogy minden püspök köteles 
szemináriumot létesíteni papjai nevelésére, számos rendel
kezést fogalmaz meg a népiskolákban tanító plébánosok szá
mára, és elrendeli a rendszeres vizitációk tartását ezekben 
az iskolákban. Egyszóval Pázmány „létrehozta a katolikus 
falusi, mezővárosi népiskolák alapvető hálózatát, szervezeti 
kereteit, amely azután [...] szinte egészen a XX. századig élt 
és funkcionált” -  írja Mészáros István. És ugyanez a hely
zet az egyetemalapítások terén is: az Apáczaié csak tervezet 
marad, a Pázmányé a mai napig működik. Pázmány 1635. 
május 12-én írja alá pozsonyi prímási palotájában a nagy- 
szombati egyetem alapítólevelét, és rögtön 100 000 forintot 
adományoz működtetésére. Néhány hónapra rá, november 
13-án a bölcseleti és teológiai fakultáson meg is indul az ok
tatás. Apáczai 1659-ben, a legzűrzavarosabb időkben nyújt
ja be tervezetét Barcsay Ákos, Erdély egyik legkérészebb éle
tű fejedelmének. így terve, nem csoda, ha -  némi túlzással 
mondhatjuk akár azt is, figyelembe véve, hogy Erdélyben je
lenleg nincs államilag finanszírozott magyar egyetem -  a 
mai napig nem valósult meg.

A két egyetemalapító helyzetének különbségét érzéke
lendő íme néhány gazdasági adat: Pázmány, mint láttuk, 
százezer forintot adományoz az egyetemnek, azzal a kikö
téssel, hogy „azt az összeget Magyarországon kívül, biztos 
helyen vagy hasznos javak vételére, vagy kamattartásra for
dítsa úgy, hogy ezen összeg gyümölcseiből a kollégiumnak 
[értsd: egyetemnek] az iskolákkal együtt alapjaiból való fel
építését siettetni és a szükséges professzorokat alkalmazni 
lehessen”. Pázmány nagyon körültekintő: minderre ugyan
is azért volt szükség, hogy ha a jezsuiták esetleg kitiltatná- 
nak az országból -  amire Erdélyben már volt példa -  a kol
légium és a pénz akkor se kerülhessen ki a rend kezéből. 
Kissé furcsa számomra, hogy nem sikerült kiderítenem, ak
kor mennyi is volt ténylegesen a fizetésük a nagyszombati 
professzoroknak, és mennyi pénzbe is került az egyetem mű
ködtetése, de jellemző a különbségekre, hogy Apáczai 6558 
forintból volt kénytelen kihozni tervezett akadémiájának 
működtetési költségeit. Azt is tudjuk, hogy a gyulafehérvá
ri kollégium működtetésére Bethlen Gábor 1629-ben 20 000 
forint kamatoztatását rendelte el (vö. Pázmány százezres 
összegével), igaz ugyan, hogy a kollégiumnak rendelte még 
a tokaji Hétszőlő jövedelmét (ezt nem tudom, mennyi lehe
tett), továbbá Enyed 200 és Debrecen 2000 forintnyi dézsmá- 
ját. Kemény János ugyanakkor azt állítja Önéletírásában, 
hogy I. Rákóczi György a fenti 20 0000 forintot egyszerűen 
kölcsönvette és aztán elfelejtette visszaadni. Hozzá kell ten
nem: Kemény ezen vádaskodását Bán Imre és Herepei Já
nos sem tartotta megalapozottnak. Néhány száraz pénzbe
li adatot még felsorolnék. Bethlen Gábor 1623-ban az idegen 
professzoroknak (Opitz, Alsted, Piscator) évi 1000 birodalmi 
tallért, azaz 1500 forintot fizetett. Ekkoriban egy pár ökör 
35, egy tehén 7, egy pár csizma pedig 1 forintba került.

Nagy Levente Apáczai emlékkönyv, Bp. 2004

- I O ^ D 'E X

ZENE -  KÖLTŐI VILÁG 4.

L é le k t i s z t í t ó  z e n é k
írásom mottójaként para- 

frazálom a híres mondást: Tisz
ta a lelkem, ergo sum.

A napi rohangálásban fizi
kailag és lelkileg is elhaszná
lódunk, de ami még ennél is 
rosszabb az az, hogy bepiszko
lódunk. Nemcsak a levegő, de a 
légkör is állandóan beszennye
ződik körülöttünk. Gyakran 
fáradtabbak vagyunk lelkileg, 
mint fizikailag. A fizikai fá
radtságtól aránylag könnyen 
megszabadulhatunk egy jó ét
kezéssel, meleg, frissítő fürdő
vel és egy pihentető alvással. 
Másnap újrakezdhetjük a ro
hanást. A lelkűnkkel már ne
hezebb a dolgunk. Régebb va
sárnap mindenki templomba 
ment lelki megtisztulásra. Ma
napság ez már nem is elég, 
naponta kell gondoskodnunk 
lelki higiéniánkról. Vagy leg
alább is kéne gondoskodnunk. 
Ennek az ellenkezője törté
nik: a durva hangerejű ott
honi zenelárma, a tv-adások 
minden szennye-pokla ránk 
ömlik, a rémület és az erőszak 
mérge telepszik lelkünkre. 
Vagy a közömbös nemtörődöm
ség gondolatot és érzést gyil
koló semmitmondása-tevése. 
NEHÉZ DOLGA VAN A LEL
KŰNKNEK! Ő neki kell egye
dül védekeznie, mi szinte soha
sem segítünk a védekezésben.

Sokszor érzem, hogy a na
pi „özönvíz” után el kell takarí
tanom lelkemről a rárakódott 
iszapot. Ki kell sepernem a lel
kem házát, úgy ahogyan azt 
nap mint nap látom video ké
pekben, a valós árvizek utáni 
kétségbeesett erőfeszítések em
beri küzdelmében. Nem elég a 
fizikai megtisztulás, sőt nem is 
ez a legfontosabb, ha nincs mel
lette a lelki tisztálkodás is. Ami
kor este egy könyvet veszünk a 
kezünkbe vagy egy szép zenét 
hallgatunk meg kedvünkre, 
esetleg elbeszélgetünk valaki
vel, tulajdonképpen a lelkünket 
tisztítjuk meg a napi salaktól. 
Vannak, akik ösztönösen és 
rendszeresen végzik a tisztálko
dás eme fajtáját, de vajon a leg
hatásosabb eszközt választják 
ki erre a célra? Magam is e di

lemmával küszködtem a minap. 
Szombat délután volt, úgy érez
tem, tennem kell valamit azért, 
hogy egy háborgó hét után hely
reállítsam lelkem békéjét.

Válogatásba kezdtem: milyen 
zenét is hallgassak? Beetho
ven Szonátákat vagy Haydn- 
t? Vagy talán Mozart zongora- 
szonátáit? Baremboim Mozart 
előadása nagyon vonzott, így 
ezeket a lemezeket tettem fel 
egymásután. Kezdetben csak 
amúgy fél füllel hallgattam a 
jól ismert szonátákat, a legtöbb
jét magam is játszottam, napo
kon, heteken át gyakoroltam. 
És íme, most úgy hallgatom, 
mintha soha semmi közöm 
nem lett volna hozzájuk. Mi
lyen bámulatosan tiszta lelki vi
lág sugárzik belőlük..., mennyi 
finomság halmozódik fel ezek
ben az egyszerű, majdhogynem 
banális le-fel skálamenetekben. 
A kis, viháncoló dallamtöredé
kek, amikor már elvesztenék 
kifejezésüket, olyan világba 
lépnek át, amibe halandó csak 
ritkán pillanthat be. Kis égi 
kapuk ezek, amiken besétál
hatunk az Isten birodalmába. 
Minden felderengő dallam-sze
mélyiség őszinte érzésektől át
hatott, nincsenek hátsó gondo
latok, nem spekulál, nem akar 
másnak látszani, az marad, 
aminek-akinek megismertük. 
Mozart önmagát adja, zenéje 
sohasem Játssza meg önma
gát”. Nem tesz álarcot magá
ra, nincs benne semmi szem
fényvesztés, nem kelt hamis 
illúziókat, mint jó néhány mo
dern darab, amely kezdetben 
sokat ígér, de aztán nem képes 
semmit teljesíteni belőle. Min
dig csodáltam, hogy Mozart 
az első hangtól kezdve már a 
teljes művet ADJA! Nincsenek 
hosszú bevezetések, rákészülő 
mozzanatoktól hemzsegő ha
mis kibontakozások, becsapós 
befejezések. Minden az zenéjé
ben, aminek MONDJA magát. 
Mozart zenéje LÉLEKTISZTÍ
TÓ! Bármikor bárki igénybe 
veheti; nem fog csalódni. Két 
és fél évszázada született, zené
je majd ugyanennyi idő óta hat 
és tisztítja az emberiség lelkét. 
Ez a zene még nem szakadt ki 
a kozmikus harmóniából, mint 
ahogyan a modern civilizáció 
ezt a paradicsom-i kiűzetést sa
ját maga véghezvitte.

Hallgatom Mozart zongo
raszonátáit, nyugalom és bé
ke száll le rám és MINDNYÁ
JUNKRA: ÉGI ÁLDÁS.

TERÉNYI EDE
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Áprilisi évfordulók
I -  90 éve született Cseres Tibor magyar író

390 éve halt meg Istvánffy Miklós magyar történetíró 
130 éve született Edgar Wallace angol író 

2 — 200 éve született Hans Cristian Andersen dán író 
280 éve született Giacomo Casanova olasz író 

3 -8 5  éve született Jurij Markovics Nagibin orosz író 
100 éve halt meg Ion Pop-Reteganul román folklorista 
60 éve halt meg Ritoók Emma magyar költőnő

4 -  220 éve született Bettina von Arnim német költőnő
5 -  240 éve halt meg Edward Young angol író
6 -  1200 éve halt meg Metód szláv hittérítő, tudós
7 -  130 éve halt meg Georg Herwegh német költő

20 éve halt meg Kerényi Grácia magyar költőnő 
235 éve született William Wordsworth angol költő 

8 -5 0  éve halt meg Enrica Handel-Mazzetti osztrák írónő 
170 éve halt meg Wilhelm von Humboldt német író 
120 éve halt meg Constantin A. Rosetti román publicista

9 -  150 éve született Reviczky Gyula magyar költő
10 -  430 éve halt meg Anna Bijns holland költőnő

100 éve született Jancsó Elemér irodalomtörténész 
50 éve halt meg Pierre Teilhard de Chardin 
francia filozófus

I I -  35 éve halt meg Gyallay Domokos romániai magyar író 
100 éve született József Attila magyar költő

12 -  35 éve halt meg Marconnay Tibor magyar költő
13 -  310 éve halt meg Jean de La Fontaine francia költő

120 éve született Lukács György magyar filozófus

14 -  660 éve halt meg Richard de Bury angol filológus 
120 éve halt meg György Vilmos magyar író

1 5 -  110 éve született Corrado Alvaro olasz író 
35 éve halt meg Váci Mihály magyar költő

1 6 -  70 éve halt meg Panait Istrati román író 
90 éve született Juhász István 
romániai magyar történész
35 éve halt meg Veres Péter magyar író
40 éve halt meg Walter Gyula romániai magyar költő

17 -  60 éve halt meg Ion Pillát román költő
18 -  80 éve halt meg Apponyi Sándor

magyar irodalomtörténész
19 -  90 éve halt meg Lövik Károly magyar író
20 -  185 éve született Pálffy Albert magyar író
21 -  60 éve halt meg Csengery János magyar filológus
22 -  250 éve halt meg Cserei Mihály magyar történetíró
23 -  90 éve született Christina Busta osztrák írónő
24 -  70 éve született Lendvay Éva

romániai magyar költőnő
160 éve született Carl Spitteler svájci író

25 -  160 éve született Émile Bergerat francia költő
26 -  35 éve halt meg John Knittel svájci író
27 -  185 éve született Herbert Spencer angol filozófus
28 -  40 éve halt meg Ferdinand Bordewijk holland író
29 — 120 éve született Egon Erwin Kisch cseh publicista
30 -  50 éve halt meg Domanovszky Sándor

magyar történész
1940 éve halt meg Marcus Annaeus Lucanus római költő 

? -  1940 éve halt meg Lucius Annaeus Seneca római író

H a g y m a
VÍZSZINTES
1. Julio Cortázar gondolata; el

ső rész. 15. Ünnepélyes átadás. 
16. Egyhangú. 17. Török férfinév. 
18. Melléd tevő. 20. Épületszárny.
21. E napon. 22. Részben odanéz! 
23. E helyen. 25. Ott kezdődik! 
26. Becézett Elemér. 27. Csendes 
Kinga! 29. Érett gabonát betaka
rító. 31. Színültig. 33. Dőre. 35. 
Juhszállás. 36. Apró. 37. Csuk
lón hordható időmérője van. 39. 
Üdv, római! 40. Kauzális. 41. Rit
ka férfinév. 42. Norvég, luxem
burgi és portugál autójelzés. 44. 
Vakot zebrára vezet. 46. Szagló- 
szerv. 48. Karácsony, franciául.
50. Hátára nagyot üt. 51. Bibli
ai zsidó pap. 52. Belga város. 54. 
Néma úszás! 55. Az ENSZ szer
ve. 56. Egyhangú meló! 57. Né
mán szopó! 59. Két összeillő do
log. 60. Oxigén és szén vegyjele.
61. Azonos betűk. 63. Művésze
ti irányvonal. 66. Paprikának 
van. 67. Húgy ürítése. 69. Kel
ta pap.

FÜGGŐLEGES 
2. Szobrász (György). 3. Ádi 

társa. 4. Éneklő szócska. 5. An
gol város lakója. 6. Ritka fér
finév. 7. Finn férfinév. 8. ... 
Sumac, perui énekesnő. 9. Jég
korong. 10. Szól ..., rádióműsor. 
11. Keleti táblás játék. 12. Nincs 
nagytakarítás nélküle! 13. Rob
banó koktél. 14. Francia író. 17. 
Julio Cortázar gondolata; máso
dik, befejező rész. 19. Körtánc.
22. Pubban mérik! 24. Trombita
hang. 26. Szemetet takarít. 27. 
Kialvatlan szem jelzője. 28. Fillé
res. 30. Többé-kevésbé szándéko
zó. 32. Bent beír! 33. Hintó. 34. 
Odatekint. 37. Kerület, röviden.
38. Némán sodor! 43. Oson. 45. 
Eszem-..., nagy lakoma. 47. Azo
nos betűk. 49. Vadász rejteke.
51. Fül, angolul. 53. Repül. 55. 
Sors. 58. Bunda. 59. Brazil tag
állam. 60. Algériai kikötőváros.
62. Bezizzen! 64. Részben odase
per! 65. Luxemburgi, német és 
magyar autójelzés. 66. Treníroz.
68. Tova. 70. Zeusz kedvese.

BOTH LÁSZLÓ

A H e lik o n  5. szám ában  m egjelent Im reh  Is tván  
cím ű rejtvény m egfejtése: A  törvényhozó székely 
falu.
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