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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Megpályázható a jövő?
Árvizes nyár volt, és a legkülönösebb történeteket hoz

ta a nagyvíz. Ott billegtek a hírek tetején, mint egy József 
Attila-i hömpölygésben a dinnyehéj. Én meg csak néztem és 
hallgattam őket és szörnyülködtem. Mert valamennyi közt, 
mely a kínai nagy folyamok sodrásáról, a bangladesi évelő 
pontossággal ismétlődő delta-gyomormosásról, a menekülttá
borokat elsodró afrikai vagy a Bákó megyei iszaplavinákról, 
a világörökségnyi Tokaj szőlőhegyeit lemosó s a Hernád ki
csi falvait befaló nagy locsogásról szólt, a legjobban az egyik 
rázott meg; ki se mondom, hol történt meg, csak azt, hogy 
mikor: a Neander-völgyi ősember kihalása után vagy félszáz
ezer évvel! Ez az egy tünet rendített meg kiváltképp, az átej- 
tett ember. Vannak vidékek (mondja a híres Kányádi-vers) 
-  nos vannak-e, ahol az utak, utcák szélén nincs árok? Az ős
ember óta még a hülye is tudja, hogy eső esetén be kell állni 
az eresz alá. Nos itt, ezen a megnevezhetetlen (sok, sok) hely
színen is tudhatták az emberek, mi dukál a víznek: árokban 
kell elvezetni. Nagyapáik idején még bizonyára mindenütt 
volt árok a ház meg az utca között, de most azt mondják: be 
van adva a pályázat, de még nem kaptak rá támogatást. Hát 
kérem szépen, mondogatják elég régen, hogy Krisztus kopor
sóját se őrizték ingyen, ennek azok a rézsisakos római per- 
nahajderek a megmondhatói, akik feltámadáskor megfuta
modtak. De az a nép, az a nemzedék, aki ennek az aljasító 
divatnak bedől, hogy ingyen már saját javát sem ismeri fel, 
elemi kötelezettsége sem ébreszti idejében, az nem is érde
mel mást. Ha volt tényleg, bizonyára az özönvíz korában is 
ez lehetett az elsődleges bűn, a legsúlyosabb hiba. Mely ma 
a kényelemszeretet s a nyomorral járó leépülés velejárója. Az 
enyészet saját kézzel való hívogatása. Enyészet ellen nincs 
pályázat, nincs esély, nincs támogatás. Már az következik, 
hogy a velejáró élvezetek valahogy világra fogják segíteni a 
következő generációkat is, de táplálásukat, megszoptatásu- 
kat majd pozitív pályázat eredményétől teszi függővé az egy
re siralmasabb emberi lét. Vajon a jövő egyáltalán még meg
pályázható?

•  S ző cs István: M eddig  m ég, oh, Uram ?
•  Pom ogáts B éla L áng G usztávról
•  B ogd án  L ászló  v e rse i
•  Jan csó  M iklós: R ózsa u tca  6.
•  Sas Péter: A skizm a-per erdély i lezárása

•  B oda E dit versei
•  A NAGY KILOMETRIK
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SZŐCS ISTVÁN

MERENGŐ
Meddig még, oh, Uram?
Hozzá szeretnék szólani két 

Lászlóffy (Csaba, költő, és fia, Zsolt, 
zeneszerző és zongorista) írásához: 
Az elhallgatott zseni (Száz év m úl
tán egy el nem múló jelenlétről) -  de 
nehézségeim tám adtak. A szenvedé
lyes hangon, igazságkereső lelkesedés
sel m egírt tanulm ány Dohnányi Ernő  
(1877-1960) zeneszerző és zongoramű
vész népszerűsítése, de m ondhatnám  
úgy is, újrafelfedezése érdekében író
dott, nemcsak kegyeleti céllal, hanem  
azzal a szándékkal, hogy fiatal erdé
lyi muzsikusok is m egszólaltathassák 
idehaza Dohnányi zenéjét.

Viszont a könyvespolcomon nincs 
egyetlen m unka sem Dohnányiról, 
azok a zenetörténeti kézikönyvek, 
amelyekhez a  családban még hozzá
férhetnék, úgyszólván semmi érdem
legeset nem közölnek pályafutásáról. 
Lászlóffyék is főleg Vázsonyi Bálint 
1969-es m onográfiájára tám aszkod
nak, megjegyezvén róla, hogy „sajnos, 
csak 2002 óta kapható (?) Magyar- 
országon”. M inálunk meg egyetlen 
könyvesboltban sem találkoztam  soha 
vele, nagy, fényes pesti könyvesboltok
ban sóhajtva fordultak el érdeklődé
semre (s velük alszik a régi sötétség)... 
Annyit tudok, Kóródy Eleknek volt 
egy könyve Dohnányiról, de ő is rég 
halott már, esetleg parapszichológiái 
úton férhetnék hozzá.

így h á t kénytelen vagyok hallomá
sokra, esetleg egy-két több évtizedes, 
elkallódott Spiegel-magazin közle
ményre, riportra, időnként feltámadó 
nyomozó m unkám  szóbeli eredménye
ire s nehány személyes élményemre 
korlátozódni.

*
Legfurcsább személyes élményem 

ta lán  az, hogy amikor a hatvanas 
években az U tunkban írtam  egy kis 
hevenyészett megemlékezést gyer
mekkori Dohnányi-élményemről, egy 
nap a szerkesztőségben megjelent egy 
alacsony férfi, Mikó Ervin újságíró 
kollégám társaságában, kíváncsi so- 
molygással végigmért, de nem szólt 
semmit. E rvin  elmondta, az illető a 
M agyar Távirati Iroda bukaresti tu 
dósítója, neki jó ismerőse, aki nagyon 
meglepőnek ta lá lta , hogy itt még vala
ki egyáltalán emlékezik Dohnányira, 
s hogy miféle a lak  lehet az? Ugyanab
ban az időben m egállított itt-ott egy
két műveltebb olvasó, fejcsóválva: bi
zonyára nagy zenész lehetett az a 
Dohnányi, de nagyon rossz ember... 
személyes kapcsolatban állott a nácik
kal!

H át ez bizony igaz: de milyen szemé
lyes kapcsolatban? -  Első, egy német 
nővel kötött házasságából született 
két fia közül a kisebbiket kivégezték 
a nácik! M árpedig lehet-e szorosabb, 
szenvedélyesebb személyes kapcsolat, 
m int az, amely a gyilkost köti össze ál
dozatával? (Lásd Sevcsenkónál.) A rá 
galm azásnak ennél perfidebb, a latto 
mosabb módjával még a m ai világban 
is ritk án  találkozhatni.

(Az illető fiatalabb Dohnányi m a
gas rangú  tiszt volt a német Birodal
mi Véderőnél, lévén anyja és nevelte
tése révén m aga is német: az 1944-es 
sikertelen Stauffenberg-féle Hitler-el
lenes merénylet u tán  megtorlásul a 
nácik őt is kivégezték, sok más tisz t
társával együtt.)

Lászlóffyék eléggé részletesen meg
írják, Vázsonyi nyomán, hogy a m aga 
lehetőségei szerint m iként fékezte a 
háború a la tt a rasszista intézkedések 
érvényesítését... s hogy mégis elment 
1944 végén Nyugatra? Nyilván tud
hatta , m ire szám íthat itthon: hiszen 
nemcsak nagyon sok kiváló zongoris
tá t nevelt, hanem  feltehetően nagyon 
sok tehetségtelen alakot is elűzött a 
hangszer mellől!

Érdemes volna párhuzam okat von
ni olyan sorsok között, ak ik  annak  
idején tevékenyen is náciellenesek 
voltak: pl. Somogyváry Gyulát is 
azonnal k iny írták  volna „azokban a 
napokban”, ha  nincs „történetesen” 
M authausenba internálva, így csak 
később tehették  meg vele. A d ik ta tú 
rák a t tulajdonképpen mindig csak az 
idegesítette, ha valaki független gon
dolkodású és erős jellemű személyiség 
volt, nem az, hogy m it művelt!

*
Ha jól emlékszem, 1941-42-ben 

volt az úgynevezett Székelyföldi Mű
vészeti Év, ennek keretében a buda
pesti filharm onikusok zenekara Ma
rosvásárhelyen is hangversenyt adott 
Dohnányi Ernő vezényletével. Persze, 
m int stréber, konfidens kis gim nazis
ta , én is ott voltam egy-két hasonsző
rű  barátom m al. Kérdem viszont egy 
akkor m ár egyetemista, jogászhallga
tó ismerősemet, hogy eljön-e ő is? ide
gesen rángatn i kezdte fejét, ide-oda 
kapkodott a pillantása, aztán  meghök
kentő m agyarázkodásba fogott: Idefi
gyelj! Egy szimfonikus zenekar erejét 
azon mérik, hogy hány hárfa  szólal 
meg benne!... Na, most már, ezeknek 
összesen egy hárfásuk  van!... H át 
hogy képzeled, hogy én elmenjek egy 
ilyen zenekar hangversenyére?...

Dohnámyi Ernő (1877-1960)

Ez a kirohanás hosszan kizengő 
ám ulattal töltött el... Az illetőről 
ugyanis tudtam , hogy nem ennyire 
hülye sznob... És hogy azokban az 
években Vásárhelyt legfeljebb akkor 
lehetett „nagyzenekari” élmények
ben része, ha a helyőrségi rezesban
da, cigányzenészekkel kiegészítve, 
potpurikat játszott a János Vitézhői...

Jó későn jöttem  rá, „a műsor volt 
hibás”: főfogásként a Les Preludes 
u tán  Csajkovszkij V. szimfóniája szere
pelt rajta. M árpedig kevés olyan zene
szám van még az orosz zeneirodalom
ban is, amelyből az orosz „grandeur” 
lelkülete oly szublimált nemességgel, 
félreérthetetlen tisztaságában szólal 
meg, legfennebb a VI., a Pathétique 
szimfónia.

Na és? M agyarország akkoriban 
Németország oldalán egy diadalm as
nak  ígérkező hadjáratban vett részt 
Oroszország ellen! (Még ha „Szovjet- 
Oroszország” ellen is.) Elég sajátságos 
képzettársításokat szülhetett ez a mű
sorszám az emberben, m int ahogy fia
ta l jogászismerősömben szült is. Nyil
ván nem a hárfák  kevés szám a m iatt 
nem ment el a koncertre: hanem  (rop
pant óvatos, m érték tartó  és előrelátó 
jogász volt ő későbbi életében is)... fel- 
rém lett benne: mi lesz, ha  valaki egy 
kissé emeltebb hangon megkérdi: na 
és, m it szólsz ehhez a műsorhoz? Mint 
becsületes művelt embernek kellemet
len lett volna így felelnie: h á t igen, ez 
a Csajkovszkij... peinlich... ezt meg
spórolhatták volna. Inkább belekötött 
a hárfákba, a m aga cirkalm as vásár
helyi eszével.

Égyébként nem tudom, a műsorfü
zetben vagy a kritikában, de emleget
ték annak  idején többször Csajkovsz
kij Oroszország 1812-ben című művét,
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ta lán  Zilahy Ildikónak vagy Ilonának 
hívták, nincs hol ellenőriznem; vele 
ment el nyugatra is. Reméltem, a kiállí
tás mindenről tájékoztat, de -  semmi! 
M intha a Kálilug és Quietas k ft rendez
te volna. Feleségemmel mentem: a te 
remőr hölgyek meglepődve fogadtak, 
látszott, nincsenek ekkora tömeghez 
szokva. A term ek elegánsan üresek, 
nagyon kevés plakát, műsorlap, egy
két kottaoldal, még a legérdekesebb 
egy Dohnányi külön rendelésére ké
szült zongora: a billentyűzete könnyű
ívben meghajlik, azaz „kifli alakú”.

*
Valamikor a hetvenes évek vége 

u tán  mégiscsak gondoltak rá  Budapes
ten: A Szófia  u tcának  azt a farkincá- 
já t, amely az Erzsébet körúton átlopa
kodva, éppen a Liszt Ferenc térre  fut 
be, róla nevezték el; a városnak ta lán  
legrövidebb utcája, de még ebből is le
hetett valam i diplomáciai feszültség, 
m ert nem sokkal később Újpesten is

amely a Napóleon fölött a ra to tt győ
zelem emlékét ünnepli. Érdekes, va
lamilyen rádióadásban já tszották  is 
akkoriban, egy életen á t rejtegetnem  
kellett m agam ban az élményét, m ert 
ahogy beidézi a cári him nusz néhány 
tak tu sá t, az lehengerlő: soha dinam i
kusabb, sodróbb gloriosa, diadalm i ze
nét nem hallottam ! Sürgősen tegyem 
hozzá, a cári him nusz is, m int sok ha
sonló e műfajban, a régi ozmán-török
katonazenéből ihletődött.

*
Abban a műsor-összeállításban vi

szont a Les Preludes s az em lített 
szimfónia u tán  Dohnányinak a műve, 
a Szim fonikus percek, erőtlennek, k is
sé szétesőnek tűn t, nem is emlékszem 
semmire sem, csak a rra , hogy h a r
monium is megszólalt benne. Viszont 
Dohnányinak ism ertük olyan művét 
is, am itől az emberben -  a nagykö
zönséghez tartozóban is -  felágasko
dik a lélek: a Ruralia Hungaricát. Azt 
hiszem, 61 éve nem hallottam : di
nam ikus, sodró, ünnepélyes m a
gyarossággal szóló zene, és főleg: 
nem modern hangszerelésül

Más alkalommal egy szonáta
estjén volt alkalm am  Dohnányit 
egész közelről megnézni: h á t bi
zony Liszt Ferenc képeire nem 
emlékeztetett. Köpcös nyakán a jh 
kerek, konok fej kopaszra nyírva, ' 
m int egy ezredraktáros főtörzsőr
mesteré, a tekintete pedig egy adó
hivatali ellenőré, az volt az ember 
benyomása, hogy a közönség m in
den egyes tagját külön-külön is 
megnézi és megjegyzi m agának... 
Amikor azonban leült a zongorá
hoz és hozzáért keze a billentyűk
höz, olyan cantabile, olyan lágy, 
tiszta, gyöngéd, mégis erőt hor
dozó dolcissimo hangzott fel, am i
lyent élőben azóta sem soha, rádi
óban is ta lán  csak Giesekingtől 
hallottam.

Talán úgy két évvel ezelőtt, 
a Budai Várban, a Zenetörté
neti Múzeum csodálatos kis pa 
lotájában volt egy Dohnányi- 
em lékkiállítás. Kíváncsian mentem 
el, m ert személyes életéről semmit
sem tudok. Csak annyit, hogy első, né
met feleségétől, a kivégzett tábornok 
anyjától volt egy m ásik fia is, és ez 
(vagy ta lán  az unoka?) von Dohnany 
néven lett az akkori nyugatném et szo
ciáldemokrácia nagy egyénisége, egy 
időben Ham burg főpolgármestere, tő
le szárm azott az a nevezetes mondás, 
hogy a tanügyi reformok többet ron
to ttak  Európa arculatán , m int a két 
világháború; m ásodik házasságáról 
soha egy szót sem hallottam  senkitől; 
harm adik  felesége, ak it 1940 körül 
vett el, akkor fia tal írónőnek számí
to tt -  Kazinczyról jelent meg könyve,

elneveztek egy utcát Szófiának (vala
hol a Chinoin h á ta  megett, a Brüsszel 
és M adrid utcák között, azelőtt Kuta
tók utcája volt a neve).

Akárm ilyen kicsi utca, mégis nagy 
szó, m ert Budapesten aránylag keve
sebb zenészről neveztek el utcát, m int 
mondjuk íróról, költőről, nem is szól
va a szám talan, m ár senki által meg 
nem ism ert politikusról... Bartók, Ko
dály, Erkel, Liszt, Kacsóh Pongrác... 
B ihari, Dankó Pista, Cinka Pan
na, Lavotta, Rózsavölgyi. Még vala
hol, m ár majdnem Vecsésen, F ráte r 
Lóránd és Lajtha László... Külföldi
ek közül van ugyan egy-egy Beetho
ven, Haydn, Csajkovszkij park vagy

sétány -  meglepő módon a legmuta- 
tósabb a Dvorak sétány, a Városliget
ben, de olyanokról, akik zenéjének 
sok m agyar vonatkozása is van, sőt 
lak tak  is Budapesten, m int Berlioz,
Brahms, nincsen. Schubert sincs...

*
Szörnyű az, hogy nemcsak 

Dohnányiról van szó. Czifra Györgyöt, 
a m ásik nagy zongoristát, m iután a 
frontról haza m ert jönni M agyaror
szágra, szintén le ta rtóz tatták  egy idő
ben, sőt m iután „célzottan” verték gu
m ibottal az ujjait, látszik, hogy éppen 
a zongorázása s nem a nézetei miatt!

Másvalami: A Bartók, Kodály, 
Dohnányi nemzedék u tán  következő 
legnagyobb m agyar zeneszerző, Veress 
Sándor hagyatékát ugyancsak a teljes 
elhallgatottság borítja. Pedig ő annál 
is közelebb állhatna szívünkhöz, m ert 
született kolozsvári: apja Veress Sán
dor kiváló oklevélkutató, történész, 
testvérének és unokaöccsének a Jókai 

utca elején volt orvosi rendelő
je, ő maga a csángó népzene el
ső kutatói és közlői közé ta rto 
zik, de hiába... nem akarjuk 
ismerni. A nnak idején Svájc
ból elküldte nekem Billegető' 
muzsikáját (egy „magyaros” 
zongoraiskola) s egy szalagon 
több szerzeményét, akkor fia
tal kolozsvári zenészekre bíz
tam , hátha  némi hullám gyű
rűk  keletkeznek körülötte, de 
semmi.

*
Egyes kolozsváriaknak 

mégis lehet kellemes, szép 
emléknek számító élményük 
Dohnányiról. A helyi M agyar 
Színház kétszáz éves évfordu
lóján a budapesti Operaház elő
adása, Változatok egy gyermek
dalra volt (az Andrei §erban 

T görögdráma-előadása mellett) 
l:i az egyetlen igazán méltó ese- 
f 1 mény, tartásos, elegáns, való

ban ünnepi produkció.

A Ruralia Hungarica fergete
ges kulminációja egy magyar 

népdalra épül, amelynek bizony elég fu
ra  szövege van:

Jaj Istenem, m inek élek,
Ha a semmitől is félek,
Száraz levél megzörrenik,
Bennem a vér meghidegszik. 
Ajánlom muzikológusaink figyelmé

be. Ugyanakkor remélem, e dallam ra 
más szöveg is énekelhető.

Jegyzet. Ami a zeneszerző nevét illeti, sokan 
mindig nyikkannak  egyet a h betű  m iatt, am i
kor kiejtik, egyesek éppenséggel DoM nányit 
mondanak. Pedig tulajdonképpen Donányinak 
kellene ejteni: a régi Trencsén megyei község 
neve, amelyből a családnév szárm azik, az 
1910-es Helynévjegyzékben űoreárcynak van ír 
va, Dohnany csak a régi, írott alak.
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Láng Gusztáv Dsida Jenő című disszertációjáról
Dsida Jenő az elmúlt két évtized

ben, több évtizedes időszak mostoha 
kirekesztő irodalompolitikája után, 
az erdélyi m agyar irodalom egyik leg
inkább népszerű költője lett. M unkás
ságát, ezen belül prózai és k ritikai írá 
sait is, több gyűjteményes kötet hozta 
az olvasó közelébe, és igen meggyőző 
tanulm ányok, korábban Földes Lász
ló, Marosi Ildikó, Lengyel Balázs, ké
sőbb elsősorban Cs. Gyímesi Éva, Szi
geti Lajos Sándor és folyamatosan 
Láng Gusztáv írásai küzdöttek meg 
azért, hogy a költő méltó helyet foglal
jon el az utókor emlékezetében. Költé
szetének méltatói m indazonáltal job
bára a költőtársak voltak: Reményik 
Sándor, Aprily Lajos, Rónay György, 
Szemlér Ferenc, Jékely Zoltán és Ne
mes Nagy Ágnes adtak m unkásságá
ról hiteles képet.

M ár csak ezért is sürgető volt, ho
gy egy összefoglaló irodalom történeti 
tanu lm ány  adjon elemző képet Dsida 
Jenő költészetéről, ennek k ia lak ításá 
val m ár évtizedek óta Láng Gusztáv 
foglalkozik. Még kolozsvári egyete
mi tanárkodása  idején készültek el
ső idevágó tanulm ányai, ott készült 
el d isszertációjának törzsanyaga is. 
Ezzel 1971-ben m ár készen volt, az 
összegező monográfia végső formá
ján ak  k ia lak ításá t és közreadását 
m indazonáltal, teljes joggal, halogat
ta , m inthogy korábban hallgatn ia  
kellett volna éppen arról a nagysza
bású költői műről, amely igazából 
a korábbiakhoz képest egészen új 
m egvilágításba helyezte Dsida Je 
nő költészetét, és amely, m int m aga 
Láng Gusztáv megjegyzi, Erdélyben 
egészen a rendszerváltozásig (Ma
gyarországon csak nyolcvanas évek 
közepéig) „»tiltott szöveg« volt, t á r 
gyilagosan (róla) értekezni nem le
h e te tt”. Term észetesen a Psalmus 
hungaricusra  gondolok. Most ez a 
nagyszabású és újabban a pódiumon 
is m ind többet felhangzó költemény 
is megfontolt és é rtő  elemzést kap a 
disszertációban.

A doktori értekezés tém ája m in
dig is vonzotta az esszészerű megkö
zelítést, Dsida emberi egyénisége és 
költészete egyaránt k ihívta a lírai 
reflexiót. Láng Gusztáv viszont igen 
szigorú igényességgel te tt eleget az 
irodalomtörténet-író feladatainak, az
az mindenekelőtt a filológiai m unká
ra, a szövegek elemző értelmezésére 
és a tágasabb irodalom történeti-líra
történeti horizont felrajzolására össz
pontosította tevékenységét. El lehet 
mondani, hogy m indhárom  vállalt fel
adatának  példás módon te tt eleget.

A disszertáns korábbi tevékenysé
ge is azt tanúsíto tta , hogy mindenek
előtt a költői művek elemzésében és 
a nagyobb eszmetörténeti, irodalom- 
történeti összefüggések m egvilágítá
sában szerzett otthonosságot. Olyan 
írásai igazolják mindezt, m int Ady

Endre, Babits Mihály, Aprily Lajos 
és m ás erdélyi írók költészetét bemu
tató  tanulm ányai vagy a transzszilva- 
nizmus eszmei ka rak teré t és ennek 
poétikai következményeit megvilágí
tó elemzése. És term észetesen azt is 
meg kell említenem, hogy több m int 
harm inc esztendeje -  K ántor Lajos 
társaságában  — ő adta közre a m áso
dik világháború u tán i erdélyi m agyar 
irodalommal foglalkozó, mindmáig 
legjobb áttekintést.

Nos, Láng Gusztáv igen lelkiismere
tes filológus, aki a rra  törekedett, hogy 
minél több adat és adalék tükrében, 
minél több irodalomtörténeti össze
függés felrajzolásával m utassa be azt 
az alig másfél évtizedes költői pályát, 
amelyet az erdélyi költő befutott. Tel
jes mértékben az ő kutató-feltáró m un
kája nyomán ism erhettük meg Dsida 
Jenő ifjúkori, részben kéziratos formá
ban fennm aradt költészetét. Máskülön
ben is számos életrajzi tény és adalék 
először az ő kutató tevékenysége nyo
m án vált ism ertté, ennek során Láng 
Gusztáv eredményesen aknázta ki az 
erdélyi könyvtárak (például a két világ
háború közötti napilapok) anyagát, il
letve Dsida családtagjainak, minde
nekelőtt egykori feleségének: Imbery 
M elindának az emlékezetét.

Az értekezés legfőbb értékét, leg
alábbis az én megítélésem szerint, a 
verselemzések adják. Láng Gusztáv 
igen nagy erudícióval vizsgálja és ér
telmezi Dsida Jenő költeményeinek 
életrajzi és irodalom történeti h á tte 
rét, illetve poétikai, verstani tu laj
donságait, és poétikai vagy verstani 
megfigyelései során igen fontos köl
tészettörténeti összefüggésekhez ju t 
el. Külön is meg szeretném említeni 
a nagy, összegző költemények (Láng 
Gusztáv kifejezésével: „világképhordo
zó nagykompozíciók”): a Bútorok és 
a M iért borultak le az angyalok Vio
la előtt című polifonikus versek rész
letes és újszerű analízisét. Hozzájuk 
képest a m ásik nagyszerű bukolikus 
költemény: a Kóborló délután ked
ves kutyám m al elemzése kissé halvá
nyabb, néhány kisebb, ugyanakkor 
az életmű centrum ában elhelyezkedő 
vers, m int a Túl a formán, a Kettétört 
óda a szerelemhez vagy a Nagycsütör
tök vizsgálata viszont példaszerű.

Külön fel kell hívnom a figyelmet 
a Psalmus hungaricus című nagysza
bású költői rapszódia igen alapos és 
részletes elemző vizsgálatára, ezzel 
a disszertáció egy külön fejezete fog
lalkozik. Ez a költemény, m iként azt 
korábbi, úgyszólván visszhangtalanul 
m aradt megszólalása, későbbi teljes 
elném ítása és újabban tapasztalt za
jos befogadása is m utatja, valójában 
rendhagyó jelenség volt Dsida Jenő 
költészetében. Maga az értekező is a r 
ról beszél, hogy D sidának ez a költe
ménye bizonyos tekintetben szemben 
állott addigi m unkásságának szelle

miségével, midőn m egtagadta a folya
m atosan képviselt értékeket, amelye
ket a költő á ltal vallott és képviselt 
transzszilvanista gondolat és keresz
tény hum anizm us felmutatott. Va
lóban rendhagyó és rejtélyes költői 
műről van szó, amely ugyanakkor, 
minden váratlansága ellenére, szer
vesen épül be az erdélyi költő világké
pébe és lírájába, mindenekelőtt a h a r
mincas évek második felében szerzett 
közvetlen társadalm i és történelm i 
tapasztalatok következtében. Láng 
Gusztáv igen érzékeny elemzéssel mu
ta t rá  a rra , hogy a költőnél „ars poe
tica-váltás” történt, és igen alaposan, 
igen érzékenyen m utatja be ennek a 
váltásnak  a lélektani előzményeit és 
poétikai következményeit.

Végül az értekezés igen nagy ered
ménye az a kép, amelyet Láng Gusz
táv az erdélyi költő m unkásságának 
poétikájáról, illetve líratörténeti ho
rizontjáról rajzol fel. Igen alaposan 
elemzi a „helikoni kánont”, amely a 
két világháború közötti erdélyi m a
gyar költészet értékvilágát, szemlélet- 
módját és kifejező eszközeit egyaránt 
m eghatározta, és amely Dsida Jenő lí
rája előtt és mellett leginkább az úgy
nevezett „helikoni triász”, azaz Aprily 
Lajos, Reményik Sándor és Tompa 
László költészetében érvényesült. 
Ugyanakkor részletező elemzéssel 
m utatja be azt a költői u ta t, amelyet 
Dsida az őt é rt avantgárd hatások be
fogadásától (itt elsősorban a Bútorok 
című, mondhatni, „baloldali” eszmék
kel fellépő költeményére gondolok!) a 
„helikoni kánonig” megtett.

Ez a „helikoni kánon” tulajdonkép
pen két értékorientációs fogalmi kört 
foglalt magába: a transzszilvanis
ta  ideológiát (az „erdélyi gondolatot”) 
és az újklasszicizmusnak azt a poéti
káját, amelyet a m agyar költészet tör
ténetében mindenekelőtt a két világ
háború közötti Nyugat-líra: Babits, 
Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyu
la, majd a pályakezdés kísérletein tú l
ju to tt József A ttila, Illyés Gyula és 
Szabó Lőrinc költészete képviselt. Ezt 
a helikoni és újklasszicista poétikát 
egészítette ki vagy színezte Dsida lí
rája néhány világirodalm i hatással, 
például az értekezésben finom elem
zéssel bem utatott Georg T rakl költői 
hatásával.

E lh a n g z o t t  L á n g  G u sz tá v  d o k to r i  
v itá já n  a z  E L T E  B ö lc s é s z k a r á n  2 0 0 4 . 
á p r i l i s  2 2 -é n .
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BOGDÁN LÁSZLÓ VERSEI
Kupié nagyapámról
és nagyanyámról
Nagyapám nagyanyámra rálelt, 
a temesvári vonaton, 
így képzelte -  ő  mondta -  Rákhelt. 
Érinthetetlen amazon.
Mulyán állott a peronon. 
Nagyanyám nagyapámra rálelt.

Húsz éves volt. Amerikába  
indult éppen harmadosztályon. 
Olyan ez, m int egy abszurd dráma. 
„Menjen csak el, én majd megvárom!”. 
Jövőjüket jutányos áron 
álmodta meg Amerikába.

Jegye is m ár zsebébe volt.
Fiúméban gőzhajó várta.
Meglátta a lányt. Megbotolt. 
Elbűvölte a kacagása.
A  Sólyom mindhiába várta, 
pedig jegye zsebébe volt.

Döntött. Leszáll Temesváron, 
vásárba viszi nagyanyámat.
Nincs sürgősebb most a világon.
A  Sólyom két napot még várhat. 
Megtáncoltatta nagyanyámat.
Félig elszálltak Temesváron.

Már első este eldöntötték,
Két év és összeházasodnak.
„ Kedves Sándor mégis utazzék -  
hozzátette praktikusan még -  
kell a föld az új házasoknak!... 
Dollárért földet is vehetnénk...!”

Amerika hát nem m aradt el. 
Valamiből élni is kellett.
Párbajoztak a levelekkel, 
s a test angyala is beintett.
Onnan való e kávéskészlet,
Csikágó nem maradhatott el.

Doberdóból is visszatért,
Hogy megálmodja az apámat.
Olt, éhezett, ölelt, remélt.
Hogy én szidhassam a világot, 
túlélt Don kanyart, Szibériákat, 
apám is m indig visszatért.

2005. jan u ár 19.

A szoros délben
1

Cortázar tanulmányok után gyors 
Terepszemle egy készülő regényhez. 
Felső- ás Alsótömös. A  szoros, 
ahol a székely század elvérzett,
De nem hátrált meg. Győzött a túlerő. 
Minden fáért megvívtak a kozákok. 
Ködben úszik a honvéd-temető. 
Kardok villámlanak. Árulások.
Ok nem hátráltak. Nem volt visszaút. 
S  hol az ösvény a végtelenbe fut, 
figyelhették a lidércfény eket.
Még bírták volna. Fél-részeg pakulár, 
nyugta ne legyen, akárhol is áll, 
árulta el a titkos ösvényeket.

2

A z elfoglalt ház. Összefüggő parkok. 
A  dolgok mélyén bujkáló őrület. 
Arrogáns, önző, hiú képzetek.
Nem érhetik el már a túlsó partot. 
Kardra cserélte fel a keresztet 
Sükösd Sámuel, az uzoni pap.
Nem némíthatja el az áradat, 
golyózápor az utolsó éneket.
Minden tűz, tűz! Lángokban összeér 
az üldöző, a regény és a vér,
S  a vakremény. A  szoros felragyog. 
Osfák között a szúró déli fényben, 
amikor rájuk zúdul az ellen, 
egy pillanatra én is ott vagyok.
2005. jan u ár 21.

Jékely Z oltán
hosszú év tizedek  u tán
újra nagyenyedre látogat
Hova tűntek a hajdani szegények?
A  bükkösön rozsét még gyűjtenek? 
Villódznak-e a régi lidércfények 
a kollégium felett?

Mélakórosan készíti-e az ősz 
a romlás sokk-különítményeit? 
Kocsma előtt didereg sánta csősz. 
Nem kap pálinkát tízig.

Sok a plakát. És eláraszt a sár.
Egyre több az új arc. Bethlen Gábor 
gondolta-e -  a homály közbe nőtt! -  
hogy ez lesz városából?

Akasztófadombon kóborkutyák 
vicsorognak. Ki tudja mire várnak? 
Megkergetnék a nyulat vagy a rókát. 
Se nyúl, se róka. Fáznak.

Régi barátom, bátyám, hova tűntél? 
Korzózol-e az égi sétatéren? 
Kitartottál. Nem mentél el. Reméltél. 
Boldog vagy-e a mennyben?

Szürke dolmányos varjak kerengenék 
a temető felett riadózva.
Gyerekek papírt, vasat gyűjtenek. 
Kenyérért állnak sorba.

Őszi rombolás. Enyed didereg.
Hull átokverte erdélyi szemerke.
Nagy égi kertek áznak. Rácsepeg 
nagyapám csontkezére.

2005. jan u ár 23.

Jöttek-mentek a levelek. 
Kilencszázhétben, Fiúméban, 
találkoztak a jegyesek, 
egy kikötői mulatóban.
Gizella dalos kedve lobban.
Sorra jönnek a gyerekek.

Házat vettek, nem földeket. 
„Gyermek az nincsen, csak leányka... 
sírt-lobogott a szeretet.
Nagyapám gépész lett a gyárban. 
Totyogott három szösz leányka. 
Felejtették a földeket.

És aztán jö tt a háború.
Kutya Szerbia meg nem állott. 
Derűre eljött a ború.
Megváltoztak eszmék, határok.
Négy esztendeig harcban állott, 
kivérezett a háború. Vajnai János rajza
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SZOMBATI ISTVÁN

Vendégségben...otthon
Bár Ju tka  m ár múlt idő, mióta köze

lebb férkőztem az új, a titokzatos lány
hoz, ám ha hazaröppen kicsit Mátyás 
városából s a mi utcáinkon bőgeti a 
Hondát, újraéled bennem. Gondolom, a 
fati is ébred csipkerózsikás álmából, ve
szi a mobilját és átcsicsereg hozzá. Je 
nőkéről mit tudsz, m iért titkolóztok? 
Meddig büntettek meg, m ert nem tud
tam  ott lenni a nejem temetésén? Jenő 
m iért rohant el? A bátyja m iért disszi
dált a zsidók ősi földjére? Hol vagyok 
én s miért, ha  nem nyittok rám  ajtót?

Bárhogy óvakodtam, kerültem  a 
hondást, egyik szürke este a Dózsa 
György sarkánál a tyúkszememre lé
pett. Taposta a féket, s mind mindig, 
ha hibázok, iszonyú pipa lett:

-E gy  lökött gyalogosnak sohasem 
gyullad ki az a hülye lámpa?

-  Helló, kis madaram! -  játszom a 
meglepit.

-  Ne erőlködj, Jenő, olyan hülyén 
festel, m int gulyásban a puding!

A francba, dühöngök m agam ban, 
m egint egy null oda! Játsszam , hogy 
örülök, nem férek magamban? Azt h i
szem, ez nem jó, nagyszakállú m asz
lag. El is tol magától, m intha azt mon
daná: ilyen puszkó nem kell, dobáld a 
Körösbe! Elfelejted, fiú, hogy száz éve 
ismerlek?

-  Azt hiszem, százkettő!
-  Minek erölködöl? H a ta lá ltá l vala

kit, áldásom rátok!
-  H a azt mondom, szinte hasonm á

sod, an n ak  se örülnél?
-  Hagyd a dajkamesét! M iért é r

zel kényszert, hogy etessük még egy
mást?

-  És ha  azt mondanám, ő egy Mona 
Lisa?

-  Vettél hozzá mosolyt?
-  És ha  Szűz Mária?
-  Hány napja futtatod?
-  Legalább kettő.
-  Akkor az m ár olyan, m int anyám 

lábosai!
-  Nem kapok egy puszit? -  illesz

tem  az arcom az ajka közelébe.
-  Mi a tú ró t bújkálsz az árkádok 

alatt?
-  Amikor hazajössz, menjek fel hoz

zátok? H ány centire lakunk  a ti v illá
toktól? Téged nem zavarna, ha  figyel
ne az apád?

-  Engem leginkább a te közönyöd za
var! Az apádról azt hiszed, lélektelen 
fej volt? Tényleg nem hallottad, mi tör
tént vele?

-  Ebben a kormányban is belügyis 
főnök lett?

-  Amíg te  bünteted, m ert nem volt 
Udvarhelyen anyád tem etésén, addig 
ő az ágyban a kaszással verekszik...

-  Baleset?
-  Rosszabb. In fark tusnak  hívják.
Megvonom a vállam, kis híján örü

lök. Úgy látszik, igaz az a mondás, 
mely szerint az isten sohasem ver 
bottal. Rászolgált? H a úgy ismernéd, 
m int én... Nem folytatom tovább. J u t
ka szeme zavar. Bár az ő apja se kü
lönb, az egykori párttitkár...

-  Melyik kórházban fekszik?
-  A hajótöröttekén, Robinson szige

tén.
-  Bénult?
-  Úgy tudom, csak félig.
Akkor még nincs nagy gáz, lazítok 

magam ban, remélem, nem látja ez a 
vadmacska-lány az arcom rezdülését.

-  Fogadott gondozót? Vagy ad még 
a látszatra?

-  Kőből vagy te, Jenő?
-  Lokodiné pelenkázza vagy az a 

muja férje, akinek a felszabadulási ün 
nepeken cafrangokat adott?

-  Ha m ár minősítel, kezdjed önma
gaddal!

-  Ákos m ár já r t  nála?
-  Elfeledted, Jenő, hogy disszidált 

a bátyád?
-  Ä szekus karrierjé t kinek köszön

heti?
-  És am it a Golánon csinál?
-  O tt is fejvadász lett.
-  Én úgy tudom, hogy rabbi. Temet

ni ott is kell.
-  Meg öngyilkos merénylőket.... kül

deni Jehova keblére...
-  Pukkadj meg, Rigovác! -  tú ráz ta  

a motort.
Sejtettem, m ire vár: nem ülnél fel 

mögém?
-  Ne a mellemet fogd! Lazulnak a 

zöngék. Úgy hallom, kuncog, rázkódik 
csipetnyit. -  Még mindig úgy gondo
lod, nálad van letétben?

A kár egy hurrikán , sepreget az u t
cán. Észre se vettem, hogy behúz egy 
nagy féket. A volt kutyám  nem csahol. 
A kapu is sunyit rám , m it keresek er
re? Megvan még a kulcsod, kérdezi 
Ju tka, m ert a rra  ne számítsál, hogy 
tá r t  karokkal fogad!

Mi ez a nagy fényár, kérdezem m a
gamtól. Ki lehet még nála ebben az 
órában?

-  Lukréciáról hallottál?
-  0 , megvan még a legye? Neki kell 

a fényár?
-  Te sohasem hallottad, hogy a nős

tény legyek félnek?
T úráztat, kuplungol. Mit kéne kér

dezni? -  Te nem jönnél fel hozzá?
R ánt egyet a vállán: téged vár, nem 

engem!
Mire észbe kapok, puhíthatnám  pi

cit, ak ár egy fürge gyík, kiszalad aló

lam. Sok sikert, barátom! -  inti kesz
tyűs kézzel.

Járkálok a kertben, húzom az időt. 
Több m int h a t hónapja nem já rtam  itt
hon, Ahogy m eghalt anyám, bátyóka 
disszidált, m agam  is úgy döntök, 
odébb szállók tőle. Megyek albérletbe, 
jó lesz a félbarna, m iért pusztítanám  
a kegyelemkenyerét?

A kerti medencében, m int egy hiú 
kislány, a karcsúsodó félhold bámul, 
nézegeti magát. Bárm erre pillantok, 
a lekaszált fűben érett gyümölcs. 
Nincs aki felszedje, bogarak csókol
ják. Nyújtózom keveset, hogy lehúz
zak egy körtét, de kifordul a számból, 
amikor meglátom a kutyám  elárvult 
házát. Vajon ki vitte el, kire bízta 
apám? Lokodiék, Lenáék, kik gondoz
zák szegényt? Hová kéne vigyek egy 
kis szeretetet?

A zsaluk, megannyi divatos sapka, 
az ablakszemek feje búbján ülnek. Fel
húzom m agam egy ablakpárkány mö
gé, hadd lám, hol van apus? Valóban 
béna, fekszik az ágyán s beszél a le
gyéhez?

-  M erre vagy, úrhölgyem? Tudod, 
hány óra már? Nem lesz tiszteletkor? 
Kössek egy nyakkendőt? Próbálj h in 
ni nekem: ha tehetném, felkötném, 
m ert ugye azt tudod, a lá tszatra  adni 
kell!... Úgy látom, mosolyog, lágyabb 
hangot próbál: ne tagadd, úrhölgyem, 
a délben kikacagtál, ta lán  frocliztál 
is, mi van veled, főnök, kérdezte a sze
med, nincs kedved felkelni? Nem éget 
még a fény, az iszonyú napkorong? Ka
cagtál, kacagtam . B ár egy kis ásvány
víz igen jól jö tt volna. Fájt, rángato tt 
a fejem, m int általában  akkor, ha  a 
drága fiaim m al dialogizálok. Ákos -  
benne mindig bíztam  -  az első a lka
lommal a zöld h a tá rra  lépett. Kitől 
és mitől félt? Nem a dolgát tette? Te
hetett volna m ást, ha  azt kérték  tő
le? Jenő, akit nem csak az asszony s 
a szomszéd lány imádott, úgy m aradt 
meg nekem, m int mikor itt lakott... 
Úgy érzem, m int egy használt ru 
hát, a kukába dobott. Te m arad tál ne
kem. Te fektetsz, ébresztel. H a picit 
jobban leszek, szólok az ügyvédem
nek, s ahogy m ár ígértem , rád  íratok 
mindent!...

Nézi a poharát, szinte bűvölően. Ha 
lenne egy jó tündér, m int A Grimm- 
mesékben, biztos kiszolgálná, sőt az 
asztal is tobzódna egyetlen jelszóra, 
így kénytelen beérni ütemes nyelés
sel, m int aki egy jobb üdítött kortyol. 
Aztán, ha  jól látom, feszes tekintete a 
legye u tán  koslat. -  Hová lettél, Luki? 
Mondtam m ár neked, ha m indent rád 
iratok, ezt az ágyat hagyd meg? Sok 
emlék fűz hozzá, s am int m ár mondot
tam , biztos m egtanultad, a látszatra  
adni kell...

.... minden körülményben! -  zengem 
félhangosan, s miközben leugrom a
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dögkemény párkányról, az adidas orrá
val a terméskőbe rúgok. Tudtam , mi 
fog jönni: egy m agam fajta ú rnak  a hol
tában  se mindegy, m it hisz a szemlélő'. 
Bár a m ásodik infarktusom  óta, mond
ja  a legyének, m ár nem járok odakint, 
a lá tszatra  -  rohadj meg! -  adni kell. 
M ert ha  ugye járnék, s az átjáró köze
pén elütne egy járgány, nem mindegy, 
hogy vasalt vagy gyűrött nadrágban, 
vagy hogy csokornyakkendó' fityeg he
gyes gigád alatt, vagy egy sz tá rt cipe
lő' póló hány szagú alakkal.... Mit k í
vánsz, Báránykám , kérdez olykor az 
Úr elalvás előtt. Te m it mondanál, 
Luki? M ert én azt szoktam mondani, 
ha  m ár magadhoz hívsz, ha  lejárt az 
időm, hagyj meg az ágyamban, m ert 
ezt a nyoszolyát az én képemre szab
ták. Méltóságot adó. A csipkézett ágy
neműt anyukám tól kaptam . M int egy 
halotti lepel, emelni tudna a körítés 
varázsán. H a rám  nézne valaki, láb
ujjhegyen járna . Biztosan azt hinné, 
pihenek, alszom. M ert a folytonosság 
-  a rágcskáló egerek -  m indig köröt
tem  lesznek...

Hahó! Keresi a legyét. -  Merre 
vagy, Lukikám? Elfeledted volna, mit 
mondtál a reggel? Úgy van, kis bará
tom, légy a közelemben! Mert ha  meg
szólal a mobil, fognod kell a kezem... 
Igen, tudom, kérlek, ne nézz rosszal
lóan, csak az egyik béna, de hidd el, 
nem játszok rá, a m ásik se tú l fürge. 
Márpedig, m int tudod, a lá tszatra  ad
ni kell...

A frászt a szlogenedbe, verne meg 
az isten! Inkább a rra  ad tál volna, 
hogy soha ne legyél a hatalom  kap
cája! Amit v á rta k  tőled -  te tsze tt 
vagy nem te tsze tt - ,  m indig hoznod 
kellett. A Ju tk a  papuskája, hogy m a
radjon a széke, hogy még nagyobb le
hessen, „eldobta” a lányát! Vagy téve
dek, apuskám , Dorottya nem az övé 
lenne?

-  Hol ta rto ttam , Luki?
-  O tt, hogy adjunk a látszatra!

Ja, igen, megvan m ár a fonal! A 
legjobban az fájt, hogy míg a kórház
ban voltam, sohasem úgy mondták: 
Rigovat Ákos a hetesből, hanem  csak 
annyit az a fehér barkós pali a közép
ső szalonból...

Hol van a régi nyár, drága jó is te
nem! Emlékszel még, Luki, amíg já r 
ni tudtam , dorombolt a világ! A kár 
egy siheder, labdaként pattantam . 
Reggel kilenc körül m egittam  a ká
vém egy-két stampedlivel, átnéztem  
a tévék fontosabb híreit, toppon kel
lett lennem, tudnom, hogyan állunk, 
merrefelé lépünk, mióta nincs nálam  
a gyeplő?... Aztán, m int a piperkőcök, 
kicsíptem m agam at, m ert a nyugdíjas
is...

(... adjon a látszatra! A lófing esne 
beléd...)

... kössön csak nyakkendőt, vasalt 
inge legyen! Bárhol langal a nyár, za
kó, kalap is kell! A sétapálca se árt, 
elfér a kocsiban. M ert mikor kiszál
lunk, mi adhatna ta rtást?

A Szent Lászlón kiszálltam . Tiszta 
volt a tere. Az én időmben se csak a

szelek sepregettek. Vettem pár újsá
got, lássuk, ki hogyan szól rólunk? 
M együnk az EU felé? Mit szólsz, 
Á rpád-házi, kérdeztem  Lászlótól. 
Szent le tt volna István, h a  te nem 
iparkodsz? Lett volna Szent László, 
ha  nincs III. Béla? Lenne Tordai- 
hasadék, ha  nem üldöz a pogány? 
Létezne még Erdély, ha  nincs itt a 
szellemed?...

Ezt m ár megtapsolom, nőttél a sze
memben! Vajon akkor is ezt gondol
tad, mikor m ás dirigált?

Itt vagy még, Lukikám , kérded a 
legyedtől. Nem hallottad volna, hogy 
sipog a mobilom? Itt van a hasamon, 
de valahogy most nem megy. Biztos 
Lokodi úr. A reggel gyanút fogott. Ha 
most fel bírom venni, ki kell vágjuk 
m agunk. Úgy tudja, van még bejáró
nőm, a látszatra...

Menj a jó fenébe, rúgom a faladat!

-  Mi újság, főnök? -  kérdi a volt be
osztott még m indig nevetséges, „vö
rös” alázattal.

-  Mi lenne, Lokodi?
-  Óhajtja, uram , hogy felvigyek va

lamit?
-  M iért oly alázatos? Úgy érzi, 

Lokodi, még a beosztottam?
-  Annyi jót te tt értem...
Igen, te hatökör, kefélte a nejed!
-  ...két élet is kevés, hogy viszonoz

ni tudjam!
-  Felejtse el, hadnagy. Ha majd kell 

egy asszony, m agát értesítem...
-  Kell! -  dobbantok egy nagyot, s a 

végre tá r t  ablakon behajítom magam. 
-  M iért kell hazudnod, a halál kapujá
ban? A látszat a fontos?

-  Fiam!
Úgy süvít a hangja, m int egy dolgos 

vulkán. Kigyullad a szeme, megannyi 
glória. Fel ak ar pattanni. Ugyan, mi
ért nem megy? Szeretnél átvágni, ad
ni a látszatra?

-  Jenő! Édes fiam!
Emelné a kezét, csak az egyik moz

dul.
-  Nem jönnél közelebb?
-  Még mindig a látszat? -  kérdem 

neheztelőn. -  Inkább beledöglesz, de 
akkor se a valót? Ha jól tudom, apám, 
Lokodiné orvos, legalábbis végzett. 
M iért nem bírsz hozzájuk őszintébb 
lenni? M iért nem akarod, hogy segít
senek rajtad? Te ta lán  nem tetted, 
míg a nagy székben ülhettél?

-  Vizet, ha kérhetlek...
Mikor kinyitom a hűtőt, nem kell 

keresgélnem. B árm erre nyúlkálok, 
borszékitől roskad. Úgy látszik, ez 
m arad, bár sohasem tagad ta  zsidó 
székhelységét.

-  Milyen gyógyszert adjak? -  kérde
zem tőle, miközben töltöm a poharát. 
Ha jól látom, könnyezik. Kemény let
tem volna? Máskor nem én voltam? 
Kérjek bocsánatot? -  H a nam  nézel 
rám , apus -  próbálom oldani - ,  beköp
lek Lukinál!

Úgy látom, somolyog, rezdül a fe
szültség himlőhelyes arcán.

-  H allgatóztál, Jenő?
-  A rra  kért az úrhölgyed, mikor 

nem figyeltél, hogy holnap intézked
jem, hozzak fel egy asszonyt!

-  A sajátodra gondolsz? Közben 
megnősültél?

-  M iért tenném , apus, azért, hogy 
elváljak?

-  Ju tk á t m iért hagytad ott?
-  Ő Kolozsváron tanul, M átyás vá

rosában.
-  És te?
-  Kettőből találhatsz!
-  A tévéseknél bütykölsz?
-  Szoktam festeni is.
-  És ide k it akarsz felhozni?
-  Lokodiné m ását. A volt szállás

adóm.
-  Úgy értsem, fiam, „visszadisszidálnál?”
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07. Km

A-«» KilometriK
irántija és szerkeszti J^arácsc^i *Zj$Al

KÖLLŐ CSONGOR M eghívás
B eton
-  korcs himnusz -
Ha megnövök, betonházam lesz. 
Plakátokkal aggatom tele, 
ott fogom az Új Táncot járni, 
ha jön a neo komcsi atombombesz.

Ha megnövök, atombombám lesz, 
Becsődítlek mind egy betonházba, 
felírom: Éljetek! az összes plakátra 
és bumm, ha majd lesz bármi nesz.

Ha végre megnövök, beton leszek, 
és kész.

B eton  II.
A Nagy Beton, ha nem tudnátok, 
kerek, kék, piros, fehér és más színű, 
faszt-fúdokban könnyen emészthető, 
zászlaján a szabadság szlogenje áll, 
papjai mértékkel isznak, de sokat, 
és minden áldott reggel felállítják 
a modern poszt-zsidó sorfalakat.

Voyeur
Meztelen testű nők melleit 
cirógatta, amikor utolérte 
a halál. Boldog volt, mert 
Megszabadulhatott tőlük.

S o kadszor
Meghoztam -  mondta, a tízparancsolatot. 
Olvastuk, amennyire a füsttől lehetett, 
Az utolsónál aztán szóltunk, vigye vissza 
S csak akkor jöjjön, ha már élni is szabad.

N ézőpont
Latin-amerikai táncok dallamára 
Megpuhult élet-ritmusokon üget 
A szél, néhol úgy hívják ezt: 
Világvége. Mi csak: modernség.

Köllő Csongor: 1985-ben született 
Kolozsvárott. A BBTE elsőéves szín- 
művészeti szakos hallgató.

Ha beléptél, mondom, akkor 
ülj is le.
Segítsd magad bármihez, és 
ha már
mindenem kifosztottad, 
szépen
és tisztességesen állj fel, 
köszönj,
és távozz. Várlak legköze
lebb is.

R ossz id ő k b en
Ma minden szar megtörtént. 
Az eladó velem menstruált.
A sofőrnek rám fájt a foga.
O otthagyott. A másik O is.

Nem vagyok ember 
soha nem lesz igaz életem 
a büszkeségem 
a büszkeségem
igazából csak irigység-(n)em?

S za n a szé t
Meghatározatlan idejű 
börtönbüntetésem le
töltése után vissza
térek, rád mászok, 
és válladról üvöltözve 
beforrasztom (a Világ 
Sebeit) a közlekedési 
gödröket az utcán.

Amúgy nagyon nedves. 
A szád. Izgulsz?

S zere lem
egy éles mozdulattal 
törted el a poharakat 
aztán a tányérok jöttek 
sorra míg egy sem 
maradt írmagnak, 
végül feltépted az 
ajtót és végleg 
kivonultál az esőbe 
ahol a kiáltásod csak 
a vetőgép hangját nem 
tudta elnyomni de 
minden mást igen 
és minden más le
nyűgözve nézett, míg 
rá nem jöttek, hogy
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nekik is van végzetük 
ez lévén a sikoltozó nő 
a világ közepén ahonnan 
elindul majd a pusztulás 
de csak szépen, 
rózsa-illatúan.

Az e g y s z e r ű  
em ber p a n a s za i
nem lépek túl önmagámon 
nem teremtek csodát 
és én nem 
és én nem
tévedek el „az élet egyre 
mélyebb erdejében” mert 
mindig van nálam iránytű.

K ile n g é s
Koncentrációs állapot.
Állsz, mint a cövek.
Idegek megfeszülnek,
Élvezed a kínpadot.
Végül kis sóhajjal 
Elengeded magad.
Esés közben csak 
Arra gondolsz, hogy 
Nem maradt hátra 
Semmi a graffittin kívül.

á l ta lá b a n
négy méter meg kettő az élet, 
ebből három az istené, 
egy ju t a szerelemnek,
0,7-et fizetsz a barátoknak, 
felet alkoholra szánsz, 
húsz ezreddel gazdálkodsz, 
a többit eladod. Szép.

É b red ésk o r
Nem akarok elmenni.
Réti, éti, préri, krét.
Már szamárságot beszélsz.
Az este meglátogatott Zeusz.
Atyánk. Szép volt, bika.
De engem nem akart. 
Megszerelmeskedni.
Csak azt mondta, várj, 
várj türelemmel, mert 
jönnek hozzád a dolgok, 
beteljesülsz, te is, és 
mindenki más, a sorsa szerint.
Aztán villámlott egyet.
Mire a szemem kinyitottam, 
már csak hamu maradt belőle.

A . . , *  K i l o m e t r i K
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LÁSZLÓ NOÉMI
Vers,, Ármos, mérték, metró
Annak folyamán, amit írásos történelem

nek nevezzünk, a költészet közönsége soha
sem tűnt meghaladni a teljes lakosság egy 
százalékát -  írja Joszif Brodszkij valahol 
Amerikában az 1990-es esztendőben. Mie
lőtt pedig konkrétan Ármos Lóránd verse
ire térnék, néhány megszívlelendő, szaka
szos mondatot idézek még az orosz költő 
Szerénytelen javaslat című esszéjéből. A 
költészet bármely kultúrában az emberi be
szédmód legmagasabb formája. És ha egy 
társadalom nem hajlandó olvasni, vagy meg
hallgatni a költőket, akkor a beszéd alacso
nyabb rendű módjaira kárhoztatja magát -  
a politikuséra, a kereskedőére, a sarlatánéra 
-  egyszóval a sajátjára. ... A költői beszéd fo
lyamatos; amellett kerüli a kliséket és az is
métléseket. Épp ezeknek a hiánya gyorsítja 
fel a művészetet és különbözteti meg az élet
től, amelynek fő stíluseszköze, ha mondhat
juk így, a klisé és az ismétlés, mert az élet 
mindig a nulláról indul. Nem csoda, hogy a 
mai társadalom, amikor belebotlik ebbe a fo
lyamatos költői beszéde, zavarba jön, mint
ha egy rohanó vonatra kellene felszálnia.

Nos, itt kapcsolódik Brodszkij zsenijé
hez Armos Lóránd zsenije, vagy tán tudat
alattija, amikor egy budapesti zűrös nap 
kávés-kupisás-ügyes-bajos vázlata közben 
megszületik a papíron a versmetró, hogy 
azután méltó helyére, a Zümm, versmet
ró címbe kerüljön. Versmetrótól versmetró
ig: ebből áll a nap, közben az ismétlés: az 
élet. Idegbaj, por, pleesni, kávé és ital, no 
meg az örök verstéma: a nők. Remek for
makészség, ügyes rím-arzenál és szemé
lyes, ám cseppet sem személyeskedő hang 
segítik a kliséveszélyes témák tálalását, s 
így az olvasó számára is ízletes lehet a na
pi versműsor.

Mielőtt az előbbi fenyegetőzés után va
lóban rátérnék a rettegett konkrétumok
ra, elmondanám, hogy személy szerint, a 
versmetrótól eltekintve, egyrészt valami 
zsázadfordulós de mostanság már idézőjel
be tehető dekadenciát érzek Armos Lóránd 
témaválasztásában, a versek olvasása köz
ben, különösen az örök verstémát, vagyis a 
nőt feszegető darabok esetén, ahol akarva- 
akaratlanul folyton Egon Schiele-vázlatok 
ötlöttek eszembe olvasás közben, de az is 
lehet, hogy csak amiatt, mert a minap a 
Transidexen olvastam, hogy Schiele nőalak
jai derekának és vállának véznaságával el
lentétben állnak a mellek és a narancssár
ga mellbimbó — itt pádig a sasszemű olvasó, 
illetve a vájt fülű hallgató maga is tudja 
már, hogy épp melyik Armos-vers a ludas 
ebben az asszociációmban.

Másrészt, hogy ne álljon az ’egyrészt’ 
olyan árván az előbbi bekezdés elején, ér
zik viliódzó Radnótit, a Jászai téren körbe-

László Noémi: 1973-ban született 
Kolozsvárott. A BBTE magyar-angol 
szakán végzett. Legutóbbi kötete 
Százegy (FISZ-Erdélyi Híradó, 2004) 
címmel jelent meg.

bolyongó vizenyős, híg januárban, vagy ott, 
ahol valaki Huszonnyolc éves volt, járatlan 
és nagyon éhes a szerelemre. Kicsit döbben
ten pillantok jobban oda a papírra, amikor 
a Triolett-re akadok, ami cseppet sem meg
lepő módon valóban triolett, a valódi meg
lepetés onnan származik, hogy iszonyatos 
műveltségemnek köszönhetően eddig egyet
len hely, ahol triolettel találkoztam, az a 
viktoriánus regényíróba oltott modern köl
tő Thomas Hardy angol nyelvű, ezerolda
las verseskötete, melyben akad vagy négy
öt triolett, de már amikor azokat olvastam, 
is azt gondoltam, ez egy ilyen abszolút 
formabuzi műfaj, kicsit papagájos beütések
kel, ami azon kívül, hogy mesterség-beli tu
dásunkat fitogtatjuk, semmire sem jó.

No offence to Armos Lóránd, ha szabad 
ezt angolul itt megjegyezni. Talán kicsit 
úgy néztem a triolettre, mint a bécsi ze
nekritikusok a kér ingőre az új, ’barbár’, 
kecskebukázós műfaj megszületésekor. 
Mindezzel csak azt szeretném jelezni, hogy 
olyan verselővei van dolgunk, aki meré
szen, jókedvűen és hozzáértéssel válogat 
a formai eszközökben, az antik verseléstől 
a szonetten át a horribile dictu triolettig, 
miközben hangvétele a daltól a lírai-gon
dolati effektusokon keresztül a reklámszö
vegig hullámzik, mi pedig továbbra is kelle
mes testtartásba helyezkedve döcögünk az 
ármosi versmetrón.

Érzek továbbá leheletnyi Kosztolányit, 
ott például, ahol O, tebenned annyi szín 
van!, gyanakszom súlyos József Attilára, 
mert O, te csodákat idomító, felhőkből fogsz 
új halat, s kibontja magát szép hírmondó 
rendszereiben a gondolat! és mert Szere
lem így tán ütemesebb: de súlyát, mocskát 
lerakodtan hűlő zsírként lebeg csak a kerin
gő mindennapokban.

Csakhogy a megidézett árnyékóriások, 
hálistennek, legalábbis szerintem, nem

utánérzés-ízűben jelennek meg Ármos la
komáján, hanem csak úgy, ahogyan egy 
könnyű vacsora melege száll, mint egy em
lék, amit a sorok nem tudnak elfelejteni, 
de erőszakot sem tesznek rajta. Egy nagy
szerű irodalomtörténész-kritikus, Harold 
Blomm szerint az igazán erős költő-egyé
niségek maguk szülik meg elődeiket azál

tal, ahogyan szövegeikben új ruhában feltá
masztják azok képeit-gondolatait. Kívánni 
sem tudok jobbat Ármos Lórándnak, mint 
azt, hogy bebizonyosodjék: a felsorolt ma
gyarok méltó utóda.

Most pedig, miközben még mindig nem 
léptem bele halkan a konkrétumokba, vi
dám hangon bejelentem, hogy márpedig 
nem is fogok, ugyanis tüske van a talpam
ban, és ezt a tüskét azonnal közszemlére is 
bocsátom. Kis tüském kapcsolódik a vitain
dító elején idézett gondolathoz. Mely szerint 
a lakosság alig egy százaléka olvas verset. 
Én tovább fejleszteném a gigászi képet, és 
megkockáztatnám, hogy ezen egy százalék 
nagyon kis százaléka olvassa ébren és nyi
tott szemmel a verset. Olvassa úgy, hogy 
kis időre maga lesz a szeme előtt feltáruló 
szöveg, és megtudja róla, hogy igaz, vagy 
nem, Pontosabban, hogy szép vagy nem.

Nyilván itt egyáltalán nem arról van 
szó, hogy megtárgyaljuk, miért szépek, 
vagyis igazak Ármos Lóránd versei, mert 
nem kizárt, hogy sokak számára nem is szé
pek, vagyis igazak. De arról azonban kemé
nyen szó van, kedves Bretter kör, hogy meg
tárgyaljuk, milyenek számunkra Ármos 
Lóránd versei. És nem azt játsszuk, hogy a 
vitaindító ölünkbe dobja a lerágott csontot, 
melyet vizsgálva csendben végigmosolyog
juk azt a néhány merész figurát, aki egyál
talán szólni mer, hanem azt, hogy ha már 
ilyen szépen összejöttük, próbáljunk a köz
szemlére bocsátott szövegek alapján kicsit 
beszélgetni egymással, arról, hogy miről 
szokás vagy nem szokás manapság verset 
írni, és miért, és hogyan, hogy egyáltalán 
van-e még értelme és van-e még kinek, és 
hogy mi ez az egész szép-igaz cucc, az is lé- 
tezik-e még egyáltalán, és így tovább.

Búcsúzóul még megsúgom, hogy szerin
tem ha Ármos Lórándra ötven év múlva is 
emlékezni fog a lakosság egy százaléka, az 
annak lesz betudható, hogy olyanokat volt 
és lesz továbbra is képes kiötleni mint a kö
vetkezők:

Felkönyökölve
figyeltem hogy idomítja magához 
a mocorgó szombat reggelt.
Távoktatáson voltunk, két hete és 
a férj, gyerekek úgy lobogtak 
csak a háttérben mint száradó, 
fehér ruhák lobognak a 
kert végébe, ha nyár van.

Öt felest rak plecsninek 
az éjjel gyűrött zubbonyára.
A gyár most is segít:
tízszer hatvan perces műsort biztosít,
mindennap.
A kései filmnek vége.
Üresben reszket a vászon.
Üresben berreg a gép.
Befűzöm kis halálom.

Ezennel kívánok kellemes időtöltést, és 
jó vitázást minden kedves versmetrózónak!

(Elhangzott a kolozsvári Bretter 
György Irodalmi Kör március 14-i 
ülésén.)
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Z V O N K O  M A K O V I C  

Z a b r i s k i e  p o i n t
(Zabriskie point)
idegen termés triflája, te doboz, 
hófehér páfrány vagy

doboz, melybe a jobb talpamat 
teszem, balkáni lucfenyő, borús spiclinő

doboz, te hajszálaimból eszkábált, 
ragyogó tárgyak lépnek a torkodba

brahmaputra szorosa, réteges sivatag 
vesz körül, hé mandzsúria s

te Izrael, a gyomrom kushad egyik 
sarkodban, a kapitány lánya violaszínű

epret szed ágaidról, doboz, 
lapjaidra jósok jegyzik le

a bölcs igéket, jane fonda ovális arca 
hajdan meghódítottalak, dicsőbb

ajándékot adtam áldozatodnak mint ábrahám 
és káin, megkeményít a vaspor

pohár a kis urbinói lokálban, az asztalokon 
kék és vörös viaszkos vásznakkal, 
portói a vastag szélű poharakban,

majd újra nyomasztott ez a csapás, a bánatos 
szavak melyekről nem tudtál egészen 
addig a napig, míg egy kézmozdulattal 
csikket hajítottál a szomszéd asztala alá 
teljesen egyszerűen mondogatva: margaret 
hornbey és paolo forelli a szomszédaim

voltak, a szobám mellett szálltak meg,
hallhatták azt, amit álmomban motyogtam.
igen, hívjátok margaretet s paolót,
ők tanúskodnak majd. kézzel az
újsághoz nyúltál, henry, orrlyukaid
olyanok, mint a csövek melyekből eszpresszó kávé folyik

ég -  doboz, doboz, odüsszeusz sebe 
te kamatyolás legfinomabb előszele, doboz

öledből krizantémok hajtanak, nagy 
kés, nyílt ajtó a sínai-hegyen

neked illatos balzsamok vetnek árnyékot, sárga 
kinövés buddha köldöke alatt, benned

az éles hang visszhangtalan, kívül rajtad 
hirosima, a széles nyoszolyám gyökerezik

doboz, ki nemi szervekhez tapadsz 
a búza rozzsal együtt jobban nő az éleiden

te hold nővére -  doboz, kerek tenyér

M a r g a r e t  & P a o lo
(M argaret & Paolo)

mindaz amit nem mertél hangosan 
kifejezni most gáncsol mondván: 
mukkanj meg, ekkor bele 
kaptál egy zsíros tincsbe, összenyomtad 
a mutató -s hüvelykujj között, ó, édes

icipici szavak -  csodatevők, ti ijesztettétek 
meg a lelkiismeretét, ti tömtétek tele 
komplexussal, henry kissinger pedig 
hiába somolygott egy szőke 
sztárcicával, szabad kezeddel

mindenféle kötöttség nélkül az asztalról lehajítva 
összegyűrhetted volna az újságot, portói? igen, egy

Zvonko Makovic: 1947-ben született Budrovciban (Hor
vátország). Költő, esszéista, irodalmi és képzőművészeti 
kritikus, művészettörténész. A zágrábi bölcsészkar művé
szettörténet és komparatisztika szakán szerzett diplomát. 
Ugyanezen az egyetemen modern művészetről ta rt előadá
sokat. Legutóbb magyarul A magánszférák reinkarnáció
ja (Szerk.: Virág Zoltán, Messzelátó, Szeged, 2002) és A me
lankólia krónikája (Szerk: Goran Rem, Jelenkor Alapítvány, 
Pécs, 2003) c. antolgóiákban olvashatók művei.

A d a lé k  a h o r v á t  
i r o d a l o m t ö r t é n e t h e z
(Prilog za povijest hrvatske knjizevnosti)
minden olyan mint 1912-ben amikor 
ernst ludwig kirchner 
emocionális bombával 
robbantotta szét a kubista tereket, 
fekete hegyes figurákkal 
jelezte a közeli pusztulást, 
szaggatott mondatokban szólt mikor 
a költők valami biztosról prédikáltak, 
némely horvát ekkor ezt énekelte 
ó, daphné,
volt olyan is, aki bénán hordta össze a langyos 
hexametereket,
mások mekegve bálványozták 
a nép erejét.

tán ketten voltak, esetleg csak egyvalaki,
vagy az, aki valóban
megérkezik.
úgy hiszem, senki se értette
azt, hogy bár egyszerűen,
de saját megfogalmazásban közöljön valamit.
valahol savanyú bor szaga érződött,
a szökőkutak csöndesen morajlottak a zrinjevácon,
az emberek birkákként mendegéltek
s mint alvajárók üdvözölték egymást.

a kirchneri képeken a nők
feketében sétálgatnak.
a mirogojon a nők feketében járnak
a sötét kalapok pedig „coty”-tól illatoznak.
ezt az érzést itt senki
se fogta föl időben
senki se fejezte ki ilyen
szimpla mondatokkal.
mikor gürcölsz, nem számolsz
az interpunkcióval.
ekkor a szavak síkosán
zuhanva morzsolódnak.
s ez így a jó.
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A L E S STEGER  
P r o t u b e r a n c i a
Az ionok néma öklendezése. Az energia jellé sűrűsödése. 
Antigravitáció. A magnetizmus pogója a csont csomóiban.

P ro tuberancia .

Puszta szemmel látható, amikor sötétbe lökik a testet, 
Amikor árny borítja, erőtlen és kiszolgáltatott,
Akár a páciens porhüvelye az orvos közömbös keze alatt, 
Miután az becsapta maga mögött a röntgenszoba ajtaját. 
Egyedül hagyja a mellkasát gumicsövekkel 
Behálózó műszerekkel.
Keresztül-kasul. Végzetesen talán.

Protuberancia.

Százötven millió kilométerre a Nap kromoszférájától, 
Lényeges ok nélkül, kiemelkedik a kifehéredett gáz anyaga, 
Az asztrális űr szélén szokatlan jeleket rajzol ki, 
Nekirugaszkodik s nagy sebességgel tovalendül.
Égés. Alig látható.

Protuberancia.
Protuberancia.

Légy a fényhullámok beszédes hossza,
Mely átszeli az emlékeket s a húst,
Hogy a sebek feljegyzésével 
Gyógyítsd e világ hibáit.

H a m v a z ó s z e r d a
Amikor reggel az utolsó árny is elsuhant az ablak előtt. 
Plesivón pilinkézett a hó.
A távoli határ közelinek tűnt.
Kinyitottad az ablaktáblát, beleszippantottál a havazásba, 
ironikusan átszitált rajtad. Távolságot szült.

Az ajtó előtt két pálma reszketett.
A zsemlék az asztalon kőkeménnyé fagytak.
A nagyböjti fánkoknak csörgött a lekvárvére.
A félhomályban az üvegek közt felbukkant egy csótány.

Ezen a reggelen nincs sonka. Se kolbász.
Rekedt hangoddal elvágtad a csend nyakát.
Egy disznóról meséltél, amely a farsangi bál 
Fődíja volt. És a többi malacról.
Kuncogva szürcsölted a kávét. Tormát kentél

a száraz kenyérre.
Elmélázva kented össze cigarettahamuval a homlokod.

Amikor kiléptem utánad, úgy tűnt,
Mintha magamba fordultam volna vissza.
A fény jeges hiánya megdermesztette az embereket 
És a tárgyakat,
Felfoghatatlanná tette túlélésünket.

Ales Steger: 1973-ban született Ptujban. Szlovéniában 
él. Verset és prózát ír. Művei több nyelven jelentek meg. 
Németből fordít. Kötetei: Sahovnice sati (1995), Kasmír 
(1997), Protuberance (2002). Magyarul megjelent: Eudaemon 
Arabia (Ford.: Csordás Gábor és Gállos Orsolya, Jelenkor, 
2002/11.), Függőlegesen, Kulcsok nyomában, Európa, 36 
másodperc, Hazatérések (Ford.: O. R., Fosszília, 2002/1- 
4.), Kenyér és só között, Sandwerder (Ford.: O. R., Vár Ucca 
Műhely, 2002/3-4.).

Nem azért, hogy megérintsen egy hópehely,
Álltái a zűrzavar s a hideg fuvallatok közepette, 
Csendben rágyújtottál egy cigire.
Elégedetten mormoltad:
Malacok, disznó, malacok, disznó.

A n t i c i k l o n
A meteorológusok nem fogják elárulni,
Hogy az erdőket ellepte a hó.
Ám a tűz az agyagkemencében emlékszik;
Átöleltem a kérget, amikor a bükkfák még álltak.

Kidöntve és rönkökre fűrészelve -  
Utoljára csábítottál a lábaid között 
Kátrányosodó sebbe.
Sejtetted, hogy irtványra csalogattál.

A kéz követi a piszkavasat a kemencébe; a tűz tudja, 
Hogy az acélkampó egyetlen egy 
nyomot sem hagy a lángokon.
Te és én: minden érintés örökre a tenyérbe ég.

Több évig tartott, hogy végleg elhamvadtál.
Egészen a mai napig, amikor esőzött és havazott.

És senki, még az urak sem,
Akik zavarban mosolyognak a ciklon-térképek fölött, 
Nem tudták, mitől érintkezünk az égésekkel 
a leghűvösebb télen is.

A C e la n  h ú s b o l t  k i r a k a t a
A banyák kásájában kinyílnak a sebek.
A vércseppben már nem tudtam megkülönböztetni 
A járókelők húsát a Celan hentes kirakatába 
Akasztott szelettől,
A ljubljanai tévelygőét az új guineai kannibálétól.
Az özvegy bemajszolta az agy darabkákat, 
a sógornő a halott végtagját, vagy őt magát,
Az egyszerre élőt és holtat.

Amikor visszatámolyogtunk, egy kiló szárnnyal,
A  hentes udvarának kerítésénél
Rám rontott az idő, a feszülő láncra ugatott.
Semmiféle megoldásra nem várhattam az égből,
Semmi gyenge reprodukcióra a dermedt földön.

Csikordult, amikor beléptem, szürke kabátba zárkózva. 
A banyák, mint maguk közül egyet, sandán vizslattak. 
Végleg belekevertek kásájukba.
A  ragadós alján, ahol a hagyaték és a végzet 
ősi bűze terjengett,
Kiszakadtak a sebek, s belőlük éhes,
O, halálra éhes ifjak bújtak elő.

C s e n d é l e t
Jelentésszegény szavak.
Kibontják a teret.

Gyökeret vert lábbal utazol.
Ahogy nem szűnik a folyó a csuka uszonya alól.

Szeme a kerámiatányér fehérjéből visszanéz.
A zárak keservesen csikorognak a fogak közt.

ORCSIK ROLAND fordításai
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DEMETER SZILÁRD
Palipalota
Fejezet, amelyben Kistarisznyáék be

bocsátást nyernek a Palipalotába, és ő rá
jön, hogy ez az Ottlik tudott valamit.

A nulladik napon az Igazgató úr elvá
lasztotta a lüdérckéket hajdúsógoréktól.

-  Sipirc a Palipalotába -  mondta, eré
lyes karlendítéssel mutatván az irányt.

-  Szóval csak eddig tartott a felvilágo
sodás és az emancipált társadalom jegye 
-  dohogott Roppant Hauer, aki a maga 
csomagjain kívül még barátjának is segí
tett hurcolkodni.

-  Nem kell félni — vigasztalta őket Cé
zár, egy idősebb hajdúsógor, aki már har
madik éve koptatta az Oktatási Intéz
mény padjait. -  Külön hálóban fogunk 
élni, saját életünk lesz, semmi közünk 
nem lesz azokhoz.

De mekkorát tévedett!
Mert a Palipalotában nem palimadarak 

laktak. Még a nagyhatalmú Nevelő, aki 
megélt már egyet s mást, és végképp nem 
számított palimadárnak, szóval még ő is 
azzal kezdte mondókáját: „Elvárjuk, hogy 
viselkedjetek rendesen, ha már befogad
tunk benneteket.” És ugyanezzel zsarolta 
őket a későbbiekben is. Befogadottak let
tek tehát, néha csak megtűrtek.

Tisztázzuk most a helyzetet: az angya
lok és az angyalcsinálók városában renge
teg Oktatási Intézmény volt. Elsősorban, 
ugye, nekünk ez a fontosabb, a Patinás 
Középfokú Angyalú, amelynek szépre
ményű hallgatóiként Kistarisznyáék bi
zalmatlanul méregették az emeletes 
vaságyakat, miközben a nagyhatalmú 
Nevelőt hallgatták, aki a házszabályza
tot ismertette. A Palipalota a Patinás Kö
zépfokú Elméncképzőhöz tartozott, aho
vá viszont sokkal több hajdúsógor járt, 
mint lüdércke, lesz is ebből majd fene 
nagy irigykedés, veszekedés, csúfolódás, 
verekedés, lesz ebből még baj. Ezeken kí
vül egy kezünkön nem tudjuk megszámol
ni, hogy még hány Oktatási Intézményt 
bírt el a város: ott volt még a Patinás Kö
zépfokú Dögvészelhárító, a Patinás Kö
zépfokú Murokhegyező, a számtalan Pa
tinás Középfokú szaktanoda stb. Mintha 
az egész város nem is állt volna egyébből, 
mint Oktatási Intézményekből. Ami rész
ben így is volt, hiszen az őslakosokat alig 
érdekelte, mi folyik a patinás intézmé
nyekben, megvolt nekik a maguk bajuk. 
Az egyik gyár bezárt, a másik megnyitot
ta kapuit, még a mozigépész is elment ci
pőfelsőrészt varrni. Következésképpen a 
lüdérckék és hajdúsógorok városképe a ri
valizáló intézmények mellett legföljebb a 
rengeteg kávézóból, kocsmából, csehóból,

D em eter Szilárd: Székelyudvar
helyen született 1976-ban. író, 
szerkesztő, a nagyváradi Partium 
Keresztény Egyetemen tanársegéd. 
Kötetei: Tempefó'i naplója (Erdélyi 
Híradó, 2002), Mondolat (Erdélyi 
Híradó, 2004).

lebujból, késdobálóból, pizzázóból, és más 
flancos szórakozóhelyből, a vasútállomás
ból, a buszállomásból, valamint a folyó
parti zöldövezetből tevődött össze. A szűk 
sznob réteg még színházba is járt, a több
ség csak iskolai ünnepségeken tette be 
oda a lábát. A vallásosabbja templomba 
is járt, a többség csak iskolai ünnepsége
ken tette be oda a lábát. A bötűéhesebbje 
a városi könyvtárba is járt, a többség a 
büdös életbe be nem tette oda a lábát.

De hát mindez nem is annyira fontos, 
inkább térjünk vissza Kistarisznyához, 
aki a folyosói szekrényébe gyömöszöli a 
ruháit, és azon gondolkodik, hogy össze 
kell kapnia magát, oda kell tegye az 
eszét, figyelnie kell, meg kellene hallgat
nia az idősebbek tanácsait, mert lám, sok 
újonc hajdúsógor tudta, hogy lakatot kell 
hozni, ő meg rohanhat a városba, és nem 
is olyan olcsó mulatság egy lakat, kevés
ke zsebpénze egy részének fuccs.

Kistarisznyának kevéske zsebpénzt ad
tak a szülei. Nem fukarkodásból, dehogy, 
hanem azért, mert ebben a városban la
kott az egyik Nagymamája. És egy Nagy
mama mindenre megoldás: megeteti az

unokát, ha az ebédlői koszt után éhes ma
radna, kimossa a ruháit, megvarrja a ki
szakadt zoknikat, sőt, ha a kölök el van 
anyátlanodva, akkor meg tud nagymamá- 
sodni.

Kistarisznya most éppenséggel három
százzal robog a vaskereskedés felé. Kista
risznyának épp, hogy bevillan a Nagyma
ma, futó árnyék csupán, férfi ő, tizennégy 
éves, nehogymá’! O nem kisasszon’! Véle 
ne játszanak! Meg tud oldani bármilyen 
problémát! O a Supraman! Hiszen a Pati
nás Középfokú Angyalú reményteljes és 
sokat ígérő hallgatója! Mit nekem, te zor
don Kárpátok! Ilyen lakat, olyan lakat, jó 
nagy legyen, oldalakat lehetne teleírni 
csak azzal, hogy hősünk mennyire szeret
te a sárga színt.

Sárgát. Kankalinsárgát.
Nos, a lakatot az első alkalommal le

verték. Ahogyan elment megenni az első 
vacsorát, tudván-tudva, az a sok flekken 
fent a bezárt szekrényben mind reá vár. 
Visszatérvén tapasztalnia kellett: a kí
nai lakat a Palipalota patinás, ódon stb. 
falai között kábé annyit ért, mint fing a 
feredőben.

Még a feredőt sem lehetett nyugodt lel
kiismerettel használni. Hiába óvatoskod
tál be a kis feredőköpönyegeddel -  ahajt 
majd’ századannyinak lehetett zuhanyoz
ni négy rózsa alatt —, csak csordogált a 
víz.

-  Ez már sok -  mondta Kistarisznya, 
akit lazán kilökdösődtek a zuhany alól.

Ezért vagytok ti fikák -  mondta 
Keksz. Keksz Cézár osztálytársa volt, te
hát tudta, mi a dörgés. -  Fikák vagytok, 
ha tetszik, ha nem.

Nohát. Fikák.
Lehet fikázni őket, nem? Lehet.
Engedték? Engedték. Természetes volt 

számukra? Igen. „Bazmeg, majd eccer én 
is ott leszek!” Ohhó, a kérdés egy felté
telezett jövőre vonatkozott. Sírt-rítt Kis
tarisznya, sírt-rítt ikszipszilon, sírt-rítt 
minden fika, szörnyű bosszút esküdve. 
Ott hüppögtek egy sarokban, több tucat, 
bizony, hüppögve ment, ennyien voltak 
fikák. Elméncek és nem elméncek, egy 
alom, egy basztatás.

Kistarisznyának viszont pártfogója 
akadt. Közös helységből jöttek az angya
lok és angyalcsinálók városába, hát illett 
is, ugye, a mi kutyánk kölyke, vagy mi, 
egy vérből vagyunk, te meg én. Gyere 
csak ide, kölyök, íme, itt a zoknim, holnap
ra száraz legyen, de hát most is az, nézett 
ki a fejéből Kistarisznya, nem úgy, kimo
sod és reggelig fújod, mondta egy elménc 
hajdúsegg, bazmeg, ezt a gyereket hagyd 
békibe’, szólt közbe az egyhelyseggből jö
vő, a pártfogó, mett métt, kérdezte a haj
dúsegg, mert a mi kutyánk kölyke, vála
szolta a helysegg, első héten te vele nem 
mosatok Nem-e, horgadt fel a hajdúsegg
ben a nagyfene, nem há’, tromfok rá Cé
zár, a mi fikáink a mi fikáink, külön 
élet, miegymás, Cézár, vonta össze szem
öldökét Kán, a hajdúsegg, a legjobb há
lót kaptátok, és a mi fikáinkat átpakol
ták miattatok a másik szárnyba, Cézár, 
horgadt fel a nagyfene a helyseggben is, 
márpedig itten mink aztat csinálunk, 
amitet akarunk. (Nem pont így mondta, 
de eleddig is rengeteg csúnya szó elhang
zott ebben a fejezetben, és még több el fog 
hangzani, adjunk egy kicsit a magyarta
nárnőknek is, csókolom.)

Kistarisznya megszeppenve nézett a 
kakaskodó idősb hajdúsógorokra, tudta, 
ebből szívás lesz. Nagyon-nagy szívás.

-  Ma este bemutatkozás. Es te kezded 
-  búcsúzott az egyhelysegg.

-  Az meg mi? -  kérdezte Kistarisznya 
Cézártól.

-  Egy helységből valók vagytok? -  kér
dezte Cézár Kistarisznyától.

-  Egy helységből valók vagytok? -  kér
dezte Kán Kistarisznyától.

-  Igen -  válaszolta Kistarisznya. Kán 
már az ágyában feküdt, Kistarisznya kö
rül húsz elménc hajdúsógor unatkozott. 
Kábé, mert egy része annyira kábult volt, 
hogy azt sem tudta, hányán van. Ez még 
sokszor elő fog fordulni az évek folyamán, 
tehát majdnem természetes állapotnak 
foghatjuk fel, viszont a bemutatkozás rí
tusa még a hétalkohollal megáldottakat 
is felébresztette. Ha döngetnek, menned 
kell, tanácsolta Cézár Kistarisznyának le
fekvés előtt, döngettek is, mi az hogy, ver
ték a hálószoba falát a szomszédból, hogy 
majd szakadt be, Kistarisznya, mi a fasz
nak nem szeded a segged, dünnyögte Cé
zár a másik oldalára fordulva, éjfél volt és 
telehold, ilyenkor mindenki ideges.

-  Egy helységből valók vagytok? -  kér
dezte Kán Kistarisznyától.

-  Igen -  válaszolta Kistarisznya.

i o  - M k J r M  K l L O M E T R l k C
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-  Szóval Lopóstolvajfalva? -  kérdezte 
Kán Kistarisznyától.

-  Lopóstolvajfalva -  erősítette meg alá
zatosan Kistarisznya Kánnak.

-  Gyere ide -  éledt fel az egyhelyseggből 
jövó'. -  Bújj meg, fogd meg a bokádat! -  és 
azzal csatt, csatt, csatt, sipp-supp, a fatal
pú papucsával olyanokat húzott Kistarisz
nya kidüllesztett fenekére, de olyanokat! 
Mint amikor Édesapa verte nadrágszíjjal! 
De az Édesapa volt! Ez meg egy ilyen hely
segg! -Te -  nyomatékosította a helysegg 
-  a böcsületes Mittnöttünkfelfalvából jöt
tél, megértetted?

-  Igen — sírt-rítt Kistarisznya —, én a 
Mittnöttünkfelfalvából jöttem.

-  Gyere ide — intette magához Kista- 
risznyát Kán, a hajdúsegg. -  Honnan jöt
tél?

-  Mittnöttünkfelfalvából -  szipogta 
Kistarisznya. Na, ennyi kellett! Csatt, 
csatt, csatt, sipp-supp, a fatalpú papu
csával olyanokat húzott Kistarisznya ki
düllesztett fenekére, de olyanokat! Mint 
amikor Édesapa verte nadrágszíjjal! De 
az Édesapa volt! Ez meg egy ilyen hajdú
segg!

Csatt, csatt, csatt, sipp-supp. Csatt, 
csatt, csatt, sipp-supp. Csatt, csatt, csatt, 
sipp-supp.

-  Milyen zenét szeretsz? — kérdezte 
Kán, amikor kifáradtak.

-  Keményet -  nézett körül Kistarisz
nya. Senkinek sem volt araszosnál rövi- 
debb haja. Neki sem. Elvileg haverek. 
Eszmei, ideológiai összetartozás, meg 
minden. Flower-power. Életérzés. Épp 
a Helloweenről állt át a Judas Priestre, 
de mindegy, nemsokára a Doors-ot fogja 
hallgatni.

-  Ja -  szólalt meg ez este először 
Cimma, és utoljára is, mert miután össze
hányta az ágya alját, ájulásszerűen el
aludt - , akkor reppelj nékünk egyet azzal 
a seprűvel. Kérlek.

Kistarisznya reppelt. Igaz, nem tudta, 
mit kell mondania, ezért csak a „Felgurí
tottam az összes követ, érzésem szerint 
egy követ követ, jéjéjé, angyalelőbőr.. 
szövegesét ismételte, miközben pöngette 
a seprűt a hosszú, mintegy kifutó-méretű 
asztalon. Ott állt szögény, pizsamkában, 
vörösre papucsozott seggel, és ezt ismé
telte: „Felgurítottam az összes követ, 
érzésem szerint egy követ követ, jéjéjé, 
angyalelőbőr...”. Közben nyeldekelte 
könnyeit, és szörnyű bosszút fogadott. A 
szörnyű bosszúk ilyenkor fogannak.

-  Takarítsd fel Cimma hányadékát -  
intette le a helysegg. — És küldd be a kö
vetkezőt!

(Részlet egy készülő regényből)

NOSZLOPI BOTOND 
A k t a t á s k a

Ármos Lórándnak

Borostásan, fogat se mosva 
szállók föl épp a villamosra.
Négy megálló, az utca sarka 
ahol ma vörös lámpa gyullad.

Bár, hogy szerepjátékba bújjak 
megvallom, jaj fölöttébb untat, 
s hogy holtig kanca-lukban túrjak, 
nem tudom kedvére mért teszem?

Tán az istálló szagát veszem 
meg és hogy szűznek képzelhetem 
ha nyeregbe bújik énnekem, 
s diszkrét: vén de jó lovas vagyok.

S  ajkára sörszagot fújhatok, 
hátára ostorral csaphatok, 
orrába spriccelhetek zabot, 
vasárnapdéli fulladásig.

Ám tervben van már három másik 
egy bárány, egy sziámi, s egy gyík, 
mert már két hete fizettem itt 
előre én a bont, Noszlopont.

H a j l é k v e r s
Míg a múzsák csókja hintett 
mutogattak, mint egy kincset.
Siketeket kényeztettem 
dallal, verssel, főszerepben.

Ám de verset, vágyat, évet 
túl nagy lángnak nyelve fényzett.
Csupa pátosz, csupa szikra, 
hulló pernye ajkaikra.

Csak e tábla még nyakamban, 
melyen vajmi múlt magam van.
Vándor kelts, ha itt látsz alva 
s hívjál meg egy jó italra.

K a la n d
Üvegszilánkok szerteszét.
Rajtuk ezer Nap ragyog.
Az éjjel még a testedet 
ringatták az angyalok.

A vitrin üveg ablakát 
is összetörtük tegnap -  
más tetteink titkait 
merengőn őrzi csillag.

Hangunktól hosszan odalenn 
rengett a szürke utca 
és asztalok és falak, 
ezer nikotin-csutka.

Fejemben most a zűrzavar 
feszített tarka sátrat, 
hogy nem látom magam előtt 
idomult karcsú lábad.

Noszlopi Botond: 1983-ban szü
letett Csíkszeredában, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem jogi karának 
hallgatója. Jelenleg Budapesten él.

És csókok nélkül valahol 
forogsz ma mint az orsó 
s én váltig arra törekszem, 
ne te légy az utolsó.

S ta n z a
(öngúnyolósdi)

bár hirtelen most úgy tűnhet, hogy nem vet 
föl a rám jellemző erudíció 
mégsem vagyok vakon találó szemet 
gyöngykakas-fűzfapoéta ó nem ó 
tisztarímem eufóniát nevet 
nem iholmi kecskemekkenést, a szó 
százezerszer átgondolt szent Ige, 
úgy ám. A vers gyönyörűszép szíve.

bár hirtelen most úgy tűnhet hogy nem én 
reinkarnáltam Goethét és Petrarcát 
s fiatalabbnak látszom már mint a vén 
Schiller, kinek versét rebegték a zárdák, 
s nem én vagyok a rügy

Shakespeare fenekén 
hol oly sok nagy opus látta napvilágát 
mindez csak homály, a szédület mivé, 
hogy nem látszik talpamnál Parnassz íve.

bár hirtelen most úgy tűnhet megcsalatsz 
míg e vesémbe lát a két ködös szemed 
s hogy sorommal egyre előrébb haladsz 
nagy elmém mögötte mintha nem leled 
s hogy a valóságtól egyre elszakadsz 
ó e másikat már meg sem értheted 
így leszel dalomhoz, s személyemhez hív 
szerelmem olvasd, ez egy ottave rime

B a l la d a
a s e n k i - n ő j é r ő l
Meztelen volt mint az alma, 
bőrén lágyan vadászkés futott, 
és sejtetőn kitakarta 
lelkét: egy vörös üveglapot.
S az illatok felajzón 
szálltak közöttünk a gyilkosok 
között, kik ablakon, ajtón 
menekültünk, mint farkasok.

Johann a nagy specialista, 
futtában kikapta a máját, 
én szívét dugtam a kalapba.
(Még dobogott a kutyafáját!)
Vitt mindenki egy darabot 
a műből nem maradt vajmi sok. 
Kábán, hagyván csapot-papot 
menekültünk, mint farkasok.

A já n lá s
Sose egyél meg oly szívet, 
mely kisütve is a táladban dobog. 
Mi megettük és még ma is 
menekülünk mint farkasok.
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JANCSÓ MIKLÓS

Rózsa utca 6.
Egy Cs. Szabó László 
évforduló ürügyén
Nagy bűnt kellett elkövetnie annak  

a róm ainak, ak it az im perátori szi
gor szám űzetésre ítélt. M ert az igazi, 
ízig-vérig római polgárnak Róma volt 
a Minden. Róma volt az Urbs, a Min
dent Jelentó' Város.

Valahogy így vagyok én is Kolozs
várra l -  írtam  évekkel ezelőtt, im m ár 
beletörődve -  megbizonyosodva: jól te t
tem, hogy m aradtam . A nagy erdélyi 
kérdést -  menni vagy m aradni -  vé
gül az évek m úlása oldotta meg szá
momra: m aradtam . És m egm aradt 
nekem -  m int egy újra feltalált és 
m egtisztult szerelem -  a város, Ko
lozsvár.

M inden utcájához, teréhez köt vala
milyen emlék: de h á t ez természetes, 
hiszen itt  születtem, itt te lt el gyerek
korom. És valószínűleg itt is fejezem 
be életemet.

Szeretem a várost, változásaitól füg
getlenül, vagy azokkal együtt. A még 
m egm aradt, meghagyott m agyar em
lékeivel. Vagy ha úgy tetszik -  tö rté 
nelmi emlékeivel.

H a sétálok a városban, m indig ve
gyes érzések töltenek el. A múltidé
zés, am i akaratlanul, de bekövetkezik 
ilyenkor -  a m aga tarkaságával, örö
mével, fájdalmaival jelentkezik. Tudo
m ásul veszem ezt a tényt -  mi m ást is 
tehetnék? - ,  és elfogadom, m ert el kell 
fogadnom az idő m úlását, az eltelt 
évek visszafordíthatatlanságát, a jóvá 
nem tehető szakításokat, a boldog sé
tá k a t kéz a kézben, az elrontott szerel
meket és az elfecsérelt éveket.

De van a Városban egy utca, amit, 
ha  lehet -  elkerülök. Fájdalmas emlé
kek, be nem gyógyuló sebek fakadnak 
fel, ha  mégis -  meggondolatlanul -  a r 
ra  visznek lépteim.

Ez az utca: a Rózsa utca. A ház, 
amelyhez kötődtem gyerekkoromtól -  
a 6-os szám. A Rózsa utca 6. szám.

1956-ban vagy 1958-ban -  m ár nem 
emlékszem pontosan (talán mégis 58- 
ban?) -  oda já rtam  német órára, m int 
tizenéves gyerek. Peppi nénié volt a 
ház, a Rózsa utca 6. Tőle tanultam  né
metül. M intha most is előttem lenne 
a ház. Lerajzolom, hátha  hasznát ve
szik irodalomtörténészék, hiszen Pepi

néni, az én öreg-öreg ném ettanárnőm  
Cs. Szabó László író édesanyja volt. 
És ebben a házban lakott, gyermekes- 
kedett Cs. Szabó László.

M intha ma történne — ott ü ltünk  
a szoba no. 3-ban, a sok szép antik  
bútor között, ha llgattam  Peppi nénit, 
törtem  a szemem, a nyelvem a gót be
tűkkel történő barátkozási igyekeze
temben. Peppi néni pedig -  néha óra 
u tán , de inkább óra közben -  gyakran 
emlegette Londonban élő fiát, Lacit. 
Távolba néző tek in tette l beszélt gyer
mekéről, én, a kam asz csupán ürügy 
voltam szám ára, a Sorstól odacsöppen- 
te tt ifjú hallgató, akinek elm ondhatta 
például azt a szörnyűséget, mely sze
rin t szegény Laci istállóban lakik ott, 
a messzi Angliában, Londonban -  Is
tenem, ki hallo tt ilyet, istállóban lak
ni? -  sóhajtott ilyenkor és fájdalomtól 
vagy öregségtől könnyes szemmel va
lahova messze, nagyon messze nézett.

Én is csodálkoztam, m ert valóban, 
elképzelhetetlen volt számomra, hogy 
valaki istállóban lakik, lovak meg te 
henek között, szénában alszik, kecs
kékkel, bárányokkal barátkozik (bár 
gyermekfejjel ezt a lakáslehetőséget 
inkább érdekesnek, m int rettenetes
nek tartottam ).

A Bagolyvár vendéglő a Rózsa utcában

Amikor otthon elmeséltem, hogy sze
gény Laci istállóban lakik, édesapám 
mosolygott: persze, Laci valóban istá l
lóban lakik  Londonban -  m ondotta-, 
csakhogy az az istálló rég volt istálló 
-  pontosabban rég volt királyi istálló 
- ,  vagy százötven éve: azóta többször 
átépítették  lakássá, lakásokká, úgy
hogy nem a „lovakkal alszik Laci” -  
nyugtatott meg apám.

Peppi néni anyai aggodalma azon
ban nem a k a rta  tudom ásul venni ezt 
a tényt -  ő csak sajnálta szegény fi
át, hogy lám, hova ju to tt szegény feje. 
Ebbe a nagy-nagy gyereksajnálatba 
Hermi néni is besegített -  aki rokona,

barátnője vagy 
csupán sors- és 
lakótársa volt 
Peppi néninek? 
- ,  nem tudom, 
és ma m ár mó- 

f  dómban sincs 
ezt kideríteni,

Szoba
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Rózsa utca (ma Sam uil Micu) 6. A=bejárat, B=kapu, C=kút

hiszen a történet szereplői rég nem 
élnek. A két öregasszony egym ást se- 
gítve-támogatva élt -  kevés nyugdíj
ból (ha egyáltalán volt nyugdíjuk) és 
abból a pár lejből, am it a lakók fizet
tek nekik.

M ert lakók is éltek a Rózsa utca 
6. szám alatt. A kisajtótól ( A  bejá
rat) balra  lakott egy rom án család, 
Moldovan úrék. Néhány lépcső veze
te tt  fel leválasztott szobácskájukba. 
A bejárattal -  még m indig az A  k is
ajtóról van szó -  szemben, kissé jobb
ra  volt a lakásbejárat, pontosabban a 
konyhabejárat (régi vaskilincs díszel
gett az ajtón). A konyhán és egy folyo
són keresztül lehetett a 2-es és 3-as 
szobába bejutni.

A 2-es szobában -  átjárószoba volt
-  lakott Zsiga úr, a pincér. Idős, so
vány, pedáns ú r volt Zsiga úr, telje
sen kopasz férfiú. Megfontolt arccal 
já rt, soha nem lá ttam  mosolyogni. Fe
je m indig fénylett, m intha olajjal vagy 
krémmel kezelte volna. E rre a fényes, 
kerek fejre ma is emlékszem: világít 
gyermekkoromból, a sok-sok, érthe tet
len módon m egm aradt kacat-emlék kö
zül fényesen, mintha múltamban szere
pet játszott volna.

Zsiga ú r szerette a tisztaságot: 
m unkabeosztásától függően vagy dél
előtt, vagy délután, egy héten több
ször is átporolta ru h a tá rá t. K ihordta 
ingeit, zsebkendőit, zakóit az udvar
ra, és ott, az udvar közepén, dicséret
re méltó alapossággal minden egyes 
gardrób-darabot kirázott, leporolt, vé
gigtörölt, -simogatott. Dehogy is volt 
poros a sok fehérnemű -  de Zsiga úr, 
m int egy megszállott, m int egy köte
lező sze rta rtás t végző lelkiismeretes 
fanatikus, csak rázta, rendezte, por- 
ta lan íto tta  ru h a tá rá t, ha  esett, ha  h a 
vazott, ha  sütött a nap.

Zsiga ú r egyedül lakott -  míg egy 
nap unokahúga is beköltözött átjáró
szobájába.

Az unokahúg huszonvalahány éves, 
érett, érzéki Nő volt -  legalábbis ka
m aszfantáziám  benne lá tta  megtes
tesülni m indazt, ami erotika, izgató 
lehet egy asszonyban. Amikor délutá
ni ném etórára mentem (Zsiga ú r nem 
volt otthon), és á thalad tunk  a szobán, 
ahol az unokahúg lakott, m indig fel
kavart a látvány, amiben részem le
hetett: Peppi néni m ent öregesen elöl, 
én lem aradtam  mögötte és halkan  
köszöntöttem az ágyban heverő Nőt, 
aki mosolyogva viszonozta üdvözlése
met, nézett, nézett engem párás sze
mekkel, és hanyagul cigarettázott... 
És m ert meleg nyári idő volt, a hálóing
-  ha volt is rajta -  nem sokat rejtett az 
asszonytestből. Kiszáradt szájjal, kala
páló szívvel léptem be az izgalmas lát
vány u tán  Peppi néni szobájába, aki 
újra megállapította -  ezt közölte is szü-
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leimmel -  hogy a gyerek nem koncent
rál eléggé, nem figyel órán, stb.

H át persze, hogy nem figyeltem, az
az dehogynem, csak éppen nem a der- 
die-das-ra meg a ném et nyelv egyéb 
rejtelmeire. Alig vártam , hogy vége le
gyen az órának, és újra láthassam  az 
ágyban fekvő, engem furcsán figyelő 
és rám  furcsán mosolygó Nőt ...

A 3-as szobában, gyönyörű antik  bú
torok között élt Peppi néni és Hermi 
néni. Itt, ebben a helyiségben ábrán
doztam két német fogalmazvány
feladat között a Nőről, akitől -  hittem  
én -  csak egy ajtó választ el.

Harm inc év múlva alkalm am  lett 
volna újra találkozni Zsiga ú r unoka
húgával. Nagynéném (aki ta lán  sej
te tt valam it abból, am i közöttünk 
nem tö rtén t meg) egyszer említette, 
hogy véletlenül összefutott az utcán 
Zsiga ú r egykori szobatársával, roko
nával.

M egtudtam, hol dolgozik. Nem aka
rod meglátogatni? Em legettünk téged
-  mondta kedvesen, mélyen a szemem
be nézve,

Sokáig hallgattam .
Nem, azt hiszem, nem keresem meg

-  válaszoltam.
Nagynéném m egértette, hogy ra 

gaszkodom az álmaimhoz, ragaszko
dom ahhoz a képhez, ami él bennem 
ma is. Minek azt a régi gyönyörű, ero
tikus freskót az időpusztította Való
ságképpel felcserélni?

De térjünk  vissza az épület külső 
részére: az A kiskapun -  az em lített 
konyhától jobbra, udvarról megközelít
hető WC-k -  kettő  volt, jól emlékszem
-  bővítették ki a komfortot. Az egyik 
WC-t a ház bal szárnyán lakók, a m á
sik WC-t és az azután  következő ud
v arra  nyíló konyhát, majd mosókony
hát a ház jobb oldali részét elfoglaló 
lakók használták. A ház jobb szárnya 
egy másfél szobás helyiségből állt.

Itt, ebben a másfél szobában élt 
nagyanyám, Kuncz Vilma, Kuncz Ala
dár író testvére. És leánya, M áthé 
Szabó M argit gyógyszerésznő.

Természetes, hogy nemcsak né
m etóra előtt vagy u tán  látogattam  
nagyanyám at és M angát (ahogy Mar- 
gitot a családban becézték), hanem  
amikor tehettem . Nem holmi rokoni 
kötelezettségeknek engedtem ilyen
kor (ugyan m it értettem  én a rokoni 
kötelékek összetartó-szétválasztó ér
zéséből olyan fiatalon?), hanem  m ert 
éreztem ott, a Rózsa utca 6. szám 
a la tt azt a nagy-nagy szeretetet, ami 
felém áradt.

Mikor látogatóban voltam, rendsze
rin t az udvaron játszottam , egy nagy 
vaskút is volt o tt (C), télen rendsze
rin t befagyott, pedig alaposan felöltöz
tették , szalm ába bugyolálták és ron
gyokkal tekerték  be. Néha titokban 
fellopóztam a padlásra. Emlékszem

egy mellvértre, am int kidomborodott 
a lomok közül: időnként felpróbáltam 
-  ó, Don Quijote de la M ancha, hogy 
megértelek ma is -  és lovagnak kép
zeltem magam ott fenn, a padlás po
ros félhomályában. Mi lett a sorsa 
álomvitézségem eme kézzelfogható, 
tompán fénylő kellékének? Nem tu 
dom, m ert H alál ú r nagy hirtelen  be
kopogott a Rózsa utca 6. alá.

Először nagyanyám at szólította m a
gához: gégerákban ölte meg. Szörnyű 
szenvedések között távozott. Kedvenc 
unokája lehettem  (valószínűleg azért, 
m ert én voltam a legkisebb a három  
unoka közül), m ert halála  előtt né
hány nappal ezt mondta leányának:

-  Ne engedj hozzám m ár senkit -  
majd szünetet ta rto tt - ,  még Miklóst 
sem.

Mosolyogva halt meg, hite Istenben 
m egkönnyítette szám ára a szörnyű 
órákat.

Halálával nagy-nagy békesség tá 
vozott családunkból, hiszen tisz tasá
ga, szeretete olyan belső harm óniát 
sugárzott környezetére, amely csak 
azok sajátja, ak ik  kétely nélkül élnek 
-  és úgy távoznak a földi létből, olyan 
magabiztos nyugalommal, m int akik 
tudják: életük tovább folytatódik egy 
más, jobb világban, amilyenben mély
ségesen hisznek.

És ha m ár látogatóba jö tt H alál úr, 
időzött még egy keveset, nem sietett: 
előbb H erm ina nénit in te tte  magához 
csontos ujjával, majd nem sokkal ez

u tán  Peppi néni is felköltözött a Ró
zsa utca 6. csendjéből a Házsongárdi 
tem ető még nagyobb némaságába.

Zsiga ú r is elköltözött -  ki tudja, 
hol vett ki m agának és szép unoka
húgának albérletet? -  és H alál ú r  im
m ár elégedetten távozott a Rózsa utca 
6. szám alól, hogy oda majd nagy késő
re, jó negyven év múlva, egy húsvéti 
napon újra bezörgessen . Hívó szóra, 
kétségbeesett ja jk iá ltásnak  engedve.

A házat eladták, új tuladonos köl
tözött be a Peppi néni házrészébe, 
aki renováltatott és néhány módosí
tá s t eszközölt: lebontotta a WC-két 
stb. A ház m egkapta m ostani formá
ját. Csak az épület jobb oldali része és 
annak  belső beosztása m aradt a régi. 
M anga nagynéném továbbra is ott la
kott. Egyedül.

Magányos életéveimben a valaho- 
va-tartozást M angának, öreg-bölcs- 
szép nagynénim nek köszönhettem: a 
Sors őt rendelte nekem erre a szerep
re. Szinte m inden este telefonáltunk 
egymásnak. Gyakran látogattam. Vagy 
ő jött hozzám.

Egyszer úgy alaku ltak  esti prog
ramjaim, hogy néhány napig nem tud
tam  telefonálni neki. Reggel hívtam  
csak -  de nem vette fel senki a kagy
lót. Tudtam , éreztem, hogy valam i 
szörnyű dolog történt. Utolsó ta lálko
zásunkkor nagyon vidám volt. Sokat 
nevetett. És am ikor elköszöntem tőle 
-  észrevettem - ,  néz u tánam  az ablak
ból. Sokáig éreztem hátam on a pillan
tását.

Rosszat sejtve siettem  a Rózsa utca 
6. szám alá. Kopogtam: az ajtaja zár
va volt. Kopogtam újra -  hiába. Szól
tam  a ház tulajdonosának -  kértem , 
legyen ott, amikor betöröm az ajtót.

Az ajtó csupán riglivel volt bezárva: 
könnyen engedett. Beléptem.

O tt feküdt az ágyon. Mosolygott. 
Előző nap fodrásznál volt. Legjobb ru 
hájába öltözött. Úgy készült a Nagy 
Találkozásra.

Húsvét volt, a Feltám adás napja.
Az ágy mellett, egy asztalkán  ira 

tok hevertek. Rendben, kikészítve -  
még ennek a világnak. És egy levél. 
Nekem címezve.

Szüleim halála  u tán  azt hittem , 
nem fájhat m ár semmi sem nekem. Té
vedtem. Megbizonyosodtam erről ott, 
azon a délelőttön, kettesben az Elmú
lással.

Kerülöm a régi utcákat, a régi em
bereket, kerülöm a Rózsa utca 6. szá
mot. Kerülöm a múltidézést. De az 
évek múlásával ez egyre kevésbé si
kerül nekem. Utolérnek az emlékek, 
jelentkeznek váratlanul, követelőzve: 
vagyunk, részei vagyunk életednek, 
nem tudsz elfelejteni m inket, bárhogy 
is fájunk. Emlékezel — am íg csak élsz.

Vagy azon tú l is? Ki tudja?
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HELIKON
SAS PETER

A skizma-per erdélyi lezárása
A Trianon után kisebbségi sorba ke

rült erdélyi magyarság az első időkben 
nehezen ismerte fel új helyzetét, ebből 
fakadó feladatait és lehetőségeit. De a 
passzivitás taktikájával szakítani kel
lett, mert sorsuk a békeszerződés aláírá
sával és ratifikálásával eldőlt. A nagy tör
ténelmi változás okozta kérdésfeltevés, 
a hogyan tovább megválaszolását nem 
mindenki képzelte a magyarországi „re
cept” szerint. Ennek legjobb példája Kós 
Károly, Paál Árpád és Zágoni István Ki
áltó szó -  A magyarság politikai útja -  
A politikai aktivitás rendszere címet vise
lő kiáltványa volt.1 Kós Károly a röpirat 
Kiáltó szó című részében lefegyverző 
őszinteséggel tárta  fel az erélyi magyar
ság belső érzésvilágát, vívódását és a jö
vőjével kapcsolatos kérdőjeleket. Nemzeti 
önvizsgálata során kimondta a lezártnak 
tűnő tényt: „A régi Magyarország nincs 
többé számunkra”, ugyanakkor -  a ma
gyarországi álláspontot túlhaladva -  rá
mutatott a folytatás, a túlélés lehetősé
gére: „de Erdély, Ardeal, Siebenbürgen, 
Transsilvánia, vagy bármi nyelven nevez
te és nevezi a világ: feltámadt és van...”

A  magyarországi és az erdélyi látószög 
vizsgálata deríthetne fényt arra az alap
vető nézetkülönbségre, mely Ravasz Lász
lónak az Irodalmi schisma címen, 1928- 
ban megjelent írása2 kapcsán felmerült. 
Az időpont megválasztása nem a vélet
len műve. Püspök és szépíró „kollégája”, 
Makkai Sándornak a Magyar fa sorsa. A 
vádlott Ady költészete címen az Erdélyi 
Szépmíves Céhnél megjelent könyve ha
talmas vitát kavart. Az Ady halála óta 
eltelt időszak és a trianoni hatások sem 
tudták tompítani azt az elemi erővel kitö
rő vitát, mely a könyv megjelenését követ
te. A magyarországi konzervatív tábor, 
élén Szász Károly „püspökfi”-val mérge
sen, mondhatnám, dühödten reagált, a 
nyugatosok és az erdélyi helikonisták 
üdvözölték a hídteremtő szándékot. 
Szentimrei Jenő ezt úgy fogalmazta meg, 
hogy „jelszavunk volt folytatni Adyt”. Aho
gyan Pomogáts Béla írta a transzszil- 
vanizmusról szóló kismonográfiájában: 
„Ady öröksége Erdélyben mindig védelme- 
zó'kre talált, a Helikon írói elutasították 
a kritikai revízió kísérletét.3 Ebben a lég
körben jelent meg tehát Ravasz írásmű
ve. A címben használt schisma szó már 
önmagában figyelemreméltó, egyházi em
berként, Duna melléki református püs
pökként egy teológiai jellegű kifejezést 
választott, mely egyházszakadást jelent. 
Ennek értelmezése meghaladja — még fel
tevés szinten is -  jelen vázlat kereteit, hi
szen a schisma olyan szakadást, megosz
lást, széthúzást jelent, amely a tanok 
nyílt tagadása nélkül következik be. 
Ugyancsak nagyon „ravaszul” döntötte 
el írása formáját és hangnemét is. Nem 
vitairatnak szánt cikke egy aggodalmait 
megfogalmazó, a magyarság szellemi és 
irodalmi egységét féltő hazafi gondolata
it rögzítette. „Nagyobb baj az, midőn va
lamely világnézeti meghasonlás oly élesen

kettészakasztja a szellemi életet, hogy min- 
denik külön irodalmat termel. [...] Még na
gyobb baj, hogy mikor az irodalomban a 
politikai földrajz szempontjából hasad ket
té: a régi nemzeti irodalomból két vagy 
több nemzeti irodalom lesz,4 írása továb
bi részében ismételten visszatért a kettős 
szakadás, a skizma nemzetromboló fenye
getettségére: „a magyar szellemi életet kü
lönösen fenyegeti a schisma. Először is az 
utolsó húsz évben élesen elvált és szembeke
rült egymással a régi és új irodalom, a fi
atalok és öregek irodalma [...] a magyar 
nemzet összetört politikai egységének da
rabjai új országokban élnek. Eredmény az, 
hogy ma már két irodalom van: az erdélyi 
és magyarországi.”5 Itt már kezdi kibonta
ni az ellentét lényegét -  még mindig ke
rülgetve a „forró kását” - , amely Ady sze
mélyén keresztül összeköti a hazai és az 
immár külföldi területen jelentkező, de 
a magyar irodalom egységét ziláló viták
kal és ellentétekkel. írásművében végre 
eljut a probléma általa vélt gyökeréhez: 
„Fokozza a nehézségeket, hogy ez a két 
irodalom nem egészen homogén: az új na
gyobb erővel érvényesül Erdélyben, a régi 
leszögezi és konzerválja a magyarországit. 
Magyarországon az új irodalom beleigazo
dik az ezeréves fejlődésbe és az élő múlt ha
tása alatt lassanként egy hullámvonallá, 
kisebb vagy nagyobb jelentőségű epizód
dá válik, míg Erdélyben hiányzik ez az 
ősi kötőerő s emiatt túlságosan nagy haj- 
lással indulhat meg a további fejlődés. 
Ez a hang, ez a megjegyzés már teljes egé
szében a korabeli kurzus támogatójának, 
egyik vezető emberének, a Duna melléki 
református püspöknek a hangja -  és nem 
az egykori kolozsvári szabadkőművesé. 
Bár az sem tűnt el végérvényesen, mert a 
továbbiakban leír egy olyan mondatot is, 
mellyel szinte megkérdőjelezi korábbi ki
jelentéseit: „Erdélyt Erdélyből értsük meg 
és ne a saját frázisainkon át.”1

Ravasz László idézett félmondata mö
gött a századforduló óta tartó küzdelem 
ismerete húzódik. Az erdélyi kulturális 
decentralizációs törekvések a budapes
ti hegemóniát akarták megszüntetni. A 
szándék elérése közben teret engedtek a 
progresszió irodalmának is. Ennek jó pél
dája Bárd Oszkár Kolozsváron megjele
nő Haladás, Egyed Zoltán és Kállay Mik
lós Désen szerkesztett Erdélyi Figyelő, 
majd Szentimrei Jenő ugyancsak Kolozs
várt megjelentetett Új Erdély című folyó
irata. Ebbe a sorba tartozik a Kós Ká
roly szerkesztette Kalotaszeg, amely Adyt 
népszerűsítette, külföldi előfizetői közt a 
Svájcban tanuló Boncza Berta, Csinszka 
is ott volt. Kós Erdély és a pesti közvéle
mény című írásában keményen ostorozta 
a korabeli budapesti felfogást, mely nem 
ismerte fel Erdély jelentőségét. Egy Ko
lozsváron elképzelt műegyetem felállítá
sa kapcsán felhívta a Budapest-centriku- 
sok figyelmét, hogy „Erdély földrajzilag, 
históriailag, sőt jogilag, s ami a legfonto
sabb, a köztudatban igenis van és lesz.”8

A Ravasz László írása elindította szel
lemi hullámverés elérte az erdélyi parto
kat is. A transzszilvanizmus, az erdélyi- 
ség eszméjét követők egy olyan önálló 
erdélyi magyar irodalom mellett szavaz
tak, amely természetszerűleg része, elvá
laszthatatlan tagja az egyetemes magyar 
művelődésnek, a közös anyanyelven, ha
gyományokon és fejlődési törvényszerű
ségeken alapuló magyar kultúrának.9 A 
mindig Európában gondolkodó Kuncz Ala
dár értetlenül állt a ravaszi feltevés előtt 
és a „retorikai rémlátások birodalmába” 
sorolta.10 Figyelmeztetett és okított, hogy 
„az erdélyi magyar irodalom minden regi
onális jellege mellett is már történelmi ren
deltetésénél fogva sem veszítheti el kapcso
latait az általános magyar és az európai 
irodalmakkal, mert hiszen legfőbb jelleg
zetessége az, hogy egy kisebbségi nép iro
dalma. Egy kisebbségi népnek pedig a 
többi néppel szemben egyetlen létezési for
mája a nyelve, műveltsége és irodalma.” 
Egyetlen magyar nyelven megnyilvánu
ló, táj-jellegű -  így az erdélyi -  irodalom 
sem rekeszti ki magát, és -  tegyem hoz
zá -  egyetlen magyar nyelven publikáló 
író sem rekeszthető ki az egyetemes ma
gyar irodalom egészéből. Az erdélyi iroda
lom melletti lándzsatörésben a legtovább 
a kurzus „hivatalos” történésze, Szekfű 
Gyula ment, aki kimondta, hogy „az erdé
lyi irodalom, az ő külön színeivel, szükség- 
szerűség, melyet az erdélyi léleknek, magá- 
rahagyatottságában, meg kellett szülnie, 
ha nem akart elpusztulni.”11

Erdélyi magyar írók a magyar irodalom 
egységéről címen az Erdélyi Helikon két
részes irodalmi ankétot12 szentelt a Ra
vasz László felvetette skizma-kérdésnek. 
A helikoni írói közösség tagjainak vála
szai folyóiratuk szerkesztője, Áprily La
jos beköszöntőjének szellemében fogan
tak, aki a helyi hagyományok és a nagy 
ívű, európai látásmód összeegyeztethető 
szintézisét így fogalmazta meg: „erdélyi- 
sége világfigyelő tető, nem szemhatárszű- 
kítő provincializmus...” R. Berde Mária 
már akkor látta, amit Ravasz nem látott, 
vagy látta, csak nem akarta megfogal
mazni, hogy „vájjon Magyarországon az 
egész új irodalom beleigazodik-e az ezer
éves fejlődésbe?” Makkai Sándor is realis
ta szemmel látott és fogalmazott: „Nincs 
két magyar irodalom, hanem itt is, ott is 
ugyanaz a magyar irodalom megy át egy 
nagy válságon, mely szerintem a szükség- 
szerű megújulás folyamata.” Fontossága 
és tisztánlátása miatt a teljes gondolat
menetet idézni kell: „Hogy Erdélyben in
kább, sőt szerintem hovatovább csakis az 
»új« érvényesül, én azt Erdélyhez illőnek és 
méltónak tartom: mindig elöl járt s életösz
töne most is megérezte, hogy létharcában 
a »réginek« puszta utánzásából nem él
het meg. Magyarországon is az »új« adhat 
csak életformáló erőket, annál is inkább, 
mert a »régi« utánzói, sajnos, messze el
maradnak értékben a mesterektől.” A ma
gyarországi püspök erdélyi „kollégája” 
nagy jelentőségű dolognak tartja, hogy -
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Ravaszt idézve — „Magyarországon az új 
irodalom beleigazodik az ezeréves fejlődés
be és az éló' múlt hatása alatt lassanként 
egy hullámvonallá, kisebb vagy nagyobb 
jelentőségű epizóddá válik”, mert -  foly
tatja Makkai -  „ez azt jelenti, hogy ő az 
»öregek« minden tiltakozása dacára tisztá
ban van vele, hogy Ady, Móricz, Babits és 
a többiek mély gyökerekkel kapcsolódnak 
bele a magyar irodalom történeti szellemé
nek egységébe s »epizódjuk« nagyjelentősé
gű hulláma lesz a »tengernek«.” Reményik 
Sándor is az „újak” mellett tette le a sza
vazatát. „Egyik forrásunk kétségtelenül a 
huszadik század új magyar irodalma, az 
összeomlás előtti Magyarország nagy szel
lemi termelése. Ennek kiváló reprezentán
sai nagy részben ma is működnek a mai 
Magyarországon: az Ady-generáció tagjai. 
Schisma volt-e az őforradalmuk'? [...] Csak
hogy mi itt nem tartjuk azt a forradalmat 
lényegében tradíció-ellenesnek s főképp 
nem tartjuk lázadásnak a magyar nemze
ti szellem ellen.” Az „új” igenlésében a leg
messzebb Szentimrei Jenő ment. A prog
resszió, a mindenkori haladás igenlését 
így fejezte ki: „valamivel meg kell nyugtat
ni a budapesti aggódókat. Az Ady-hatás 
szűnőben van Erdélyben. Csupán néhány 
közvetlen kortársa nem tudta levetkőzni 
még. A többség -  horribile dictu -  túlha
ladta Adyt és még újabbat akar. A saját 
korának akar kifejezőjévé válni, nem a teg
napnak és a tegnapelőttnek.”

Minduntalan felmerült Ady Endre ne
vének és munkásságának említése. A tri
anoni változás után sokat hivatkoztak 
egyik korai, az Ismeretlen Korvin-kódex 
margójára című írására. Kós Károly Ki
áltó szójának sorai, illetve fordítva, Ady 
Kosnál is megtalálható gondolat-gyökerei 
olvashatók az írásműben. „Szegény Nagy- 
Magyarország, talán sohasem is volt, csak 
Erdély volt mindig. Transsylvania, Er
dőéivé, Szilágyságon túl.”1 2 3 4 * 6 7 8 9 10 11 12 13 (Kós, mint 
láttuk, ezt a gondolatot így fogalmazta 
meg: „de Erdély, Ardeal, Siebenbürgen, 
Transsilvánia, vagy bármi nyelven nevez
te és nevezi a világ: feltámadt és van...”) 

Ady írásának van még egy, témánk 
szempontjából nagyon fontos hozadéka, 
az Erdélyre vonatkozó ismérvek legfon
tosabbika, az európaiság gondolata: „És 
Erdély látott elsőnek mélyen be Európá
ba. [...] s odakapcsolta magát Európához, 
leikébe engedett mindent, ami jött, s pro
dukálta a legmerészebb s legmagyartala
nabb produkciót: az egészen újat.”

A Romániában születő erdélyi iroda
lom tudatosan vállalta az Ady-örökséget. 
A Keleti Újság mellékleteként indult Nap
kelet jelszava nem kisebb célt tűzött ki 
maga elé, mint „folytatni Adyt”. A koráb
ban szintén folyóiratok útján elindult de
centralizációs -  a Budapest-központúság- 
gal szembeni -  törekvések a nemzetiségi 
tudat megjelenéséhez vezettek. Úgy is fo
galmazhatnánk, hogy egyfajta szemlélte
tő eszközei voltak a kisebbségi kultúra 
önállósodni vágyó folyamatának. Ezt ér
zékeltette a Sütő Nagy László Kolozsvá
ri Szemléjéből alakult Erdélyi Szemle és 
a Tabéry Gézához fűződő nagyváradi Ma
gyar Szó. Tabéry lapja és Zsolt Béla Ta
vasz című folyóirata a vidékiesség, az el- 
sekélyesedés veszélyét a nyugat-európai

eszmeiség „internacionalista művészeté
nek” megjelentetésével kívánta leküzdeni.

A kisebbségi lét szülte új keletű erdé
lyi irodalomban általánosan megfogal
mazható formában valóban létezett a 
kettős törekvés: a modern -  Ady és a 
Nyugat elindította egyetemes -  magyar 
irodalom részének maradni az egyedisé
get, a sajátos ízt jelentő erdélyi hagyo
mányok megtartásával, továbbvitelével. 
A nyugatosságot és a hagyományokból a 
honi liberalizmust próbálta -  ha nem is 
teljesen azonos módon -  ötvözni a kolozs
vári Napkeletben Paál Árpád, a marosvá
sárhelyi Zord Időben Osvát Kálmán és 
az aradi Genius, majd az Új Geniusban 
Franyó Zoltán. A nyugat megidézésében 
legmesszebb a festő-író-szerkesztő Szán
tó György ment; az Aradon megjelent 
Periszkóp már az avantgárd irodalom és 
művészet erdélyi követeként jelentkezett.

Erdélyben ez idő tájt a közélet nem a 
pártirodákban, hanem a szerkesztőségek
ben, a kiadókban, az irodalom műhelyei
ben talált otthonra. A politikából kiábrán
dult Kós találóan jegyezte meg, hogy nem 
a pártpolitika, hanem a kulturális mun
ka az igazi „nemzetpolitikai produkció”.

„Nemzetpolitikai produkciót” létrehoz
ni, egy kisebbség irodalmát megteremte
ni megoldhatatlan feladat lenne megfele
lő segítség, támasz nélkül. A szükséges 
támaszt pedig az önazonosság tudata, 
az egy adott közösséghez és kultúrához 
való tartozás érzete adhatja meg. Ennek 
kialakításában és elmélyítésében vállal
tak szerepet a trianoni békekötés, az im- 
périumváltozás után az erdélyi magyar 
irodalom és munkásai, az írók, költők, 
szerkesztők. Szépirodalmi alkotásaik
ban -  regényeikben, verseikben, novellá
ikban — a történeti Erély „szellemi forma
kincsei” felhasználásával olyan megtartó 
szellemiséget tükröztettek, mely ennek a 
tájegységnek a jellegzetessége.

A Ligeti Ernő által megidézett „szel
lem” a transzszilvanizmus volt. Most nem 
kívánok erre a pontosan máig sem meg
határozott, ezért kissé síkos eszmei te
rületre lépni, mert ennek a fogalomnak 
a kifejtésére nemhogy egy tanulmány
vázlat adta keret, de egy kismonográfia 
keretei sem (voltak) elegendőek. (Lásd 
Pomogáts Béla idézett munkáját, amely
be csak az Erdélyi Helikon vizsgálata 
fért el.) A transzszilvanizmus fogalmá
val megjelölt eszmerendszer Erdélyben 
utat engedett minden új kezdeményezés
nek is, az évszázadok alapján bevált ha
gyományos európai tájékozódásnak csak
úgy, mint az erdélyi hagyományoknak, 
s így elsősorban a megengedő toleranci-
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ának. Kós Károly az erdélyi kultúra fun
damentumát építő munkássága alapjait 
az angol preraffaelita mozgalom (John 
Ruskin, William Morris, Charles Robert 
Ashbee) és a finn nemzeti romantika 
(Eliel Saarinen, Akseli Gallen-Kallela) 
célkitűzéseivel is rokonította. Babits Mi
hály Transzilvanizmus címszó alatt is
mertette a Trianon utáni erdélyi magyar 
irodalom megteremtődését Emlékkönyv cí
men bemutató Tabéry Géza könyvét. 4 Ba
bits e recenzióban visszautalt a századelő 
központosítás elleni mozgalmára, mely a 
nagy világégés után hirtelen valóság lett: 
„A politika egy csapásra megcsinálta azt, 
amiről a kultúra elméletileg ábrándozott, 
kényszerhelyzetet teremtett és karddal de
centralizálta az irodalmat.” Itt írta le Ba
bits Mihály azt a legfontosabb ismérvet 
is, amely a magyarországi álláspontot és 
az erdélyiek világlátását alapvetően meg
különböztette. „Ez a transzilvanizmus tel
jes ellentéte annak a politikai és közjogi 
irredenta dacnak, mely a régi Magyaror
szág ideológiájának szellemében az új sors
hoz és helyzethez illő irodalmi attitűdnek 
látszanék.” Babits a magyarországi, ön
magát gerjesztő vitát Erdélyben megol
dottnak és lezártnak látta, mert itt, ahol 
a szerencsétlenség értékké változhatott, 
megtörténhetett, hogy a „kultúra megvet
hesse a politikát” és ennek eredményekép
pen „a konzervatív és haladó szellemek 
találkozhassanak oly magas és emberi vi
lágnézet egységében, mely túl van a nem
zeti ellentétek átok-szféráján és a politika 
antikulturális ideológián”, vagy ahogy né
hány sorral később megfogalmazta, „a ha
tárok és hazák hatalmi ideológiája fölött”.

Babits Mihály recenziójában hivatko
zott arra is, hogy „az erdélyi irodalom ro
mán történetírói állapították meg, hogy az 
erdélyi magyar irodalomban több az iro
dalmi etika, mint a magyarországiban”. 
Aki valamilyen fanarióta mesterkedést 
lát a megállapításban, annak szíves fi
gyelmébe ajánlom Ligeti Ernő kinyilat
koztatásszerű megfogalmazását: „az erdé
lyi magyar társadalmat a szellem tartotta 
meg, a szellem pedig az igazság és az igaz
ságra támaszkodó erkölcsi tudat erejéből 
táplálkozott”.15

A tanu lm ányt rövidítve közöljük.

1 K olozsvár 1921.
2 K önyvbarátok Lapja, 1928. 105-107 .
3 A  tran sz ilvan izm u s. A z E rdélyi H elikon  

ideológiája. Bp. 1983. 147.
4 R avasz L ászló  i. m . 105.
6 R avasz L ászló  i. m. 106.
6 R avasz L ászló  i. m. 107.
7 R avasz L ászló  i. m. 107.
8 K alo taszeg  1912. 2. sz. 5.
9 Szen tim rei Jenő: R avasz L ászló  é s  a k é t

le lk ű  irodalom  rém e. H íd, 1928. 114-119.; 
T abéry Géza: Idegen  le ttü n k . M agyar H írlap, 
1928. áp rilis  22.

10 T íz év. E rdélyi H elikon, 1. 4.
11 A z erdélyi m agyar irodalom  kérdése. E r

délyi H elikon , 1928. 14.
12 1928. 5 5 -5 8 . é s  146-151 .
13 F igyelő , 1905. 78.
14 N yu gat, 1931. 21. 4 8 0 -4 8 2 .
15 L igeti Ernő: S ú ly  a la tt  a  pálm a. Bp. é. 
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BODA EDIT 
Döbling
Döblingben vagyok, 
ásom magam körül az árkot, 
őreim vigyáznak, 
legyen mindig tiszta ruhám, 
jó lapátom.

2003. okt. 11.

Apróhirdetés
Töviságyat, -takarót 
cserélek puhára, 
címzetten levelet címzettre, 
ómegát alfára.
2003. nov. 5.

H ajnal
Kékszájú, téli éjszakában 
valami kései fény futár.
Valahol csonkos gyertyaszálak 
másnapos szeretettel 
Ót vigasztalják.

2004. márc. 3.

Pénteken
Facipőben capiat a bánat, 
elaggott ér a holnapom; 
fényes lugasban jár a reggel, 
mielőtt számlám benyújtom.

2004. márc. 12.

N apjaim  világa
Kalózhajtás az életem, 
nem ismeri a törvény útját, 
hőségben fázó lelkemre 
borítom Isten subáját.

Vétkeim fátylas alagútján 
végigsétálok meztelen, 
Jákob-szívemmel a lajtorját 
kutatom, míg rálelek.
2004. jún. 21.

Hadicsel
Foglyul ejtettem életem, 
aztán magánzárkába zártam -  
alattomos, megbízhatatlan, 
többször kiadott a halálnak; 
csíráim úgy lopkodta el, 
mint folyóvíz a partot, 
ellenségem hizlalta velük, 
naponta kért új sarcot.
2004. szept. 11.

Feltámadás
Agymeleg sötétbe bújva 
patkónyomos arcát takarja 
két rögdarab,
mikor rabruhás angyal csontja 
késett végig az időt s teret.

2004. nov. 16.

Altató helyett
asz falt-fény es Krisztusok 
bukórepülése: 
légiriadó a szívben

tente...
csillagok az égen: 
konzervdobozok fedelei

itt van már az este
és nincsenek szentjánosbogarakat
gyűjtő állomások

rivaldafényt kerül 
a régi ruhás szeretet

rohamosztagként 
közelít a reggel

kiterítve

2004. dec. 8.

Az Eden íze
Az Éden íze -
zsíros moslék és szent kenyér; 
lenyesett nyírfa tikkadó ága -  
arcom jeltelen sír.
2005. jan. 10.

Belépőjegy
Ne szeress.
Ezek az emeletek, 
ahol találkozunk, 
egyre valótlanabbal 
igazak.
Bogárhátú halál 
morzsát szemel 
belőlünk,
aztán újra összerak.

2005. jan. 29.

„S d a lo lv a  h á g o k  a sá tá n  fe jé r e ...”
Reviczky Gyula (1855-1889)
Tekintsünk el az irodalmi közhelyek

től: hogy „a szellem lovagja”, „valódi lí
rai hős” volt; hogy Ady az elődjének 
tartotta (nem csupán pesszimista han
gulatú versei s világképe hatottak rá), 
és az egyik legeredetibb hangú „mo
dern” magyar lírikus volt a Petőfi- meg 
Arany-epigonok dús „virágzása” idején, 
akibe Móricz Zsigmond is, „érthetetle
nül” bár, de szerelmes volt. Vörösmar
ty halálának évében született, és való
jában egyik korán érett és korán halt 
boldogtalan költőnket tisztelhetjük ben
ne, akinek ajkán kezdetben „csöndes 
vággyal” zendült a dal (’’dalaim immár 
csendesek”), akit Schopenhauer sötét 
lapjait olvasva, komor nagy eszmék kí
noztak, s rádöbbenvén porember-voltá- 
ra, kimondta: „Hogy a teremtés elhibá
zott”. Megutálja a sok önzést, csalást, az 
egész világot -  „Jóllaktam az emberek
kel” - , s úgy érzi, hogy már a napfény, a

magány is bántja. Nagy történelmi vízi
ójában (amely különben A bolondok há
zából címet viseli), a már „boldog” ki
egyezés korában, jóllehet alkatilag is, 
nemcsak érzelmi lázadásában állt tá
vol ’48-as forradalmár elődjétől, képze
letben mégis vállalja a szabadság véres, 
nagy pillanatát: „Sőt már golyót is öntöt
tek belőlem; / Csatába vittek katonák; / 
Prédára lestem puskacsőben / S Petőfi 
szívét jártam  át”...

Dicstelen s dísztelen -  mondjuk in
kább úgy, hogy nincstelen -  élet után 
dísztelen sírhelyet óhajt magának, miu
tán végtelenül egyszerűen vallja, hogy: 
„Éltem kenyéren és vízen” (elsőként ap
ja csapta be, egy fillér nélkül indult vi
lággá); „Elestem mindentől, ami / Em
bert tud boldogítani”. O, aki Wagnerről 
és Turgenyevről írt maradandó költe
ményt, A Volkov-temető című versében, 
elsiratván a nagy orosz regényírót, akit 
„latrok mellé temetnek / Giz-gaz közé”,

színlelt örömkifakadással mondja ne
künk, az utódoknak:

„Hál’ isten, hogy magyar költő vagyok, 
Csak életemben fázok, koplalok. 
Hazám becsüli költőjét, a -  holtat,
S nem dobja sírszomszédul -

gyilkosoknak.
Bár élve tövisek között haladtam: 
Rózsák alatt fogok rohadni majdan;
A kerepesi temetőben 
Síromnak lesz virága bőven,
S halottak napján -  olcsó kegyelet! -  
Eljössz te is, s meggyújtod mécsedet.”
A gúnyos keserűség, vagy a halála 

utánra testált remény volt-e az erősebb 
benne? Hiába könyörgött az ég urához, 
hisz az ördög „adja a mindennapi kenye
ret”, s: „Kenyérért van a bűn, gyalázat, 
/ A megalázás és nyomor”. A mai költé
szetellenes világban vajon hányán emlé
keznek és adóznak kegyelettel a Kerepe
siben a fiatalon elhunyt (s ma 150 éves) 
költőnek, akit életében „Gyűlöltek, bán
tottak, kínoztak / És megaláztak érdem
telenül”?

LASZLOFFY CSABA
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‘KÓ'D'LX-
A két v ilágh áború  közötti erd ély iség
A történelem nemzeti korszakának célja az egyesülés, 

minden lehetségesnek egységesítése a mértékegységektől 
a nemzetig. A reformkor is ezt sürgette, és ez valósult meg 
a 48-as forradalomban is. Kemény Zsigmond nem hagyott 
kétséget afelől, hogy „Erdély nem akar többé külön politikai 
életet folytatni. Megunta azon hazug alkotmányt, mely tör
vénykönyveibe csak azért volt följegyezve, hogy az önkény 
számára jogosnak látszó formákat szolgáltasson; megunta 
azon kétszín függetlenséget, mely mellett tettleg osztrák 
tartománnyá vált anélkül, hogy a szabadság föláldozásaért 
osztalékot igényelhetett volna a többi tartományoknak 
anyagi jólétéből.” Erdély csak Magyarországgal együtt re
mélheti a polgári jogok malasztjait, tekintélyének növelé
sét és felemelkedését. A két ország egyesítését Kemény a 
nemzeti eszme természetes velejárójának tekintette.

A történelemből nem lehet kilépni. De nem hallgathat
juk el, hogy az Erdélyt egyesítő történések -  az 1848-as 
törvény, az 1867-es kiegyezés, de leginkább az 1919-es erő
szakos Romániához csatolás a nemzetiségek megkérdezése 
nélkül -  mindig rombolóan hatottak az erdélyiség lényegét 
alkotó vívmányokra. Az egyesülés vagy az elcsatolás min
dig nemzetállamokkal/hoz történt, amelyeknek központosí
tó politikája egyáltalán nem volt toleráns a sokszínűséggel 
szemben, pedig az erdélyi autonómiákból és önkormányza
tokból kifejlődhetett volna a svájcihoz hasonló politikai ál
lamrendszer. A nemzeti vakhév szétverte ezt a lehetőséget. 
Amikor Jászai Oszkár keleti Svájcról kezdett beszélni, a le
hetőség már szétfoszlott, aztán az Erdélyre kényszerített 
román impérium, balkáni eszközeivel, a még meglévő ala
pokat is fölszámolta. Az egyik legfejlettebb autonómia -  a 
szász universitas -  hordozóját, a szászokat később elűz
ték, vagy fejpénzért eladták. Csak a hagyományok fel
élesztése, rekonstrukciója m aradt meg értelmes cse
lekedetként a jelen emberének. Az egykori modell 
lényegéhez -  ta lán  korszerűsítve a harm adik  évezred 
m ár jelentkező igényeivel (önkormányzati rendszerek) 
-  vissza lehet térni. Ez lehet az erdélyi probléma egyet
len megoldása. Ma a homogén nemzetállamok szét- 
rombolása van soron.

Mi m aradt meg az utókornak a történeti transz- 
szilvanizmusból? Az önálló erdélyi állam  a fejedelem
ség megszűnésével (1690) többé nem volt aktuális, 
de nem így az önálló Erdély egy szövetségi rendszert 
megvalósító európai állam rendszeren belül. Ennél sok
kal fontosabbak azok az eszmék, hagyományok, am e
lyeket a két háború közötti transzszilvanizm us is á t
vett, és amelyek ma is éltető erők lehetnek. Edmund 
Burke szerint bölcsebb dolog a rán k  hagyományozott 
örökségre építeni, m int kizárólag jogi absztrakciókra. 
Ezeknek nincs szükségük természetjogi forrásokra, té 
telezett isteni parancsolatokra, m ert a term észet pél
dájára működnek, ugyanolyan módon, ahogyan tu laj
donunkat s életünket élvezzük.

Az erdélyi toleranciáról ír ta  Szerb A ntal Erdélybe, 
Molter Károlynak, amikor irodalomtörténete meg
nyerte a Helikon pályázatát (1934): „...köszönöm azt 
a nemes erdélyi, tordai országgyűlési gesztust, mel
lyel te is, M akkai is azt mondtátok, hogy ez a könyv 
ugyan nem százpercentesen az, am ire nekünk sürgős 
szükségünk lenne, de adjuk ki mégis, m ert a könyv jó. 
Nem akarok bókolni, de az az impresszióm, hogy ilyes
mi csak Erdélyben fordulhat elő.”

A két világháború közötti transzszilvanizm us trag i
kusan elbukott.

Részlet Fábián Ernő A megmaradás parancsolatai 
című esszéjéből (Osiris, 1999)

—I9^P‘EX

Z E N E  -  K Ö LTŐ I V IL Á G  5.

Zene és vonzás
Sok remekmű nem válik 

közrajongás tárgyává. Irodal
mi alkotások, festmények, 
szobrok és zeneművek soka
sága várja, hogy egy szép na
pon rátalál egy nagy művész 
és beviszi a világ zenei köztu
datába. Számos zenei remek
mű a FELFEDEZŐ művész jó
voltából került elő évszázados 
vagy néha csak több évtizedes 
kényszerű némaságból. Fél 
évszázada várom, hogy Bar
tók csodálatos szimfóniája, a 
Négy zenekari darab végre szé
les körben ismert és szeretett 
hangversenyszámmá váljon. 
Még a lemezkiadások soka
ságában is alig akad a dara
bot ismerő zenekedvelő a mű 
nyomára. Debussy Tengerét 
Toscanini remekbeszabott, mo
dellértékű előadásainak jóvol
tából halljuk gyakran a világ 
hangversenytermeibenfelcsen- 
dülni, de az Ibéria, a Tenger 
ikertestvére már alig bukkan 
elő a hangversenyrepertoárok 
agyonismételt zenedzsungelé- 
ből. Honegger három szimfoni
kus zenekari táblójából is csak 
az első két darab, a Pacific 
232 és a Rugby él a hangver
senytermekben, a harmadik 
darab rendkívül ritkán hang
zik fel. Érvényes ez Debus
sy gyönyörű triptichonjára is, 
amiből szintén csak az első 
két darabot játszák a Felhők 
és az Ünnepnap reggelén című 
tételeket. A régi zenei nagy
ságok művei között is akad 
jónéhány remekmű, amely va
lahogyan háttérbe szorul a so
kat játszott, népszerű dara
bokkal szemben; Beethoven 
Hammerklavier c. zongoraszo
nátája is minden értéke, monu
mentalitása, költői szépsége 
dacára is a sikerszonáták ár
nyékába kerül. Rendkívül sok 
példa igazolja, hogy értékes, 
nagyszerű alkotások valaho
gyan elsikkadnak a zeneélet 
rohanó mindennapjainak si
kerhajszájában. De valóban a 
közönség kegyeinek keresése 
az, amely e műveket háttérbe 
szorítja? Vajon nem a művek
ben van a hiba? Vajon nem e 
művek filozófiai sokrétűsége, 
igazságkeresése, néha szinte 
tudományos analízis mivolta 
távolítja el a zenei köztudatból 
e remekműveket és kényszerí
ti peremlétre? Túlságosan elit 
mivolta akadályozza a közleke
dést, az ilyen művekbe való ra
jongó belefeledkezést?

A kérdésre sokféle választ ad
hatunk, de ezek közül egy kü

lönösen előre tolakodik: a zene 
nem tűri a filozofálgatást, nem 
viseli el az okoskodást, nem haj
landó alávetni magát matema
tikai kalkulációnak; nem raci
onális művészet, az érzelemre 
tud igazán hatni, nem az érte
lemre. És az érzelmek közül 
is csak azokat vonja be igazán 
költői világba, amelyek felemel
nek, boldogsággal töltenek el. 
A zene PARADISO-JÁRÁS, a 
szó legnemesebb értelmében. A 
pokoljáró-zenék csak akkor hat
nak, ha belőlük megszületik az 
ÉGI MUZSIKA. Palestrina ze
néjében nincs pokoljárás, annál 
több van a 20. század zenéjé
ben, stílustól, zenei nyelvétől és 
kategóriáktól függetlenül. A fi
lozofikus zenék nem igazi pokol
járások, de mégis olyan terület
re viszik el a hallgatót, amely 
hiába keresi a zene égi útjait: 
a tudatos zenék igazat monda
nak, de hidegen hagyják ben
nünk az érzelmeket A matema
tikai formulák jeges szépsége 
csak nagyon kevés embert tölt 
el a szépség igézetével. Egyedül 
csak a szépség vonz!?

Hiába magyarázzuk a zene
mű értékéit, hiába mutatjuk 
fel a zenedarab eszmei-tartal
mi értékeit, legtöbb, amit te
hetünk (és teszünk is), hogy 
készségesen elismerjük ezeket 
az értékeket, de ez édes-kevés 
ahhoz hogy vonzódjunk is hoz
zájuk. A vonzás mikéntjét le
het elemezni, de titkát felfedni 
nem tudjuk. Carl Orff Carmi
na buranája a legvonzóbb ze
nék egyike, szerzője újra meg 
újra megkísérelte, hogy e mű
véhez méltó, más alkotást is 
létrehozzon. És bármennyire 
is szépek e remekmű után írt 
zenéi, mégsem foghatók vonzá
sukban, szépségükben az Orff- 
galaxis napragyogású közpon
ti csillagához. Bárhogyan van 
megalkotva a mű, nem biztos, 
hogy a szerező belelopta alko
tásába a vonzerőt is.

Samuel Barber vonósné- 
gyes-adagiója bárhol, bármi
kor óriási vonzerőt gyakorol 
hallgatóságára. Albinoni Ada- 
gto-fragmentuma a legkülön
félébb feldolgozásokban is ha
tásos marad. íme, apró zenei 
felvillanások, amelyek minden 
értékükön túl vonzerejükkel ej
tik rabul a hallgatót.

Akárcsak az embereknél, a 
művek világában is érvénye
sül a titokzatos varázserő: a 
VONZÁS.

TERÉNYI EDE

19



HELIKON

HOL-
Kolozsvári Papp László Erdélyben 

született próza- és esszéíró 65 éves korá
ban Budapesten elhunyt.

A  Láthatatlan Kollégium magyarta
nárokkal, tanszéki kollégákkal, a Böl
csészkar hallgatóival, a kolozsvári Ze
neakadémia tanáraival, a nagyváradi 
Színművészeti Tanszék tanáraival és 
hallgatóival, doktorandusokkal (Buda
pest, Marosvásárhely) és a Tranzit Ala
pítvány támogatásával rendezte meg 
április 10-én a kolozsvári TRANZIT 
HÁZBAN, A SZÜLETÉSNAPOMRA cí
mű JÓZSEF ATTILA fesztivált. A mű
sorban: versmondók, szövegmondók, 
zenei változatok, film, videó és fényins
tallációk, multimédiás alkotások, rövid 
előadások magyarul, románul, angolul, 
németül, spanyolul, szláv stb. nyelve
ken. Közreműködtek: prof. dr. Terényi 
Ede (Gh. Dima Zeneakadémia) zeneszer
ző, Carmen Vasile (Nagyváradi Színmű
vészeti Egyetem), prof. dr. Cs. Gyímesi 
Éva irodalomkritikus, Boka László (Bu

dapest) -  doktorandus, Szilveszter Lász
ló (Marosvásárhely) -  doktorandus, 
Czilika Gyula (Gh. Dima Zeneakadé
mia) -  egyetemi hallgató (hegedű), Pál 
Lukács Hajnalka (Báthory István Elmé
leti Líceum) -  diák. Film és videó ins
tallációk: Bán Attila, Demeter Ferenc, 
Szarvas Huba. írók: Demeter Ferenc, 
Székely Csaba. Külön köszönet: Mihály 
István (Kolozsvári Rádió) szerkesztő
nek, Szarvas Huba hangmérnöknek.

Kristó Nagy István tartott előadást 
Kertész Imréről, A PEN Klubnap kere
tében, a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Mészöly Miklós születésének 84. év
fordulóján emléknapot rendeztek Szek- 
szárdon. A rendezvényen az érdeklődők 
megismerkedhettek az újabb Mészöly- 
kutatások eredményeivel, majd megko
szorúzták az író szülőházán elhelyezett 
emléktáblát, és átadták az íróról elneve
zett díjat és emlékplakettet. A Mészöly 
Miklós Múzeum ünnepélyes avatására 
is sor került ezen a napon. A múzeum 
megvalósításához Szekszárd városa 20 
millió forinttal, a Nemzeti Kulturális

Örökség Minisztériuma 8 millióval já
rult hozzá.

Czegő Zoltán és Kaiser László költői 
esten vett részt Brassóban, az Apáczai 
Csere János Közművelődési Egyesület 
meghívására.

A Lázár Ervin 1996-os, Csillagma
jor című novelláskötete nyomán készült, 
A porcelánbaba című Gárdos Péter-fil- 
met, február 5-én mutatták be a Mille
náris Teátrumban. A film a Tivoli Film
produkció és a Duna TV gyártásában 
készült, és a Budapest Film forgalmaz
za.

Spanyolországban az idén országszer
te ünnepük Cervates Don Quijote című 
regényének 4. centenáriumát; egy dél
spanyolországi faluban véletlenül előke
rült az 1605-ös első kiadás egy példá
nya.

m

M in d e n k in e k  s z ó l
VÍZSZINTES
1. Arisztotelész tanácsolta Nagy 

Sándornak (első' rész). 13. Egyete
mi oktató. 14. A1... Meola, dzsessz- 
zenész. 15. Adósságot megad. 16. 
Aratás utáni búzatábla. 17. Orosz 
igen. 18. Az a távolabbi. 19. Amon- 
..., egyiptomi isten. 20. A közeleb
bibe. 21. Kör alakú tárgy. 24. Pá
ratlan kráter! 25. Cinkos módon 
segítő. 26. Három csöpp! 28. Tova. 
29. Tiltószó. 30. Nejlonbelső! 31. 
Francia női név. 33. ... me tangere 
(ne illess engem!). 35. Egyfajta te
rápia. 37. Gemináló. 40. Háziszár
nyas zsiradéka. 41. Letámad. 43. 
Piramis. 44. Mez. 45. Morajlik. 47. 
Kétell! 48. Mangán vegyjele. 49. 
Párosán kitagad! 50. Irodai dolgo
zó. 52. Hrabal páratlan betűi. 54. 
Könnyeivel elérő. 55. Partner. 56. 
Arrafelé! 58. Vonalkód-rendszer. 
59. Csendes Roli! 60. Daewoo autó
típus. 61. Labanc ellenfele. 63. Ál
lóvíz. 64. Rosario folyója. 65. A risz
totelész tanácsa (második, befejező 
rész).

FÜGGŐLEGES
1. Autóablakot gyors mozdulat

tal lehúz. 2. Szalonnát túl sokáig 
főz. 3. Nem egyenes. 4. Amerikai 
egyetem. 5. Három edomita! 6. Biz
tatószó. 7. Méhcsapat arra a helyre 
gyűl. 8. A szabadba. 9. Gyümölcs. 
10. Énekes, gitáros (Chris). 11. Ke
resztül. 12. A Tisza mellékfolyója. 
17. Chip társa. 18. Hordómérték. 
21. Kicsinyítő képző. 22. Kóstol. 23. 
Kényelmes öltözék. 25. Gyógyszert 
rendelő. 26. Drágának tart. 27. Bra
zil tagállam. 29. Női becenév. 31. 
Kisdiák. 32. Kisebb vízi jármű. 33. 
Odaajándékoz. 34. Midöri ..., japán 
korcsolyázónő. 36. Három nigger! 
38. Becézett Kerestély. 39. Egoiz
mus. 42. Hajat felborzolva fésül. 
46. Londoni lány! 48. San ..., törpe
állam. 50. Borókapálinka. 51. Fá
ba vés. 52. Szék vagy ló jelzője is le
het. 53. Elmesport. 54. Kapaszkodó 
növényi hajtás. 55. Göngyölegsúly. 
57. Párizsi utca! 58. Kekulé páros 
betűi. 60. Kissé mamlasz! 62. Né
mán rovó! 63. Személyes névmás. 
64. Például, röviden.

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 9. számában közölt A pénzről című rejtvény 
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