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Ki lesz a sarki rendőr?
Ugyan melyik próféta is hangoztatta: Minél több em

ber hal meg az ügyért, az az ügy annál fontosabb... 
Vajon? Az emberiség ugyanis folyamatos arányosság
gal hal meg ágyban, párnák közt és sortüzek követ
keztében, csatatereken. Van, akit egy gondolat bánt, 
van, akit több, ez sajnos még kevés adalékkal szolgál 
majdani halála körülményeihez. Eichmannt elkap
ták, Mengele sosem került elő. Sajnos a könyvelés a 
legeslegelején m ár hiányosan indul: semmi adat Ká
in sorsáról. A megoldásra utolsó viszonylag pontos 
képlet a róka fogta csuka, csuka fogta róka történe
tében, metaforájában fejeződik ki. Lehetséges, hogy 
m ásnak az a jó, ami nekem rossz? Ez evidencia, de 
mégsem erre épül a lét. Még egy trájgyadombé sem, 
nemhogy az emberé. Áramszünet. A rt a hűtőszek
rénynek, de jaj, a komputerem! Érdekes: feszült pil
lanatokat élek át egy friss, értékes szerzeményért 
való aggodalomban, mint a beteg gyermek mellett. 
Egy kis áramszünettől, mivel mostanában nem szo
kott lenni. Hát mi folyik itt? Bezzeg amikor órákra 
kapcsolták ki, rendszeresen, nem is gerjesztett már 
izgalmat. Lám, nekünk akkor van bajunk, ha jól me
gy, ha kicsit jobban! Ha megy, elkezdett működni va
lami. Az világossá vált régen, hogy a szocializmus 
sosem fog működni, de nálunk, úgy látszik, a kapi
talizmus is inkompatibilis valamivel. Velünk. Külön
ben már a Ceau§escu házaspár meg a Kádár-duó ide
jén mondogatták a bölcsek, hogy ejnye-bejnye két 
öregember nem nyomhat el tíz-húsz-harmincmilliós 
társadalm akat; akik szolgálják ezt, azok a bűnösök. 
Akárcsak a „népi demokrácia” után a mai demokráci
ákban. Ha lefejezik a Lajosokat, lelövik, elkergetik a 
diktátorokat, mitől működik minden tovább? A szép 
nagy forradalmaktól is megingathatatlanul? Mert mű
ködtetik a szerény iktatók és polgárok, a főkönyvelők 
és forgalmisták, de a pékek is, nemcsak a titkosrend
őrök és a nyilvános rendőrség! A sarki rendőr világa 
a szervezett, felhúzott rugójú társadalom, de ha neta
lán változik a rend, amit hűségesen szolgáltak, akkor 
vajon meddig működik még az ember, egyenként, sar- 
zsitól függetlenül? A besúgók adhatják az ötleteket a 
főnököknek s a munkát a verőlegényeknek, de a műkö
déshez való, méltó célt, töltetet valaki mások, a Galile
iek és Gutenbergek szállították mindig a képbe... Úgy
hogy... Megjött a tejes, a zöldséges, a postás, a jeges. 
Ne tessék megijedni úgy, ha netán vége az áramszü
netnek. Nem ez volt, nem ez lesz a forradalom.

✓OLVASÓINK A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 2013.
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között.FIGYELMÉBE! Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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POMOGÁTS BÉLA

A „nagy költészet” magaslatán
J egyzet K osztolányiról

Négy esztendővel ezelőtt a kolozsvári 
Korunk szerkesztősége körlevelet jutta
tott el az egész magyar nyelvterület több 
mint száz irodalmárához: költőkhöz, írók
hoz, kritikusokhoz és irodalomtörténé
szekhez, azzal a kéréssel, hogy nevezzék 
meg a huszadik század tíz legszebb ma
gyar versét, és hosszabb-rövidebb jegy
zetekben indokolják meg választásukat. 
Összesen száznégy válasz érkezett a szer
kesztőség címére, ezeket a folyóirat fo
lyamatosan közölte, majd 2002-ben, ter
mészetesen a legtöbb szavazatot kapott 
költői művek kíséretében, egy igen repre
zentatív kiadványban közre is adta.

Némi meglepetést okozott akkor az, 
hogy a legtöbb szavazatot Kosztolányi De
zső költeménye: a Hajnali részegség kap
ta (csak a teljesebb tájékoztatás kedvé
ért jegyzem ide, hogy ezt Pilinszky János 
Apokrif, József Attila Eszmélet, Illyés Gyu
la Egy mondat a zsarnokságról, József At
tila Oda, Kassák Lajos A ló meghal, a 
madarak kirepülnek, Babits Mihály Es
ti kérdés, Füst Milán Öregség, Babits Mi
hály Jónás könyve és Dsida Jenő Psalmus 
hungaricus című költeményei követték). 
Kosztolányinak emellett további három 
verse: a Halotti beszéd, az Ének a semmi- 
ró'l és a Szeptemberi áhítat kapott szava
zatokat, és a legtöbbet említett költők sor
rendjében is az előkelő harmadik helyet 
foglalta el -  József Attila és Ady Endre 
mögött, Babits Mihály, Weöres Sándor, Pi
linszky János és Szabó Lőrinc előtt.

Némi meglepetéssel szolgált ez az írói 
„közvélemény-kutatás”, minthogy Kosz
tolányi Dezső költői munkásságát jobbá
ra a huszadik századi magyar irodalom 
„második vonalában” helyezte el az iro
dalmi köztudat, nemzedéktársi viszony
latában mindenképpen Ady Endre és Ba
bits Mihály (és talán Füst Milán), illetve 
az őket követő nemzedékek vonatkozásá
ban József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés 
Gyula, Radnóti Miklós és Weöres Sándor 
mögött. Inkább regényeit és elbeszéléseit 
becsülte különösen az irodalomtörténet
írás, mintsem verseit, és ebben bizonyá
ra nagy szerepe volt annak, hogy A sze
gény kisgyermek panaszai vagy később a 
Kenyér és bor és a Meztelenül című köte
tek vagy éppen A bús férfi panaszai című 
ciklus nosztalgikus és játékos költészete 
némiképp „elfeledte” vagy homályba szorí
totta az utolsó kötet: a Számadás megren
dítő lírai vallomásait.

Pedig -  és most itt, Szabadkán, a költő 
születésének százhuszadik évfordulóján 
erről szeretnék, erről kell beszélni -  Kosz
tolányi a „nagy” költők közé tartozott, és 
éppen utolsó kötetének, a Számadásnak 
a verseivel emelkedett arra a magaslatra, 
amelyen mellette Ady Endre és Babits Mi
hály, A halottak élén és Az utolsó hajók, 
illetve a Versenyt az esztendőkkel és a Jó
nás könyve költője áll. Kosztolányi utolsó 
versei a „nagy költészetnek”: az emberi lé
tezés gyötrelmeivel és végességével szá
mot vető „nagy költészetnek” ugyanazt a

megrendítő szólamát ütik meg, mint a ké
sei Ady és a kései Babits „nagy versei”.

A kortársak és az utókor értelmezői 
közül viszonylag kevesen gondolták ezt 
így, hiszen az irodalomtörténet-írás, 
mint az imént mondanom kellett, a pró
zaírót általában a költő fölé emelte. En
nek a megítélésnek a (számomra) legin
kább meggyőző magyarázatát Cs. Szabó 
László adta meg az általa egybegyűjtött 
és szerkesztett, 1953-ban Rómában köz
readott Magyar versek Ady tói napjainkig 
című nagyszabású antológia bevezetésé
ben. Itt olvashatjuk a következőket. „Ke
vés költőt ítéltek meg hamisabban Koszto
lányinál. Nem a nagyságára gondolunk. 
Kosztolányi népszerű költő s joggal az, 
mert egy odavetett sorával is az első ifjú
ság lelkesedését, hevét és fájdalmait tud
ja felidézni. Behízelgő, könnyen érthető, 
mégis tiszta, igényes művész, nem tarto
zik azonban a legnagyobbak közé. A fél
reértés nem nagysága, hanem költői célja 
körül támadt. Kosztolányi költészetének

Pongrácz Antónia: Páva

az a híre, hogy öncélú rímes játék. En
nek az otromba tévedésnek jórészt maga 
az oka, mert több versében, elsősorban a 
programversnek írt Esti Kornél énekében 
kacérkodva elhitette az olvasóval, hogy a 
csillámló felszín, az első benyomás, a pil
lanatkép érdekli csupán, elhitette, hogy 
a vers: lepkefogó játék a rímekkel teli me
zőn s a tragikus emberiét se több halálos 
végű játéknál.”

Kosztolányi, mondjuk, Adyhoz és Ba- 
bitshoz képest, valóban könnyű kézzel 
szórta szét a világba a maga költői kincse

it, és bizonyára ő maga is megküzdött az
zal a kérdéssel, hogy a „nagy költészet” 
valójában mit jelent. Rónay László idézi 
(.Kosztolányi utolsó évei című tanulmányá
ban) az írónak azt a jegyzetét, amely az 
„irodalmi nagyság” természetét próbálja 
értelmezni, nyilvánvalóan egészen más
ként, mint ahogy ezt értelmezni szokás. 
„Gyakran olvasom -  mondja itt Kosztolá
nyi - , hogy ez vagy az a regény »nagy« 
kérdéseket tárgyal. Megírja például a 
háborút, vagy a házasság válságát, vagy 
egy faj, egy nép előretörését és hanyatlá
sát. Azt hiszem, hogy ezek a »nagy« kér
dések jellegzetesen kis kérdések. Ez a 
grand art voltaképpen petit art, mert az 
életet elszűkíti, körülkalodázza. (...) Ura
im, tessék megérzékeltetni egy pohár vi
zet -  jelzők és mesterkedések nélkül -  
szerényen, de oly igézőén és kelletően, 
hogy az olvasó megszomjazzék, és inni 
kívánjon. Aki ezt eléri, az »nagy« író, az 
»nagy« kérdésekről ír. Csak ilyen varázs
lónak érdemes lenni.”

Mindez természetesen nemcsak a re
gényírásra, hanem a költészetre is érvé
nyes, és persze Kosztolányi hiteles és 
igaz költő volt azokban a verseiben is, 
amelyek szó nélkül hagyták az emberi 
élet úgynevezett „nagy” kérdéseit, a vég
ső kérdéseket. Igazán mégis akkor emel
kedett a „nagy” költők közé, amikor ezek
re a végső kérdésekre keresett választ, 
és a létbölcselet, sőt a transzcendencia 
faggatásának magasságába emelte a köl
tészetet. Utolsó verseire gondolok, min
denekelőtt a Hajnali részegségre és a 
Számadásra, és mellettük olyan költemé
nyeire, mint az Európa, a Költő' a husza
dik században, az Esti Kornél éneke, a 
Marcus Aurelius, A vad kovács, a Febru
ári óda, a Száz sor a testi szenvedésrój, a 
Szellemidézés a New York kávéházban, a 
Könyörgés az ittmar adókhoz, a Már meg
tanultam, a Halotti beszéd és az Ének a 
semmiről.

Közülük a Hajnali részegség bizonyá
ra nem véletlenül kapta a Korunk által 
megrendezett „közvélemény-kutatás” al
kalmával a legtöbb szavazatot. Ebben 
a nagy ívű költeményben Kosztolányi, 
már a testi gyötrelmek első elszenvedése 
után, számot vetve az élet végességével 
jut el az emberi lét értelmezésének egy 
olyan körébe, amelyről a valóságfeletti, 
transzcendentális magaslatokra nyílik ki
látás. Valójában a mindig is szkeptikus, 
mindig is hitetlen költő küzd meg azért 
a reményért, amelyet a Gondviselő eszmé
je kínál föl neki. De hadd idézzem a költe
mény záró sorait:

Nézd csak, tudom, hogy nincsen
mibe hinnem

s azt is tudom, hogy el kell mennem
innen,

de pattanó szívem feszítve húrnak 
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, 
annak, kiről nem tudja senki, hol van, 
annak, kit nem lelek se most, se holtan. 
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, 
úgy érzem én, barátom, hogy a porban, 
hol lelkek és göröngyök közt botoltam, 
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak 
vendége voltam.
Szauder József, aki még 1947-ben ki

váló tanulmányban (A Hajnali részegség
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motívumának története) jelölte ki azt az 
utat, amelyet Kosztolányi költői eszmél- 
kedése és fejlődése e nagyszerű, mond
hatjuk, a pályát lezáró költeményig 
megtett, a következó'kben próbálta meg
fejteni ezeknek a záró soroknak az üze
netét: „Mit jelentsen ez a vendégség? 
Nem tudjuk. Éppúgy jelentheti az élet 
kimeríthetetlen bőségét, halhatatlan 
gazdagságát (a Szeptemberi áhítatban), 
mint a földön túli, örök élet szépségé
nek, múlhatatlanságának sejtelmét (így 
a Hajnali részegségben). A megváltás esz
méje, a testen túli lét nem idegen Koszto
lányitól, de nem vezeti át se tételes meta
fizikába, se megtérésbe. Égi élményének 
remegő áhítata határsávra esik: arra, 
ahonnan a megváltásért esengő lélek le
bukik, mert későn érte el szemével az 
égi vendégséget, de fölemelkedik a költő, 
mert látomása tökéletesen szép volt.”

Úgy vélem, hogy a „nagy” költészet ta 
lán legfőbb titka éppen ebben: a „határ
sávban” való létezésben és megszólalás
ban lehet. A „határsávban” bizonyosság 
és bizonytalanság, hit és kétely, transz
cendencia és evilági létezés, a megváltás 
bizonyossága és az elmúlás szorongató fé
lelme között. Igazából talán ebben a „ha
társávban” születtek a huszadik század 
legnagyobb magyar versei, hogy ismét 
a Korunk körkérdésére adott válaszok
ra utaljak, Pilinszky János Apokrifja a 
történelem véres botránya és a megvál
tás kegyelme, József Attila Eszmélete az 
emberi szenvedéstörténet és a minden- 
ség közönyös rendje, Illyés Gyula Egy 
mondata a zsarnokság emberellenes ha
talma és az emberi individuum ellenál
lása, József Attila Ódája a szerelmi ér
zés köznapi tapasztalata és metafizikai 
elragadtatása között, és így tovább. A 
„nagy” költészet és a tapasztalatokon, 
érzéseken, eszméken belül lehetséges 
„határsáv” fogalmi körei, úgy tetszik, 
összefüggenek egymással, talán ez ma
gyarázhatja Kosztolányi kései lírájának 
felemelkedését is a magyar költészet iga
zi magaslataira.

Ezt a magaslatot látta meg Babits Mi
hály 1936-ban írott Kosztolányi című 
szép esszéjében, ebben vett búcsút ifjú
ságának hű barátjától és mindenkor be
csült költőtársától: „Egész életműve -  
olvasom Babits tanulmányát -  mintha 
csak előkészület lett volna arra a né
hány utolsó versre, amelyben ez a gon
dolat megérik és kiteljesedik: a halál 
gondolata. Imádta az életet minden kis 
jelenségében, minden legapróbb borzon
gásában; ezeken kívül csak a Semmit 
hitte. Ez volt a sötét háttere könnyűségé
nek, művészete boldog céltalanságának: 
mert semmi sincs ingyen. Imádta az éle
tet és félt a haláltól már kora ifjúságától 
kezdve. Képzeletét delejes erő vonta a sö
tét partok felé. Művei tele vannak orvo
sok és betegek rajzaival. Most egyszer
re maga is ott állt a határon. Mily soká 
kellett ott állnia, s belenéznie a sötétbe. 
Rettenetes küzdelmet vívott a Rémmel! 
Lélegzetfojtva figyeltük, önzőén, mert 
magunkra gondoltunk. Utolsó versei, me
lyek a magyar költészet legszebbjeihez 
sorakoznak, mindenkinek a saját halálá
ról énekelnek.”

SZŐCS GÉZA
H allja, József,
ne csiná lja  i t t  a  fesztivált, c sak  ro n t vele a  helyzetén . É rtjü k , 

persze: h a lá la  u tá n  sem  a la k u l ta k  szerencsésen  az an y ag i ügyei. 
De m icsoda k ü lte lk i s tíl o lyanokat m ondani, hogy a  m a g y a r á llam  
-  m it nem  h a llu n k  — k ifo sz to tta  az örököseit.

A ki csóró volt, csóró m arad . M aga egy lúzer, József, h a  ism eri 
ezt a  k ifejezést. É s kü lönben  is: m i az a  n éh án y  m illiá rd  fo rin t 
egy á lla m h á z ta r tá sn a k ?  N a ugye hogy sem m i. A kkor meg?! Ki 
fogja e lh in n i, hogy az Á llam  a z é rt a  p á r  rongyos m illiá rd é rt 
a r r a  v e tem ed e tt volna, hogy k ifossza az örököseit? K i te h e t róla, 
hogy az örökösei -  a  jog tu lajdonosok -  ekk o ra  balfácánok  voltak? 
V is sz a u ta s íth a ta tla n  a ján la to t te tte k , lem ondván a  jogdíjakró l, s 
m i ezt elfogadtuk.

H á t en n y it a  jogdíjakról.
Apropó, díjak.
Több önb izalm at, József. Az ig azán  n ag y  kö ltők  nem  azon 

tip ró d n ak , hogy m á r  m eg in t m ilyen d íja t nem  k a p ta k  meg. H an em  
tu d o m ásu l veszik , hogy sa já t m a g u k  ese tén  kell d e fin iá ln iu k  
ö n m ag u k a t, nem  ped ig  ilyen-olyan úgyn ev eze tt d íjak  tü k réb en . 
M ikor ta n u lja  m á r  meg, hogy v a n n a k , a k ik n e k  m in d en  díj k ijár, a 
sű rű jébő l, m áso k n ak  m eg csak  a  hígabbjából. A Józsefeknek  m eg 
coki. Ez így v a n  n á lu n k . V agy tu d -e  díjról, a m it Ady k a p o tt volna?! 
Vagy Petőfi? N a ugye. A kkor meg?! fogja be a  száját, József. M it 
k ís é r t  itten ?  H ogyhogy m ég nem  v itte  el m a g á t a  K h á ro n  per 
K háron?!

T udja, m ilyen  díj való az ilyen izg ág ák n ak , é lh ete tlen ek n ek , 
nem -a-m i-kutyánk-kölykéknek? N ohát, a  T ehervonat Díj közepes 
szárszói fak e resz tte l, az já r.

De hogy lá ssa , kivel v a n  dolga, József, hogy lá ssa  ezte t, 
tá jékozta tom  róla, hogy ezennel m egkap ja  tő lünk ... n a  m it 
gondol, m it? N em  a  k isp á ly ás  ju ta lm a t, nem  a  Homokozó 
K isd íjá t, nem  a F u to tta k  M ég e lism erést, nem  a H orger A n ta l 
é rdem érm et: mondom! H an em  -  m eg lesz elégedve, József, fü lig  
fog sza lad n i a  szája -  k itü n te tjü k  azzal az izével, a m ire  m ind ig  
vágyo tt, a  BAMUGA... BAUMAG... szóval a  BA UM GARTNER 
NAGYDÍJJAL!

H ajrá , József! U tolsókból lesznek  az elsők!
ím e, a  díj:
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LÁSZLÓFFY CSABA

Lied
A hajlott há tú  férfi orrában érezte 

az eső illatát, s úgy tű n t neki, m int
ha valamivel jobban lá tna a fénylő 
eget hasogató májusi zuhogásban. A 
könnyű kopogásszerű hangok viszont 
tisz tán  kivehetőek voltak. H átrafor
dult. Megint az a vézna term etű, pa t
tanásos képű fruska nézett fel rá; jám 
bor, m élybarna tekintetében ezúttal 
m intha különös szemrehányás villant 
volna meg. (Vagy csak a villám lás utó
hatásakén t tű n t úgy neki?)

A m últkor egyszer m ár m egállította 
őt a kapu előtt, és m int ahogy az ilyen 
hebehurgya fruskákra  jellemző, össze
vissza kezdett fecsegni... Alig tudta 
lerázni magáról, s mogorván bemene
kült az ódon lépcsőházba.

Hogy tö rténhete tt meg mégis, hogy 
most együtt ülnek ebben a rideg, a 
gangon tú li tűzfaltól mindig 
homályos konyhafülkében, s 
ő tehetetlenül hagyja, hogy az 
idegen sovány ujjacskák regge
lit készítve kedvükre buzgól- 
kodjanak? Olgica (most m ár 
tudja, hogy így hívják) ugyan
is bevásárolt neki; percekkel 
ezelőtt sietve kezdett kipakol
ni a viaszosvászonnal leta
k a rt asztalra . S ő szó nélkül 
hagyta. Nem nézett oda, be
hunyta a szemét -  a lá tása  kü
lönben régóta meggyengült —, 
csak a sű rű  koppanások ju to t
ta k  el tudatáig.

„Tejtermék, túró, kenyér, 
tarhonya, karfiol, retek, ka
ralábé” -  sorolta folyékonyan 
Olgica, csak úgy buzogott be
lőle a fölös energia. Amint 
jobban szemügyre vette: k re 
ol bőrű, sovány, jelentéktelen 
külsejű, pipaszárlábú leány
ka. H a nem viselne szemüve
get, valahogy mégis az ő kis 
Saroltájára emlékeztetne -  
vagy inkább csak az árnyékára, am i
lyenné a betegség az utolsó hónapok
ban változtatta  egyetlen leányát...

Olgica, m intha isteni sugallatra 
tenné, most a rra  a fehér bőrű, piros
pozsgás arcocskájú, kissé kövérkés, 
de m indenképpen szemrevaló szőke
ségről áradozott, aki elevenen él ma 
is az ő elárvult apai szívében (úgy lá t
szik, nem csupán az övében).

„A barátnőm  volt -  jelentette ki m a
gabiztos hangon. -  Életvidám terem 
tés; ennivaló!” -  te tte  hozzá, kissé 
«nagyosan« affektálva. (Az ő Saroltája 
sohasem affektált.)

Először le a k a rta  rázni a tolakodó 
perszónát (ha csak tehette, mindig 
elkerülte a bőbeszédű fehér népeket). 
Feltám adt benne a gyanú, hogy mi
lyen érdekből mozgatja a kis bagóle- 
sőjét. H átha csak szerepet játszik, s 
nem is ism erte közelről az ő Egyetle-
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nét? Az is lehet, hogy a választékos 
ízlésű (ebben is a megboldogult édes
anyjára hasonlító) Sarolta ki nem áll
h a tta  ezt a pletykacsőrű bagolyfiókát 
-  m ert bizony annak  néz ki!...

„Az én lányom négy hónappal ez
előtt m eghalt” -  közölte vele elutasító
an; még a kezét is megemelte, pedig 
u tá lta  a gesztikulálást.

Tudom -  mondta Olgi. -  Igazi an 
gyal volt... Mielőtt kiderült volna, 
hogy vérrákja van (először járványra 
gyanakodtak, ezt is tőle tudom), na
gyokat nevetett; a szeme is nevetett 
mindig. M int az apukájának... Ön
nek” -  te tte  hozzá szemérmes képet 
vágya a megszólítás m iatt.

„Én ritk án  szoktam nevetni” -  
mondta nagy későre az aszott arcú 
férfi; m intha kissé megenyhült volna 
a hangja.

„Ó, én a Sarolta régi apukájára gon
doltam -  jegyezte meg Olgi; közben 
ügyesen feltépte a kefir fedelét, s egy

kistányérra téve felszolgálta. Egy sze
let kenyeret is vágott hozzá. -  Megmo
som a retket -  mondta sietve. -  Régen 
mindig fekete kalappal te tszett já r 
ni, és há t a szakálla rendesen le volt 
vágva... s persze nem volt még ilyen 
fehér.”

„Erre te ... -  gyorsan kijavította m a
gát -  m agácska honnan emlékszik?... 
Talán a lányom mesélte?”

„Részben. -  Olgi most valahogy na- 
gyosabb stílust öltött m agára. -  Ne
héz ak tatáskával te tszett járn i, s a 
szolgálati kocsi reggelente ott v á rt a 
kapu elő tt... A ztán nehezebb idők jö t
tek, m ár úgy értem , az egész család
ra, és hát... szóval m indenkire!” 

„Nafene. Ennyi m indent megőrzött 
az emlékezete?”

Olgi most m ár megkönnyebbülve, 
szinte boldogan sorolta az ő barátnő
je apukájának viszontagságait: a le
tartóz ta tásá t, a D una-csatornánál

töltött szörnyű éveket. A nélkülözé
sek m iatt -  mondta együttérzéssel -  
meggyengült a lá tása is. Em iatt az
tán  (ezt m ár a saját szemével látta) 
Sarolta esténként kézen fogva vezet
te «testben-lélekben megviselt apját« 
hazáig ...

„Azelőtt milyen voltam? Lám, ezt 
is meg tudja mondani?” -  a m egtört 
hang váratlanul kötekedővé vált.

„Nagydarab, s vörös képű” -  h adar
ta, m int valam i bemagolt leckét, Olgi, 
s egészen belepirult.

Sarolta apja elismerően csettin tett 
a nyelvével; majd eltolta m aga elől a 
tányért, s m agába roskadva kérdezte:

„Mért nem folyatja?... Sarolta m in
den bizonnyal más, hajmeresztő tö rté 
neteket is mesélt rólam... Na, mi lesz 
már?!”

Olgi m int aki megszeppent, lehaj
to tt fejjel állt. Selymes, gesztenyebar
na haja a szemébe hullt.

A férfi m egpróbált felállni -  előbb, 
hogy a szűk konyhában he
lyet csináljon m agának, óvato
san  megemelte a te r íte tt  asz
ta lt majd falfehér arccal 
beszélni kezdett.

„Kíváncsi voltam, hogy mi 
következik. Sarolta bizonyá
ra  arró l is beszámolt, hogyan 
zajlott le az esti sé tánk ... A 
sark i kocsma előtt la ssíto t
tunk , ő lehajto tt fejjel (m int 
ahogyan te most!) m egállt, 
én beléptem  az italm érőbe, s 
anélkül, hogy bárk inek  is kö
szöntem volna, a pulthoz m en
tem , ahol m ár kim érve v á rt a 
két deci vodkám, am it rend
szerin t egyhajtásra  k iittam , 
majd kedvetlenül -  nem ré 
szegen -  kitám olyogtam  az 
u tcára . Saro lta  készségesen 
nyújto tta  felém a k a rjá t, s 
én, m iként a spicces férfiak  
szoktak, félszeg vigyorral kö
vettem  az én biztos já rá sú , 
d rága  csem etém et, aki egy
két lépéssel előttem  h a lad t a 

naplem entében...”
Végül is békességben váltak  el egy

mástól. Olgi bolyhos kabátkájába búj
va, könnyes szemmel búcsúzott. Még 
egy puszit is kapott a jobb pofikájá- 
ra  (aznap este óvatosan mosdott, ne
hogy letörölje). A Sarolta apja sokáig 
álldogált a kapuban. A kiálló lapocká- 
jú , pálcika lábú jelenség m ár rég el
tű n t a szeme elől, de ő még m indig 
lebegni lá tta  a k an árisá rg a  sála t a lá
nyával egyidős fruska  nyaka körül.

M ásnap délelőtt ő m aga vásárolt 
be a piacon. A hasad t fenekű cekkeré- 
ből kifordult egy nagy fejes saláta , s 
gu ru ln i kezdett a já rdán . Mikor utol
érte  és felvette, előbb m in tha megsi
m ogatta volna a külső levelét, aztán  
a hóna a lá  kapta-szorította, úgy v it
te hazáig.

2005. május 15.

Viorel Marginean: Reménység



HELIKON

Kolozsvári Papp László felett
1940-2005

Madarak voltunk! -  állította egy
szer egy egész kötetnyi mondat
ban, mondanivalóban. Fantázia
dús és szorgalmas író volt, m unkás 
ember, az írás tekintetében igazán 
fegyelmezett. Különben elégedet
lenkedő, csak a haragban követke
zetes, a dühöngésben harmonikus, 
m int akit a kritikai érzék ugyan
csak látnoki áldásával vert meg a 
múzsa. Nagyszámú regénye csupa 
felrázó látomás, balesetek mesteri 
mozija egy problémás korról, mely
ből rengeteg sérelmet szívott m a
gába. Kezdetben vala a gályapad- 
hoz láncolt világirodalom-fordító, 
amikor más nem lehetett még az 
értékét fel nem ismerő közegben. 
De m ár negyven éve KPL, akiből 
sugárzott a tehetség.

Itt fekszik az író, e lháríthatat
lan következményével az élet fe
szültségeinek, gőgös viszonyának 
a lét legburjánzóbb nyersanyagá
val, a nyelvvel. A tűzszerész fek
szik itt, akinek csakis azáltal si
kerülhetett, hogy nem sikerül. A 
tucatnyi könyv ússza meg mindig 
sértetlenül, soha nem az, akivel 
együtt futkosunk, találkozunk, 
szövetkezünk, széthúzunk, elkö
szönünk és végül csodálkozva, né
ha irigykedve halljuk, hogy szá
m ára m ár befejeződött. Ha nem, ő 
hallhatná ugyanezt rólunk.

Papp Laci nem úszta meg. Még 
csak haladékot sem kapott már.

„Egyél kenyeret, Enkidu! Igyál 
bort...” -  biztatnám . De barátom 
többé nem kér tiszta inget, de a 
szférák zenéjét, a tavaszi szél illa
tá t s még annyi ilyen fontos sem
miséget nélkülöz már, ő, aki eddig 
(m utatta vagy nem m utatta) ezek 
hímporából ta lá lta  ki, hogy M ada
rak voltunk, hogy Arcok az ablak
ban. Meg azt a különben olyan 
egyszerű és kézenfekvő varázsla
tot, mutatványt, megrázóan egy
szerű teljesítményt, hogy Nézem a 
fákat. Én magam nem hittem  vol
na, am it ő m ár lá t belülről, m int a 
színre vitt élet já tékát vagy drám á
já t vagy döbbenetét: mégsem h it
tem, hogy bekövetkezik. Az övéből 
tanulom meg, bambán elmerengve 
és ordítva felébresztve, hogy meg 
is volt m ár a kivégzés. Itt fekszünk 
Aradunkon és Waterloonk végén, 
és a többi m iért áll körül, megba
bonázva. Az óvatlanok, hiszen a 
halál itt oson valahol és vissza fog 
térni. Ne a sátorfánkat szedjük 
mégse, ne is a tavaszi virágokat, 
szétfújt leveleket, a tőle is elárvult 
nagyszótár nyersanyagát, csak az

emlékezet cókmókját. Ez lesz a ne
hezebb, mikor őt is ott kell hagyni, 
a helyszínen, ahol 1940 és 2005 kö
zött tett-vett, m ert Isten vele lá t
ható és lá thatatlan  cselekményt, 
jeleneteket rendezett be számunk
ra. Nem velünk van a baj. Mi csak 
meghalunk. Nem velünk lesz a 
baj, hanem  a meghagyott világgal. 
Ki írja majd tovább a krónikát és 
a kritikát? Akárki. Az ég kirendeli 
mindig azt, aki utánagondolja azt 
a sok utánagondolnivalót, ha m ár 
annyit olvasnak, Bibliát, újságot, 
közérdekű közleményt, szappan
opera-librettót, szinkronfeliratot, 
nekrológot. Árvizek elvitte házról, 
békekötés elvitte hazáról, róka fog
ta  csuka és csuka fogta róka nem
zedékekről, esőleső társaságokról. 
Rák vitte el a velszi bárdok felét, 
m ásik fele se végelgyengülésben 
fog elpusztulni. Valaki csak elő
kapja süket fülét és odatartja a sü
ket ceruza útjába és fel fogja fogni 
a süket dumát. Rómáról, Ilionról, 
exodusokról és inváziókról Etelköz
ben és evés közben, amikor meg
jön a további étvágy valahol vala
kikben. Ország, város. A név és a 
kor szinte nem számít már. Olyan 
nagyon tudjuk, olyan fájdalmasan 
érezzük, hogy most pontosan róla 
van szó. KPL egyike azoknak, aki
kért hajlandó vagyok ölre menni 
az utókorral. O, aki hatvanöt éve 
született Kolozsváron, s itt alszik 
egy pesti kórházi ágyon, keze 
ügyében kikristályosodott viszo
nyával a m agyar prózához, a m a
gyar nyelvhez, a m agyar léthez, 
lá th a ta tlan n á  vált szerszám ai
val egy olyan művészetnek, mely 
az utóbbi években m egterem tet
te a m agyar politikai publiciszti
ka egyik legérvényesebb és legma
radandóbb sorozatát, a m űfajban 
nagyon nagy elődökhöz, éles el
mékhez méltót, és utolsó éveiben 
a Bolyai-látomásban, egy közel 
százlapnyi kisregényben, m int va
lam i ördögöt festette meg a falra, 
milyen gazdag és érzelemteli volt 
a közelm últunk fájdalm as bolond
sága, de milyen varázslatosan fes
tői is.

M egint egy P etur hallgato tt 
el. A nyelv pedig csendesen fog
ja  forgatni a tőle is özvegyen h a 
gyott ábécét, megpróbálja „a szív 
sebeit bekötözni véle”, az tán  egy
szer csak odaszól egyik szó a 
m ásiknak: tudod-e, m adarak  
voltunk!...

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Kolozsvári Pappal 
az aluljáróban 
Búcsú és siratás
Lacikám! Másfél évtizede, az új szabadság -  

szabadság? -  hajnalán összefutottunk a Blaha 
Lujza téri aluljáróban. Keserű voltál, fölhábo
rodott, az úgymond rendszerváltás fonáksága
in keserűen élcelődő. „Ez az a kor, am ikor nem 
lehet regényt írni.” S te fullánkjaidat belénk 
és a korba mélyre eresztve mégis nekifogtál 
egy _  igaz, csa.k -  „tulajdonképpeni regény” 
m egírásának. Úgy érezted, m ert végtelen ke
serűséged ellenére is m indig bíztál a jövőben, 
hogy ki kell danolni örömünket, fájdalm un
kat, m egcsalatottságunkat, keservünket.

A politika, ez a művészetet megölő métely, 
csak annyira izgatott, hogy nyelved és elméd 
köszörülhessed rajta. Mindig tudtad, a dol
gok lényege mélyebben van: egy Malom-árok 
m elletti pillanatban, arcban, egy öregasszony 
mosolyában, a lányok -  drága, bűntelenül 
is bűnös-bűvös vadászom! - ,  a csitrik, a k is
asszonyok, az önmagukba záru ltán  is kitárul- 
kozók hajfodrában és kacsintásában.

És a történelem által oly sokszor megvessző- 
zött kisebbségi létben, a Bethlen Gábor-i és 
móriczi Erdély m akulátlanságában. Neked Ko
lozsvár nem ékszer volt, hanem  lüktető vér, és 
az ájultságból -  kelj föl, és járj! -  kimozdító és 
föltámasztó erő.

Színházi szemed, m ert a teátrum  szerelme
se is voltál, nem csupán a zsinórpadlás — a 
fönt -  szivárványát itta  m agába, hanem  a for
gószínpad forrongó-fortyogó körforgásában a 
lent tengerzajlását, iszapját is. Bohócarcodat, 
hogy jobban fájjon, késsel vakartad  magadról 
a lisztet, á t meg á t ragyogta valam inő szociog- 
ráfusi hűség. Hűség az egyénhez, a szülőföld
höz, az időnként átrajzolt, „el-elbolyongó” hazá
hoz. Hűség az igazsághoz.

Sosem az irodalom érdekelt, hanem  az élet. 
Ez vált műveidben gyönyörűséggé, szépészetié, 
amelyet, sajnos, csak nagyon kevesen m éltat
tak  értéke szerint. Hogy mivel tartozunk, im 
m ár végérvényesen, neked, azt ki-ki m agányá
ban majd végiggondolja. Te pedig a bozsgó élet, 
az aluljárók helyett a gyökerek a latti földmély 
labirintusaiban bolyongsz, m intha m eghaltál 
volna, holott csak igazságba szenderültél. Élte
tő  halálodban legyen néked könnyű a föld.

SZAKOLCZAY LAJOS
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

Eléggé Nyílt levél Pomogáts Bélához
Mélyen tisztelt és számomra Igen 

Kedves Professzor Úr! A Helikon idei 
9. számában megjelent Önnek egy 
laudációja egy doktori disszertációról, 
amely éppen egy évvel korábban hang
zott el. Meglepetéssel olvashattuk, 
mert Dsida Jenóról értekezve, Ön szá
mos olyan állítással azonosítja benne 
magát, melyek már tavaly sem fedték 
elég pontosan a valóságot, az idén meg 
pláne nem.

Ahogy szokás: szeretném az alábbiak
ban elkerülni annak a látszatát, hogy 
személyeskedni akarok, és hogy szemé
lyes sértődöttség miatt, és barátaim  di
csőségének a hirdetése céljából szólalok 
meg e kérdésben. Ez nehezen fog men
ni, mert valóban, részben, erről is szó 
van. Ennél azonban mégis jobban érde
kel, hogy Ön, aki nemcsak a magyar 
irodalom dolgainak egészében irigylés
re méltóan jól tájékozott, hanem az er
délyi részletek dolgában is, sőt abban ki
váltképpen, honnan tudja, hogy mikor, 
mit, kit és miért nem kell emlegetni? Én 
ehhez ugyanis sohasem értettem, és en
nek okán egész pályafutásom és „mun
kásságom” problematikusnak tűnhet.

Dsida Jenőről szólva, Ön azt állít
ja, hogy több évtizedes kirekesztő iro
dalompolitika után, az utóbbi húsz év
ben az erdélyi magyar irodalom „egyik 
leginkább népszerű költője lett”... mert 
igen meggyőző tanulmányok küzdöttek 
meg azért, hogy „a költő méltó helyet 
foglaljon el” stb. stb. Méghozzá „koráb
ban Földes László, Marosi Ildikó, Len
gyel Balázs, később” stb. stb.

Azt nem kifogásolom, hogy nem em
líti, ki lett a másik leginkább népszerű 
költő; most még azt sem, hogy: „lett”, 
mivel mindig is az volt. Ami azonban 
a megküzdést illeti: közismert, hogy 
m ár 1956-ban Méliusz József és Szilá
gyi András nagyon ellenséges hangú, 
szélsőbalosan elfogult pamfletjei után 
(„vigyázat, hamis angyal”, és „a grófok 
embere volt”, és hasonlók) előbb Panek 
Zoltán, majd én magam „küzdöttünk 
meg” a költészete megbecsüléséért, 
hangsúlyozom, hogy publicisztikájával 
nem foglalkoztunk, azt már akkor sem 
ismertük, annál inkább ellenfelei, akik 
a káderlapját töltötték ki.

Kedves Professzor Úr, azt könnyű 
megérteni, hogy Panek Zoltán és én 
nem kerültünk a figyelemreméltóak kö
zé, hiszen nem voltunk filozopterek, 
és az irodalomtörténész katedrák kö
zelében legfeljebb akkor tűntünk fel, 
ha filológákat cserkésztünk be; és kü
lönben is „tevékenységünk” céhen kívü
li fogantatású volt (Gy. Szabó kedvenc 
kifejezésével élve), s csak a pálya szélé
ről kiabáltunk be, sőt a jobb széléről... 
Ott van, ott volt azonban Sőni Pál. Nem
csak hogy főszerkesztő is volt, hanem 
sok éven át egyetemi tanár, méghozzá 
irodalomtörténeti katedrán, és egész 
életében szigorúan baloldali. Nos, „an
nak idején” ő írta a legmerészebb tanul

mányt Dsidáról (1967-ben, az Igaz Szó
ban), amelyikben párhuzamot von József 
Attila és Dsida között, pedig -  József At
tila akkor még csak hatvankét éve szüle
tett! És Sőni szebben és jobban nyúlt e 
kérdéshez, mint sok mai centenárista iz- 
zadmányos szorgalmi dolgozataiban, me
lyekkel telvék a lapok.

Pedig ha Ön esetleg nem szívesen ven
né kézbe az Igaz Szót, értesülhetett vol
na róla egy későbbi, 1967-es Utunk-cik- 
kemből; kérem, nézze el nekem, hogy 
nem állom meg és vastagon idézgetni 
kezdek belőle: „életérzése legmélyén: 
panteisztikus: a katolikus vallásosság 
felszíne alatt mélyebb, ősibb, ozirisz- 
dionüszoszi életérzés lappang. Fontos 
összetevői az elrendeltség, az elhivatott
ság tudata, a mások helyett való áldo
zatvállalás, »mindenki szíve voltam« (s 
utána bőven idéztem a Hulló hajszálak 
elégiájából s több más versből úgy, hogy 
a józsefattilai „képanyag”, „retorika”, 
életérzés kitetszedjék belőle, majd rá tér
tem Sőni Pálra: melyek az érintkezési 
pontok a két költő között? Sőni szerint:) 
A romániai magyar költők közül Dsida 
az, aki legközelebb áll az európai költé
szetnek azon forrásvidékéhez, amelyet 
a maga medrét kereső József Attila is 
bekalandoz. Első kötete, & Leselkedő ma
gány, hangjának sokféleségében, a Nyu
gat-nemzedék és a húszas évek európai 
lírája legjobb vívmányainak felhaszná
lásában, expresszionista és olykor szür
realista elemeivel -  nemegyszer József 
Attila pályakezdésére emlékeztet... De 
igazán az érettség fokán csendül össze a 
hangjuk.” Stb. E megállapítások mentén 
továbbhaladva részleteztem a rokonság 
kiütköző jeleit, de nem ez a lényeges, ha
nem, hogy Ön ezt még nem tarto tta  fi
gyelemre méltónak a 99. évben?

Ugyanakkor a Dsida Jenőért küz
dő kritikusok között első helyen emlí
ti Földes Lászlót. Pedig Földes Lász
ló 1957-ben a „Dsida-jelenség” és a 
Dsida-kultusz lényegét abban foglalja 
össze, hogy „Dsida az Ady-revízió szü
lötte”. Azaz a harcos, forradalmár köl
tőt vallásos magyarkodóvá átfesteni 
akaró Makkay-féle Ady-revízió produk
tuma. Dsida nem nagy költő, mondja, 
legfennebb jelentős. Főleg azért, mert 
hiányoznak nála a nagy eszmék. Igaz, 
Földes hangja m ár akkor is különbözik 
néhány baloldali eszmetársáétól, akik 
még ugyanabban az évben a „fasizmus 
felé hulló Dsida Jenőről” írnak, de egé
szében véve legfennebb annyi mondha
tó el kiállásáról, hogy elismeri, létezhet 
olyasfajta költészet is, mint a Dsidáé, de 
az „nem igazán a miénk”... Messze van 
ez még a kiküzdés szándékától!

Van azonban Földes akkori tanulm á
nyának egy teljesen eredeti és mélyre
ható megállapítása, hogy tudniillik köl
tészetének nincs semmi erdélyi jellege! 
Ön, aki annyit foglalkozott a transzszil- 
vanizmus valódi és álproblémáival, cso
dálatos módon nem kéri számon e meg

állapítást senkitől, illetve nem is vesz 
tudomást róla, legalábbis ehelyütt nem. 
Pedig a Dsida-értékelés és -  divatosan 
szólva: -  „recepciótörténet” lényeges kér
dése, hogy Dsidát sokan mindig igyekez
tek helyiérdekű jelenségként értékelni, 
lokális, vicinális érvényűnek tekinteni, 
s mintegy leértékelőleg mentegetni az 
erdélyiségével. (Ez a mentegetés erősen 
emlékeztet egy prágai esetemre. Egy ép
pen futtatott közéleti nagysággal talál
kozva, megkérdeztem súgva a kedves és 
decens cseh tolmácsnőt, hogy „N. elvtárs 
nem szlovák-e?” A tolmácsnő így felelt: 
Nem, csak sokáig dolgozott mezőgazda- 
sági vonalon, azért olyan!)

Vagyishogy nézzük el Dsidának ezt 
vagy azt, hiszen -  erdélyi... akinek főér
deme, hogy George Trakl és mások szí
neit szétpermetezte az erdélyi költészet 
arculatán, ugye...

És ezzel összefügg, ahogy Ön azono
sul disszertánsának véleményével a 
Psalmus Hungaricus című költemény
ről: „ez a költeménye bizonyos tekintet
ben szemben állott addigi munkásságá
nak szellemével, midőn megtagadta a 
folyamatosan képviselt értékeket, ame
lyeket a költő által vallott és képviselt 
transzszilvanista gondolat és keresztény 
humanizmus felmutatott”. Vagyishogy 
a költőnél „ars poetica”-váltás követke
zett be, szélsőjobb irányban.

Valójában szó sincs semmilyen váltás
ról: a Psalmus minden verseleme, min
den gondolata szervesen következik az 
előzményekből; Dsida életútjának végé
hez érve, számvetést készít: mit mulasz
tott? Megrendültén vallja be, „már fél
ezernyi dalt megírtam s e szót magyar, 
még le nem írtam...”

A költemény félelmetes, komor, re
kedt ének, nem zenél, csak felhörög, 
mint a szél, zúg, mint vihartól ráncigáit 
fák Babilon vizeinél, azonban minder
re már számtalanszor „rámutattak, fi
nom elemzésekkel”, vagy anélkül. Én 
csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy 
a magyar társadalm i líra a XVI-XVII. 
századokban mindegyre ószövetségi 
analógiákkal építkezik, ószövetségi he
vülettel ostoroz, jajong (rettenetesség; itt 
az isten mit mond), az egész szólamkin
csét a Salamonnak és Dávidnak tulajdo
nított bibliai könyvekből meríti, mint a 
későbbi klasszicizmus görög-rómaiak
ból. Egyrészt ezért folyamodik vissza 
a Psalmusokhoz Dsida. (Az atavizmus 
törvénye: ahogy közeledik a vég, annál 
inkább kiütközik a hasonlóság a kezde
tekkel.)

És volt itt egy valóban „erdélyi spe
cialitás”: az 1919-es impériumváltozás 
után vallásos énekek, zsoltárok és má
sok mintegy a nemzetiségi ellenállás, 
önvigasztalás, sőt önerősítés himnusza
iként szólongatták a sanyarú sorsra 
vettetett hívőt. Mindenekelőtt a Perelj, 
uram, perlőimmel, a Térj magadhoz, 
drága Sión, az Öröködbe, Uram, pogá
ny ok jöttek, majd a Ne csüggedj el, ki-
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csíny sereg és az Erős várunk. És a 
Százharminchetedik zsoltár. Ennek 
volt egy igen elterjedt kórusfeldolgozá
sa: „Babilonnak vizei mellett ültünk, 
és siralommal Siont emlegettük, hege
dűinket ama földön fűzfákra függesz
tettük, mert akik m inket leigáztak, 
hallani vágytak énekünk: Sión dalai
ból daloljatok nekünk!... Az Úr dalát 
dalolnunk hogy lehetne idegen földön, 
számkivetve, Oh, Jeruzsálem !”... Én 
is fújtam vagy három éven át a kórus
ban.

Ez adta az ihletet Dsidának: amikor 
az embert az idegen földön szolgaságra 
vetik, mikor rémít a falvak csendje s el
önt a semmi árja minket, akkor nem 
folytathatja úgy, mint azelőtt, szentsé- 
ges, ájtatos énekekkel... De nem akarok 
itt most erről vitát indítani, Professzor 
Úr; még olybá tűnhetnék, mint aki per- 
sziflázst ír a személyiségjogok modern 
védelmezői ellen, akik (ugyan Krisz
tusra való hivatkozás nélkül) jobban 
féltik a megtévedteket, jobban gondos
kodnak róluk, mint az igazakról.... Ami
kor az „ars poetica-váltások” korszaka
inkban oly gyakoriak voltak, amikor a 
szülőföldhöz való tapadás énekesei el
sőként futottak messzire, fogadkozásai
kat utánfutóval cipelve maguk mögött, 
akkor pont Dsida Jenő egyetlen versén 
problémázni? Vajon lehet-e „ars poeti
ca-váltásoknak” minősíteni Ady Éndre 
keserves kitöréseit is?

Dsida akkor írta  e versét, amikor

lágos; és mégis úgy teszünk, mint amit 
szégyenkezve kell kimagyarázni...

Kedves Professzor Úr, mindenki nagy
ra értékeli Önnek arra irányuló mun
kásságát, hogy az élő és a „közelholt” 
magyar irodalom egységének eszméjét, 
különböző területi és világnézeti tago
lások, felosztások, osztályozások annyi 
esetlegesség által kirajzolt határvonala
in átlépve, nyilvántartsa, szemléltesse 
és támogassa. Éppen ennek a törekvés
nek a szellemében látok szükségesnek 
néhány megjegyzést Dsida besorolásai
ra  vonatkozólag megejteni.

A tárgyalt disszertáció régen túlhala
dott pozitivista módszere és szemlélete 
még az összefoglaló ismertetés közegén 
is átsüt. Különösen ott, ahol a „helikoni 
kánon”, a „helikoni triász” értékrendjé
hez való viszonyulásról, majd főleg a íra
tás felgöngyölítéséről esnek szavak. így 
„az avantgárd hatások befogadásától” 
kezdve addig, hogy: „Ezt a helikoni és új
klasszicista poétikát egészítette ki vagy 
színezte Dsida lírája néhány világirodal
mi hatással, például az értekezésben fi
nom elemzéssel bemutatott Georg Trakl 
költői hatásával”...

„Hatásvadász, bogarász üres tarisz
nyában kotorász”, mármint a nagy köl
tők esetében. A nagy költő nem „hatá
sokat követ” (egész egyszerűen szólva 
nem „utánoz”), legfennebb úgy lehetne 
ezt emlegetni, hogy „alkatának egyik
másik összetevője rezonál a rokon lélek,

túl volt m ár a felismerésen, hogy „a te
tőn, bolondságok fölött, két kitárt kart 
mereszt egy hívogató, fekete, borzalmas 
kereszt... A kálvária minden stációját 
végigjárva, a legszörnyűbb élmény a 
magány a vég előtt.” (Lásd 1967-es cik
kem.) Vajon nem ennek az élménynek 
a jegyében fogható fel ez a „magyar szo- 
lidaritás-apoteózis?” És vajon nem kel
lene azt is, valahányszor e téma szóba 
jön, azt is felemlegetni, hogy Dsida az 
ószövetségi átkokat nem mások fejére, 
nem elleneire szórja, hanem saját ma
gára, ha -  népéről elfeledkezik. Nyel
vemen izzó vasszeget üssenek át, az én 
nyelvemen és nem a másokén, hunyjon 
ki két szemem világa, mikor nem rád 
tekint, népem, te szent, te kárhozott, te 
drága... szóval nem a mások szemének 
a kitolásáról van itt szó, ugyebár, ez vi

rokon szellem hangzataira”, esetleg fel 
is erősíti, tovább is adja, de csak azt fo
gadja be, ami őbenne már különben is 
megvan! Például a társadalmi-történel
mi, lelkiismereti háborgások Dsidánál 
nem avantgárd „hatások”: az élet rá  is 
úgy hatott, mint az avantgárdistákra, 
ha szenvedést, igazságtalanságot lá
tott... és visszajelzett a rokonlelkeknek, 
nem a hatásoknak. Ilyen visszajelzés 
műfordításainak egy része is. Georg 
Trakl verseinek sajátos „halványli
la”, éteri hangulat-párlataihoz némi
leg hasonló quasi-impromtu-h Dsida 
hangszerén is fel-felzengenek (kevésbé 
„dekadensül”), mint ahogy a József Atti
láén is, és ki tudja, még hány kortársu
kén, világszerte. Olyan fogalmak, mint 
korszellem (Zeitgeist), koriélek, életérzé
sek világkorszakai némely pozitivisták

számára teljesen megfoghatatlanok, s 
ezért rászánják magukat, olykor kollek
tiven is a hatás-falkavadászatokra.

Mint ahogy a természetes szájtartás, 
a köznapi beszédfordulatok, a nem vá
lasztékos, mégis kultúrált hangütés cso
dálatos prozódiával alásimul a versek 
lekottázhatatlan zenéjének, például a 
Tinti-kutyám és a Viola-sorozatokban, 
ám ha ugyanezt a dallamvilágot és hang
szerelési technikát ismerjük fel Balázs 
Ferenc verseiben, verssé szublimálódott 
tömör prózájában, avagy Bözödi György
nek sok háború előtt írt költeményében, 
az nem hatás, nem kiegészítés valamely 
eltanult irodalmi Lego-játékban, ha
nem: EGY HÚRON PENDÜLÉS!... Al
kati rokonság. (Az adott esetekben akár 
testalkati rokonság is.)

Dsida nem tárgyalható transzszilván 
berkekre korlátozva, ő az egyetemes 
magyar lírának nem „jelentős”, hanem 
nagy költője. Nem helikoni triász-pót
lék. Kedves Pomogáts Béla, minden
ki elismeri, hogy általában Ön is így 
látja ezt a kérdést, és azt is, hogy egy 
negyven évig készülő doktori disszertá
ciónak elfogadásra ajánlása főleg mél
tatás, és nem bírálat, és Ön a lehető leg- 
lojálisabban ism ertette a doktorandus 
állításait, nem kritizálva, hanem méltá
nyolva egy emberöltőn át tartó  jó szán
dékú, hangyaszorgalmú iparkodás ered
ményét. Ez azonban nem zárhatja el a 
kívülálló észrevételeinek útját.

Az erdélyi irodalom legjavával is úgy 
vagyunk, mint a székely nyelvjárással: 
nem külön gyökerű, önmagában álló 
nyelvjárás, hanem a más területeken is 
ismert magyar nyelvjárások sajátos cso
portosulása, az erdélyi magyar iroda
lom is csak az egész magyar irodalom 
áram latainak, történelmének fősodrá
sában vizsgálható és értelmezhető.

Annak idején, az 1956-ban Panek 
Zoltán kezdeményezte Dsida-vitában, 
mely 57-ben is folytatódott, Dsida több 
volt kortársával, Kiss Jenővel, Szemlér 
Ferenccel és másokkal beszélgettem ró
la, valamint olyanokkal, akik családi 
kapcsolatokból sokat tudtak róla, mint 
pl. Szabó Lajos, valamint tanárokkal, 
lelkészekkel, vallástanárokkal is, így 
szerzett értesüléseimmel a magam ré
szére persze sok mindent meg tudok ma
gyarázni, mivel azonban m ár nem el
lenőrizhetők forrásaim, én meg, ugye, 
mondhatok, amit akarok, mint Bombay- 
ben a jó memóriájú fakir, írásban hall
gatok róluk. Arra azonban szívesen em
lékszem, hogy az első Dsida-könyv, ami 
kezembe került, hatvanegynéhány éve, 
nem is erdélyi kiadású volt (Officina, 
ha jól emlékszem), és Rónay György írt 
hozzá nagyon szép előszót. Ami pedig 
a Psalmust illeti, annak sorait először 
Jancsó Miklós (akkor jogászhallgató, 
később nagy filmrendező, ma kender
magos) ajkairól hallottam zengeni.

Az egész Dsida-jelenség tömör össze
foglalását József Attilánál találni meg:

A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szelíden
s nézik, nézik a csillagok.
... Ez Dsida-vers is!
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SZALINGER BALAZS  
A S ík
-  részlet -

Az Ördög vára szabályos, nagy köralapra kimért domb; 2235 
Fönt tíz méter, alul meg négyszeresére menő az 
Átmérője. Az oldala mentén lombjaikat sok 
Száz évesnek tűnő fák terjesztik a dombra,
Annyira sűrűn, hogy kívülről észre se venni,
Hogy koronáiknak köze fátalan, és a magaslat 
Számlálatlan, jókora, emberfejnyi követ rejt.
Egy ívvel falazott, széles barlang a lejárat,
Es nyílása a domb lankáira néz ki. A kürtő 
Onnan a domb gyomrába vezet, majd, már közepénél, 
Súlyuk fordul, erő hat a vendégekre alulról,
S hullnak, gyorsan, a vár tetejébe. Az Isten,
Hóna alatt a csömörlött ember volt, araszolva 
Lépdelt csak tova szűk, csöpögős folyosókon.
Még ki se hűltek a tálak, a bornak meg levegőzni 
Sem volt csepp ideje, s máris megjöttek a síkról 
Várt vendégek, a súlyos tölgyszékekre leültek,
S  csak hallgattak a konyhai zörgések ricsajában.
És egyszerre az Ördög tűnt föl a konyha felől, majd 
Meglepetéssel vette, hogy ülnek a két terítéknél;
Hátrált, s hátul, hallatszott, arcát csinosítja,
Majd átöltözik. És a szemérmes, halk suhogásból
Végre kiszólt: „Ugye mondtam, gyorsan végez a hős. De hogy
Ennyire gyorsan!” A szóra a hős lesütötte szemét, és
Pír öntötte el arcát. „Hagyjuk a lényeget, ennyit
Vártam már, hát nem sietek. Minek is, vacsorázzunk!” -
Mondta az Ördög, s bort töltött poharakba -  „A hősre!
El kell ismernem, kicsi hősöm, földi futásod 
Nem volt ám érdemtelen. íme!” Az asztali síkon,
Széles sorban, földi teremtmények sorakoztak:
Erdei gombaragu s rizsgombóc ült a levében,
Roston sült harcsára parajmártás folyatott, és 
Mellé, egy tálján sajttal, krumplit körítettek,
És volt friss túróval töltött alma, de állt még 
Más is az asztalon: élesztő pástétom, a Győző 
Módra rakott toszkánai cukkini, végül a furcsa,
Krémszerű sajttal készült, mézédes sütemény zárt.
És, bizalommal, a hős belekóstolt abba a borba,
S káromkodva kiköpte: „Akár az ecet, savanyú! Mit 
Kínálsz, Ördög?!”„A legjobbik boromat savanyúnak

Szálinger Balázs: Keszthelyen született 1978-ban. 
Kievezni a vajból című verseskötete 1999-ben jelent meg 
az Erdélyi Híradó Kiadónál Kolozsvárott, 2002-ben 
Zalai Passió című vígeposza látott napvilágot ugyanott. 
Harmadik verseskötete Első pesti vérkabaré címmel jelent 
meg. Sziveri János- és Bródy Sándor-díjas. Jelenleg 
Budapesten él.

Érzi az ember, ezen ne lepődj meg.”....................
És hogy megvacsoráztak, már könnyed csevegésben 
Oldódott föl a kezdeti, vendég-hozta feszültség,
S mindent megmutatott várában az Ördög. Alagsor 
Mélyén jártak, hol hosszú vitrinsorok álltak,
S furcsa, szabályos rendben, mint leszerelt katonák. „Itt, 
íme, ez egy ébenszínű gólya ruhája: a síkra 
Ebben a szárnyas köntösben szálltam le először.
Fészke Nemesnép erdőjében, a legmagasabb fa 
Legtetején volt.” Erre a hős: „Hát persze, te csaltál! 
Semmi színekben nem szálltok le a földre, az első 
S legszentebb a szabályok közt ez volt.” De az Ördög,
Míg a szemöldöke összehúzódott, nagy diadallal 
Szólt: „Eszerint győztem, hiszen ez csak a vesztesek érve! 
Am tudnod kell, semmi esélyem nem lehetett a 
Földi ügyekbe kavarni. A fészkemből kirepültem,
S  vissza, tojásokkal pepecseltem; megfigyelő csak,
Ennyi lehettem a síkodon, és jó szórakozás volt.”

MUSZKA SÁNDOR 
K o n g ja  m a g á n y á t
S mivel poklokra szállt mint ki vélem 
Egykor az éjben máglyát rakott 
Rossz sorsom szemedtől anyám hová küld? 
Most hogy az úr is perbe fogott

S  látod kiút nincs s magam magam csak 
S míg kongja magányát a fél hülye éj 
Almát fiadnak mi végre járja 
S miért hogy lehúzza folyton a mély

S miért hogy fülébe egyre rossz átkát 
Mígnem szemére írként a dér 
Anyám körönként miért járja poklát?
S miért van haraggal felé az ég.

Muszka Sándor: 1980-ban született Kézdivásár- 
helyen. A BBTE harmadéves szociológia-antropológia 
szakának hallgatója.
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EUFUS JÁ N O S BOTCND

Ördögszőr
Ma is ismét legalább öt perccel hét előtt 

elnyúlva csukott szemmel mozdulat nélkül 
végre kialudtam magam minden este beci
pelek egy konyhaszéket amit a fejem mellé 
állítok éjjelre rá a csergőórát lehetőleg pon
tosan a közepére így van a legkevesebb 
esély arra hogy véletlenül leverjem és 
elromoljék valószínűség számítás az egész 
nem nagy dolog nagyon fontos viszont a 
testnek a pihenés lehetőleg igyekszem tíz 
előtt ágyba kerülni újabban kilenckor fek
szem vagy nyolckor legalább két héttel elő
re kiterveztem a mai napot csak mindig 
közbejött valami vagy közbejöhetett volna 
nem nagy dolog első lépés kimászni a taka
ró gyorsan hűlő négyszöge alól hideg van a 
kaloriferek érce ontja magából két egymás
ra rézsűt szökellő szarvas van a pulóveren 
amit lefekvéskor ráhúzok a pizsamakabát
ra egy piros és egy másik piros az egyik pi
rosnak lebomlott a lába lenyomom a gom
bot az órán legalább másfél éve benne van 
az elem nem értem hogy nem fogyott ki vi
szont az is lehet hogy bioenergiám van hét 
óra három kávét fogok főzni ha reggel ak
kor kávé esetleg tea ami még jobb is egész
ségesebb legyen akkor mégis a kávé az fel
dob igaz az őrölt kávéval nagyon megjárhatja 
az ember szándékosan azokba a maguktól 
felboruló papírtasakokba csomagolják akár
mikor megtörténhet fekete tetűtojások szó
ródnak szét az abroszon lehetetlen enélkül 
beletalálni a kanállal a szűrőbe nekem meg 
néha egy egészen kicsit reszket is a kezem 
nem nagy dolog különben is akármikor fel
robbanhat a gőz nyomásától a presszó ez a 
kicsinyített megbízhatatlan vaskukta ami 
nem gyermekjáték a kávészemcsék rögtön 
beleülnének a szövet ráncaiba mint vala
mi serkék a serkét sűrű fogú fésűvel irtják 
és újságpapírral és petróleummal de az bü
dös nem akarom bebüdösíteni a lakást 
sem elmocskolni az asztalterítőt tegnap 
mostam ki nem is ma éjjel nem tudtam 
aludni és kimostam a foltok idegesítettek 
azok miatt lehetetlen kipihenni magam a 
fürdőkád falaihoz löttyenő rongy ilyen le
het egy kaliforniai szuperstrandon partra 
vetődő tengeri dög az ember azt várná 
hogy mozdulni fog legalább vergődni evez
ni a rojtjaival de csak azok az egyre ap
róbb ostobán loccsanó vizes pofonok a má
zas öntvényfalaktól jobbról aztán balról 
nem nagy dolog hirtelen megszólal a cser
gőóra ami iszonyú mert az előbb nyomtam 
le rajta a gombot kifut az erő a lábamból 
pontosan érzem ahogy egy újabb adag kal
cium kioldódik belőlem és alig tudom meg
találni a telefont ami mindig az előszobá
ban van egy falra szegeit fatálcán egy 
méter ötven centi magasan ergonómia 
nem nagy dolog fogadom-e a hívást kérdi 
meg a központ anyám hangján aki ugyan
azt a kifényesedett fekete fejkendőt viseli 
már tizenhét éve gyászolja apámat és azt 
hiszem éjjelre sem veszi le mert valahogy 
az tartja össze az anyám fejét ami csak

Bürüs János Botond: 1981-ben 
született Csíkszeredában. Jelenleg a 
BBTE politológia és újságírás azak 
hallgatója.

egy grízes doboz alakú kiugró áll és két tej- 
üvegszerű vizes kék szem apám mindent 
megtett anyámért postás volt és vasutas 
és politikus és ezek után meghalt öröklött 
hajlama volt a gyomorbajra ugyanis nem 
nagy dolog anyám pedig ingyen telefonál 
utazik vasúton és pletykál három szom
széddal a vállammal a fülemhez csípve tar
tom a kagylót közben az órát nézem [7.20] 
(a folyó egész vize vérré változott) jaj fiam 
máma reggel rozsdás lé folyt ki a csapból 
barna szín és olyan büdös kész lett végre 
náluk is a vezetékes víz mind összemocs
kolták vele a kapu elejét a fél falu fel van 
ásva nem mondja ügyes dolog de a friss 
kútvízzel nem tudja találtatni le fog tisz
tulni a plébános úr szerint napokon belül 
addig is felfőzi de hát fordul ki a szájából 
ellenőrzőm hogy pontosan a helyére akasz
tottam-e vissza a kagylót a keresztapám
nak volt egy sztorija az egyetlen amit ál
landóan mindenkinek elmondott nagy 
testű tehénszagú férfi néha énekelt a temp
lomban kieresztette a hangját és vele tör
tént egyszer megnyomott valakit a távolsá
gi járat későn ért oda az az ember és 
felugrott a csukódó ajtóba mert nem akart 
kimaradni a munkából a busz fordult és 
nekiszorította a fejét a sarokház falának 
senki sem merte megfogni csak a kereszt
apám egyedül vitte be a rendelőbe és azu
tán állandóan mindenkinek elmondta 
hogy még hetekig érezte a tenyerében az 
iparos pulzusát az egyre zsugorodó dobba
násokat [7.29] (a békák felmásznak rád, 
szolgáidra és minden alattvalódra) anyám 
azt mondja nem alszik jól nagyon elszapo
rodtak a nyáron a békák a Lápban ott nyü
zsögnek a kert végén a hagymakapával 
ütött agyon egyet a küszöbön meg is irtó
zott tőle feszítő érzés az ágyékomban vizel
nem kell megmosdok talán lezuhanyozok a 
fürdőkád hossza kilencvenkét centiméter 
a szélességét viszont nem tudom az egész 
egy síkos szélű zománcozott tölcsér az al
ján egy rozsdás lyukkal mint egy kancsó
ka ami húsevő mivel rászállnak a legyek 
és belecsúsznak a növény pedig feloldja 
utána kiszívja őket ami utálatos másrészt 
viszont a légy utálatos de a növény azért 
megeszi nem nagy dolog ismét csörög a te
lefon [8.13] (minden por szúnyoggá válto
zott) anyám az előbb elfelejtette mondani 
hogy sok a szúnyog is ezért kellene szerez
zek neki másfél méter szélességben új há
lót elvásott a régi és lyukas is két helyen 
tele van a nyárikonyha szúnyoggal és 
léggyel anyám utálja étel közelében a le
gyet [8.18] (ebből felismerheted majd, hogy 
itt vagyok az országban) nem kérne rá de 
szürke szárnyú bögölyök is vannak és há
lót ott nem lehet kapni sehogy se hát hogy
ha járok olyan helyen de csak a vastagab
bik fajta a jó mégsem fogok beállni a 
zuhany alá sokáig tart és hátha valaki be
néz az ablakon amire belülről egy vastag 
nájlondarabot szögeztem a tizedik emele
ten van a lakás de akkor is rohadtak az 
emberek és szurkozatlan a tető nem nagy 
dolog de fogadok legalább nyolc munkás 
jönne ki megcsinálni azt a köpés tetőt éjjel 
is dolgoznának hogy hamarabb menjen ko
pogjanak a más fején a szurkozókapával 
nem fogok beleegyezni jogom van bekenem 
az egész arcom borotvahabbal ott is ahol 
nem nő szakáll megvárom amíg puhul így 
viszont nem tudom a vállammal a fülem
hez fogni a telefonkagylót közben már 
[9.3] (keze mint pusztító járvány) anyám

el kellett eressze két nyúlnak a vérét 
nem akartak enni semmit és felpuffadva 
kapta őket megijedt volt kint Angi Keli ol
tani a tyúkokat azt mondta tyúkpestis el
len van országos kampány töltött neki 
egy pohár pálinkát az utóbbi hét hónap
ban elidét-lenedett a testem mindenütt 
kitüremkednek a halványkék hájredők 
olyan mintha kikivánkozna a májam foci
labda az éjjel ritka fekete szőrszálak nőt
tek a vállamra éreztem ahogy nőnek és 
felkeltem megnézni a tükörben mindegy 
nincs időm ilyesmivel foglalkozni nem 
nagy dolog biztos ki lehetne tépni őket ha 
lenne mivel de az fájdalmas megyek meg
keresem a patentfogót ott kell legyen va
lamelyik fiókban ha nincs akkor a kamrá
ban évekkel ezelőtt új papírt akartam 
feszíteni a polcokra lehet hogy ma azt is 
megcsinálom a szakállam lefolyik a kagy
lóban a borotvakapa biztonsági duplapen
gés kétszer megvágom magam nem kel
lett volna olcsó arcszeszt venni most olcsó 
arcszesz szagom lesz minden második 
reggel nézni fognak az emberek a liftben 
mindegy nem nagy dolog esetleg megha
gyom a szakállamat sőt növeszteni fogom 
direkt találgassák az emeletek melyik 
szektába álltam be [9.9] (amely mint fe
kély felfakad) anyám kézfején ki van újul
va a fekély de ta rt még a kenőcs a múltko
riból arra tehát nehogy adjak pénzt és 
más se jut eszébe mert megvan ott minde
ne ami kell nem is ezért hívott hanem
[9.14] (mert különben mindenféle csapás
sal sújtlak téged) kedden nagyidő volt el
verte a határt a jég a villám lecsapott 
Palipistáékhoz a hárítóba a len és az ár
pa elpusztult mert az árpa kihányta kalá
szát s a len virágzott meg van bolondulva 
az idő Krisztus Karcsi járja a falut és pré
dikálja hogy az atom miatt van az egész ő 
nem tudja, de nem megy jó felé a világ
[10.14] (soha azelőtt nem volt annyi sáska 
és ezután sem lesz) esténként mindig 
meghallgatja a rádiót sáskajárás van va
lahol Bulgáriában nálunk is volt mondja 
a háború előtt de én arra nem emlékszem 
van egy félretett fogkefém szappan zseb
kendő törülköző egybecsomagolva ha éj
jel vinne be a mentő felveszem a tiszta tri
kót és a gatyát a szekrényből reflex hogy 
legyen ha orvoshoz kell menni évekkel ez
előtt voltam egy ismerős fogorvosnál de 
oda nem vettem tisztát a rendelőben 
olyan savanyú szag volt nem éppen kelle
metlen nem nagy dolog lehetett volna 
rosszabb is de azért kijöttem onnan és az
óta lyukas az egyik őrlő fogam amit a 
nyelvemmel piszkálok [10.23] (senki sem 
láthatta a másikat) nem tudom megmon
dani anyámnak hogy üzemhiba-e az ál
landó áramkiesés vagy így akarnak spó
roltaim minket azt mondja nem bánja ha 
sötétségben marad a héten már kétszer 
is elvették a villanyt olyankor elgondolko
zik egy kicsit és megy lefeküdni ígérjem 
meg neki hogy felhívom ha vége van a ki
vizsgálásnak jegyezzem meg pontosan 
mit mond Mészáros doktor és mondjam el 
neki ne veszítsem el a receptet ha ír és ne 
idegeskedjek a kórlapnál mondjam érthe
tően a nevem és egyáltalán ne idegesked
jek én vagyok a nagyfia [12.30] (mert 
nem akadt ház, amelyben halott ne fe
küdt volna) csak egy másfél centis porcos 
karfiol alakú daganat az epeburkon nem 
nagy dolog.
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ORBÁN JÁNOS DÉNES
Búbocska

ördögjáték
részlet

Szereplők

Búbocska

Lucifer
Mefisztó
Belzebúb
Astarót
Durumó

ördögfiók, Belzebúb 
csemetéje 

a Pokol fejedelme 
miniszterelnök 

belügyminiszter 
külügyminiszter 

hazugságügyi miniszter
Mefisztofilina Mefisztó felesége 
Mefilió ördögfiók, Mefisztó csemetéje 
Kutykurutty pokolfajzat, Búbocska

apródja
Góbiás professzor az Ördögoskola

rektora
Harpagon
Párméniusz
Margarita
Bugyborélia

kincstárnok 
alkimista 

előbbinek cselédje 
boszorkánypalánta

Haspók, Marabukk kalandorok,
orvvadászok

Borgia, Részeges Szelim,
Napóleon kárhozottak
Szakácsnő, Főüstfelügyelő, Bambuc ördög, 

pokolfajzatok, boszorkányok, emberek

Játszódik a Pokolban és a Földön, me
séi időben.

Első felvonás
1. sz ín
Belzebub konyhája.

1. jelenet
(Belzebúb, Szakácsnő)
Belzebúb az asztalnál ül és várja a reg

gelit.
Belzebúb
Kész van már az a reggeli, vagy még 

mindig kuruttyol?
Szakácsnő
(Kintről) Máris hozom, méltóságos 

Belzebúb úr, máris hozom. (Belép, kezé
ben egy tányérral) Tessék parancsolni, itt 
a finom, roston pirított varangyosbéka!

Belzebúb
A kénköves mindenségit! Méghogy fi

nom? Odasült! Olyan, mint a csizma tal
pa. A legfinomabb falat, a szeme keserű 
szénné égett. Azonnal pirítsál egy mási
kat!

Szakácsnő
Ne legyen olyan finnyás a méltóságos 

úr! Nincs több varangyosbékánk.
Belzebúb
Hogyhogy nincs?
Szakácsnő
Úgy, hogy nincs. Nincs és nincs és 

nincs. És vegye tudomásul a méltóságos 
úr, hogy szalamandra sincs, a denevér
vér is elfogyott, tarajos gőte sincs, sőt mi 
több a tarajtalan gőte-készlet is kimerült. 
Voltam a boltban, üres az is, állítólag 
nem engedték át az árut a vámon, el kel
lett dobni, mert valamilyen csuda folytán

ibolyaillatú lett. Ennyi volt, nincs egyéb, 
ha nem tetszik, ne egyék! Punktum.

Belzebúb fölrúgja az asztalt.
Belzebúb
Takarodj a szemem elől, trehány, ran

da vén boszorkány! A pokol összes tüzére 
mondom, amióta a feleségem megszökött, 
rendes ételt nem ettem. Értem, hogy egy 
valamire való varangypörköltet nem 
tudsz elkészíteni, de hogy a rostról sem 
tudod idejében levenni a békát, azt már 
nem értem. El vagy bocsátva!

Szakácsnő
Megyek is. Egy percig sem maradok eb

ben a házban, ahol ennyire háládatlanok 
tudnak lenni. Nem csodálom, hogy a fele
sége megszökött. Az ő helyében én is meg
szöktem volna. (Távolodóban) Hogy szá
radjon le a szarvad, te büdös, kénköves 
pokolfajzat! Hogy váljon spenóttá minden 
falat, amit a szádba veszel...

2. szín
A Pokol főtere.
A színpad egyik oldalán farakás, mel

lette üstök sorakoznak, bennük kárho
zottak óbégatnak, egy ördög fát vág, a 
Főüstfelügyelő egy farönkön ül és pipázik. 
A színpad másik felében, Mefisztó, Astarót 
és Durumó kártyáznak, iddogálnak és rö- 
hincsélnek. Az asztal mellett, a földön 
Kutykurutty üldögél.

1. jelenet
(Belzebúb, Főüstfelügyelő)
Belzebúb a Főüst felügyelőhöz lép, aki 

fölugrik és hajlongani kezd.
Belzebúb
Minden rendben, Főüstfelügyelő 

uram?
Főüstfelügyelő
Igenis, méltóságos belügyminiszter úr, 

minden rendben. A tüzek égnek, az üstök 
fortyognak, a kárhozottak sírnak-rínak, 
óbégatnak, szánják-bánják rút tetteiket.

Belzebúb
Na nézzük!
Körbejárja az üstöket, beledugja az uj

ját a vízbe, hümmög. Az egyik üsthöz ér
ve fölkiált.

Belzebúb
De hiszen ez nem fortyog! Nem is cso

da: kialudt a tűz. A láncosteringettét! Az 
ótvaros teremburáját a lusta fajzatainak! 
Ki felel ezért az üstért?

Főüstfelügyelő
Kéremszépen, ezért Bambuc ördög fe

lel.
Belzebúb

És hol van Bambuc ördög?
Főüstfelügyelő
Kéremszépen, bizördög, nem tudom. 

(Kiabál) Bambuc, Bambuc! Azonnal gye
re elő!

2. jelenet
(Bambuc, Belzebúb, Főüstfelügyelő)
A farakás mögül előugrik Bambuc ör

dög.
Bambuc
Itt vagyok, uram.
Belzebúb
Hol tekeregtél, te pernahajder? Ki

aludt a tűz az egyik üst alatt. A kárho
zott fölszusszant. Annyi rotyogás után ez 
valóságos boldogság neki. Márpedig a Po
kol az Pokol, az nem azért van, hogy az el- 
kárhozott akár egy pillanatig is boldog le
hessen.

Bambuc
(Térdre borul) Kegyelem, méltóságos 

belügyminiszter úr. Ebben a minutum- 
ban alágyújtok a bestének. Dupla tüzet 
rakok, hogy bepótoljuk a kimaradást.

Belzebúb
Azt kérdeztem, hol voltál.
Bambuc
Itt ne, a farakás mögött.
Belzebúb
És mit kerestél a farakás mögött?
Bambuc
Kegyelem, méltóságos uram!
Belzebúb
Ha nem felelsz, nyomban kínpadra von

lak és izzó vasszögeket veretek a patád
ba.

Bambuc
Jaj, méltóságos úr, bevallók mindent. 

Egy csinos boszorkánnyal puszilóztam a 
farakás mögött.

Belzebúb
Vagy úgy! És ezért elhanyagolod a 

munkádat!
Bambuc
Mit tehettem? Olyan gyönyörű bibir- 

csókja van...
Belzebúb
A paráznaság enyhítő körülménynek 

számít. Ezért nem vágatom le a bojtot a 
farkadról, miként a törvény előírja.

Bambuc
Köszönöm, méltóságos Belzebúb úr!
Belzebúb
Hanem egy évig száműzlek a Földre.
Bambuc
Jaj, csak azt ne, méltóságos úr! A Föl

dön rettenetesen hideg van, és bűzlenek a 
virágok! Nem ördögnek való hely az.

Belzebúb
Indulás!
Bambuc
Nem lehetne inkább mégis a bojtot?
Belzebúb
Azt mondtam, indulás, bitang!
Bambuc zokogva elballag.
Belzebúb
(Főüstfelügyelőhöz) Neked pedig levo

nom az egyhavi béredet. Keress új mun
kaerőt! Remélem, okultál a példából.

Főüstfelügyelő
Igenis, méltóságos belügyminiszter úr. 

Soha többé nem fog előfordulni.
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Belzebúb
Na azért!

3. jelenet
(Kutykurutty, Belzebúb, Mefisztó,

Astarót, Durumó)
Belzebúb átsétál Mefisztóékhoz. Az asz

tal előtt Kutykurutty állítja meg.
Kutykurutty
Kutykurutty, kutykurutty! Drága

Belzebúb bácsi, nincs egy poloskás-szend- 
vicsed a szegény árva számára? Mefisztó 
bácsi jóvoltából ma is csak sültbékaillatot 
reggeliztem. Valahogy ki kéne húznom 
ebédig, mikor is, kegyes leereszkedésé
ben, a miniszterelnök úr saját kezűleg tá
lalja majd a nyaklevest...

Belzebúb
Jaj, Kutykurutty fiacskám, bizony ma 

nincs szendvicsem. Az elébb rúgtam ki a 
szakácsnőmet. De nesze egy tallér, vegyél 
valamit magadnak.

Kutykurutty
Kutykurutty! Nagyon szépen köszö

nöm, drága Belzebúb bácsi. Ezzel elle
szek az esti kaviár-bámulásig.

Mefisztó
Gyere, gyere Belzikém! Hagyd azt a 

hitvány csudabogarat! Nem érdemli meg 
az alamizsnát, mert halálra untat. Sok
kal rosszabbak a tréfái, mint az enyé
mek. Milyen udvari bolond az ilyen?

Kutykurutty
(Fetrengeni kezd a röhögéstől)
Mefisztó
Min röhögsz, te féleszű?
Kutykurutty
Eszembe jutott az a sok jó vicced, te szi

porkázó mókamester.
Belzebúb
Ne bántsd szegény Kutykuruttyot, te 

léhűtő! Ti meg mivel lopjátok a napot?
Mefisztó
Épp kormányülést tartunk. Pompás 

társasjátékot agyaltunk ki Astarót kül- 
ügy- és Durumó hazugságügyi minisz
ter uraimékkal. Kártya lesz a neve. Jaj... 
olyan, de olyan gonosz! Belerendeltem a 
leggaládabb szellemeket, Treffet, Pikket, 
Kórt és Kárót. Kiszórakozzuk magunkat, 
aztán viszem szabadalmaztatni Lucifer
hez, s ha neki is tetszik, máris küldjük 
a Földre.

Astarót
Nagyszerű dolgokat fog ott művelni! 

Az emberek eljátsszák majd a pénzüket, 
a házukat. Sőt, a feleségüket is.

Durumó
Jósolni is fognak belőle. A jóslat sosem 

fog beválni, de azért vakon hisznek majd 
benne.

Astarót
Megkétszereződik az elkárhozottak 

száma. Föllendül a gazdaságunk.
Belzebúb
Beismerem, valóban ördögi találmány. 

Rátok vall, semmirekellők.
Mefisztó
Ugyan már, Belzikém, ne légy már 

mindig olyan savanyú! Ülj le! A legfino
mabb lócitrompálinkát nyakaljuk. Gyere, 
játsszunk! Miniszterelnöki parancs.

Belzebúb
Nem bánom. Osszatok nekem is!

K A R Á C S O N Y I  Z S O L T  

Ördögszél
részletek

A  k ő
A városban, hol bent is 
dühöngött lelki pestis 
három tucat vitéz kölök 
meglelte azt a köldököt 
amelyben szendergett a 
zördög ez a selyma, 
s rá egy követ növesztett, 
hogy, aki kártyán vesztett, 
itt leljen bűnbocsájtó 
cédákra Bruyere ángyó 
lányai közt, s ha szellent 
basszintva gyönge ellent, 
ne reszkessen, hogy hajnal 
felé pár durva angyal 
elviszi kézenfogva.
E helyt oly illatokra 
talál az erre járó, 
hogy a várost csodáló 
szemei is kifolynak -  
száz kínja közt az orrnak.

Az Ördögszél -  a kőnek 
e nevet adták, főleg 
hogy őbennük mindkettő 
ott mozgott, csodafelhő 
nem járt az ifjú homlok 
környékén; a legombolt 
ficsúroké az Isten.
(Közülünk már a sitten 
ülnek páran és lengenek 
faágakon magiszterek 
-  újabban, hiszen Párizs 
bakója, d’Estouteville, 
olyan konok akár a sír, 
még maga Orbán pápa 
sincs hatással reája.)
Grammaticus, vagy kalmár, 
lotyó, vagy gyönge gyermek, 
az Ördögszélnek árnyán 
mind pihenőre lelhet, 
e szikla oly hatalmas, 
hogy étheri hatalmak 
látva is -  hagyták békén: 
szemölcsnek Párizs képén.

Reggel a Tobozban
Röfögve mint az ólban 
ott ült a Zöld Tobozban 
ki menzán abrakot 
régóta nem kapott,
Colin és René de Montigny 
aki nem tudott soha inni 
-keveset, és az ablakon 
(már túl egy rókaadagon) 
át megfigyelték az eget 
melyen órjás böffenetek 
vonultak át szerintük.
A lelkét arra intjük 
a nyájas olvasónak, 
ne folytassa majd holnap, 
amit ők itt elkezdtek, 
egy rémületgerezdet 
befalva jobb ha kussol, 
mert válik csont a hústól 
a valóság terében,

E szöveggel Villon elveszett poémájá

de veszélyesebb éjben 
jár az, ki olvasó most.
Az élet kettejükről 
már leszedte a sápot, 
és korán kiviláglott, 
hogy nem húzzák sokáig, 
macától porkolábig 
mindenki tudta róluk, 
hogy hideg lesz az orruk 
még időnek előtte, 
s hogy a törvényt a görbe 
út szerint tisztelik.
Cinkelt tekintetek 
és lázas ciccegések, 
közepette a lényeg 
ki is pattant belőlük, 
amin mi eszünk törtük 
ők tették terv szerint.
Legelőször a pint- 
es korsó aljára néztek 
és láttak egy Heringet 
ki bortól megbolondult.
A szája szélén koldult 
egy öregedő Hangya 
kinek volt száz kalandja 
és egyet elbeszélve 
kezdett ilyen mesébe:

A hangya é s  a z ördög
Mikor még nem volt randa 
az ördög öreganyja 
s az egérdiák sajtból 
formázott macskakölyköt, 
akkoriban az ördög 
nem volt egyéb: csak görbe 
és gonoszkodó törpe.
A szeretője én voltam: a Hangya, 
s a Gonosz Úr akár a nők 
úgy tölté vélem az időt, 
hisz ha akarja száz alak
ban jelenhet meg, mint madarak 
repülhet -  mint a képzelet 
mely régi nők fölött lebeg.
E törpe nő ezernyi vágyam 
teljesítette, míg én óriásra 
növelt tagokkal csaptam néha-néha 
a léha nőcske formás tomporára.
Úrnak nevezett, arra érdemest, 
míg nem ettem szárazpaszulylevest.

A  szellentésem hangja égig ért el, 
de nem kelt versenyre az ördögével, 
amely hitünkhöz hasonlóan 
hegyeket is mozgat valóban,
Párizs hasának közepére 
ekkor zuhant a hegygerincre 
illő szikla, és Gábriel 
angyal a legényeivel 
is lezúdult a mennyből.
Nagy baj lett volna egyből, 
ámde a cseles ördög 
kő alá bújva dörgött -  
a kénköves pokolnak 
bűzein túli dobnak 
lehet csak ilyen hangja, 
s Gábriel megriadva, 
hogy nem áll kardja lángban 
a kénes bűzsugárban, 
visszarepült az ánizs 
illatú Mennybe, Párizst 
ördög kényére hagyva.
Én láttam ezt: a Hangya,

ik újraírására teszek kísérletet.
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BOKOR ZSUZSA
Ördögi vagy angyali cselekedetek? 
Megjelölés, tolerancia, kirekesztés - 
a prostitúció és társadalmi kezelésmódja
A bűn csírái
Emberiségnek bamba salakja!

halálos úrasszony!
Mért húztok-vontok dögletes bűnöket?
Pénzért vesztek céda szerelmet,

mily gyönyörűség,
mekkora undokság, őrület, égi csapás!
Mind a saját sorsában vonszol

szörnyű bilincset,
nézd, buja hátuk közt búvik a végzetük.

(Szepsi Csombor Márton:
Europica varietas.)

Szepsi Csombor Márton ekképp rög
zítette a 17. században a varsói örömlá
nyokkal való találkozását, a döbbenetét, 
amelyet a bordélyház eló'tti, lányokért fo
lyó harc látványa keltett benne, és az íté
letét, amelyet azonnal meghozott a lát
vány kapcsán.

A prostitúció intézményrendszereinek 
alaposabb szemügyre vétele révén nyil
vánvalóvá válik számunkra, hogy, bár 
egy névvel illetjük a jelenséget, a 19. szá
zadi vagy az ezelőtti századokban gya
korolt prostitúció nem ugyanazokkal a 
társadalomtudományi kategóriákkal fog
ható meg és írható le, mint a mai. A pros
tituált társadalmi státusa és a vele kap
csolatos morális megítélés különböző 
korokban gyakori elmozdulásokat mutat 
a hasznosság skáláján: a teljesen haszon
talantól a megtűrt, illetve az elfogadott 
irányában, mintegy követve ugyanak
kor a családkoncepciók és szexuális szo
kások, valamint a nő társadalmi pozíci
ójának változásait is. Vannak azonban 
olyan állandó sztereotípiák, amelyek 
öröknek bizonyulnak, és a mai napig át- 
menekíttetnek a mindennapi, a jogi és a 
politikai diskurzusokban. Ezek -  a textu
sokon túl -  a meg nem értést és a problé
mák elkendőzését is eredményezik.

„M ert m ély verem  a  tis z tá ta la n  
asszony, és szoros k ú t a z  idegen  
asszony. Es az, m in t a  to lv a j lese lke
d ik , és a z  em berek k ö z t a  h ite tlen eke t 
s z a p o r ít ja !’ (Péld. 23, 27-28.)

A prostitúcióhoz való viszonyulás ko
rántsem volt egynemű és egyhangú az 
idők során, és ha azt gondolnánk, hogy 
— mivel minden történet Adám és Évától 
indul -  a bibliai elutasító felhang kétezer 
éve folyamatosan perdöntő a prostituál
tak társadalmi helyzetére vonatkozóan, 
tévedünk. (Adám és Éva története már 
csak azért is fontos, mert innentől válik 
kétessé a szexuális kapcsolat jellege: egy
részt megmarad alapjaiban véve jónak, 
viszont másoldalról a bűn keríti hatalmá
ba, ennek a bűnnek a megjelenítői lesz
nek részben masuk a orostituáltak is.)

Talán nem szerencsés az ókori példák- 
kal/párhuzamokkal előhozakodnunk 
(bár ezt a prostitúciótörténészek jó része 
igen gyakran, de sokszor teljesen alap
talanul megteszi), ugyanis az a kulturá
lis közeg, amely létrehozta az Aphrodi
té vagy Vénusz köré fűződő mítoszokat, 
gyökeresen más társadalmi berendezke
dést mutató és más erkölcsi normákkal 
rendelkező közösség volt, mint a mi tá r

sadalmunk. A hozzájuk kapcsolódó, rend
szerint utólag, a modern korokban törté
nő interpretációk miatt azonban álljunk 
meg egy pillanatra ezeknél az alakoknál. 
Aphrodité és Vénusz főként a szépség és 
a szerelem istennői voltak az ókori mito
lógiákban, tehát alapvetően nem prosti- 
túciós szolgáltatást láttak el. Aphroditét 
azonban amiatt, hogy mindenkiben feléb
resztette a szerelmi vágyat, és, hogy is
tenekkel vagy földiekkel néha szerelmi 
kalandokba bonyolódott, gyakran a pros
tituált képzetkörébe tartozónak vélik. 
Ezt viszont a kéjelgésnek a kedves, szin
te ártatlan válfajába sorolják, így még 
nem illeti sem megvetés, sem kiközösítés. 
Ugyanez a szereptársítás jár az Ószövet
ségben szereplő Baál és Aséra (Aszarte) 
termékenység-isteneknek is. Baál és 
Aséra azok az istenek, akiket követve a 
közösség tagjai „paráználkodnak, és ál
doznak az ő isteneiknek, és meghívnak 
téged, egyél az ő áldozatukból” (2 Móz. 
34, 15.) Bár az Ószövetség szerzői tényleg 
küzdöttek a baál-szertartások, és Aséra 
ünneplések ellen, mindenképp közösségi 
célú és közösségi erkölcs által legitimált, 
korai prostituálódási formák voltak (val
lásos prostitúciónak nevezi a szakiroda- 
lom), amelyben a nők helyzetét megint 
csak helytelen lenne saját utcalányaink 
helyzetével egy kategóriában értelmezni.

A Bibliában hasonló többértelműséggel 
telített a babiloni vétkezés, és más utalá
sok is. Ezekben a parázna nő alakja szim
bolikus, a mindenható Isten hatalmassá
gával és rendezett világával szembeni 
sátáni alvilág káoszának egyik eleme ő, 
ezt legjobban példázza a Jelenések Köny
vének apokalipszis-képe, amelyben egy

veres, hétfejű és tízszarvú fenevadon ülő 
prostituált nő jelenik meg a szentek vé
rétől ittasan. A társaságában lévő sár
kány a Sátánt, a vadállat pedig az Anti- 
krisztust reprezentálják: „Öltözött vala 
pedig az asszony bíborba és skárlátba, 
megékesítettetett vala aranynyal és drá
gakővel és gyöngyökkel, kezében egy 
aranypohár vala, tele útálatosságokkal 
és az ő paráznaságának tisztátalanságá- 
val. És az ő homlokára egy név vala írva: 
Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és 
a föld útálatosságainak anyja”. (Jel. 17, 
4-5)

Nem Biblia-értelmezést kívánok írni, 
erre sem képesítésem, sem lehetőségem 
nincs. Azt viszont érdemes megfigyel
nünk, hogy a korábban jórészt szimboli
kus tartalm akat hordozó nagy narrációk 
miként épülnek be hús-vér emberek és kö
zösségek ítélet-készleteibe. Mint láttuk, 
a prostituáltról alkotott korai képbe az 
alábbi tulajdonságok illenek: vágykeltés, 
közösülés, fajtalankodás, szelekció nélkü
li szexualitás, a prostituált maga a vég
zet asszonya stb.

A bűnnel való kereskedés
Az előbb vázolt tulajdonságokhoz tá r

sul a későbbiekben a haszonszerzésre va
ló törekvés, az „üzletszerű kéjelgés” is, 
amely a prostitúciót övező nagy -  ezúttal 
jobbára világi -  narratívák szerint már 
nem az isteneknek való szolgálat céljá
ból történik. A kereslet-kínálat, az adok- 
veszek rendszere már Szólón athéni bor
délyházaiban megjelent. Az erős morális 
elvek viszont jóval később, a keresztény 
középkorban alakultak ki. Ez azonban 
nem já rt együtt a prostitúció intézmé
nyének kritikátlan elutasításával. A ket
tős morál elve, amely nyomokban mind a 
mai napig uralja a prostituáltakról szóló 
beszédmódot, a prostituált bűnösségét és 
hasznosságát egy időben szem előtt ta r
totta. A bűnösség nyilvánvalóan a bibli
ai eredőknek volt tulajdonítható és a nők
höz kapcsolódott, a hasznosság pedig a

> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról 
férfiak álláspontját védelmezte: nekik 
ugyanis egészségük fenntartása érdeké
ben szükségük volt a nemi élet gyakorlá
sára. Korábban a bordélyházi nők — és 
erre utal pl. Lyndal Roper is a reformá
ciókori augsburgi prostituáltakról szóló 
tanulmányában -  nemcsak hogy részt 
vettek, hanem aktív szerepük volt a tá r
sadalomban (Roper, Lyndal: Fegyelem és 
tiszteletreméltóság: prostitúció a reformá
ció kori Augsburgban. In: Wallach Scott, 
Joan, (szerk.): Van-e a nőknek történel
mük? Balassi Kiadó, Budapest, 203- 
239.). Az örömlányokat rendszerint meg
jelentették a nyilvános szférában: jelen 
voltak ünnepségeken, zsinatokon, látoga
tásokon, felvonulásokon, és mivel felada
tuk mindvégig a vendégek kiszolgálása 
volt, fontos társadalmi szerepet töltöttek 
be a városok életében.

A probléma: a femme fatale 
újjászületése
A prostitúció nyilvános problémává vá

lásának kora a modern Európa, amikor 
is a prostituáltaknak új attitűdöket kel
lett magukra ölteniük, más szóval a kí
nálatot a kereslethez kellett igazítani. A 
polgárság több okból kifolyólag is igényt 
tartott a prostituáltakra: a prostituáltak 
nemcsak a magányos fiatalemberek és öz
vegyek szexuális kívánságait elégítették 
ki, hanem az általuk képviselt erkölcsi 
rossz segített megőrizni a jómódú csalá
dok lányainak szüzességét is, és „megóv
ta” ezeket a házasság előtti kalandoktól. 
Egy polgári családban anyaszerepet be
töltő nőnek szégyen volt a nemi élvezet, 
a kéjérzet megélése, a szexualitás csupán 
a gyereknemzést szolgáló aktust jelentet
te. A szexualitás mint kéjérzetet biztosí
tó cselekvés pedig inkább a bordélyházak
ban volt elképzelhető, mintsem a családi 
ház falai között. (Mindezt a hivatalos egy
házi propaganda is előszeretettel hangoz
tatta).

A prostituált mint a bűn, a társadal
mi rossz megtestesítője, a sátán lánya, 
a femme fatale itt születik ismét újra. A 
Rossz intézményének megszüntetési le
hetetlenségét gyakran tudományosan is 
felmérik (a prostitúció az emberiséggel 
egyidős, legősibb mesterség, képtelenség 
beszüntetni, legfennebb szabályozni le
het, mondják), és eldöntik, hogy mindez 
szabályozásokkal korrigálható.

A kolozsvári prostituált a századfordu
lón például naponta csak két órát tartóz
kodhatott kint a városban és „közillemet 
sértő módon” nem öltözködhetett, köteles 
volt továbbá: „az útczára nyíló ablakokat 
egész nap befüggönyözve tartani; csavar
gástól az útczán, kaczérkodástól és min
den illetlen szemérmet sértő viselettől 
nyilvános helyeken tartózkodni.”! 37. §./ 
1882-es Szabályrendelet). A hatósági sza

Bokor Zsuzsa: 1977-ben született 
Torján. Az ELTE másodéves dokto- 
randusz hallgatója. Jelenleg Kolozs
várott él.

bályoknak pedig minden esetben a bor
délyház falain kellett lógniuk, emlékez
tetve ezzel a prostituáltakat arra, hogy a 
zárt falak közt művelt erkölcstelen, bün
tetendő dolgokat szemmel tartják, joguk 
van bármikor illegálisnak, elavultnak mi
nősíteni, és a város falain kívül helyezni 
az árut. (lásd Kolozsvár sz. Kir. Város tör
vényhatóságának rendőri kihallgatáso
kat érintő szabályrendeletei. Kolozsvár, 
1882.)

„Majd ocsmány ótvar 
borítá a testet”

(Girolamo Fracastro)
A XV-XVI. századtól az egyre terje

dő szifiliszjárvány miatt a kurvákat 
bűnbakokká és felelőssé tették, sőt, a be
tegség legfőbb terjesztőivé avatták. Gya
korlatilag ezzel, a gennyes folyásokkal, 
sebekkel járó és sokszor halállal végző
dő betegséggel való asszociáció kíséri 
személyüket mind a mai napig (és ágya
zódik he napjainkban hasonlóképpen a 
AIDS-ről szóló félelembeszédbe is.) A szi
filisztől való félelem uralja a 19. század 
végi és 20. századi szövegeket is, a sajtó 
közleményeit, az orvosi és rendőri elem
zéseket egyaránt.

A szifiliszszimbolika könnyen érthe
tő: látható nyoma van a bűnösségének, 
ez nyilvánvalóvá teszi a terjesztők sátá
ni eredetét, másságát, nem emberi mi
voltát, és értelemszerűen magyarázza 
a társadalomból való kizárás fontossá
gát is.

„Beleremegek, 
ha arra gondolok...”
Ma a prostituáltakat minden gon

dolkodás nélkül a bűnözőkkel és a 
drogdealerekkel kapcsoljuk/kapcsolják 
össze, ez a fajta asszociáció pedig úgy tör
ténik meg, hogy közben nem is jut eszünk
be rákérdezni, hogy mindez miként ala
kult így. Romániában ezt a törvénykezés 
is elősegíti: a prostituált még mindig 
bűnöző, tehát tevékenysége, a pénzért 
folytatott nemi kapcsolat is a B ü n te tő  
Törvénykönyv által büntetett bűncse
lekménynek minősül, (lásd 328-329.

sz. artikulusokat a  B ü n te tő  Törvény- 
könyvből, ille tve  az  ez t m ódosí
tó 169/2002-es Törvényből). Az or
todox államférfiak a közegészségügyi, 
közbotránkoztatási stb. okokra (és több
szörösen is kihangsúlyozzák, hogy nem 
egyházi dogmákra) hivatkozva próbál
ják meg eltörölni ezt a piszkosnak ta r
tott betegséget, ezzel mintegy igen 
modernnek, demokratikusnak és kifo
gástalannak tartva az általuk alkalma
zott marginalizáló eljárásokat (pl. a bör
tönbüntetést, amivel a pénzért űzött 
szerelemért rajtakapott nő fizet.). A sze
génységet és a szexualitást konnotáló 
prostituált, a femme isolée ambivalens 
alakja pontosan a hatalom által fegyel
mezett kontextuson kívül rekedt nőt rep
rezentálja, aki nem felel meg az ortodox 
vagy más felekezeti női eszménykép
nek. A román ortodox egyház hadakozá
sa a prostitúció legalizálása ellen is ha
sonló módon folyik: humánus, emberjogi 
és közösségi értékekre hivatkoznak, mi
közben nem tudatosítják azt, hogy va
lójában a problémának nem több, ha
nem csupán egyik oldalát tartják  szem 
előtt: a prostitúció konzervatív, vallá
sos-morális koncepcióját, amely nem 
hajlandó tudomást sem venni a jelenség 
létezéséről. (1. http://www.crestinism- 
ortodox.ro/html/stiri/29_martie_2002_
5.html). Ezt tudva nem botránkozunk 
meg George Pruteanu román politikus 
véleményén sem, amikor a saját hon
lapján indítványozott fórumon, egy „de
mokratikus” tárgyalás során fejtette ki, 
miért nem ért egyet a prostitúció legali
zálásával, és ta rtja  helyesnek a prosti
tuáltak bűnöző jellegének további fenn
tartását: „beleremegek, nem túlzás, 
ha arra  gondolok, hogy megérhetném 
azt, amikor Bukarestben is, akárcsak 
ott [értsd: Hollandiában] vitrinbe rak
nánk ki a nőket, mint valami szeren
csétlen tárgyakat. Rosszabbak, mint 
a kutyák: egy kutyát megvehetsz örök
re, nem tudod kibérelni órákra. Ilyen 
tekintetben Hollandia egy anti-modell”. 
(http://www.pruteanu.ro) A kiszorítás, 
a büntetés pedig jogos, függetlenül a t
tól, hogy mi okozta a prostituálttá vá
lást, és függetlenül attól, hogy a mun
kaerőpiac milyen disztinkcióiból ered a 
jelenség, és hogy van kínálat, mert még 
mindig igen nagy a kereslet rá — ezek 
a körülmények a jelzett a diskurzusok
ban szinte mellékesek, mivel itt a cél az 
állam által szépnek és erkölcsösnek ta r
tott nőideál („női kedvesség, karizma, 
büszkeség”) m egtartása és konzerválá
sa. (lásd uo.)

Mint láttuk, az egyes sztereotípi
ák ténylegesen működnek, konzerva
tív politikai ideológiák és közösségi 
marginalizáló tendenciák egyaránt szí
vesen visszanyúlnak ezekhez, akkor is, 
ha 21. századi kondícióink más értelme
zéseit kívánnák meg ezeknek az amúgy 
bonyolult társadalmi jelenségeknek. 
Mikro- és makroszinten egyaránt „prob
lémát” jelent a prostitúció, zsigerünk- 
ben van a kirekesztés szándéka, és ha 
semmi más módszer nem működik, elő
vesszük az ókori történeteinket, hogy bű
nösségüket bizonyíthassuk.

- M h J t - M t e M f e i fek-M A " « * *  K l L O I i E T R l K
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A gonosz 
lelkek

A gonosz lelkek -  akárcsak  a jó an
gyalok, ehhez a világhoz vannak küld
ve, itt fejthetik ki tevékenységüket. 
Ezért mondja a Biblia a sátán t e világ 
fejedelmének, sót sokszor azonosítja 
m indazzal, ami rossz és bűnös ebben 
a világban.

Kétségtelen, hogy az ördög Isten 
engedélyével működik (Jób 1,12-2,6). 
Azon fáradozik, hogy az em bert Is
ten  elleni, főleg K risztus elleni láza
dásra rávegye és ezzel az ember a la t
ti világot is a bűn szolgálatába állítsa. 
Konkolyt vet a tiszta  búza közé, Isten 
igéjét .kilopja az emberek szívéből, a 
bűn á lta l hatalm ába keríti az embe
reket, sőt az is lehetséges, hogy aka
ra tu k  szerint vagy ak ara tu k  ellenére 
„megszállva” ta rtja  őket.

A sátán i megszállottság nemcsak 
a testre  vonatkozhat, hanem  az értel
mi és ak ara ti erők birtokbavételére 
is, sőt a tuda t kikapcsolását is eszkö
zölheti. Lehetséges, hogy ez nem köz
vetlenül, hanem  valamilyen „lelki 
betegség” (pl. epilepszia, hisztéria, 
paranoia stb.) előidézésével történik. 
Ilyenkor az orvostudomány csak a be
tegséget képes megállapítani, annak  
tulajdonképpeni okát azonban nem 
tudja földeríteni. Ezért egyes esetek
ben, rendkívül nehéz m egállapítani 
a m egszállottság tényét. Még akkor 
is nehéz, ha  im ádság vagy exorcizmus 
h a tásá ra  a tünetek  megszűnnek, h i
szen az ilyen természetfölötti eszkö
zök bizonyos hiszteroid alkatúaknái 
term észetes formában (szuggesztió és 
autoszuggesztió útján) az esetben is 
ha thatnak , ha nem forog fenn a meg
szállottság esete.

A sá tán  aknam unkája különös erő
vel irányul Jézus személye és műve el
len. Érzi: Jézus azért jött, hogy az ő 
művét lerontsa (ÍJn  3,8), tudja, hogy 
ü tö tt bukásának  órája (Mk 1,23-28; 
1,34-39; 3,11-12; 5,1-12; 7,24-30 stb.), 
ezért m indent elkövet, hogy Jézust 
lehetetlenné tegye. Jézus megkísér- 
tésének (Mt 4,1-11) célja az, hogy Is
ten-em beri képességeit ne küldetésé
nek megfelelően használja, hanem  
önző módon saját javára, és ezzel erő
sítse a sátán  országát. Jézus azonban 
nemcsak ezt u tasíto tta  vissza, hanem  
még azt is, hogy hatalm áról az ördög

tegyen tanúságot, és így csodatette
it a népszerűség-hajhászat eszközei
vé alacsonyítsa le (Mk 1,34). A sátán  
adta Júdás szívébe a gondolatot, hogy 
m esterét elárulja (Lk 22,3; Jn  6,70 és
13.27) . Ő vakítja el hazugságaival az 
emberek elméjét, hogy ne higgyenek 
Jézus csodatetteinek (Jn 8,44-45), 
azt sugallja nekik, hogy vele szövet
kezve végzi Jézus az ördögűzéseket 
(Mk 3,22), elhiteti velük, hogy Jézus 
sátántól megszállott, ak it az igaz val
lás nevében kell eltenni az útból (Jn 
8,48.52).

Valószínű, hogy az ördögtől való 
m egszállottság is azért szerepelt J é 
zus korában egyedülálló gyakoriság
gal, m ert akkor a sátán  minden tu 
dását és ha talm át összeszedte, hogy 
végső harcát győzelmesen vívhassa 
meg Jézus ellen. Jézus azonban nem 
erőszakos hatalm i ténykedés vagy m á
gikus eljárások formájában, hanem  a 
segíteni akaró részvéttől indíttatva 
és a magától értődő fölény parancs
szavával szólítja távozásra ellenfelét, 
és kifejti, hogy az ő ördögűzései Isten 
országa eljöttének bizonyságai (Mt
12.28) .

Amikor tizenkét apostolát 
elküldötte, hogy Isten országának 
megérkeztét hirdessék, nekik is h a ta l
m at adott betegek gyógyítására és ör
dögűzésre (Mk 3,15).

Jézus nemcsak nem engedte eltérí
teni m agát attól, hogy még élete fel
áldozása á rán  is végrehajtsa az Atyá
tól rábízott feladatot, hanem  a sátán 
gyűlöletével szemben a leghatásosabb 
fegyvert alkalm azta: az ön, feláldozó 
szeretetet. A gőggel, lázadással, gyű
lölettel szem beállította a m aga aláza
tá t, könyörülő szeretetét és halálig 
menő engedelmességét.

A sátán  azt gondolta, hogy Jézus ke
resztre feszítésekor végleg diadalm as
kodott. Isten azonban megdicsőítette 
Jézust, am inek következtében m ár 
nemcsak a m egváltott emberek és a 
hűséges angyalok (akik ta lán  most 
ébredtek rá, m ennyire érdemes volt 
a próbát megállniuk) ism erik el fölsé- 
gét, hanem  az alvilágiak is (Fii 2,10) 
kénytelenek lefegyverzett és pellen
gérre állított ellenség módjára hódol
ni a győztes előtt (Kol 2,15).

Jézus megdicsőülése óta a sátán  és 
csatlósai vert hadhoz hasonlítanak, 
de még így is sok bajt képesek okoz
ni. Mivel K risztus műve Égyházában 
él tovább, a sátán  az Egyház üdvözítő 
működését igyekszik megakadályoz
ni a legkülönfélébb form ákban és esz
közökkel. Hol bűnökre és hűtlenség
re csábítja tagjait, hol békétlenséget 
és viszályt szít köztük (Róm 16,17- 
20; 2Kor 11,13 skk.), hol a rra  készte
ti, hogy feladatai megvalósításában 
jobban bízzék földi eszközökben, m int 
Isten erejében (Róm 1,16). Kívülről is 
akadályozza küldetése teljesítésében 
(2Kor 11,13-15; 2Tesz 2,9 és Jel). Fő
képpen az utolsó időkben szedi össze 
minden erejét, hogy Istentől eltérítse 
az embereket (lTim 4,1; 2Tesz 2,3-4).

De addig is éhségtől ordító oroszlán
ként já r  az emberek között és keresi, 
ki az, ak it felfalhat ( lP t 5,8).

Mivel az „an tik risztus” (ÍJn  2,18) 
cselekedetei a megtévesztésig ha
sonlóak lehetnek Isten küldötteinek 
tetteihez, szükségünk van a lelkek 
megítélésének (discretio spirituum) 
bölcsességére, am ire m agunktól kép
telenek vagyunk, de Isten Lelke meg
adhatja nekünk (lKor 12,10; vö. ÍJn  
4,1).

Jézus a rra  tan íto tt, hogy a Mi
atyánkban a személyes gonosztól va
ló m egszabadulást is kérjük. A ke- 
resztség kiszolgáltatásánál ősidők 
óta szokásban van a sátánnak  való 
ellentmondás. Keresztségi fogalmun
kon és im ádságainkon kívül azonban 
nagy fontossága van az éberségnek 
(Mt 24,42; Mk 13,37; lP t  5,8), továb
bá annak  az erős hitnek, hogy csábíta
ni ugyan képes a sátán, kényszeríteni 
azonban nem, és hogy semmiféle ör
dögi hatalom  nem tudhat elszakítani 
m inket Isten szeretetétől, ha  Jézusra 
bízzuk m agunkat (Róm 8,39). Hiszen 
a bennünk élő K risztus hatalm asabb, 
m int e világ fejedelme és istene (2Kor 
4,4; ÍJn  4,4), és az utolsó ítéleten vé
get ér a sátán  minden mesterkedése: 
az Úr Jézus a gonoszt „elsöpri szája le
heletével és megsemmisíti jövetelének 
tündöklésével” (2Tesz 2,8).

Az Újszövetség démonológiája leg
inkább abban különbözik a korabeli 
zsidóságétól és pogányságétól, hogy 
a Bibliában Isten és az ellene harco
ló hatalom  nem egyenrangú, és nem 
is sorsszerű, k ikerülhetetlen erő, ha
nem Isten segítségével legyőzhető. Ez 
a tény nagy felszabadító h a tás t gyako
rolt az első keresztényekre kortársaik
nak a sátán i erőktől való állandó re t
tegésével ellentétben. H itünk biztosít, 
hogy a jó angyalok által nyújtott segít
ség sokkal nagyobb, m int az a veszély, 
amely a bukott angyalokon keresztül 
fenyeget bennünket. Éppen ezért a ke
resztény lelkiélet nem válhat az ördög
től való rettegéssé. Az Egyház életé
ről és benne a mi hűséges keresztény 
életünkről is tudjuk, hogy „az alvilág 
kapui sem vesznek rajta  erőt”.

Ä sátán  hatalm ának  megtörésére 
a fent em lített eszközökön kívül bizo
nyos szentelményeket is alkalm az az 
Egyház: áldások, megszentelések és 
exorcizmusok. Az exorcizmusok ab
ban különböznek a pogány m ágikus 
szertartásoktól, hogy Isten nevét hív
ják  segítségül, és Isten segítségében 
bízva „ráparancsolnak” a sátánra. 
Az ilyenkor alkalm azott keresztvetés 
nemcsak a rra  utal, hogy a parancs 
K risztus erejét közvetíti, hanem  a h í
vőket és a sátán t m integy figyelmez
te tn i akarja  a rra , hogy a sátán  ha
ta lm a összeroppant a kereszten: a 
kereszt nem az ő győzelmét, hanem  a 
rajta  a ra to tt győzelmet szimbolizálja.

ELŐD ISTVÁN K atolikus dog
m atika  című könyve alapján szer
kesztette KOROM IMRE.

, ,  - M h J t - M K l L O M E T R l K
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JU LIA N  BARNES

Gnossiennel
H add szögezzem le m ár az elején, 

hogy sosem járok  irodalm i konferen
ciákra. Tudom, hogy a r t  deco szállo
dákban ta r tjá k  őket, hírneves mú
zeumok tőszomszédjában; hogy a 
regény jövőjéről szóló ülésszakokat 
Kamaradschaft, brio és bonhomie ke
verékének szellemében vezetik, és 
hogy a m unka végeztével m inden
ki m egkóstolhat egy kis erőset, lágy 
drogot és gyors félrelépést. A frank
fu rti taxisofőrök állítólag rühellik  a 
könyvvásárt, mivel az irodalm i nép
ség ahelyett, hogy elvitetné m agát a 
fizetett prostituáltakhoz, m int a töb
bi gyülekező hivatás tiszteletrem éltó 
tagjai, inkább a belterjes k ú rás t vá
lasztja a szállodában. Azt is tudom, 
hogy az irodalm i konferenciákat 
m affia-építette toronyházakban ta r t 
ják , ahol a légkondicionáló készülék 
tífuszt, te tanusz t és d iftériá t lehel; 
hogy a szervezők nemzetközi szno
bok, ak ik  a helyi adóengedményeket 
vadásszák, hogy a delegátusok az in 
gyen repülőjegyre ácsingóznak, meg 
a lehetőségre, hogy vetély társa ikat 
különböző nyelveken un tassák ; hogy 
a művészet feltételezett de
m okráciájában m indenki 
elismeri, következésképp 
fájlalja helyét az igaz h ie
rarchiában , és hogy egyet
len író, költő, esszéista, de 
még újságíró sem hagy ta  
még úgy el a m affia-szál
lót, hogy jobb íróvá vált 
volna, m int am ikor belé
pett. Mindezt, ismétlem, 
azért tudom, m ert még 
soha, egyetlen irodalm i 
konferencián sem vettem  
részt.

V álaszaim at olyan bo
rítékban  postázom, me
lyen saját címem nem sze
repel: „Sajnálom, nem”,
„Nem konferenciázom”,
„Fájlalom, éppen m ásho
va utazom ” és így tovább.
A francia meghívókra küldött vála
szom kezdősorát éveken keresztül 
nem dolgoztam ki. Végül ez le tt belő
le: ’Je regrette que ne suis Conférencier 
ni de tempérament ni d ’aptitude..’.Ez 
megelégedéssel tö ltö tt el. Hogyha 
csupán a lk a lm atlan ság ra  h ivatko
zom, szerénykedésnek olvashatják, 
hogyha pedig vérm érsékleti meg 
nem felelésre, addig jav íth a tják  a kö
rülm ényeket, am íg végül tú lságosan  
körülm ényes lenne bárm i kibúvót 
ta lá ln i. így sebezhetetlenné te ttem  
m agam  m inden pálfordulás eshető
ségére.

A M arrant-ba szóló meghívó tisz
tá n  am atőr jellege volt az, ami a rra  
késztetett, hogy másodszor is elolvas
sam. Talán nem is am atőr jelleget 
ak artam  mondani, inkább régimódi- 
ságot, m intha egy letűnt világból ér
kezett volna. Nem volt ra jta  a városi 
tanács bélyege, sem az ötcsillagos el
szállásolás ígérete, sem pedig az iro
dalomelmélet Pénz-és-Szex felesküdt - 
jeinek m enükártyája. Az írásnak  nem 
volt fejléce, és bár az a láírás eredeti
nek tetszett, fölötte a szövegnek h a tá 
rozottan Roneo írógépre és a második 
világháború előtti szénpapírra emlé
keztető elmaszatolt, egymásbafolyó, 
lilás-tintaszín kinézete volt. Az ere
deti írógép néhány betűje (kétségte
lenül régi kézi fajta, beragadó billen
tyűkkel, melyeket akárha  egyujjas 
gépírónőknek terveztek volna) repedt 
volt. Mindezt azonnal nyugtáztam : de 
am i a leginkább meglepett -  ami a r
ra  késztetett, hogy elgondolkozzam, 
vajon egyetlenegyszer nem válhat
nék-e mégiscsak alkalm assá és nem 
rendelkezhetnék-e a kívánt vérm ér
séklettel -, az a mondat volt, amely 
egym agában állt az a láírás fölött. A 
szövegtest részletesen elm agyarázta, 
hogy a konferencia a M assif Central 
egy bizonyos kis falujában fog lezajla
ni egy bizonyos októberi napon. Rész

vételemet örömmel várják, válaszle
vél azonban nem szükséges, csupán 
meg kell érkeznem a három  megneve
zett vonat egyikével. A zután követke
zett a szándéknyilatkozat -  homályos, 
szeszélyes, elragadó -: „A konferencia 
lényege a megérkezés az állomásra: a 
megjelenés szereplés.”

Újból ellenőriztem a levelet. Nem, 
nem kértek  fel, hogy dolgozatot nyújt
sak be, bizottságban üljek, csacsog
jak  arról, hogy Merre T art a Regény. 
Nem udvaroltak körül a társrésztvevő 
kiválóságok lajstromával. Nem aján
lották fel, hogy fizetik az útiköltsége
met, szállodaszám lám at, még a rész

vételi díjam at sem. Rám eredtem a 
hurkolódó aláírásra, melyet nem for
dított le az írógép. Volt benne valam i 
ismerős, am it végül sikerült elhelyez
nem, ahogyan a meghívó odavetettsé- 
gét és szemtelen bizalm askodását is, 
egy jól m eghatározott francia irodal
mi hagyományban: Jarry , patafizika, 
Queneau, Perec, az OULIPO csoport 
ésatöbbi. A hivatalos nemhivatalosak, 
a mélyen tisztelt rebellisek. Jean-Luc 
Cazes, igen, egészen biztosan ennek a 
truppnak a tagja. Jó kis meglepetés, 
hogy még él. Mi is a patafizika megha
tározása? „A megoldások elképzelésé
nek tudománya .” A konferencia lénye
ge pedig a megérkezés az állomásra.

Nem kérték, hogy válaszoljak: azt 
hiszem, ez volt, ami elbájolt. Nem kér
ték, hogy közöljem, megyek-e vagy 
sem. A levél tehát eltűnt, majd új
ra  m egtaláltam  a szám lák és u talvá
nyok, meghívók és adócédulák, folya
modványok és könyvbeharangozók 
ragacsos tömkelegében, melyek á lta lá
ban betem etik az íróasztalom at. Egy 
délután elővettem a megfelelő sárga 
Michelin-térképet: 76. szám. Meg is 
találtam : M arrant-sur-Cére, 30-40 
km-rel Aurillac előtt. A Clermont- 
Ferrand-i vasút egyenesen áthalad  
a falun, melynek neve, ezt rögtön 
nyugtáztam , nem volt pirossal alá

húzva. Tehát hiába is 
keresném a Michelin 
útikalauzban. Újra el
lenőriztem, a rra  az es
hetőségre, hogy té r
képem idejétmúlt, de 
nem volt ilyen bejegy
zés, még a Logis de 
France-ban sem. Hol 
szállásolnak el? Ez 
a C antal olyan része 
volt, melyet nem ism er
tem. Néhány percen ke
resztül tüzetesen végig
böngésztem a térképet, 
mely tudatom ban átvál
tozott kinyíló karton- 
ház-mesekönyvvé: me
redek domb, point de 
vue, gyalogtúraösvény, 
maison forestiére. Ma
gam elé képzeltem a 

gesztenyeligeteket, szarvasgomba-ke
reső kutyákat, erdei irtásokat, ahol 
valaha szénégetők dolgoztak. Apró 
m ahagónitehenek hancúroztak ki
hunyt tűzhányók oldalában a helyi du
dák dallam ára. Mindezt m agam elé 
képzeltem, mivel valós emlékeim a 
Cantalról két dologra szorítkoztak, a 
sajtra és az esőre.

Az angol ősz épp megadta m agát 
a tél első hegyes bökdösésének: a ko
rai fagy porcukorral vonta be a lehul
lott leveleket. Clermont-Ferrand-ba 
repültem  és az éjszakát az Albert-

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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> > > »  folytatása 15. oldalról 
Elisabeth-ben töltöttem (sans resta
urant). M ásnap reggel az állomáson 
úgy tettem , ahogy utasítottak: meg
vettem  a jegyet Vic-sur-Cére-be anél
kül, hogy a jegyeladónak em lítettem  
volna, hogy voltaképpeni úticélom 
M arrant. Bizonyos vonatok -  a meg
hívómban em lített három  -  megáll
nak  M arrant-ban, de csak kivétele
sen, magánjellegű megegyezés útján 
bizonyos, a vasúttal kapcsolatban álló 
egyénekkel. Ez a titokzatosság öröm
mel töltött el: egy kém megkönnyebbü
lését éreztem, amikor a kimenő' vona
tok táblája nem tü n te te tt fel megállót 
M urat és Vic-sur-Cére között. Egyéb
ként is csak kézipoggyász volt nálam: 
a vonat majd lelassít, m int egy rutin- 
stoplám pánál, megáll, csikorog, fúj
ta t, és én abban a pillanatban végre
hajtom koboldleszállásomat, gyöngéd 
sim ogatással csukva be magam u tán  
a kocsiajtót. Ha bárki lát leszáll- 
ni, azt fogja gondolni, hogy SNCF- 
alkalm azott vagyok, akinek a moz
donyvezető apró szívességet te tt.

Ódivatú francia vonatot képzeltem, 
vasúti megfelelőjét a Roneo-írásos 
meghívónak, de egy vadonatúj kisze- 
reléses, négykocsis m asinérián ta lá l
tam  magam, a vezető által m űködte
te tt autom atikus ajtókkal. M arrant-i 
kiszállásom at gyorsan korszerűsítet
tem: ahogy elhagyjuk M urat-t, felál
lók a helyemről, m integy véletlensze
rűen  közel helyezkedem el az ajtóhoz, 
megvárom a sű ríte tt levegő cinkos sis
tergését, azzal eltűnök, még mielőtt a 
többi u tasn ak  hiányozni kezdenék. A 
manőver első részét akadálytalanul 
végrehajtottam ; hivalkodóan nemtö
rődöm módra még csak nem is néz
tem  ki az ablakon, ahogy a v árt las
sítás elkezdődött. A vonat megállt, 
az ajtók kinyíltak, leszálltam. Megle
petésem re hátulról lökdösni kezdett 
egy, álta lam  logikusan conférencier- 
nak  vélt csapat -  egyetlen bökkenő, 
hogy két szélescsípőjű, fejkendős, fel- 
földiesen pirospozsgás asszonyság 
volt, ak iket az ember könnyebben el
képzelt egy piaci állás mögött pár tu 
cat tojást és egy nyúzott nyulat á ru l
ni, m int utolsó regényüket dedikálni. 
M ásodik meglepetésem a felirat volt: 
VIC-SUR-CERE. A rohadt életbe! Biz
tosan elábrándoztam  -  az én állomá
som Vic u tán  következik, nem előtte. 
Visszaigyekeztem a sípoló ajtók közt 
és előrántottam  a meghívómat._A ro
hadt életbe megint! Előbb helyes volt 
a mozgás. Ennyit a bizonyos egyének
kel történő magánmegegyezésekről. 
A mozdonyvezető szemrebbenés nél
kül áthajto tt M arrant-n. Nyilvánva
lóan nincs érzéke az irodalomhoz. 
Károm kodtam  magam ban, mindezt 
viszont meglepő jókedvvel.

Aurillacban autót béreltem és az 
N126-oson visszahajtottam  a Cére 
völgyébe. K eresztülhajtottam  Vicén 
és keresni kezdtem a M arrant-ba ve
zető országutat. Idő lassan beborult, 
ezt a tényt jóindulatú semlegesség
gel nyugtáztam . Normális esetben ki 
nem állhatom  az e lkúrt helyzeteket. 
Éppen elég dolog sül el rosszul az író
asztalnál az irodalmi élet kapcsolódó 
aspektusai nélkül is. A bedöglött mik
rofon az író-olvasó találkozón, az ön
törlő reportofon, az újságíró, akinek a 
kérdései távolról sem illeszkednek be
le mindazokba a válaszokba, amelye
ket egy élet szívós m unkájával csak 
kiötölhetsz. Egyszer a francia rádió
nak  adtam  interjú t egy párizsi szál
lodaszobában. Ellenőriztük a hangfel
vételt, a hangm érnök megnyomta a 
gombot és ahogy a tekercsek forogni 
kezdtek, kérdezőm megborotválta az 
állam  a mikrofonnal. „Mr. Clements 
-  kérdezte bensőséges autoritással -, 
le mythe et la réalité?” Jó darabig me
resztettem  a szemem, éreztem, hogy 
elpárolog minden franciatudásom  és 
kiszikkad az agyam. Végül megad
tam  neki az egyetlen választ, am ire 
képes voltam: hogy az ilyesféle kér
dések és válaszok minden bizonnyal 
term észetesek egy francia entellektü- 
elnek, de mivel én pusztán egy prag
m atikus angol regényíró vagyok, jobb 
in terjú t szivattyúzhat ki belőlem, 
hogyha az ilyen nagyobb tém ákat k i
sebb, könnyebb kérdéseken keresztül 
közelíti meg. Ezzel, m agyaráztam , se
gítene kicsit abban is, hogy felmelegít
sem a franciaságomat. Egyetértőén 
motyogott, a hangm érnök visszateker
te a szalagot és a mikrofon újra az ál
lam  alá került, m int egy könnypohár, 
felfogni bölcsességem csöppjeit. „Mr. 
Clements, itt ülünk egy párizsi szál
lodaszobában egy áprilisi délután. Az 
ablak nyitva van és k in t zajlik a város 
mindennapi élete. Az ablakkal szem
közt egy magas, tükrös ruhásszek
rény áll. Belenézek a tükörbe és szin
te látom benne visszaverődve Párizs 
mindennapi életét, amely az ablakon 
kívül zajlik. Mr. Clements -  le mythe 
et la réalité?”

Az országút meredeken nekivágott 
egy sűrű, m agas ködgomoly vagy ala
csony felhő korlátjának. Bekapcsol
tam  előre az ablaktörlőket, aztán  
hosszú fázisra váltottam , felgyújtot
tam  a ködlámpát, kicsit lehúztam  az 
ablakot és kuncogtam. Micsoda kép
telen ötlet megszökni az angol októ
berből Franciaország egyik legcsapa
dékosabb vidékére: m int az egyszeri 
am erikai, aki lá tta , hogy közeledik 
a második világháború és átköltözött 
Guadalcanalba. Alig néhány m éterre 
lehetett látni, az ú t keskeny volt és 
kétoldalt a talaj az ismeretlenbe hul
lott. A félig lehúzott ablakon keresz

tül, úgy tűnt, tehénkolompolást h a l
lok, egy kecske mekegését és duda 
visítását, hacsak nem egy malac volt. 
M egm aradtam  továbbra is a vidám bi
zonyosság hangulatában. Egyáltalán 
nem éreztem úgy magam, m int egy 
szorongva, tenyérizzadósan tapogató
zó tu rista , sokkal inkább úgy, m int 
egy magabiztos író, aki tudja, merre 
ta r t  a könyve.

Előbukkantam  a nedves ködből a 
hirtelen napsütésbe, fölöttem Ingres- 
kék volt az ég. M arran t faluja teljesen 
k ihalt volt: a boltok redőnyei leereszt
ve, a zöldségesládák az épicerie előtt 
zsákvászonnal letakarva, egy küszö
bön kutya szunyókált. A templom to 
ronyórája 2.50-et m utatott, de amikor 
felnéztem, csikorogva hárm at ütött. A 
boulangerie ny itvatartási ideje az ajtó
üvegbe volt metszve: 8h -  12h, 16h — 
19h. Nosztalgia lett ú rrá  rajtam : ezek 
az ódivatú órarendek működtek ak
kor, am ikor először felfedeztem F ran 
ciaországot. Hogyha déli 12h előtt 
nem vetted meg ebédre a harapniva- 
lót, éhkoppon m aradtál, m ert minden
ki tudta, hogy a francia falukban a 
charcutier-nak négy óra pihenőre van 
szüksége, hogy ágyba bújjon a pék fe
leségével, a péknek szintén négyre, 
hogy tiszteletét tegye a quincaillerie 
tulajdonosánál és így tovább. A hétfő
ket pedig elfelejthetted. Minden zár
va m aradt vasárnap ebédidőtől kedd 
reggelig. A páneurópai kereskedelmi 
lendület m ára egész Franciaországot 
elárasztotta, de ezt a helyet furcsa mó
don kikerülte.

Az állom ásnak is ebédidő-kinéze
te volt, ahogy közeledtem. A jegyiro
da és az újságárus bódéja egyaránt 
zárva volt, bár valamilyen oknál fog
va úgy tűn t, hogy a hangosbemondó 
zenét sugároz. Műkedvelő rezesban
da fújta: úgy hangzott, m intha Scott 
Joplin lenne. K inyitottam  egy szurtos 
üvegajtót, szemem előtt feltárult egy 
gondozatlan vágány, a talpfák közt a 
síneket benőtte a gaz, és m egláttam  
balra egy kis, fogadásra kigyűlt tá r 
saságot. A polgárm estert, vagy leg
alábbis egy, hivatali vállszalagjától 
roham szíj-szakálláigpolgárm ester-ki- 
nézetű férfit. H áta mögött sorakozott 
a legkülönösebb városi fúvószenekar, 
am it valaha is láttam : egy kornett, 
egy tuba és egy szerpent, mind teljes 
erőből, uniszónóban fújták ugyanazt 
a ragtim e-ot vagy varietészámot. A fi
atal, köpcös, sárgás arcszínű polgár- 
m ester előrelépett, m egragadta mind 
a két felkarom at és ünnepélyesen két
oldalt arconcuppantott.

-  Köszönöm a fogadtatást -  mond
tam  autom atikusan.

-  A megjelenés szereplés -  válaszol
ta  mosolyogva. -  Reméljük, örömére 
szolgál, ha  szülőhazája zenéjét hallja.
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— Csakhogy én nem vagyok am eri

kai.
-  Satie sem volt az -  mondta a pol

gármester. -  0 , nem tudta, hogy az 
édesanyja skót volt? Nos. A darab cí
me „Le Piccadilly”. Folytassuk?

Valamilyen, általam  ismeretlen, a 
polgárm ester által helyeselt oknál fog
va azonnal beálltam  a sorba mögéje 
és ta rto ttam  a lépést, ahogy vezetett. 
Mögöttem az ad hoc trió újból rázen
d íte tt a Le Piccadillyra. Egészen jól 
m egtanultam  a darabot, mivel csak 
egy perc az egész, és m ár nyolcszor- 
kilencszer eljátszották, ahogy a pe
ronról egy ki nem jelzett vasúti á tke
lőn keresztül nekivágtunk a bóbiskoló 
falunak. A rra  szám ítottam , hogy a 
charcutier tiltakozni fog, hogy a réz 
harsogása megzavarja szexuális össz
pontosításában a pék feleségével, de 
legalábbis a rra , hogy egy kíváncsi k is
kölyök kibújjon az árnyas fasorból, 
azonban csak néhány m ozdulatlan 
házőrzővel találkoztunk, ak ik  úgy vi
selkedtek, m intha a délután három 
órai koncert megszokott volna. Egyet
len zsalu sem rezdült.

A falu lassan megfogyatkozott egy 
ringó lauoimá  1, púpos hidacskánál és 
a távolabb elterülő, m akulátlanul k i
m ért, de gondozatlan telkeknél. A sem
miből előbukkant egy régi Citroen, és 
tapintatosan megelőzött. Nem sokat 
lehet látni m ár ezekből az autókból: 
ism erik azokat a fekete Citroeneket, 
melyek szélesen, hippisen fekszik meg 
az u tat, oldalt lelépővel, a kormány
nál Maigret-vel. A sofőrt nem sikerült 
meglátnom, ahogy eltűnt egy poros 
kanyarban.

E lhaladtunk a tem ető mellett, há
tam  mögött a csapat tüdeje még m in
dig a Le Piccadillyt pumpálta. Magas 
kőfal, néhány plutokrata sírbolt ke
resztjének csúcsa, majd gyors belátás 
a leláncolt kapun át. A nap m egtört az 
üvegen; elfelejtettem m ár a szokást, 
hogy apró üvegházakat emelnek a sí
rokon és a sírok körül. Vajon az eltá
vozottak jelképes védelmezése, a gyá
szolók önös érdeke, vagy egyszerűen 
egy mód rá, hogy hosszabb ideig bizto
sítsák  a friss virágot? Sosem talá ltam  
egy sírásót, akit megkérdezhettem vol
na. Akárhogy is van, az ember igazá
ból nem vár választ minden kérdésre. 
Saját országunkról talán . De mások
ról? Hagyjunk egy kis teret az álmodo
zásnak, a baráti képzelgésnek.

M egálltunk egy kisebb majorház ka
puja előtt, melynek arányait m intha 
m aga Isten m érte volna ki. Keksz-sze
rű  kő, viharszürke palatető, szerény 
sótartó-tornyok minden sarokban. 
Osöreg visztéria borult csodás másod
virágzásban a bejárati ajtó fölé, mely
hez kétoldalas lépcsőfokok vezettek, 
valam ikor kétségkívül nyeregbe szál
láshoz használták  őket. Most egymás

gedve á t ahhoz, hogy kivehessem a 
kancsót és a mosdótálat a m árvány 
mosdóállványon, az ágy rézkorlátját, 
a hajlított vonalú armoire-1. Bonnard- 
enteriőr, csupán egy m acska hiány
zik belőle, esetleg Mme Bonnard szi
vaccsal a fürdőkádban. Az ágyon 
feküdtem és félálomban lebegtem, 
álmoktól nem kísértve, a valóságtól 
nem zavarva.

Hogyan írhatnám  le az ottlét é r
zését abban a faluban, abban a szo
bában, m indennek az ismerősségét? 
Nem az emlékezet ismerőssége volt, 
ahogyan gondolnák. A legjobb mód 
elm agyarázni egy irodalmi hasonlat, 
mely eléggé találónak tűn ik  az adott 
körülmények között. Gide egyszer 
azt mondta, azért ír, hogy újraolvas
sák. Néhány évvel ezelőtt m eginter
júvoltam Michel Tournier regényírót, 
aki ezt a sort idézte nekem, szünetet 
ta rto tt és hozzátette, mosolygós önelé
gültséggel: „Én pedig azért írok, hogy 
első olvasásra újraolvassanak.” É rtik , 
m it akarok mondani?

Lent hét óra harm inckor üdvözölt 
Jean-Luc Cazes, egyike azoknak a ré
gimódi, Szajna-bal-parti anarcho-rock 
figuráknak (kopott bőr blouson, szája 
bal sarkában pipa), az a fajta zseniális 
nyomda-bár filozófus, akiről azonnal 
feltételezzük, hogy ijesztő sikere van 
a nőknél. Kezembe nyomva egy vin 
blanc-1, mely annyira kocsonyás volt, 
hogy azonnal felkeltette a gyanút, 
hogy K ir kanonoknak jókora adag 
gyenge minőségű fehérbora van ta r ta 
lékon, bem utatott többi vendégeinek: 
egy spanyol költőnek, egy algériai fil
mesnek, egy olasz szemiotikusnak, 
egy svájci krimiszerzőnek, egy német 
drám aírónak és egy belga m űkritikus
nak. Cazes folyékonyan beszélt m ind
annyiunk nyelvén, bár m indannyian 
többé-kevésbé megközelítőleg beszél
tü n k  franciául. Meg ak artam  a többi
eket kérdezni meghívójukról, érkezé
sükről, fogadtatásukról, dallamukról, 
de valahogy nem került sor rá, vagy 
ha mégis, elfelejtettem.

A vacsorát egy félénk parasztlány 
szolgálta fel, aki magas, nazális ma
gánhangzókkal beszélt, a-ja i felé toló
dott el: „Si vous n’ivez pás suffisimint, 
vous n’ivez qu’á dem inder”, mondta 
nekünk ideges tekintéllyel. Sűrű, ká 
posztás, csülökcsontos leves, mely, el
képzeltem, békésen fortyogott egy 
nagy rézüstben legalább öt napon 
át. Paradicsom saláta ecetes öntettel. 
Omelette aux fines herbes, mely egé
szen baueuse, folyékony volt, amikor 
belem erítettem a kanalam at. Egy tá l 
rózsaszínű gigot m egszűrt vérre em
lékeztető m ártással. Kerek, nagy sze
mű haricots verts kásásra  főzve, vaj
ja l eláztatva. Saláta. Négyfajta sajt. 
Gyümölcsöstál. Bor felcímkézetlen
> > > > >  fo lyta tása  18. oldalon

Árkossy István grafikái a 7., 15., 17. oldalon

csengő fogantyúját, amely rozsdás vas
gyűrűn volt átvezetve; ehelyett belök
tem  az ajtót.

Énem egy része a rra  szám ított, 
hogy előbukkan egy szobalány pliszí
rozott, fodros főkötővel és köténnyel, 
mely ívelt h á tán  levegős kettős csokor
ra  van kötve. Ehelyett további lilás 
Roneo-szavakat leltem, melyek tájé
koztattak  arról, hogy szobám az eme
leten van, és hogy 7.30-kor jelenjek 
meg a Salonban. A padló nyikorgott, 
ahogy tudtam , hogy nyikorogni fog, 
sokkal inkább megnyugtató, m int kí
sérteties módon. Szobám zsalui félig 
be voltak csukva, így is elég fényt en

m ellett m entünk a polgárm esterrel a 
kavicsos udvaron át, lépteink távoli, 
távolról sem fenyegető ugatást keltet
tek az istállóban. A ház mögött emel
kedő bükkerdő látszott, balra  árnyas 
tavacska többféle ehető vaddal, azon 
tú l pedig emelkedő ré t te rü lt el egy 
olyan, burjánzóan gazdag völgy fe
lé, melyet a britek azonnal kinevez
nének golfpályának. Megálltam, a 
polgárm ester fel könyökömnél fogva 
előretuszkolt. Felléptem két lépcsőfo
kon, megálltam , hogy megszagoljam 
a virágzó visztériát, felmásztam még 
h a t lépcsőn, megfordultam és láttam , 
hogy eltűnt. Nem voltam olyan h an 
gulatban, hogy ettől meglepődjek -  
azaz minden, am i normális esetben 
meglepett volna, tökéletesen érthető
nek tűnt. A szokványos, kicsinyesen 
mérlegelő életben megkérdeztem vol
na magamtól, hogy pontosan mikor 
hagy ták  abba a fúvósok a zenélést, 
hogy a M aigret-Citroen az istállóban 
parkolt-e, vagy hogy m iért nem hallot
tam  a polgárm ester lépteit a kavicsos 
töltésen. Ehelyett egyszerűen azt gon
doltam: én itt állok, ők elmentek. Nor
m ális esetben m egrángattam  volna a
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> > » >  folytatás a 17. oldalról 
literespalackokban, melyeknek vál
lán, m int valam i am erikai tábornok
nak, egy sor csillag ült. Fogásról fogás
ra  cserélt evó'eszközök. Kávé és vieille 
prune.

Könnyed hangnem ben beszélget
tünk: végül is, ez nem volt konferen
cia és Monsieur Cazes sokkal inkább 
volt bátorító jelenlét, m int animateur. 
A többiek ... tudják, nem emlékszem, 
m it mondtak, bár akkor volt értelme 
számomra, különösen annak  fényé
ben, am it tudtam , vagy amiró'l azt 
hittem , hogy tudok a hírükről. Ma
gamról pedig annyit, hogy igen való
színűtlen spontaneitásról tettem  ta 
núbizonyságot, am ikor rám  került 
a sor, hogy az egybegyűltekhez be
széljek. Természetesen semmivel 
sem készültem, biztos lévén abban 
az ígéretben, hogy a megjelenés sze
replés, m indennek ellenére magabiz
tosan befutottam  különféle francia 
ku ltú rtém ák  tour d ’horizon-ját, fu r
csa módon csöppet sem rosszul. Sor
ra  vettem  a Le Grand Meaulnes-t, a 
Le Petit Prince-t, Greuze-t, Astérix-et, 
a comédie larmoyante-ot, Bernardin 
de Saint-Pierre-t, az I. világháború 
előtti vasúti plakátokat, Rousseau-t, 
Offenbach-ot, Fernandel korai filmje
it és a háromszögű -  vagy inkább há- 
rom szarvú -  sárga Ricard-ham utartó 
szemiotikái jelentőségét. Nem szabad 
elfeledniük, hogy normális esetben 
egészen másképp viselkedem. Gyen
ge memóriám van és csekély képes
ségem az általánosításra. Jobb szere
tek  egyetlen könyvről beszélni, vagy 
inkább egyetlen fejezetről, leginkább 
egyetlen oldalról, mely véletlenszerű
en épp az orrom előtt van.

Elmeséltem nekik egy történetet 
annak  illusztrálására, hogy m it értek 
gall sármon. Egyszer megjelentem 
az „Apostrophes”-ban, az irodalmi té 
véműsorban, egy francia íróval, aki 
m egírta a macskája önéletrajzát. Is
m ert író volt, aki begyűjtött jónéhány 
honi irodalm i díjat. Amikor a műsor
vezető utolsó könyvének megírásáról 
kérdezte, így felelt: „A könyvet nem 
én írtam , a könyvet a macskám írta .” 
Ez a válasz ingerelte a műsorvezetőt, 
aki tám adni kezdte. „A könyvet nem 
én írtam  -  felelte minden alkalom
mal, meghúzódva Gauloise-füstje mö
gé fehér m agasnyakú pulóverével és 
bajuszkás mosolyával. -  A könyvet a 
macskám írta .” Mind kuncogtunk a 
szeszélyes provokációnak ezen a pél
dáján.

Előre figyelmeztetem Önöket, hogy 
nem következett semmilyen coup. 
Semmilyen vára tlan  elektromos kisü
lés az égen, semmi feux d ’artifice vagy 
pantomimjátékosok berobbanása. Sen
ki sem sétált kinyújtott k a rra l egy em
berm agasságú tükör felé, eltűnve ben
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ne, mögötte, nem érkeztek visiteurs 
de soir. Francia értelem ben sem tör
tén t coup: egyetlen flamboyant epizód 
sem valamely karcsú conférenciére-rel 
vagy pikáns szolgálólánnyal. Mme 
Bonnard nem kelt ki fürdőjéből ér
tem: korán lefeküdtünk, m iután m in
denki mindenkivel lekezelt.

A sajtról azt ta rtják , rossz álmokat 
szül, de a Brie, Saint-Nectaire és Pont- 
l’Eveque (a Bon Beire nemet mondtam) 
kombinációja épp az ellentétes h a tás t 
válto tta ki. Eseménytelenül aludtam , 
mégcsak azon csöndes epizódok egyi
ke sem látogatott meg, melyekben va
laki, akiről tudtam , hogy én vagyok 
és mégsem én volt, egyszerre furcsa 
és ismerős tá jak  közt mozgott egy 
egyszerre meglepő és előrelátható ju 
talom felé. Tiszta fejjel ébredtem egy 
m egkésett dongó zümmögésére, mely 
a zsalugáter léceinek verődött. Lent, 
belem ártottam  még meleg baguette- 
emet forró csokoládémba és elindul
tam  az állomásra, még mielőtt a többi
ek fölkeltek volna.

A harm atos pókhálók úgy fogták 
be a  kora reggeli napot, m int valam i 
karácsonyfadíszek. Csörömpölést ha l
lottam  a hátam  mögött és elhaladt 
mellettem egyike azoknak az ezüstös 
fényezett fémből készült, helységről 
helységre járó hússzállító járm űvek
nek. Az állomáson beültem a kocsim
ba és végighajtottam  a falun, mely 
még aludni látszott, bár azt észrevet
tem, hogy a boltok előtt a já rd á t m ár 
m eghintették vízzel és felsöpörték. 7: 
40 volt és a nyikorgó toronyóra elütöt
te a háromnegyedet.

Amikor elindítottam  az autót, m a
gától felkapcsolt a fény- és az ablak
törlő is, és nem sokára szükségem 
lett rájuk, míg a nedves reggeli köd
ben az N126 irányába tarto ttam . 
Aurillacban egy újabb áram vonalas 
négykocsis vonat m ár készen várt, 
hogy Clermont-Ferrand-ba vigyen. 
Kevés volt az u tas és semmi sem áll
ta  tekintetem  útját; időnként még az 
N126-ot is láttam , mely segített a he
lyek betájolásában. M egálltunk Vic- 
sur-Cére-ben és azután különösen fi
gyeltem. Szám ítottam  a ködgomolyra, 
de a lágy októberi nap, úgy látszik, fel
szárította. Néztem, szabályos időkö
zönként jobbra-balra fordítottam  a fe
jem, füleltem a vonat figyelmeztető 
füttyjelére és bízvást állíthatom , hogy 
nem halad tunk  á t M arrans-sur-Cére 
állomásán.

Amikor a repülő befejezte első meg
dőlt körét és az egyensúlyozó szárny 
törölte Puy-de-Dóme-ot, eszembe ju 
to tt a francia író neve, aki m egírta 
macskája önéletrajzát. Eszembe ju to tt 
a saját reakcióm is, ahogy mellette ü l
tem  a stúdióban: nagyhangú seggfej, 
gondoltam, vagy valam i hasonlót. A 
francia írók, akiknek hűséget esküd

tem, Montaigne-től Voltaire-en és 
Flaubert-en át M auriacig és Camus- 
ig sorakoznak. Aligha szükséges be- 
vallanom, hogy képtelen vagyok a 
Le Petit Prince-t olvasni és Greuze-t 
nagyrészt émelygősnek találom. Érzel
gős vagyok, ha a gondolat tisztaságá
ról, szentimentális, ha  racionalitásról 
van szó.

Amikor tizenéves voltam, a szüleim
mel Franciaországba já rtam  motoros 
vakációkra. Egyetlen Bonnard-t sem 
láttam . Az egyetlen sajt, am it hajlan
dó voltam megenni, a Gruyére volt. 
Kétségbeejtett a mód, ahogyan a pa
radicsomot tönkretették  vinaigrette- 
el. Képtelen voltam megérteni, mi
ért kell valakinek megenni az összes 
húst, hogy hozzájuthasson a zöldség
hez. Csodálkoztam azon, m iért nyír
nak  füvet a tojásrántottába. U táltam  
a vörösbort. És nemcsak az étkezé
si gyanakvásról volt szó: idegesített 
a nyelv, az éjszakai szálláshelyek, a 
szállodák. A családi vakáció felita
to tt feszültsége játszott velem. Rövi
den, szerencsétlenül éreztem magam. 
A kárcsak a legtöbb tizenévesnek, ne
kem is szükségem volt a képzeletbeli 
megoldások tudom ányára. Vajon m in
den nosztalgia ham is, kérdezem ma
gamtól, és minden érzelgősség a nem 
érzett érzelmek elfojtása?

Jean-Luc Cazes, fedeztem fel en
ciklopédiámban, egy író, ak it az 
OULIPO csoport ta lá lt ki és alakját 
m egtette több úttörő és provokatív vál
lalkozás zászlajává.

M arrant franciául tréfásat jelent, 
amit természetesen m ár kiruccanásom 
előtt is tudtam: hol máshol képzelhetne 
el az ember egy patafizikai találkozót? 
Azóta sem láttam  egyetlen konferan- 
szié-társamat sem, ami nem meglepő. 
És még mindig nem vettem részt egyet
len irodalmi konferencián sem.

M IH Á L Y C S A  E R IK A  
f o r d í t á s a

J e g y z e t
1 Julian Barnes Cross Channel („A La 

Manche-csatornán át”, 1996, Jonathan 
Cape, London) c. novelláskötetéból. Barnes 
a kortárs angol próza egyik legérdekesebb 
alakja, különösen Metroland, Flaubert’s 
Parrot (magy, Flaubert papagája) és A 
History of the World in 10 % Chapters 
(magy. A világ története 10 lk fejezetben) 
c. regényeiről ismert. Az egyetlen angol 
író, akit mind a Prix Médicis-vel, mind 
pedig a Prix Féminaval kitüntettek, 
1988-ban pedig megkapta a Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres címet. 
Cross Channel c. novelláskötete, mint címe 
is mutatja, a tóle megszokott iróniával 
készíti el a panorámáját mindazoknak a 
beállítódásoknak, érzelmeknek, próbálko
zásoknak és ellenállásoknak, újra- és újraf 
elfedezéseknek, melyekkel az angol-francia 
viszony leírható -  a vallásháborúk korától a 
Eurostarig ívelve.
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‘KP'D'EX-
S z o c io g r á f iá k
A sokféle átszervezés, toldozás-foldozás következ

tében ugyanis ezek a kis települések gyakorlatilag 
olyan perifériális helyzetbe kerültek , amely a m ai
nál fokozottabb társadalm i odafigyelést követel meg.

Öt já rás  közel húsz ilyen településének az adatai 
alapján állíthatom , hogy ezek a helységek minden vo
natkozásban hátrányos helyzetűek. Ez vonatkozik a 
politikai, a közigazgatási, a gazdasági, a művelődés- 
politikai, a ku lturális és a szolgáltatói szférára egy
aránt. A közöttük lévő kisebb-nagyobb eltérések a he
lyi vezetők ráterm ettségével vagy annak  hiányával 
m agyarázhatók.

Mielőtt e tövisbokor sűrűjébe nyúlnánk, úgy hi
szem, fontos legalább nagyobb vonalakban összefog
lalni azokat az átszervezéseket, amelyek a jelenlegi 
perifériahelyzet létrejöttéhez elvezettek. Lényegében 
ez a folyamat az 1960-as terü leti átszervezéssel vette 
kezdetét, amikor a ma ismeretes kerületi, illetve já 
rási területi átszervezés lezajlott. Ez akkor azonban 
még a kis települések belső egységét nem érin tette  ér
zékelhetően. Az időben ugyanis egy-egy kis település 
-  termelőszövetkezetbe tömörülve -  egységes gazda
sági egészként létezett, ami lényegében azt jelentet
te, hogy e települések belső kohéziója még nem lazult 
fel. Az aktív, m unkaképes lakosság zöme odahaza 
dolgozott. A m unkaerő k iáram lását még alig érzékel
ték ezek a közösségek; kivételt jelentenek azok a te 
lepülések, amelyek nagyobb ipari gócok vonzáskörze
tében helyezkedtek el. Ez utóbbiakból a kiáram lás 
m ár az ötvenes évek elején, a szövetkezetek szerve
zésének az idején elkezdődött, s lényegében a jelzett 
évtized végére arányaiban megközelítette a jelenlegi 
szintet. Ám akkor még nem ez volt a jellemző a kis te 
lepülések többségére.

A népesség nagyobb arányú mozgását a hatvanas 
évek elején megkezdődött gazdasági átszervezés gyor
sította meg, amikor a kis területtel rendelkező vagy 
gyengén gazdálkodó mezőgazdasági üzemeket -  el
sősorban termelőszövetkezeteket -  egyesíteni kezd
ték. Ez az átszervezés semlegesítette azt az utolsó, 
lényegesnek mondható köteléket, amely e települé
sek lakosai szám ára valam ilyen módon még az együ
vé tartozást jelentette: otthoni m unkavállalást, a ke
nyérkereseti lehetőséget, az otthontudat biztonságát, 
alapfeltételét. Az öt-hat -  gyakorta több -  helységet 
tömörítő, több ezer hektáros mezőgazdasági üzemek
ben m ár ezek az emberek az ipari munkásokhoz ha
sonlóan m unkavállalók lettek, s nem tulajdonosok. 
Ezt amolyan második birtokviszonyváltásnak lehet
ne nevezni a szlovákiai m agyarság történelmében, 
ha megíródna egyszer. Egyik adatközlőm ezt „a m á
sodik nemzedék elidegenedésének” nevezte.

Számomra e kérdéskörrel kapcsolatban nem az a 
gond, hogy a jelzett intézkedések helyesek voltak-e, 
vagy sem. E kis települések jelene és jövője a tét. Az 
történetesen, hogy milyen ma itt az általános művelt
ség szintje, milyen a fejlődés iránya, milyen bennük 
a ku lturális élet, s végül, hogy milyen lesz a kis tele
pülések sorsa, jövője általában . Ä jelenlegi helyzet 
több m int aggasztó.

GÁL SÁNDOR: Ahol élünk. Pozsony, 2004. 
(részlet)
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A t o n á l i s  v i l á g
Hosszú évekkel ezelőtt kis 

tanulmányt írtam Atonális 
gyermekek címmel. Tulajdon
képpen egy könyv ismertetése 
volt, amelyben a tonális (nor
mális) gyermekkorról rajzolt 
megkapó képet a szerző.

Az a-val kezdődő szavaink 
nagyon elszaporodtak a 20. 
században: atematikus, apoliti- 
kus, és még az atom szavunk is 
(test nélküli, testetlen) -  a régi 
görög kultúrából-tudományból
-  valamiféle hiányra utal. Az 
ATEIZMUS talán a legjellem- 
zó'bb, leggyakrabban a feltű
nő a -  szavaink közé tartozik. 
Gyakran említjük, hogy ezek 
a „tagadó”-szavak csak az ere
detiek függvényében élnek: to- 
nalitás nélkül nincs atonalitás. 
Ha atonálisan kezdtük volna 
az európai többszólamú zenét, 
akkor ki kellett volna hogy ta
láljuk a TONALITÁST. így 
is történt: a tonalitás mint a 
gravitációs erő zenei megfele
lője az emberiség legnagyobb 
szellemi vívmánya az utóbbi
-  mindössze -  1000 évben! Az 
egész eddigi zenét a tonális 
pontra való megérkezés vagy 
az onnan való kilendülés ket
tőssége jellemzi.

Sok évszázad után az em
beriség megunta az egyetlen 
tonika uralmát és elkezdett 
modulálni: egyik tonikáról a 
másikra átváltani. Az örökké 
újat kereső európai embernek 
szükséges velejárója volt ez a 
szüntelen váltás, ami azután 
oda vezetett, hogy végleg el
vesztettük a tonikát. Tehát tu
lajdonképpen ATONIKÁLIS 
zenét hoztunk létre. Ebben a 
zenében egyesek szándékosan 
tiltották a tonika megjeleníté
sét, annyira rabul ejtette őket 
a tizenkét hang szabad kombi
nációinak mámoros világa.

Aligha gondolták, hogy a ze
ne tonikavesztése mennyire be- 
jelzi a VILÁG atonalitását; 
mert a művészetek után a tá r
sadalom, a család, az általános 
emberi kapcsolatok atonalitása 
is „lángra” kapott. És itt már 
patologikus jelenségekbe csa
pott át. Az atonális család rend
kívüli tehertétel a társadalom 
egészére. A gyermeknek nél
külözhetetlen a tonális család, 
ahol az édesanya a tonális köz
pont, ahová mindenki megtér, 
új erőt gyűjteni, hogy ismét ki
lendülhessen az élet forgataga 
(szubdomináns) és a saját akti
vitása (domináns) irányába.

Egyénileg és közösségileg is na
gyon atonálisak (atonikálisak!)

lettünk akaratunk ellenére is. 
A korszellem így nyilvánul meg. 
Voltak és lesznek ilyen korok. A 
zenében is voltak atonális be
ütések: Gesualdo és a kortársai 
-  angolok, olaszok -  kromatiká
ja a 16. században. Még Bach 
zenéjében is feltűnnek atoná
lis „pillanatok”, de ezek minden 
alkalommal visszahajlanak a 
tonális zenébe. A romantika 
kifejezetten az atonalitás, a 
LABILIS tonalitás jegyében vi
szi végbe harmóniai, daliami 
újításait, utat nyitva a 20. szá
zad AKART atonalitásának. 
Ez a TELJES „KROMATIKA” 
önmagát emésztette fel és el
vonta a zene költői energiáit, 
szerkezetekkel és SEMLEGES 
ZENÉVEL helyettesítve azt. Fi
gyeljük meg, hogy egy atonális 
mű után egyetlen domináns-to- 
nika akkordfűzés a költői kife
jezés netovábbjának hat. Ma
gam is sokszor döbbentem meg, 
hogy milyen erővel zúdul a hall
gatóra a tonális zene ÖNKIFE
JEZŐ ereje. Felmerült bennem 
is a kérdés: az atonális zene ott
hont nyújt a költészetnek?

Azt hiszem, ez a zenei világ 
sem nélkülözi a költői gondo
lat érvényre juttatását, de az 
élmény az érzelmeink negatív 
pólusát érinti. Az atonalitás: 
éjszaka-zene, szemben a toná
lis zene nappali egyensúlyá
val. Éjszaka minden árnyék, 
mozdulat fantasztikussá nő, fe
nyegetővé válik, szörnyek játé
kává. Ezt érzik a hallgatók a 
tonalitás, azaz a tonika felka
varó eltűnésekor. A tonalitás 
visszatérése a fény visszatéré
sével azonosul. A dolgok látha
tóvá válnak, normális dimenzi
ót kapnak, a színek újra élnek 
a maguk egyszerű, tiszta való
ságában. Innen a tonális zene 
megnyugtató ereje. Értjük e 
zene szavait, mert világosan 
hangzanak, félreérthetetlenül. 
Az atonális zene ÉJSZAKA
KÖLTÉSZET, a tonális zene 
ennek ELLENPÓLUSA. A ket
tő egyensúlya lenne az IGAZI. 
Egyelőre csak haladunk egy 
ilyen egyensúly felé. De már 
az a tény is, hogy látjuk az 
irányt, biztató jelenség a zené
ben és a világban egyaránt.

Hiszek az egyensúly megte
remtésében és abban, hogy a 
művészetnek, ezen belül a ze
nének kell megtennie a döntő 
lépést az ÚJ HARMÓNIA felé. 
A HARMÓNIA költészete kö
vetkezik.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A Magyar Köztársaság Elnökének Ér

demérme kitüntetést adományozta Far
ka Árpád erdélyi költő, író, műfordító
nak Mádl Ferenc a Sándor-palotában.

S zilágyi István estjére került sor a 
veszprémi Művészetek Házában. Az író
val Szakolczay Lajos beszélgetett.

A  Bécsi Európai Akadémia Díját 
Méhes György írónak, a humanitásba 
vetett töretlen hitét kifejező kimagas
ló irodalmi munkásságáért, a nehéz 
időkben is példamutató írói helytál
lásáért adományozza. Méhes György 
életművét méltatta: Dr. Elfried Fri
schenschlager, a Kuratórium alelnöke, 
ny. miniszter, OECD nagykövet, Ka
lász Márton, a Magyar írószövetség 
elnöke, József Attila-díjas költő, Or
bán János Dénes, József Attila-díjas, 
Herder ösztöndíjas költő.

C soóri Sándort köszöntötték 75. szü
letésnapja alkalmából március 21-én, 
Debrecenben. A Debreceni Tavaszi Fesz
tivál keretében rendezett esten, a Debre
ceni Akadémiai Bizottság székházában 
Túri Gábor, a város kulturális alpolgár
mestere méltatta a költő munkásságát. 
Az ünnepségen átadták a költő portré
ját, amely Bényi Árpád festőművész 
munkája.

A z  Aranyalma elnevezésű díjat Po- 
mogáts Béla vehette át Nagyváradon.

A Joseph Pulitzer Emlékdíjat 2004. 
évi tevékenysége alapján publicisztika 
kategóriában Cs. Gyímesi Éva éa Végei 
László vehette át. Az alkotóközösség ka
tegória nyertese a litera.hu szerkesztő
sége lett. Az ünnepségre március 13-án 
került sor a Remíz étteremben. Az em
lékdíjat a magyar származású Paul A.. 
Fabry és a Magyar Hitelbank Rt. ala
pította. A pályadíi összege kategórián
ként 1000 euró.

A z  idei év Szabad Sajtó Díját az Er
délyi Riport és a Magyar Narancs című 
hetilapok kollektívája vehette át a Pil
vax Kávéházban.

Wass Albert-emlékműavató ünnep
ségre került sor Debrecenben április 
2-án. Az emlékmű Hunyadi László 
szobrászművész (Marosvásárhely) alko
tása.

József Attila születésének 100. évfor
dulója alkalmából április 10-én, a Fiu
mei úti temetőben zarándoklatra és 
nappali virrasztásra került sor.

A  Magyarok Világszövetsége a 
Szent László Akadémiának előadás- 
sorozatában Czegő Zoltán Medrében él 
1-11. című regényét (Hungarovox) és 
Bágyoni Szabó István Az abbamaradt 
mondat című verseskötetét (Magyar 
Napló) Lászlóffy Aladár, Madarász Im
re és Kaiser László, a Hungarovox Ki
adó vezetője mutatta be.

M ájus 11-én került sor a kolozsvá
ri Bulgakov Kávéház Irodalmi Szalon
jában dr. Szücsné Harkó Enikő Wass 
Albert írói pályaképe című kötetének 
bemutatójára. A házigazda Sántha At
tila volt.
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K önyv és írója
VÍZSZINTES
1 .Az író neve. 13. Beszédhiba.

14. Bútordarab. 15. Somogyi te
lepülés lakója. 16. Monori..., szí
nésznő. 18. Kaluga folyója. 19. 
Előtagként: hegy, hegység. 20. 
Fertőző betegség. 22. Csak félig!
23. Lécszélek! 24. Csüngő. 25. 
Mint, németül. 27. ...ista: bosszú
álló politikát folytató. 29. Esőn 
állás. 31. Pénz használati díja.
32. Háborgat. 34. Egyesület. 35. 
Torontáli település. 38. Páratlan 
nonóda! 40. Érett gabonát beta
karít. 41. Feltéve. 42. ..., -ve. 44. 
Mohamedán szerzetes. 46. Zab, 
angolul. 47. Szappanmárka. 49. 
Semmi, németül. 50. Lent levő. 
51. Csónak mozgása a vízen. 53. 
Pléd.

FÜGGŐLEGES 
1. Mérlegelő. 2. Maszk. 3. Ru

hakészítő mester. 4. Római szá
mok, összegük: 101. 5. Loire-sza-

kasz! 6. Eszegető. 7. Amerikai 
egyetem. 8. Növénykezdemény. 
9. Kígyóhang. 10. Lamartine 
verse. 11. Gyalogos katona. 12. 
Farsangi szereplő. 17. Mikszáth 
neje. 20. Kvarc. 21. Ledob. 24. 
Tisztségétől önként megválik. 
26. Ágazat. 27. Eső, angolul. 28. 
Az ő szempontjából. 30. Sodrás. 
31. Kinn a szélein! 33. Spanyol 
író (Leopoldo). 34. A könyv címe. 
36. Rózsa jelzője lehet. 37. Nega
tív töltésű elemi részecske. 39. 
Kis súlyt mér. 41. Sportoló biz
tatása. 43. Amiatt (népies). 45. 
Lusta. 46. Skandináv férfinév. 
48. Bronzdarabok! 50. Régi ű r
mérték. 52. Csendes gésa! 54. 
Ezüst vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ
A H elik o n  9. szám ában kö

zölt Mindenkinek szól című 
rejtvény megfejtése: Legyen 
sok barátod és kevés bizalma
sod.
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