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A kishercegnő
Színpadi m egtestesülések között m indig akad 

olyan te lita lá la t, aki örök. Jean  Gabin vagy J á 
vor Pál lehet igazibb, m int az alak , ak it eljátsz
hat. A nnyian vagyunk, ak iknek a Kis herceg 
örökre Illyés Kinga. A hangja által. Kép, képze
let hangba csomagolva. Hangbefőtt az örökkéva
lóságnak. Valóban világot jelentő páros. E lkép
zelem, m it írn a  róla most H alász Anikó, és m it 
m ondanak egym ásnak a találkozáskor, ott vala
hol. O tt a világot jelentő csillagporban. S mivel 
ez nem nekrológ, hanem  emlékezés, csak h á t
rább tolom egy kicsit az évtizedeknek álcázott, 
festett díszleteket, és m áris ott vagyunk, az el
hagyottak, és ők, elhagyóink, ak ik  bizonyára 
mégis ra jtu n k  sajnálkoznak, hogy bennünket 
em észtett el a kígyócska mérge, azáltal, hogy 
itt ta r to tt, itt hagyott. M ert itt lenni, nélkülük, 
a kishercegek és kishercegnők nélkül nem jó 
színház, nem jó tanulság. Szisz és Géza, Tam ás 
M ari és Erik, H arag  és Héjjá Sunci, Méliusz és 
annyi m indenki nélkül el se já tszható  már, ami 
akkor alig elviselhető, de végigélhető, re tten e
tes, de folyamatosan k ita rtv án  terem tőképes 
volt. I tt állunk, körül közös jelenünk könyvtárá
nak, mozijának és m elankóliájának nézőterén, 
és a szavunk elállt. Saint-Exupéry kapitány fel
vett a fedélzetre, ejtőernyő nélkül, és többször, 
nagyon sokszor kényszerleszállás is m egtörtént 
velünk. A la ttunk  a világtérkép, a szülőföld té r 
képe, a táj, melyről Vörösmarty M ihály nevé
re rímelve kim ondta a nagy kim ondanivalókat 
Radnóti, és azóta is annyi m indenki közülünk, 
a h iány ta lan , teljes kedvű, tudású  társulatból. 
És Kinga hangján  kisherceget já tszunk , kisher- 
ceget mondunk, m int m áskor jó reggelt, vagy 
boldog újévet. E lpusztíthatatlanok vagyunk és 
szétszórhatatlanok, abban, am i folyton megszű
nik. Ami kiömlött, az San Genaro vére csak, és 
m ár évezredek óta esedékes volt, hogy elszivá
rog, m ielőtt M árai szenvedése révén kiontatott. 
Az elhullott szirmok s az elpergett, elkallódott 
szavak, m int a szélkavarta  avar, la ssan  be ta 
k a rn a k  m indent. C sak a hanggal fognak nehe
zen b írn i, em lékezetünk boldog fülében, a k is
hercegnő hangjával.
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FIGYELMÉBE!

A p o sta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 2013. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 é s  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l k ézb esítjü k  a HELIKONT. 12

■ ■ —



HELIKON

SZAKOLCZAY L A JO S

Az abszurd mint erkölcs, mint realitás
Páskándi Gézáról
Tíz éve halott, s mégis, nincsen 

nap, hogy ne hallanánk  róla. H ála 
az özvegy, Sebők A nna ügyszerető, 
az értéket védő gondoskodásának, a 
Páskándi-regényből készült film (A 
szalmabábuk lázadása) évek óta si
kerrel megy a mozikban, groteszk lét
helyzetet ábrázoló drám ája — az író 
kedvenc szavával: abszurdoidja -  a 
Térszínház bem utatásában hódította 
meg a közönséget, egy m ásik (történel
mi) drám ája a nagyváradi teá tru m 
ban kerü lt színre.

És akkor még hol van a könyvek 
egész sora!

Szinte hihetetlen, Páskándi Géza 
halála  u tán  is élő -  szavai á ltal ak tí
van cselekvő — író m aradt. Most meg
jelent tanulm ánykötete, a Mesterek 
kortárs szemmel im m ár tizenkettedik 
abban a sorban, amely posztumusz 
műveket közreadva még mindig meg
annyi meglepetéssel szolgál.

Mi a titka?
Szellemének, erkölcsi alapozottságú 

ítéletének van-e olyan nyelve, amellyel
-  minden huszadik századi ko rtá rs
tól különbözve, ideértve term észete
sen a klasszikusokat is - ,  képes a 
világegészt, a szerző által meglátott, 
csak így, evvel az éles lencsével meg
hódító s furcsaságait föltáró kozmoszt 
karak teresen  ábrázolni?

Filozofikus fogantatású gondolkodá
sáról, a történelm et -  benne az egye
temes m agyarságot (s megannyi ki
sebbséget) -  vallató kérlelhetetlen 
szigoráról, a kisháza és a nagyhaza 
ügyes-bajos dolgait m agára vállaló 
világpolgár minden irányban nyitott, 
ám a közjót szolgáló felelősségéről, 
avantgárd és a hagyományt fölöttébb 
tisztelő kitárulkozásairól nem lehet
ne érvényesen szólni, ha figyelmen kí
vül hagynánk  életművének fókuszát, 
a költészetet.

A Páskándi-életm űnek ez az alfája 
és ómegája.

A briliánsán  gondozott és ápolt, 
minden pillanatában  teremtő -  terem 
teni igyekvő -  nyelv, egyszer metafori
kus gazdagsággal, másszor egzaktan, 
szinte csak a pontos megnevezésre 
szorítkozva, költészetté oldja -  evvel 
is szabadságot adván a nyomorultak
nak  -  az időt, a költészet sátora alá 
vonja a történelm et, és drám ai össze
ütközés sincsen nélküle, bárm ekkora 
is a forrpont.

A költészet m int megnevezés, m int 
hangulati tökély, m int -  já tékká for
málva -  a szabadság legfelsőbb foka
-  íme, a Páskándi-terrénum , a föld
rész nagyságú gondolatvilág (egyik

lehetséges) esszenciája. Ebből a szem
pontból nincs is különbség a más-más 
műfajú, különböző réteghez szóló alko
tások között.

Vagyis a jobbára gyerekek szám á
ra  írott Zápfog király nem mosolyog 
(1969) című meseregény igazsághely
zete -  meztelen a király! -  éppolyan 
érvényességgel bír, m int az Eb olykor 
emeli lábát (1964) politikai, a minden
féle, így az igazság megnevezésétől is 
ódzkodó handabandája -  benne költé
szetté emelkedik a tudás, m iként a 
nevekből összeálló, sőt nevekből „igé- 
sedett” groteszk eposzban, A sárikás 
anyósban (1979) - ,  és nagy verse, A z  
örömrontó angyal (az 1972-es Tű fo
ka remekmívű záródarabja) éppoly 
„dosztojevszkiji” (?) terheket görget 
könnyedén, m int kevésbé ism ert, az 
anyanyelvmegvonást politikai vircsaft- 
tá  emelő röhejes parabolája, A vigéc 
(1989).

A föntebb m ár em lített T ű  foka cí
mű verseskönyv egyik számozott da
rabja (320) nem kevesebbet állít bu- 
kolikus egyszerűséggel -  s ebbe a 
derűbe belegondolhatjuk a több m int 
tíz évig írott tanulm ányának hősét, 
a pásztormotívumot a kereszténység 
motívumai felé nyitó Radnóti Mik
lóst is - ,  mint: „Én csak költő vagyok, 
m int ahogy a fű / Fű s nem kell sem 
kasza, sem tehén - /  Száj, hogy miben
léte megnyilvánuljon / És ellenőrizhe
tő  legyen mivoltában”.

Abban, hogy önismeretről valló meg
nevezéssel örökkön „a Szó gyomrában 
él”, s „ahonnan szabadulni nem lehet 
soha”, minden fogságélmény benne 
van. H a nem kellett volna -  igazság
ta lan  vérlázító politikai ítélet nyomán 
-  a Duna-delta börtönét-gulágját éve
kig (!) m egtapasztalnia, akkor is érez
te  volna az „intellektuális”, az íróra 
végképp kivetett rabság súlyát.

Persze a sötétségben, a föltörhetet- 
len kazam atában is viliódzik vala
mennyi fény, s ezt az u ta t nagyon is 
ismerő, fiatalon szabadult író — „min
dig valahová... vagyis: m indig hazafe
lé” (Begyűjtött vallomásaim, 1996) ki
válóan tudta. Hogy az Isten-élmény 
mozgatta volna vagy a racionalitás, 
nem tudhatn i -  gondoljunk csak az 
„egy az Isten” élményében fogant, te 
ológiai (?) síkon is kalandozó „besú
gódrám a” frappáns dialógusaira (Ven
dégség -  1969-70) - ,  de egy bizonyos: 
testé t és szellemét átjáró himnuszként 
élte meg mindvégig a közösséghez va
ló tartozást.

Ha Illyésnél lehet az éneket „nép
szolgálati” ügyként kezelve, valam inő

plebejus élmény m egnyilvánulásaként 
értelm ezni -  ez term észetesen nem 
mond ellent, m int ahogyan Páskándi 
esetében sem, az avantgárdból való 
töltekezésnek, a  „lehetetlen” inspirá
ciójának —, akkor A z eb olykor emeli 
lábát (dráma), az Üvegek (elbeszélés, 
1968) és A  papírrepülő eltérítése (vers, 
1976) poétájánál sem kell szégyellni 
az efféle, a posztmodern által ugyan
csak lenézett koloncokat.

Ez a súly -  oda-vissza értendő' a 
szenvedés -  nemcsak a m agyarságél
mény ilyesfajta transzform álásából 
keletkezik, hanem  a keresztút egyik 
fontos p illanatának , stációjának á t
éléséből is. Vagyis a bibliai jelképet át 
meg át fogja a líra-én azonosságtuda
ta. Pontosabban a „Veronika-kendő” 
rá te rítte tik  a házra, a költő szívének 
legkedvesebb népre, és -  Páskándinál 
mindig észlelhető a tágítás -  az egész 
emberiségre. Az egyetemes lét és 
összes gyötrelmének átélése sír, zúg, 
jajong a sajátságos önarckép, a (Vero
nika-kendő) m indenik sorában. „Mi
csoda Veronika-kendő a szemem / 
O rcáitokat beletöröltétek / Nem mo
som ki soha / Arcotokat én nem adom 
vissza / Boldog korotokban sem adom 
majd vissza / Véres arcotok / Nyomait 
szememből.”

Az író -  m iként mondotta volt a 
Tornyot választok (Apáczai) című drá
m ájának a (kolozsvári) műsorfüze
tében, több m int harm inc év előtt 
-  „nemcsak a m ában a múlt időt a k a r
ja  megragadni, hanem  a múlt idő
ben a m át is: az aktuális m últa t”. S 
ugyanitt olvasható az egész életmű
re kiható -  megsejtett? -  alkotás
lélektani parancs is, amely drama- 
turgiailag  igencsak meghatározza 
a látomások mikéntjét. „Nemcsak
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az ember »komédiáját« s az ember 
»tragédiáját« akarjuk  látn i s lá tta tn i, 
hanem  az ismétlődő »helyzetek« komé
diáját s tragédiáját is, a szellem önma
gáról alkotott szellemének komédiáját 
és tragédiáját is.”

A politika á ltal m indig űzött para
bola -  m ert következménye, a megvi
lágosodás m int forradalmi tett veszé
lyezteti a d ik ta tú rá t -  „némi bátorság 
a bátortalanságban”. És Páskándi 
a sok igazságtalanságot elszenvedő 
igazságosztó jól tudja -  aki nem csu
pán Romániában, ám M agyarország
ra  települvén nálunk is sokszor meg
vesszőztetett - ,  hogy ez a csöppnyi, a 
zsarnok arcába égető lámpás milyen 
rombolást végez am a sokáig megbont- 
ha ta tlan n ak  vélt falon. Abszurdoidjai, 
Ionescóval és Mrozekkel egyenérté
kű színpadi m unkái, a társadalom 
tól visszakövetelték-visszakövetelik, 
am it a vérgőzös eszme: a kommuniz
mus ellopott. Leginkább az ember mél
tóságát. A d rám ának  külön súlyt ad, 
bárm ily keserédes a nevetés, hogy a 
méltósághoz -  így lesz az elveszejtés- 
ből tragédia -  gyakran a test is mellé
keltetett.

Anélkül, hogy kétségbe vonnánk 
nagy hatású , hazai (romániai és m a
gyar) színpadokon játszott „történel
mi” drám áinak, „társadalm i” drám á
inak, a „királydrám áinak” értékét, 
hadd helyezzük a hangsúlyt ezúttal 
azokra a többnyire egyfelvonásos da
rabokra, amelyekben a világ azáltal 
lesz szép -  s ebben a rosszon törvényt 
ülő torzításban nem kevésbé m egren
dítő - ,  hogy minden dolga (szerelem, 
gyűlölet, barátság, kiszolgáltatottság, 
bűn) épp a fonákjáról ábrázoltatik.

Ha a vérbő, a m agyar prózairoda
lomban is különleges helyet elfoglaló 
elbeszélések-novellák (Európa térké
pe; Weisskopf úr, hány óra ? A  disznó  
feltám adása), ezek a Kosztolányit 
K afkáig  tágító  létmagyarázatok, köl
tészetté  emelik a borzalm at: szóhasz
nálatukban , m ondatépítkezésükben, 
m etaforikus indázásukba bújtatva 
(ökonomikusán rejtve) a plasztikus 
kifejezés örömét, abszurdoidjai: a 
szarkasztikus hum orral a filozofikus 
handabanda irányába növekvő szín
művek (A bosszúálló, a kapus, avagy: 
kérjük a lábat letörölni; A k ik  nincse
nek a Brehmben; Kalauz nélkül stb.) 
visszavesznek a költészetből. Ponto
sabban, a kopogó, nyelvficamot nyelv
ficam ra halmozó dialógusok a körül
írásokat, a félreértéseket, az elme 
-  a jókedvű ész -  bakugrása it teszik 
költészetté.

Ki vonná kétségbe A  vigéc, a fönt 
jellem zett abszurdoid vonalat folyta
tó viharos komédia társadalom bírá
la tá t, hangos, ordításként hangzó 
nem!-jét! A kereskedelm i utazó á la r
cában megjelenő szélhámos valójá

ban egy párto t szeretne alak ítan i. 
Ehhez tagok kellenek, s ezért a kö
nyörtelen eszközöket bevető lélekvá- 
sárlás. Az gazdagszik meg mielőbb, 
aki minél több m agyar szót elfelejt, 
kitöröl az emlékezetéből. A felejtés, 
az egyéniségünkről, emberi mivol
tunkró l való lemondás révén anyagi 
javaka t szerezni? Disznóként röfög
ve élni -  m ert nyelv, szülőföld, emlé
kezet a sárba tapostato tt -  az újgaz
dagok, a politikai szélhámosok á lta l 
kijelölt életet?

Páskándi fintora, vitriolos, fullán- 
kos nem!-je -  ezt a Bucz Hunor ren
dezte Térszínház-beli előadás meg- 
rendítően hangsúlyozta -  azért is 
vág a rendszertelen sorok közt ren 
det, m ert ná la  -  művészetében -  az 
abszurd m int erkölcs, m int rea litás 
létezik. Nincs valósághűbb ábrázolás 
a torzító tükörnél! Nincs elevenebb, a 
ta lm it megsemmisítő társadalom bí
rá la t, m int a Páskándi-színpad eresz
tékébe beépített nevetés. Ezzel nem 
csak Gogolnak le tt méltó tá rsa , de 
m indazoknak, ak ik  a gúny eszközé
vel k ínpadra vonták a gőgös vagy ros
kadozó tá rsadalm i szerkezetet, s így 
szolgáltattak igazságot a m indenkori

veszteseknek: a szegényeknek, a meg
nyom orítottaknak.

A rendszerváltás megannyi furcsa
sága, a népet butító közöny eluralko
dása, a köz (benne a sokat szenvedett, 
a többség kénye-kedvének mindig ki
te tt kisebbség) javainak „elillanása”, 
a droggal fertőzött élet, a sajtószabad
ság védelme -  mind-mind olyan „té
ma” (az írói érzékelés szerint: szíven 
szúrás), amely szüntelen m unkára 
sarkallta. S ő sosem kímélte magát, 
m ert -  köteteim jelzi -  a Méltó túlélés 
(2001) egyben a jövő záloga.

író  író volt, m ert zakatolt benne 
az igazmondás kényszere. Sokolda
lúságát tekintve aligha meglepő, 
hogy irodalom történésznek, érte l
mező esszéistának  ugyancsak kivá
ló volt. L írai világszelídítései -  egy
kor a kolozsvári U tunkban rovata 
volt (Vándor líra) -  azért is fontosak, 
m ert bennük a poéta doctus nyilatko
zik meg. A költészet filozofikus mű
helyében nem lehet préda egyetlen, 
az asztalról leesett -  elfelejtett? -  
(vers) anyacsavar.

Napokban megjelent könyve, a 
Mesterek kortárs szemmel (Kráter, 
2005) világos képet ad irodalomér
téséről és -szeretetéről, társadalm i 
alapozottságú, ám az esztétikum  
minden csínját-bínját ismerő m űér
telmezéséről. Ady, Kosztolányi, Ka
rinthy Frigyes, József A ttila, Tamási 
Áron és a Magyar észjárás Karácsony 
Sándora tű n ik  föl a lapokon, és sétál 
k a rt karba öltve Páskándival. A vitá
zó szeretet rajzolja élesre arcukat, s 
ezáltal még jobban élnek. Két tan u l
mány külön is kiemelkedő, hiszen 
az író többszöri nekifutással, tíz-ti- 
zenkét évig ír ta  őket. Kós Károly (A 
„muszáj-herkulesség” nagy változás 
és veszély korában) és Radnóti Mik
lós (Az anyanyelv vértanúsága, avagy 
sorsanalízis...) példaerejű megidézése 
m egint csak bizonyság a rra , hogy va
lódi esszét csupán az tud írni, aki bele
helyezkedvén választott hőse sorsába, 
gondolatrendszerébe az ő  és saját igaz
ságának együttes megszólaltatója.

Páskándi Géza megrendítő erejű 
verse, az Ars poetica a pusztán, arról 
is h ír t ad, honnan ez a lélekgazdag- 
ság. „El kell mennem / addig a házig. 
/ S ha teteje / közben beázik? / El kell 
mennem / addig a házig. / S ha m in
den / lakója holtra fázik? / El kell men
nem / addig a házig. / S ha belőle m ár 
csak / gerenda látszik? / El kell men
nem / addig a vázig. / S ha lent vályog
közét / egerek töltik? / El kell mennem 
/ addig a földig. / S ha zsuppját fűbe / 
eső döngölte? /  El kell mennem / abba 
a földbe.”

Tíz évvel ezelőtt el is ment, még ha 
nem is abba a földbe! Ám ez a föld is 
az a föld, hiszen m indkettő t egybefog
ja  a haza gyém ántfoglalata.
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SZŐ C S ISTVÁ N

MERENGŐ
H arkály-H éraklész,
Toldi-Táltos...
Híres személyek, különleges esemé

nyek -  ahogy az időben távolodunk tó'lük, 
úgy mosódnak el, fakulnak ki, kevered
nek egymásba; vagy pedig éppenséggel 
mondák, legendák fényködébe magaszto
sulnak.

Van ellentétes irányú áramlat is, ta
lán még bővebb hozamú: Napisten, tűz- 
hérosz, csillagzatok nemtője, széldémon, 
holdtündér lefele sodródik benne, s fönn
akad távoli-közeli bozótosokban, keríté
seken; betyárballada, huncut anekdota, 
akadémiai pályatétel lesz belőlük. Eró's 
János?... Üsmertem, nagyapámnak kato
na pajtása vöt, Hegyközpályiban patkoló 
kovács vót ükeme... Szép Ilonka? az a fe
hérmájú kocsmáros menyecske? ... Ott a 
nagyszénási dűlőben? Az volt ám a... Tol
di Miklós? Biharban volt földesúr... Nagy 
Lajos hadaiban bandériumot vezetett... 
Mi mindent reáfogtak a marha nagy ere
je miatt!...

1.
Létezett (Toldi-) Toldy Miklós nevű tör

téneti személy, nem is egy, akire rárakód
tak korabeli vagy régebbi mendemondák, 
alakja és kalandjai folklorizálódtak, illet
ve akikre rárakódhattak, hozzáfűzöd het
tek volna, akikre ráfolklorizálód/ra£to& 
volna a mondakör ősi elemei. A tudósok 
munkálkodásának e téren oly gazdagon 
termett eredményeit áttekinthetőn fog
lalja össze Horváth János és még részlete
sebben Vojnovich Géza? Mások is, Toldy 
Ferenctól kezdve Ipolyi Arnoldig, felfejtik 
a Toldi-mondakör elemeit, főleg az euró
pai lovagi költészetből táplálkozó -  illet
ve azt tápláló -  népköltészeti és hitregei 
hagyományréteget.

Különösen magukkal ragadóak 
az ilyen egybevetések: „Az 1380-ban 
Magisterként emlegetett Nicolaus de 
Told... 1355-ban az esztergomi érsek 
militesei közt található... 1365-ben mint 
a pápa zsoldjában állt angol-magyar Fe
hér csapat (Alba Societas) egyik vezére 
tűnik fel... Ott angol főparancsnok alatt 
szolgált, angol kapitány-bajtársakkal 
együtt, s velük volt hosszabb fogságban 
is. Fest Sándor (1938)... „olaszországi zsol
dos kapitányságában lát alkalmat és ala
pot némely motívumok átruházására, s 
annak, amit ő a Toldi-monda törzsének 
nevez: az Ilosvai éneke első 160 sorában 
foglalt motívumsorozatnak kialakulását 
is olasz földről eredezteti. Úgy képzeli, 
hogy valamely, az Álba societas angol ka
tonái tudatában népszerű angol mondái 
hősről ruháztak rá bizonyos adalékokat 
az ott Toldi távozta után is továbbharco
ló s az ő vitézségét el-elemlegető magyar 
zsoldosok”. (Akár korai békefenntartók
nak is nevezhetnénk őket!) „Ezt az angol 
mondái hőst ő — mint egykor Greguss — 
szintén Gamelynben, de nem a francia, 
későbbi költemény, hanem egy 1340 kö
rül keletkezett középangol költemény

Gamelynjében véli feltalálni. E költe
mény szerzője ismeretlen, de több varián
sa maradt fenn a XIV. századi nagy angol 
epikus, Chaucer hagyatékában, ki azt leg
híresebb, de befejezetlen maradt, keretes- 
elbeszélés-típusú művébe, a Canterbury 
Talesbe akarta feldolgozni. Diplomáciai 
küldetésben kétszer is megfordult Felső- 
Olaszországban és érintkezésbe jutott a 
Fehér csapattal” stb.

Ennyi előkelő kapcsolat bőségesen sok 
ahhoz, hogy doktorandák kéjes sikongá- 
sokkal kezdjenek el pályázatokat írni a 
részletek kiművelése végett, csakhogy 
amint a hazai történeti háttér oly alapos 
feltárása sem ad meggyőző feleletet a Tol
di-mondakör egészére, úgy a középkori 
európai lovagi költészet által kínált hát
tér is szerfölött likacsos és hézagos. Ed
dig még minden kutató kénytelen volt 
érezni eszméi közt az űrt.

Talán messzebbre jutottak azok a ku
tatók, és biztonságosabb talajon mene
telhettek, Toldy Ferenctől Berze Nagy 
Jánosig, akik nem a cselekmény kis for
dulatainak az összehasonlítására tá
maszkodtak, hanem a szereplők alkatá
ra, típusára, külső megjelenésére és belső 
jellemvonásaira, s éppen ezért részben az 
ókori hitregék, részben az egyetemes nép- 
költészet irányába kezdtek tájékozódni.

2 .
A cselekmény főbb epizódjai: mostoha, 

sőt vad (avagy „paraszti”) körülmények 
között nevelkedő, roppant erejű ifjú, csa
ládi viszály fivérével, indulatosságból el
követett gyilkosság, bujdosás, fenevadak 
között, kaland a bikával, alantas munka, 
diadalmas párviadal bosszú-jelleggel, a 
király elismerése, rossz kimenetelű sze
relmi epizód, összetűzések fiatalokkal, 
újabb gyilkosságok, a király hatalmának 
megmentése, szomorú öregség, magányos 
halál...

És van Ilosvai Selymes Péter Elő-Toldi- 
jában két olyan kaland, amely Arany mű
véből ebben a formában ki is marad, de 
roppant jellegzetes: nevetségessé válása 
az előkelő özvegynél, és a sírrablási ka
land, az akkoriban meghalt hercegkis
asszony kriptakápolnájának feltörése:

„Budában halála lön egy fő embernek, 
Ifjú felesége megmaradó ennek, Tholdi, 
szerelmére igen gerjedez ennek. Vala 
okossága az tisztes asszonynak, Izeneteit 
eluná Tholdi Miklósnak, Egy gazdag va
csorát készíte Tholdinak, Vígan akar véle 
mulatni -  írá annak. Sőt minden házait 
asszony felcifrázá, Az ablakokat kárpitok
kal bévoná, Az egyik ablakra mely kárpi
tot vona, Azon egy oroszlán arannyal írva 
vala. Vendég hogy érkezék csak egy kis ap
róddal, Az asszony kénálja hízelkedő szó
val, Tholdi csak ingében vetkezik azonnal, 
Kezde ott ugrálni nagy maga-mutatással. 
Gyakorta hallottam -  asszony néki mon
da, Náladnál ugrásban nincs jobb ez vi
lágba. Az én szerelmemért amaz oroszlány
ra, Kérlek ugorjai fel az én kívánságomra. 
Ottan Tholdi Miklós hátra iramodék, Az 
asszony kedvéért egyet-kettőt ugrék, Fene 
oroszlánra hamar felugordék, Buda pia
cára Tholdi csöndülést ugrék. Csak nya
ka nem szegék, igen bosszankodék, Tholdi 
egy ingben ott künn pironkodék.”

Utána ruháért bemegy a lakatoshoz, 
feltörik a sírt, ő leereszkedik, kiadja a 
kincseket, de a lakatos rögtön ráborítja a 
kriptafedelet, csak nagy nehezen tud ki
szabadulni... (emlékezzünk: Erős János is 
járt így egy kútfedő malomkővel).

Sokan emlegetik Selymes Péter kezdet
legességét: ám ahogy ebbe a nehány kopo
gós-zörgő strófába képes belegyömöszölni 
egy komplett Boccaccio-novellára való gá
láns históriát, s olyan eltalált vonalú lel
ki rajzot ad a mogorva, magányos, szó
fukar természetű ember hirtelen kitörő 
infantilis exhibicionizmusáról, kitárulko
zásáról, hogy attól minden pszichoanaliti
kus szerző megnyalhatná a tollát!

A hős sok cselekedete maga is „jellem
vonás”. Például bujdosás a zord természet
ben, viaskodás fenevadakkal: ezek nem 
eseti kalandok, hanem életformából, al
katból adódó helyzetek élései. Indulatos, 
sértődékeny, az a típus, akit a csőcselék 
(a mob) mindig kiszúr magának, heccel- 
ni kezdi (mobing), s úgyszólván belehaj
szolja valami rémes cselekedetbe. Ezért 
bujdosásai vezeklések is. Nyersesége mi
att nincs szerencséje a szerelemben sem. 
Fizikai ereje emberfölötti, külseje ijesztő, 
bozontos, szívesen jár amolyan csuhafélé
ben. Főfegyvere a dorong, a buzogány, a 
husáng, az öklelő fa, s az ugyancsak leg
ősibb, a kő. (Ki tudja, hol áll meg.)

Viszonyaira jellemző az örökös függés 
valami magasabb hatalomtól s az állan
dó sértődöttség, zúgolódó lázadás ellene, 
de mindig a hűség győz benne. Van test
vére, aki vetélytársa, és irigye is egyben. 
Az asztrológusok erre azt mondják, hogy 
hitregei alakja az IKREK világbónapjára 
jellemző, a Halak, Kos, Bika előtti világhó
napból, tehát legalább úgy nyolcezer éves.

3.
Már Toldy Ferenc is keresi Toldi Mik

lós alakjában Heraklest, azaz Herku
lest... majd 1917-ben jelenik meg Bán 
Aladár tanulmánya, A Toldi monda alap
rétege, amelyben rácsodálkozik, hogy az 
észteknek is volt egy mitológiai hőse, 
Toll, aki párhuzamba állítható Toldival 
is, Teli Vilmossal is, s hogy ennek van 
egy fiatal „alteregója”, Kalevi. Róla szól 
az észtek nagy nemzeti eposza, a Kalevi 
poeg = Kalevi fiú, ezt Bán Aladár le is for
dította, azonban az eredetiben lévő allite- 
rációkat páros rímekkel vélte pótolhatni, 
s a tízezer rímpár, mind rövid sorok vé
gén, szinte olvashatatlan; ez is egyik oka, 
hogy a Kalevalához képest alig ismert.

Bán Aladár nyomán aztán Magyar 
Adorján határozottan meri azonosítani 
Toldi alakját a Herkulesével, méghozzá, 
mint a Napisten vagy Naphérosz, illetve 
az Idő, az Év mitológiai megszemélyesítő
jével. A magyar kalló(ía), karó, küllő, külü 
szavak, a latin clava (bunkó) mentén jut 
el a Miklós, Nicolas, Mikulás, Klaus ne
vekhez, melyek mind „nagybotos” férfit 
jelentenek, többnyire óriások is. Az óriás 
olyan mitológiai lény, amelyik nem egyér
telműen jó vagy rossz, mindkettő tud lenni 
(ahogy erről már Kandra Kabos is ír). Ez 
a kettős arculat igazolja Toldi rossz voná
sait (indulatosság, gorombaság stb.), egy
ben jelzi azt is, hogy a hozzátapadó mito
lógiai színezet milyen ősi.

4



HELIKON

Arra a kérdésre tehát, hogy miért ép
pen Nagy Lajos egykori kapitányán ta
padtak meg az ősi regebeli vonások, egy
értelműen felelhettünk: a név miatt, 
amely mitológiailag sokszorosan expo
nált. A Miklós névről és változatairól 
már esett szó. A Tóidról majd alább.

A görögök Hera-klész-je azt jelenti, 
hogy „Héra dicsősége”. Azonban a gö
rögök, akiknek oly kevés érzékük volt 
mások nyelvéhez és neveihez, szenvedé
lyesen használták a népetimológia mód
szerét, leghíresebb példa: az emberisé
get tűzzel megajándékozó Prométheusz 
nevét „előregondolkodónak” értelmezték, 
holott e név az ős-indoeurópai tűzszer- 
szám, a pramatta nevéből ered. Annál ke
vésbé lehettek biztosak a név eredetében, 
mivel -  nagyon sok „Herkules” létezett! 
„Diodorus Sicculus három Héráklész ne
vű héroszról tesz említést: egy egyiptomi
ról, egy krétai Daktüloszról és Alkméne 
fiáról”... (a tulajdonképpeniről). írja mind
ezt Graves, majd így folytatja: „Cicero 
hatról tud, Varró pedig negyvennégyről. 
Diodorusz Siculus szerint” (akit, ha a 
franciák modorát követnénk, Székely Tiva
darnak kellene neveznünk) „az egyiptomi 
Héráklész, akit Szómnak vagy Khonnak 
hívtak, több ezer évvel a trójai háború 
előtt élt” (Németi és követői Kánja, vagy 
Húnja, akiről a nagy piramist elnevez
ték) „a görög névrokon az ő hőstetteit vet
te át. Hérodotosz azt írja, hogy amikor 
Héráklész eredeti hazája iránt érdeklő
dött, az egyiptomiak Föníciába utasítot
ták. Héráklész történetén kétségtelenül 
rengeteg rokon és nem rokon elemekből 
álló, sőt egymásnak ellentmondó mítosz 
is alapul. Lényegében azonban a régi hel
lén Görögország jellegzetes szent királyá
nak, a törzsi nimfa, vagyis a testet öltött 
Hold istennő élettársának jelképe.” (Ezt 
azonban lám, már a Kalevi poeg is cáfol
ja, nem valami férjtípus, inkább a Nap
hérosz, „az Idő” magányosságát hirdeti.) 
„Ikertestvére, Iphiklész, a helyettese. 
Egy régi római bronztükrön Jupiter lát
ható, amint áldását adja Hercule és Iuno 
szent házasságára. A rómaiak ezt a ha
gyományt az etruszkoktól származtat
ták, akik a maguk Junóját Unialnak ne
vezték. Föltételezhető, hogy Héráklész 
történetének magva a babiloni Gilgames 
eposz egyik ősi változata, s Fönícián ke
resztül került Görögországba. Gilgames 
hűséges bajtársa Enkidu volt, Héráklészé 
Iolaosz. Gilgames vesztét Istár istennő, 
Héráklészét Deianeira okozta. Mindket
ten megostromolták a poklot. Mindketten 
oroszlánokat öltek meg, isteni bikákat 
győztek le, s mikor Héráklész a Nyugati 
szigetre hajózik, éppúgy a ruháját hasz
nálja vitorlának, mint Gilgames. Hérak- 
lész éppúgy megtalálja a halhatatlansá
got biztosító varázsfüvet, és Gilgameshez 
hasonlóan kapcsolatban van a Napnak 
az állatöv körül leírt pályájával...” -  csak
hogy Graves nemcsak arra nem gondol 
itt, hogy mindeme állításai ellentétben 
vannak azzal, amit Héráklész hellén jel
kép mivoltáról mondott; azt sem veszi ész
re, hogy Héráklész inkább Enkidunak, a 
„vadember”-nek felel meg, ő az, aki kitépi 
az égi bika hímtagját, és Istárnak, a sze- 
relemistennőnek arcába vágja. Ezt más

hol többször is megírtam, itt csak azt em
lítem, hogy amint Magyar Adorján, ma 
sokan hajlamosak a hérosz nevét a Herr, 
er „férfi” jelentésű tő és a clava, claus — 
„dorong, bot” összetételének tartani, te
hát nagybotos férfi jelentésű volna.

A Hercules, Héráklész név összeveté
sét a harkállyal eleinte én is csak jópo
fa ötletnek tartottam, amíg nem olvas
tam valahol, hogy a harkály Hercules 
jelképe is volt, ezért őt Picusnak is hív
ták, ez pedig (zöld) harkályt jelent. Egyéb
ként a latin mitológiában van más Picus 
is, Saturnus fia, Latinus nagyatyja, akit 
Circe harkállyá változtatott, apja pedig 
egyes változatok szerint Hercules. Más
hol a Pikusz -  Zeusznak egyik mellékne
ve; és még több más mitológiai „harkály” 
is létezik.

4.
Idézzük gyakran Szilády Áront, hogy: 

a név az a horog, amin minden fennakad, 
kivéve azt a dolgot, amit keresünk. Vállal
nia kell az embernek mégis, a rengeteg 
lyukas cipőt és rozsdás ibriket, amit elő 
fog halászni. A Miklós névvel egyenesbe 
jöttünk, végül is... Hogy a két Told falu 
neve mit jelenthet? Talán valamilyen bir
tok megoldását, kiegészítését, vagy alig 
észrevehetően megemelkedett térszintet? 
Az azonban félreérhetetlen, az észt mese
óriás Toll neve alapján, a svájci Teli Vil
mos neve alapján, egy belső-ázsiai török 
(türk) nép legendahősének Toldi neve 
alapján, az angolszász teli, told, „mond, 
mesél, bemesél” ige, tál: „mese” főnév 
nyomán, a gyermekmondókában szerep
lő Told Ilona tündérnév-változat szerint, 
az ósémi toldat: mese, hazugság jelentésű 
szó alapján, s végül is mindig a tódít: „na
gyot mond” (füllent-re) gondolva, hogy Tol
di Miklós egyszerűen annyit tesz, mint 
Mese Miklós, azaz: Mesebeli Miklós!... An
nak ellenére, hogy e különböző nyelvi és 
földrajzi környezetekből származó sza
vak közt semmiféle történeti vagy rend
szerbeli összefüggés ki nem mutatható. 
Ám... mégis így van. (A Told Ilonáról lásd 
Selyemsárhajó c. könyvem.)

Hátra van még, hogy a táltos -  a név 
és az alak -  s a „toldiság” között összefüg
gést találjunk. Először a középkori bib
liafordításokban találkozunk vele, mint 
a mágus („varázsló”) szó fordításával. (A 
Fejér Mátyás által fordított állítólagos sá- 
mánper-jegyzőkönyveket egyelőre képte
len vagyok lenyelni.) Próbálkoztak a tud 
szó alapján megfejteni, nem meggyőző 
eredménnyel, Tot egyiptomi tudásisten 
nevének bevonásával, anélkül hogy „meg
nyugtató” megoldásig jutottak volna. Es 
végül egyeseknél fölmerült a told ige is...

Ez utóbbihoz kész volnék csatlakozni, a 
táltos-lét egyes toldis vonásai miatt. így 
például: a rendkívüli testi adottságok, 
csak a táltosnál nem az óriási termet és 
a nagy erő, hanem a fogakkal-születés, il
letve a hat ujj... Mogorva természet, „de
pressziós” alkat, küzdés a bikákkal, mi
közben maga is bikává alakul, illetve: 
meteorológiai jelenséggé, pl. mennydörgő 
viharfelhővé, nem egyértelműen jó vagy 
rossz... bujdosik, eltűnik...

Ismeretesek olyan meseváltozatok, 
amelyekben Toldi repül: tarisznyáját kö

vekkel és vasdarabokkal tölti meg, s a 
magasból az ellenségre szórja. (Magyar 
Adorján szerint, aki utolérhetetlen képze
lőereje ellenére mindig materiális alapot 
keres értelmezéseihez: ez a motívum egy 
hajdani nagy meteorhullás emlékét őrzi.)

Az átmeneti megalázottság állapota, 
amely oly gyakori az (asztrális-kozmikus) 
mitológiában, mint a hős detektíveké a 
mai tévéjátékokban, inkább a táltos lóra 
jellemző, amely eleinte gyakran döglődő 
félben heverész a szemétdombon. De még 
maga a fényességes nap sem mentes a le
romlástól. Téli alkonyatokon alacsonyan 
járva a láthatár szélén „bujdosik”, ilyen
kor veres koldus a neve. (Lásd: „leesik fejé
ről véres koronája”.)

Csak egyet nem csinált sohasem Tol
di, sem a sok táltos: nem sámánkodott. 
Graves, aki Héráklész azonosítása terén 
bizonytalanságba keveredik Gilgames és 
Enkidu között, ő sem értelmezi sámánko
dásnak pl. Gilgames szörnyű dobolását: 
ez nem „dobvarázs”, hanem diktátori ka
tonazene és felszólítás: mars mindenki az 
építkezésekre! Mikor azonban a király le
ejti a hatalom eszközeit, a dobverőket az 
Alvilágba, a hűséges öreg szolga-barát 
Enkidu vállalkozik, hogy lemegy értük. 
Visszatérni azonban már nem tud onnan, 
mint ahogy Toldinak nagy nehezen sike
rült a kriptából, igaz, Enkidut nem a bu
dai tolvaj kisiparos lakatos, s 

nem a sors ejtette foglyul 
nem betegség ejtette foglyul, 
nem Nergal, a könyörtelen ejtette fog

lyul,
az alvilág ejtette foglyul.
Nem csatában esett el, a férfiasság me

zején:
az alvilág ejtette foglyul.

(Komoróczy ford.)

’Jegyzet
Az érdeklődőknek bevezetőként a témá

ba Bán Aladár és Berze Nagy János emlí
tett tanulmányain kívül ajánlható Horváth 
János A reformáció jegyében című könyvé
nek Ilosvai Selymes Péterről szóló fejezete 
és mindenekelőtt Vojnovich Géza Arany Já
nos monográfiája. Ez utóbbi soronkénti meg
emésztését nemcsak a „hazai”, azaz románi
ai egyetemek magyar szakos láthatatlan 
kollégistáinak tenném kötelezővé, hanem 
mindazoknak az irodalmár nemzedékek
nek, akik a közelmúltban csupán Rejtő Je
nő és Cs. Gyímesi Éva emlein nevelkedve 
fel, szívták magukba az irodalomtudomány 
lefölözött tejét, hadd tapasztalják meg, 
hogy a Piszkos Fredtől a Javított kiadásig 
terjedő skálán kívül is mennyi minden van 
még a magyar irodalomban.

(Szerkesztő' kérte a tanulmány jegyzete 
második mondatának megváltoztatását, de 
szerző' ragaszkodott az „eredeti” változathoz. 
Sajnáljuk.)
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Mélabús és ironikus mosoly
Az, hogy lefordítottam Szilágyi Do

mokosnak e versét, egyenesen követ
kezik azokból a kutatásokból, am e
lyek során a garabonciás alakját 
vizsgáltam  a m agyar irodalomban 
(lásd Amedeo Di Francesco -  A rianna 
Q uarantotto  Arc és álarc. A  garabon
ciás mítosza a magyar és horvát iroda

lomban, Kolozsvár 2002). Mégis újnak 
szám ít az eredeti Szilágyi Domokos- 
művet kísérő' kom m entár -  fordítási 
kísérletem során született. A garabon
ciás m egannyi kópésága és kalandja 
újra meg újra felkelti mindazon olva
sók figyelmét, ak ik  azonosulnak szo
morú m agányával és párjá t ritkító,

csalafinta m agatartásával. Fordításo
m at a garabonciás lényének sokféle
sége hatja  á t és az a szándék, hogy 
bem utassam , hogyan közelítette meg 
Szilágyi Domokos ezt a figurát; meg
jelenítve annak  minden m ókam este
ri és groteszk vonását, jellemző méla
bús és ironikus mosolyát az élet eme 
örökös vesztesének. Most azonban az 
olvasóra bízom, kedve szerint értel
mezze ezt a posztmodern rögtönzést -  
á tü tő  benne a hagyomány ereje.

G arabon ciás
viharfelhő gallérját nyakába kerítve garabonciás száguld hét határban
süllyed a barométer elvetél a koca becsukódik a katáng fölüvölt a ködkürt meteorológiai intézet táviratot küld

távirat után jön a garabonciás
szekér alá szekeres ludak nyaknyújtva csőrük felhőbe mártva berzenkedik a villámhárító
anyó a zugolyban visszeres lábát dajkálgatja csukva az ablak csukva az ajtó hiába kopogsz jég bé nem eresztünk 
jegenyenyárnak girhül gerince asztmás a padlás vakkant a pince csődöt mond a ford-módszer jön a garabonciás 
kallantyút ki próbálgatja hess rossz lélek ki nyomja a csengőt sajnos kérem nem vagyunk se hotel se motel

útmenti csárda
szép csárdásáé hiúba se engedd ki tudja pardőz asszonyom itt sem voltam
jóemberek ez az átok zápor aggyisten vándor ide m ár belzebúb ördög se já r  ki terepre káthozatunk is ráfizetéses 
anyó a zugolyban jesszus reszket szűzmárja boldog veti a keresztet szent nevedtől kénkővé lángul 
forró feketét főúr drága fél konyakot mellé
menyecske jő  bögre tejjel idd ki te Csokonai-szemű éhes csizmájú rosta mentéjű isten fizesse
forró fekete melegít a konyak is átázott a lódén ez a vacak hajtsd föl a bürökpoharat kávékeserű m it számít jöhet

a másik jöhet a harmadik s húzzátok a fülembe kettős szárnya van a marti fecskének 
csurom ümög ugye baj gyújtani máglyát testhezállót ez igen ez igen bokázik a legény szítsd még szítsd még

rég melegedtem ily finoman már csak leülök megdrótolom a csizmám  
hét határban cikkan a zápor kék iringó megremeg sárgán vigyorog a pitypang ó ó kutya idő bolhányi vityillók

híznak rajta
hetedik határban csizma nyoma a füvön még ki se hűlt lám üsd üsd bottal szemmel szóval villamosszék

készen vár
vigyorogj pitypang
ó lelkem én fiam  szerelmetös magzatom tojást üssek-é öljek csirkét ne szaladj ne siess hunyd le szemed bár egy éjét 
ó szülém lelkem valahol m indig nappal van

A m agával ragadó kezdést az emlé
kezet v illanása, a gondolatok vissza- 
viszatérése a fogalmi viszonyok szer
kezetének önkényes kibillentése jelzi 
a nyelvi kísérletezés m egállíthatatlan 
és csúszós lejtője mentén. A képek 
olyan ész forgatagában tornyosulnak, 
mely m ár nem tudja, vagy nem a k a r
ja  feldolgozni a tudást, az emlékezést, 
a rendszerezést: a közelgő v ihar a szel
lem fulladását, az ésszerűség „black- 
out”-ját eredményezi. A garabonciás 
barátságos démon, amely segít kisza
badulni a torlaszoló múlt salakjából, 
a bosszantó jelenből, az igényeket tá 
masztó jövő fenyegetéséből. Megtörik 
az ellenállás az új iránt, mely összeku
szálja a látszólagos sötét csendet. H iá
bavaló m indenfajta a rra  való kísérlet, 
hogy bezárkózzunk a ham is bizonyos
ságok és/vagy a kényelmes rezigná- 
ció im m ár romlott burkába. A levegő 
elektromossággal telített, amolyan 
robbanó, bombaszerű keverék.

íme, a végtelenségig folytathat
nánk impresszionista parafrázisát 
ezen erdélyi írásnak, mely olyan, akár 
egy karcolás, hasítás, gyötrő, nyílt 
seb. Szilágyi azonban m ásfajta értel

mezést is lehetővé tesz: ha többször 
elolvassuk a költeményt, fel fogjuk fe
dezni, hogy az -  minden posztmodern 
poétika, vagy az életet mindegyre ab
szurd színháznak ábrázoló kísérlet el
lenére -  rendelkezik bizonyos „klasszi
kus” szerkezettel, kiérezhetjük belőle 
az elbeszélő „fabula” visszhangját. 
Mondanivalóját titokzatosan rejti el 
a groteszknek és m egm agyarázhatat
lannak  vélt szóhasználat szövevényé
be. Talán am iatt is, m ert a m ester
kélt nyelvhasználatot ellensúlyozzák 
az élénk, realisztikus képek, melyek 
festők és szobrászok beható vizsgála
táról árulkodnak. A nyelvezet furcsa
sága az alkotó képzelet szolgálatában 
áll, mely teljességében adja vissza a

Vincze László rajza

dolgok valódi ízét: a költészet itt egye
ben kísérletezés, találkozás a szagok 
és az ízek, a simogatások és az elha
gyások konkrét világával is.

Az ember m indig egyszerűen me
nedéket keres, az egyértelm ű szere
lem meleg melegségét. H a figyelme
sen elolvassuk a vers minden sorát, 
akkor kettős kifejezői regiszterre buk
kanunk, mely egyidőben ad hangot 
a létezés átlátszó ésszerűségének és 
a tagadás ólomszerű ésszerűtlenség- 
ének. A valós és a valótlan együtt jár, 
a sziget beleolvad az óceánba, élet és 
halál egym ást kergetik a végtelensé
gig. Olykor já téknak  tűnhe t mindez, 
melyet valaki ta lán  hasz ta lannak  és 
ostobának vélhet. Ekkor lép közbe 
tiltakozóan a költő sajátos képessé
ge, mely a dolgok legtitkosabb rejtek
helyét tá rja  fel. A kim erítő és végle
ges egység szükségességéért küzd, 
mely legalább az anyai ölelés meleg
ségére emlékeztessen. Azonban ez a 
kép is elvész a valótlan álmok mocsa
rában, hiszen valamiféle elszalasztott 
gyerekkor emléke megfosztja az éjsza
ka békéjétől is. Még a nap fénye is ho
mályos.
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Természet
Krasznojarszkból Dugyinkáig a hajó

zási idény végén hozott föl bennünket 
az uszály. A vidéket, a Jeniszej partja
it sajnos nem láthattam , mert az uszály 
ablak nélküli hasában voltunk bezsú
folva, mint a heringek, még lélegezni 
is alig tudunk. A kikötó'ben hatalmas, 
furcsa holmik hevertek félig a vízben. 
Mondták, hogy a teherhajók kénysze
rültek rakományukat a vízbe dobni, 
mert féltek, hogy befagy a folyó, mire 
kirakodnak. Kedves üdvözlet a sark
vidékről. Nyílt vagonok vittek tovább 
Narilszk felé, havaseső kerekedett, telje
sen átáztunk, meggémberedtünk, mire 
Kajerkánba értünk. A távolban valami 
hegyvonulatot láttam  a félsötétben, né
hol hófoltokat. Ez a Schmidt hegy, tud
tam  meg később, a híres geológus-kuta
tó nevét hordja. Itt találtak az őslakó 
dolganok égő követ, ők vezették a kuta
tókat ide, kik később szénre, rézre, nik
kelre, platinára és vasra bukkantak.

A lankás hegyoldalba vízszintesen ve
zet a vájat, az örök fagy m iatt kellemes 
5-10 fok körül, jó 15 méter vastag szén
rétegben. Az egész vidéken tundra te
rül el, néhol széltől védettebb völgyben 
pár nyírfa-nyomorék küzd környezeté
vel. Az alig két hónapig tartó  nyáron 
meglepő erővel és gyorsasággal igyek
szik minden növény kihajtani, fejlődni, 
virágozni, magot, termést hozni, hogy 
mire a hó beborítja, fajtájának megma
radását biztosítsa. Az olvadó hómező 
szélén megállva csodálattal néztem a vi
rágba borult tájat, az életerő ilyen fékez- 
hetetlen kitörését. Elutazásunk előtt 
volt alkalmam pár kilométerre bemen
ni a tundrába, persze konvoj kísérettel, 
akkor vettem észre, hogy a néhány tu 
cat méterrel előttünk járók térdig bele
süppedtek a füves-mohás talajba. Ez 
csupán csalóka látvány, mert a felső, nö
vényi réteg nem szakadt be, hanem a 
test súlyának rugalmasan engedve né
hány méteres körzetben behorpadt. Ez 
az örökké fagyott talaj egyik jellegzetes
sége, mert nyáron csak a felső, méteres 
vizenyős réteg olvad föl, ez rugalmasan

enged a megterhelésnek, de nem sza
kad be, alatta szilárd a fagy. Mivel szé
pen sütött a nap, úsztam egyet a tóban, 
míg a fegyveres őr vigyázott rám. Hát 
erre sem számítottam...

A fizikának hasonló tréfájával küsz
ködtek a szegény építészmérnökök, kik
nek lábas házakat, épületeket kellett 
tervezniük, a tartóoszlopokat mélyen a 
fagyott rétegbe merevítve, hogy a szél 
szabadon járhasson az épület alatt. 
A közvetlenül a földre épített ház nyo
másától fölolvadt a talaj, a víznyomás 
szétvetette a házat. A fabarakkok is 
így épültek. Előfordult, hogy csinos ta r 
ka állatkák, lemmingek másztak be 
a padlón át, mert ezek a figyelmetlen 
emberek vonulásuk útjába építették 
a barakkokat. Egyik nyáron éppen az 
ambulatórium előtt beszélgettünk, mi
dőn az épület mögül furcsa ismétlődő 
hangokat hallottunk, mintha vadlibák 
szóltak volna. Kerestük is a libákat 
égen-földön, de csak egy ácsot ta lál
tunk, aki használt deszkából húzta ki 
sorra a régi, rozsdás szögeket, azok ad
tak  olyan hangot, mint a libák kiáltá
sa. Máskor a szögesdróton túl, a sza
bad tundrán három, rénszarvas húzta 
szán alaposan megrakva haladt el mel
lettünk. Őslakosok voltak elnyűtt öltö
zetben, kopott katonaköpenyben, pisz
kosan, merev testtartással igyekeztek, 
ránk nem néztek, még a kutyájuk sem. 
Dolgánok vagy evenkik? Nagyon sze
rettem volna a szibériai őslakosokkal 
megismerkedni, hiszen évezredek óta 
a természetbe békésen beleilleszkedve 
megértették az együttélés csínját-bín- 
ját. Tajmirban nem sikerült, Svájcban 
könyvekből követhettem sorsukat. Bi
zony nem örvendetes.

Evek múltán, megerősödve testben 
és lélekben, régi természetbarát vonzal
mam is fölébredt. Kezdtem megfigyelni 
környezetemet, és rájöttem, hogy a sark
vidékben is lehet szépséget találni, csak 
nyitott szemmel kell keresni. Egészen 
szürreális képet nyújtott a 30 fokos hi
degben a tábor kéményeiből nyílegyene
sen felfelé igyekvő füstoszlopok együtte
se a sötétben, pár kilométer távolságból 
nézve, ha teljes szélcsend kivételes sze
rencséjét élvezhettem. Gyakran a sarki

fény csodálatos színjátéka kápráztatta 
el szemünket. A hidegben lobogó színek 
félelmetes hatását nem mindenki tudta 
értékelni, becsülni. A tábor erős fény
szórói csóvákban törölgették a csilla
gos, mélykék-fekete eget, a halálzónás 
kerítés lámpái körül hullámozva szipor
káztak az apró jégkristályok. Bizonyos, 
hogy nem voltam egyedül, mert ugyan
azt a holdat, ugyanazokat a csillagokat 
látták  szeretteim odahaza, mint én itt. 
Gondolataimból mély sóhajtásom által 
kiváltott szúró mellfájdalom rántott ki 
durván, persze, mert nyitott szájjal vet
tem a levegőt. Válinkim talpa alatt a hó 
különösen ropogott, majd több méterre 
futott el fémesen csengő hangja. Szin
te éreztem a hókristályok súrlódását. 
Az állandóan égen levő nap sok szokat
lan képet ad, kezdve azzal, hogy reggel 
az egyik ablakon sütött be, este a szem- 
belevőn. Csöndes, teljesen tiszta időben 
néha három vagy öt napot láttam  az ég 
peremén egymás mellett, középütt a leg
erősebbet, mellette fiókáit. Svájcban ki
bogarásztam ezt a sarkvidéki jelensé
get, fénytöréssel magyarázzák, neve: 
parhelion. Az örök hó hazájában na
gyon sajnáltam, hogy gyermekkorom 
kedves látványát, a hópihék szállingózá- 
sát itt elsöpörte az állandó szél. Hópihét 
a sarkvidéken nem is láttam. Mindenfé
le szelet annál többet. A többméteres hó
fúvások kőkeményre fagytak és nagy 
terhet elbírtak. Roppant érdekes lá t
vány, mikor egy többtonnás traktor 
lánctalpa a hófúvás szélén 5-10 méter 
magasan a fejünk fölött csikorgatta a 
havat. Télen egy táblázat szerint a fagy
fokhoz adták a szélerősséget méter/sec- 
ben mérve. Ha ez a 40-et meghaladta, 
akkor a felszíni munka megállt, de a 
földalatti nem, így a bányászoknak ki 
kellett menni a bányába. Erős szélben 
ez nagyon komoly feladat. A brigádok 
ötösével összekapaszkodva, szorosan 
fölzárkózva, belehajolva a szélbe, lehaj
tott fejjel, baslikba (kaukázusi fej-váll- 
védő) csavarva lépegettek előre. Gyak
ran az őrök is beléjük kapaszkodtak, 
hogy a purga el ne sodorja őket. Min
denki örült, ha baj nélkül elérték a ka
put. A purga nevű szélvésznek van egy 
különösen veszélyes fajtája, a fekete, az
az csornaja purga, ha a kinyújtott ka
ron a kezet sem látni, annyi hó van a 
levegőben. Tájékozódni nem lehet, még 
a barakktól barakkig sem találtuk meg 
a célt. Egyetlen megoldás segített: türel
mesen várni, ha fűtött helyen van enni- 
innivaló. Néha olyan ereje volt, az esedé
kes proverka (számlálás) is eltolódott. 
Egyszer a 60 tonnás vasúti vagonokat 
is fölborította. Nyáron az étel és vízhor
dó edényeket be kellett fedni, különben 
kifújta tartalm ukat, télen parásákat 
(ürüléktartó, nyitott fenekű hordó, felál
lítva) állítottak be a barakkokba, hogy 
megelőzzék a bejárat körüli hó sárgára 
válását.

R észletek a Svájcban élő szerző  
em lékezéseiből a Gulágról.
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MÜLLER PÉTER SZIÁMI 
C s o d a g y ó g y s z e r  z s á k b a m a c s k a ja j r a
Valamit adtál nekem 
Amitől nincs már fejem 
Amitől sejtem mennyi 
Micsoda veled lenni 
Micsoda vigasz volnál 
Micsoda fénylő oltár 
Micsoda kép a képben 
Micsoda voltaképpen ? 
Micsoda csodát tennél 
Amitől jobb volna ennél 
Etetnél, altatnál, itatnál 
Hűsölhetnék hutádnál 
Nyüszítek utánad máris 
Kellesz, akármi vár is 
Elszabadultál bennem 
Csodává emelj engem!

Egynapos szaftos botrány 
Kis hab repülő tortán 
Ha rámegyünk a jégre 
Rianás lesz a vége 
Micsoda jövendő emlék 
Micsoda elborult elmék

Csodagyógyszer 
Csodamódszer macskajajra

Gyere, te gyógyszerészlány 
Nézz rám, de mégse nézz rám 
Keverd ki, gombolkozz be 
Megittam, gondolkozz te 
Helyettem, most mitől lett 
Halált hozó a főzet

Csodagyógyszer 
Csodamódszer macskajajra

Súlyos sminkelkenődés 
Jócskán eltekert szoknya 
Csillogás, villanás: máris 
Egymáshoz vagyunk szokva 
Micsoda macska vagy te 
Micsoda zsákbamacska 
Készülök másnapra máris 
Ébredni macskajajra 
Ébredni lélekszakadva 
Érvelni köröm szakadna 
Összekarmolva szépen 
Pihennénk mancs a kézben 
Bánom én, tedd, ami rád vall 
Flörtölj és diskurálj 
Bánom is, feküdj le mással 
De velem menstruálj

Csodagyógyszer 
Csodamódszer macskajajra

Micsoda dráma lenne 
Féltés, békétlenség 
Minden gyötrelemre 
Méltó mértékegység 
Jól összekutyulni mindent 
Kilencet tarolni kint-bent 
Az élet újra hozza 
Bebukni jóba-rosszba 
Dúltan sodródni benne 
Tutira címlap lenne

Micsoda ziccer vagy te 
Micsoda telitalálat 
Micsoda nyomor volna 
Tovább élni nálad 
Hű, de bátor lettem 
Tobzódok szégyenemben 
Hiába futás a szégyen 
Nem hasznos futni mégsem 
Csináljunk hátraarcot 
Próbáljunk csitulni, hátha 
Elbocsát csodás arcod 
Minden arc kavalkádja 
Ember-macska barátság 
Rejtőzzünk, meg ne lássák 
Vonyítok mögéd bújva 
Költővé emelsz újra

M ü ller  P é te r  S ziám i: 1951-ben szüle- Csodagyógyszer 
tett Budapesten, költő, dalszövegíró. A Csodamódszer macskajajra 
Sziámi együttes énekese.

g fá k -M

Fekete paripapata kopog 
A pepita patikaköveken 
Fekete paripapata kopog 
A pepita patikaköveken

S í n t é v e s z t ő
Harminckét bites lettem én,
egy chat-szobán vár hölgyemény s
tere-
fere,

előttem csésze zöld tea, 
épp tegnap lett bekötve a 
netünk 
nekünk.

Harminckét fogig s vissza már, 
hullajtom, kopott, rossz szamár - 
iszony, 
bizony.

Lehettem volna, s lettem is 
poéta, Teremtőm, segíts 
terem
tenem!

Egy saját versért ver a frász, 
de az se gáz, ha parafráz 
a kis 
hamis,

nekem már jól esik az is, 
a majdnem olyan strófa is: 
öröm
ködöm,

és egyelőre jó nekem 
ha más lángjában éghetem.
Szerény
erény,

de ez van, s ezt én szeretem 
világra hozom s temetem 
halom 
dalom.

Hogy túlélőshowt bír-e majd 
vagy fejet szépen sínre hajt 
e vén 
legény?

-  Ha lejjebb száll a hőfokom, 
azt bárkinél előbb fogom 
gyaní
tani!
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kardozott egy nápolyi sikátorban. Éjfél 
volt. A magas falak közötti szűk folyo
sót csak a Hold sápadt fénye világította 
meg... A pengék félkörös íveket írtak le a 
levegőben, szikrázva egymásnak feszül
tek. Az egyik szórcsuhás csellel a földre 
kényszerítette a másikat, és kiütötte a 
kardot a kezéből. -  Csak egy maradhat! 
-  kiáltotta, és levágta az előtte térdep
lő fejét. Aztán indult is tovább, mert sie
tős dolga volt... A főutcára érve alaposan 
körbekémlelt, és a Lopa di Faggi építet
te szökőkútnál -  amely pajkos csurgató 
angyalkáival Európa pompás nevezetes
ségei közé tartozott -  a Vámház épülete 
felé vette az irányt. De ott újra csak el
tűnt valamelyik zegzugos sikátorban. És 
negyed óra múlva megérkezett a bordély
házba, ahol Madame Giselle taliánul kö
szöntötte, amit ő talián bókokkal viszon- 
zott. A nő szívélyes mozdulatokkal egy 
óriási hallba vezette, ahol már gyülekez
tek a vendégek. Mindenki álarcot viselt; 
a legdivatosabb a szakállas szatír volt, de 
akadt, aki Poszeidónnak, Ámornak, ne
tán Marsnak álcázta magát. Széles török 
puffokon ültek, mindegyik mellett pucér 
lány strázsált, hosszú gyöngysorral nya
kában, amely egészen szeméremdombjáig 
lelógott. A falakat díszítő görög erotikus 
képecskéket halványan bevilágították 
a karos ezüst gyertyatartók, és hódító 
pézsmaillat ülte meg a levegőt. Az idegen 
is föltette Ámor maszkját. Némi készülő
dést követően Madame Giselle szertartá
sosan helyet foglalt a hall közepén álló 
székben, aztán bársonyos hangon mesél
ni kezdett.

-  Fiatal szűzként Padovában él
tem, Alfredo Accompino villájában, aki 
híresen gazdag és ravasz kereskedő 
volt, de felesége a házastársi életet csu
pán a gyermeknemzés céljából tartotta 
elfogadhatónak... Május lehetett, ami
kor Accompino asszony római unokatest
vérénél volt látogatóban, én pedig azon 
a forró estén Puccini szontátákat játszot
tam a csemballón. Sehogy sem tudtam 
koncentrálni, hol ezt, hol azt a hangot 
ütöttem félre. Aztán egyszercsak megje
lent Accompino, hálóköntösben és háló
sipkában. Á csemballóhoz zsámolyt tolt, 
és megkérdezte, hogy segíthet-e lapoz
ni a kottát. Én, nem sejtve ebben semmi 
furfangot, megengedtem neki. A tizenha
todik szonáta közepén — milyen furcsa, 
hogy éppen tizenhat éves voltam! -  , a 
gróf ujjai hófehér combomra tévedtek. 
Nyikkanni sem mertem, csak a lélegze
tem lett szaporább. Ahogy haladok elő
re a darabban, érzem, ujjai már pihés 
fészkem körül járnak, s elönt valami is
meretlen forróság. Most vegye le a ruhá
ját, szólt Alfredo Accompino, én pedig ele

Rátonyi Csaba: 1983-ban született 
Budapesten. Az ELTE filozófia szakos 
hallgatója.

get tettem kérésének. Kérte ugyancsak, 
folytassam a szonátát... —

Ekkor már a vendégek a lányokkal fog
lalatoskodtak. Madame Giselle ábrándo
sán az égre tekintett, mintha az emlék 
valóságosan átjárná a testét.

-  Accompino a régi iskola módján 
tett magáévá... Szűz lévén összevérez- 
tem őt, még a szőnyegre is hullott pár 
csepp. Erre ő, akár egy dúvad, zihálva ki
rántotta magát belőlem, s fanyar tejét a r
comra és mellemre förccsentette. Végül, 
mivel nem akart konyulni fallosza, meg
parancsolta, hogy vizeljek rá; s ez tényleg 
lelohasztotta... Hát így történt szüzessé
gem elvesztése. Úgy igaz, ahogy elmond
tam.

Hangos taps jutalmazta a pikáns tör
ténetet. Madame Giselle picit meghajol
va, elégedetten pillantott végig a fölajzott 
sokaságon. A vendégek most külön szo
bákba vonultak választottjukal. A szőr- 
csuhás idegen oldalán sudár néger ama
zon. A szobában levette Amor maszkját 
és szőrcsuháját, miközben a néger lány 
a tökeit masszírozta. Az ágy szélére ült, 
most profilból látjuk, az éjjelszekrényen 
pislákoló mécses fényénél, a lábai között 
guggoló néger lánnyal. S igen, így profil
ból egészen ismerősen hat számunkra az 
idegen. Királyi arcélében fölismerni vél
jük magát az igazságos Mátyás királyt.

2 .
A moldvaországi hadjáratról visszaté

rő Mátyás királyt nagy ünnepség fogad
ta Buda várában.. Három nap és három 
éjjel tartott a tivornya, sokan bele is hal
tak, de Mátyás király mégis unatkozott.

A hálólakosztályban néhány gyertya 
pislákolt, és a kandallóban pattogott a 
tűz... Beatrix királynő és Mátyás király 
az ágyon feküdtek. Beatrix dús idoma
it nézte a király, s a nő apró kezecséjét 
igyekszett falloszára csúsztatni.

— Nem, nem! — csattan föl a királyné, 
aztán ki is pattant az ágyból, és az öklét 
rázta — Csak nem gondolod, hogy akár
mikor hozzám érhetsz?! Ó, te megátalko
dott! A férfiak mind egyformák, és mind 
ugyanazt akarják. És különösen a te faj
tád! Bunkó és igénytelen népség....

— Leszophatnál már — kacsintott 
Matykó király, és álló jogarát kibújtatta 
az aranyhímzéses köntös alól — Parancso
lom, láss hozzá, különben!....

-  Milyen különben? -  vágta oda hety
kén Beatrix -  Semmit sem tehetsz! Ha 
hozzám találsz érni, visszamegyek Itáli
ába az egész udvarommal, és akkor basz- 
hatod a kultúrát!

-  Baszok a reneszánszra -  üvöltötte 
Mátyás, és elindult döngő léptekkel Beat
rix felé. — Azt már nem! — így a királyné, 
föltépte az ajtót, és dühödten kirohant.

Magányosan feküdt Mátyás király az 
ágyon, tengernyi gondjába merülve. Vajh, 
kibe ültessem királyi magom?... Ha min
dig csak másba szórom, törvényes utódom 
nem lesz!.... Aztán gondolt egyet, kihúzta 
az ágy alól a szőrcsuhát, egy kötélhág
csón lereszkedett az ablakból. Buda várá
nak kacskaringós utcáit rótta az álruhás 
Mátyás, a Déli Kapunál lóra szállt, s el
vágtatott. Hogy hová is tartott, egyenlőre 
még titok marad számunkra.

Hónappal később, délelőtt tizenegy 
órakor, a házikápolnában történt. Padre 
Angelico épp a ministránsokkal gyako
roltatta a Paternostert, amikor Mátyás 
betoppant az ajtón. A kövér talián pap 
széthessegette kis tanítványait, és félre
vonult a királlyal a sekrestyésbe.

-  Segítsen, Padre Angelico... -  kezd
te bizalmas hangon a király -  bírja rá 
Beatrixot, hogy teljesítse házastársi 
kötelességét... Maga a földije, hallgatnia 
kell magára. O, hogy undorodik tőlem! Vi
szont utódomat csak ő hordhatja ki. Az 
idő pedig fogytán...

-  Gyónja meg bűneit a mi Urunk előtt 
-  mondta az atya, de rögtön meg is meg
bánta, amit mondott.

-  Na ide figyeljen! -  ragadta graban- 
con a Padre-t Mátyás király -  Én szemet 
hunyok afelett, hogy egész nap csupasz 
murillo-fütyülőkkel bíbelődik! Felőlem 
bíbelődjék azzal, amivel akar, de ha nem 
jár el érdekemben Beatrixnál, beosztom 
magát a Fekete Sereghez, ott aztán bo
rogathatja a kövér seggét, mert garan
tálom, hogy...! -  Padre Angelico száján 
az ijedségtől kicsöppent a nyál. -  Én 
kezeskedem... -  mondta -  ...hogy válto
zás lesz itt hamarosan! És megígérem, 
hogy még ma lépéseket teszek az ügy ér
dekében! — Ezt már szeretem hallani — bó
lintott Mátyás király.

Csáktornyái kastélyában Kinizsi Pál, 
a Fekete Sereg nagybajuszú dromedár 
vezére tisztította kardját a fegyverszobá
ban. Közben talián szavakat mormogott 
bajusza alatt, mert a magyar főuraknál 
a talián beszéd volt az új divat, s ő nem 
akart szégyenkezni tudatlansága miatt. 
Nemrég kezdett nyelvleckéket venni egy 
ferences szerzetestől, aki minden szer
dán fölkereste őt, és legalább két-három 
órán át tanította.

Az öreg komornyik most jelentette, 
hogy Valentius nuncius már az ajtó előtt 
vár. Kinizsi fogadta, és hátbaveregette 
mint jó barátját, és egy nyugodtabb szeg
letbe húzódnak. A szerzetes hosszú fehér 
szakállát cirógatva így szólt: — Kezdjük 
a számolással.... — Kinizsi Pál hozzá is 
kezdett: unó, dós, trés..., ám keze már a 
dohos csuha alatt kutatott serényen. Az-
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tán Valentnius nunciust hipp-hopp ölébe 
ültettte, s mint holmi rongybábut ráz
ta le-föl kékeres bunkóján. Egyszerre 
csak lerántotta Valentinus szakállát, és
-  ki gondolta volna? — nem más pattogott 
amott, mint az álruhás Mátyáskirályné.
-  Ne sikíts, te kurva ribanc -  mondta Ki
nizsi, és a királynő szájába kardot tett.
-  Harapj rá, míg szépen beszélek! -  Be
atrix teljesítette a parancsot, azonban a 
hadvezér elégedetlen volt vele. -  Egy perc 
alatt kell kielégítened — És büntetésből 
meghágatta egyik vadászebével. De azért 
ügyelt arra, hogy csak a popsilukat dug- 
dossa a falánk Apolló; ő addig páncélkesz
tyűs kézzel nyomult a királyi picsába. így 
mulatoztak, aztán bevégezték dolgukat.

Az álruhás Mátyás király kilovagolt 
várból, és a Hűvösvölgy dombjai közé 
ereszkedett, mint már annyiszor. Titkos 
ösvényen közelítette meg a villát, és be
osont a hátsó ajtón. Az úrnő éppen egy 
Mária-szobor előtt imádkozott, a lába kö
rül pedig kisfiú játszott. Mátyás ledobta 
szőrcsuháját, és fölemelte a kis lurkót.
-  Ha már trónra nem ültethetlek Jancsi
kám -  mondta -  akkor adok neked egy na
rancsot -  És adott neki egy narancsot. A 
cselédlány, aki -  mily meglepő! -  néger 
volt, felszolgálta a vacsorát. Egyszeriben 
fölismerjük benne a firenzei amazont. — 
Nem kevés aranytallért fizetettem érte -  
csettint a király. Átkarolja a két nőt, így 
hármasban vonulnak a hálószobába....

Szarvasvadászatot rendeztek a Seregé
lyes-erdőben. Beatrix megrendült egész
ségi állapotára hivatkozva távolt ma
radt az ünnepségtől. Kinizsi és Mátyás 
ugyanazt a bakot szemelte ki. Egymás
sal párhuzamosan vágtattak a sűrűben, 
amikor Kinizsi csellel irányt váltott, s 
eltűnt a király szeme elől. Mátyás meg
szimatolt valamit: tán összeesküvők rej
tőznek errefelé? tán merényletre készü
lődnek? Lovát hátrahagyva a hadvezér 
után eredt. A nyomokat követve fákkal 
övezett kis tiszásra bukkant. Ott meglát
ta Beatrixot, amint egy tölgyfát átölelt, s 
mögötte Kinizsi Pált, aki eszelősen dön
gette hátúról. Mátyás egy bokorba vetet
te magát. Vívódott, hogy szóljon, vagy ne 
szóljon. Ha szólna, akkor sem változna 
meg Beatrix, ráadásul a jó Kinizsit ki ké
ne végeztetnie... Eközben a Fekete Sereg
ből húsz válogatott dalia jelent meg a szí
nen. Egytől egyik koitálnak Beatrixszal. 
De Mátyás király nem lenne Mátyás ki
rály, ha most nem volna nála egy fekete 
daliamaskara...

A vadászatról hazatérő Mátyás ágyban 
fekve találta a királynét. -  O, drágám -  
mondja a király -  milyen pompás vadá
szatról maradtál le... Még ajándék is rej
tőzött az erdőben -  Nem érdekel a sport
-  válaszolta durcásan Beatrix. -  Pedig 
jót tesz az testnek-léleknek egyaránt — 
így Mátyás — S hogy lásd drágám, mi a 
pannon virtus... Kettőt tapsolt, és a füg
göny mögül előlépett Kinizsi Pál anya
szült meztelen, láncon a falánk Apolló
val. Ahogy az illik, Mátyás király ismét 
igazságot tett.

B Á L I N T  T A M Á S  

N a g y  u t a z á s
Felhős volt az idő, s a sötétben 
felvillanó pontokhoz indultam.
Egy taxis várt rám a ködben tétlen, 
intett: vezet, ha nem tudnám útam.

Jópár kanyarig nem találtam fogást, 
mígnem formát öltött minden részlet, 
egy időre hagytam a nyafogást, 
néhány gödör öntudatra késztett’.

A soksávos autóút elmaradt, 
haladtunk át lányokon, sövényen, 
s csak gyorsított; mégsem volt pillanat, 
hogy bármitől kellett volna félnem.

Taposta a gázt, s az órát lestem,
„sose halunk meg” -  így versengtünk mi, 
ketten voltunk a nagyvilág ellen, 
nem akartunk gyengébbeknek tűnni.

Bár üldözött több-kevesebb siker, 
nem ért utói, noha nem rajta múlt, 
és tanulság se lett, mert menni kell, 
így az esetből senki nem tanult.

Közben kacsintott hátra: Ó, bonheur! 
és hajtottunk megtöretlen, bátran, 
míg lassított emberem. S bár sofőr, 
út és utas nem voltunk hibátlan,

élveztem. Fizettem, majd kiszálltam.

S p le e n
mikor földünk a köd 
nyirkos börtönbe zárja

Baudelaire
Lobogtatja fehéres zászlaját 
lenyugvóban a nap s az elmém 
a tájat utószor kutatja át 
míg a köd birtokába venné

és a vidékre korom hullana 
vad rémséges áradás öntené 
el és lepné be szörnyűség hava 
és a földet sárba döntené 
tiporva hömpölygetve tova 
vártam végre a felleg rámtalált 
ólom fejemnek lenne vánkosa 
lehelné lopná belém a halált

míg a köd birtokába venné 
a tájat utószor kutatja át 
(akár a lenyugvó nap) elmém 
s lobogtatja fehéres zászlaját

H a ik u k a c
Ki a világot 
a hasán csúszva járja, 
hernyónak nézik.

Bálint Tamás: 1985-ben született 
Székelyudvarhelyen. Jelenleg a 
BBTE közgazdaságtan szakának 
elsőéves hallgatója.

A z e l s ő  m á ju s i  
H e l ik o n  v e r s e i r e

K. Cs. és B. E. kisasszonyoknak 
és Mátis Jenőnek éjfél és több sör 
után a Prosperóban

250-es vashölgyem ledobva 
magáról megmutatta azt a másikat, 
a nyüvektől félig megrágott és ön
magát simogató nőt a sáncban, 
akivel szinte egyszerre kiáltjuk:
-  Ez az főnök! Nem rossz,
és ez már majdnem művészet, de
a győzelemhez azért ennél több kell.

B e l e f a g y  a  h ó b a  
a k a c a g á s
Hó volt, hol nem volt 
túl meleg,
trónolt a fagyos egyveleg, 
nem vett enyhülést az időn.
Bent emberek s az orkán, 
s mellette a hav a tortán, 
hogy nem találtam hócipőm.

Miért, hogy miért nem tettem 
akkor el jobban az eszem?!
Kocsonyává fagy az agyam, 
s kiszotyog a bal fülemen.

*

Hajnalban szeméremcsontját simogatva 
vértől locsogott a lepedő alatta; 
kacéran figyelte a járókelőket.

Á l l a t f a r m
A baromfiudvarban a liba 
mondta: a pártba belépni hiba.
A disznónak nem tetszett, 
még tűrte vagy tíz percet, 
majd ráült és megszűnt a galiba.

Szeget szúrt ez a fejében a lónak, 
és még néhány hozzá hasonlónak: 
szerezzenek hatalmat, 
s tehetnek, mit akarnak -  
de már elúszott rég az a csónak.

H a lk a n
Megbotlik a nyelvem az utolsó szián, 
tompa puffanással kiterül végleg, 
tenyeremből néz rám

egy kiscseppnyi cián:
-  Vedd be vagy elhagylak!

-  suttogja.
Félek.
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C a n t i o  A l i a  d e  e b r i e t a t e

Kényszerítem elmémmel ritmus hozó Pallóst,
Hogy hozzon verseivel egynyíhány szép szállást,
Tegyen az részegségrül egy kis prédikállást,
De félek, nímellyektül halljak illy csúfolást.

Öröm-bőröm nótáját, áldott misemondást,
És egy kis precatiót, de azt is solyomást,
Egy kis tisztet nem adnék azon credentiát,
A z jó  teli pahárbul kedves jó  praegustát.

Ösztövér pecsenyével környül húzott nyársot 
Nem adnék, mert hasamban azzal tennék némulást, 
Éhesség m iatt nem tenne annyi sok korogást.
A z torkom is épülne, nem látna szóródást.

Elhittem, hogy nem adna azon pohár hajtást,
Attyával az Bacchusnak gyakor társolkodást,
Mert nem szokott az borul mértékletes ivást,
Szárodt torka röttegi szörnyű rút szomjúzást.

Örvend, tapsol, szereti csak az hajtogatást,
Egy pohár bort meginnya, de nagyobbat kér mást,
Bőven hinti beszédét, m int folyó kútforrást,
Kíván akkor társának bőséges áldomást.

Sőt ereje fölött is ígér sok szolgálást,
De még annak előtte hántogatja az hárst,
Arat, noha füvében látja az aratást,
És értélén korában kaszálgatja az sást.

Idejének előtte tészen sok fogadást,
De ha kéred, azt mondja, megúnta az szántást,
„ Nem szoktam, nem tehetem az vassal kapálást, 
Tenyerem sanyargató kedvetlen kaszálást.

Inkább tészek másszor is veled egy-két ivást,
Megűzöm vörsönt veled billikommal ivást,
M int engem fárasztanál kapáddal, rost munkást.
Tészen fogadásával ily visszahajgálást.

Sőt tallérral ingelli, forinttal az csapiárt,
És nagy bátran Ígéri az bőven solvalást,
Másnap ha megtekénti az fölmetszett rovást,
Nem igen kedvelheti az egyszer fogadást.

Tetszik és emlegeti az megtöltött pohárt,
Mert az duskás ivásbul nem akar vallnyi kárt,
És nehezen viheti lábát, m int az mozsárt,
Elkerüli az tisztát, megheveri az sárt.

Vén bátyám is ifjúnak magát jelengeti,
Elesik egynyíhány szór, m íg éri az szállást,
Tészen esse lélek köszönetét, áldást,
A z szegény is az boron fölemeli szavát.

A z utcán egy fillérért elmondja nótáját,
M int röpülnyi akarna, úgy terjeszti karját,
Nem szánja szedni követ, verten-veri lábát,
Ilyen szókkal illeti, taszigálja komját:

„ Huj, hallod-e jó  komám, ha elfogy pénzünk is,
Bizony jó  bor, megigyuk ezen az csuhát is,
Reá vessük zálogban az gabanciát is,
Hiszem megér egy p in t bort még az szakállunk is.

Nesteje komámasszony, igyunk mi is egyet,
Töltessük meg bögrénket, úgy m int az egy pintest,

Igyunk, nosza, melletted, komámasszony, pintest, 
És az pénzt majd marokkal az csapiárnak fizesd.

Dorottya asszony igyál, mert én úgy szeretem,
A z édeskét, komámasszony köntösét beiszom, 
Köcökjét és leánya ura köpönyegjét,
Ha megnyőszött, úgy őrizzen, m int két szeme fényét.

Én is volnék, az ki volnék, igyunk, komámasszony, 
H add múljék, hadd haladjon szüvetlen az vászony, 
Föltettem fonalamat az szegre, hadd asszon.
A z  m it m ast megihatom, az lesz nékem haszon.”

Állj tovább, részeg bátya, nem szólok mast tréfát, 
Végy kezében Tamásnak egy vagy két pintos fát, 
Kivel emeld csap alját, és vedd meg jutalm át,
Hajts föl egy hajtókában az megtöltött kánnát.

Hadnék részeg embereknek örömest több áldást,
De ki látott ilyenben igen gyakran ruhást,
A z ki csak éjjel-nappal űzi az duskálást,
Igen féltem végtére megissza az mázlást.

Kérlek, részeg asszonyok, hogy meg ne szidjatok, 
Esse bestye fiával ebet tapogassatok,
Nem használ orvosságtok, ha átokkal adjátok,
Sőt ártalmas józannak tántorgó szólástok.

Hogyha kérdik, ezeket ki írta ritmusokban,
Menj ahhoz, ki fundálta, néked azt megmondja,
Jer ím viszlek könnyebb útra versek vizsgálóhoz,
Ez versfő megmutatja nevét, ki fundálta.

S i m o n y i
Hé baszos-vári Simonyi, húsbunkójú kardoddal,
Ne szurkolj mást, csak elégedj meg Reviczki N ináddal. 
Minek nyövöd a kis K lárit? Hány hüvely kell késednek? 
Ne baszogass, mert megmondom az új feleségednek. 
Fíkom-adta, a fél várost egészen felcsináltad,
Mégis ütött-kopott faszod anglus jányra tukmáltad.
Ne félj, mert Professzor Nagy Pál élted leírásába 
Kiírja ezt, hogy a francú esett a kend faszába.

(Ú s z  a  d i s z n ó  a  v i z e n  
k i l e n c  m a la c á v a l . . . )
Úsz a disznó a vizen kilenc malacával,
Fut utána a kondás üres tarisznyával.
A z  erdőbe a kanász a farkával játszik,
Úgy megbassza a zsizskát, csak a füle látszik

A  fenti „latrikán dalokat” a Magyar Ritkaságok 
könyvsorozat Pajkos énekek című kötetéből 
(Szépirodalmi, Budapest, 1984.) vettük át.
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VOLKÁN JÚLIA
Fogójáték hidcsillagképpel
Thorton Wilder Szent Lajos király hídja és Franz Kafka A híd
A két mű durand-i archetipológiai 

rendszer szerinti olvasata izgalmas 
interpretációs játék, am it úgy lehet
ne elképzelni, m int egy szellemi „fo
gyófogócskát”1: adott egy (dinamikus) 
rendszer -  ezek lennének a játékosok, 
adott két m űalkotás -  ez lenne a játék
tér, és adott az olvasó („értelmező”) -  
ő a  kergető (sikeres esetén „fogó”).

Az olvasó feladata tehát a m űalko
tások terében „elkapni” azokat a sé
m ákat, archetípusokat, szimbólumo
kat, s tru k tú rák a t, amelyek helyeiket, 
s így egymáshoz való viszonyukat is 
állandóan változtatják.

Ez az írás ezt a játékot igyekszik a 
teljesség igénye nélkül leírni2.

Aíz értelmezési) játék szabályai: az 
olvasó (kergető, fogó) az olvasás folya
m atában fel kell ismerje (azaz el kell 
kapja) a Gilbert D urand által leírt 
rendszer a m űalkotásokban megjele
nő „ összetevőit”3 (játékosok) és azok 
helyét, egymáshoz való viszonyát kell 
meghatározza.

A  játéktér kiválasztásának kritériu
ma-. olyan művet kell keresni, amely
ben a híd szerepel, és -  feltéve, hogy 
a híd az emberi gondolkodás egyik ős
képe -  a híd, valam int a vele kapcsola
tos s tru k tú rák , szimbólumok, sémák, 
rendek lesznek az ebben a térben „ker- 
gethetők”.

A  két mű: Thorton Wilder Szent La
jos k irály  hídja című regénye és Franz 
K afka A híd című novellája.

Próbajáték: azt kellene kipróbálni, 
hogy archetípus-e a híd.

Lássuk a híd archetípusként való 
néhány értelmezését:

„híd: általánosan elterjedt jelentése 
a két p a rt összekapcsolásának funkci
ójából ered: két világ közötti összeköt
tetés, a földről, az érzékiből az érzék
feletti világba való á tjárást jelképezi. 
A Tejút számos néphagyományban 
a lelkek égbe emelkedését biztosító 
híd. A görög mitológiában a Zeusz ál
ta l készített szivárvány az ég és a föld 
között feszülő híd, amelyen a jó h ír 
hozója, írisz  ereszkedik le. A japán  
sintoizm usban a templomba vezető 
híd az égi hidak képe (...). A buddhiz
m usban Buddha a Nagy Híd minden 
létező szám ára. A túlvilágba való á t
haladás és a beavatás veszélyeit jel
képező keskeny híd több hagyomány
ban szerepel” (finn, brahm án, iráni,

Volkán Júlia: 1981-ben született 
Segesváron. A BBTE magyar-német 
szakának végzős hallgatója.

iszlám, keresztény hagyományban). „ 
A pszichoanalízisben a tudatos szin
te t köti össze a tudatalattival, s az in
dividualizáció, az önm agára ta lá lás 
képe.”4

„Része a szimbolikus útnak, ugyan
akkor akadály is az utazó előtt.”5

„... át kell haladni rajta, elkerülé
se nem oldja meg a konfliktust. Olyan 
keskeny ú tra  kényszeríti az embert, 
amely döntéshozatalra készteti, és ez 
a döntés elkárhoztatja vagy m egvált
ja ”6 „a pontifex jelentése híd és hídépí
tő, a római hagyományban ez a császá
rok címe, a keresztény hagyományba 
is átöröklődött: a pápák viselik ezt a 
címet” (mint az égiek és a földiek köz
ti közvetítés létrehozói és fenntartói)7.

Ezek az idézetek meggyőznek arról, 
hogy a híd a világ egymástól távol le
vő kultúráiban  -  alapvetően az össze
kötés képeként -  jelen van, tehát nem 
csak szimbólum, hanem  az emberi 
ku ltú ra  egyik ősképe8.

Indulhat a játék!

Híd -  összekötés, két világ között. 
A címekben szó szerint jelenik meg a 
híd, amely keskeny híd az olvasó és a 
szövegtest között: á lta la  indulhat el 
az olvasás folyamata, a cím alapján 
épülnek fel az „ előítéletek” a művel 
kapcsolatban.

Szent Lajos király hídja -  Szent La
jos Franciaország IX. Lajosa9. Minden 
bizonnyal ő a nevezett híd védőszent
je. A híd a szenttel/szentséggel kapcso
lódik össze ezáltal10. Érdekes, hogy az 
összekötés megkettőződik: az összekö
tőnek, a hídnak, is szüksége van „köz
vetítőre”, aki megvédi, u ta t épít szá
m ára a m aradandóság felé. Hiszen a 
híd csak addig híd, míg be nem sza
kad — és ezzel m áris a já ték tér m á
sik felén, K afka hídjánál, van a kerge
tő: „Híd még a világon soha másképp 
meg nem szűnhetett h ídnak  lenni, 
csak ha  beszakadt.”11 A híd létezése, 
ideje addig ta r t, míg funkcionális. É r
dekes lenne megtudni, hogyan szól a 
két szöveg a híd „idejéről”, de még mie

lőtt ennek nyomába eredne az olvasó, 
el kellene kapni a Kafka-m ű címét is.

A híd -  titokzatos ez a cím, m int 
m aga a híd, m int olyan, amely a dön
tés előtt állók helyzete. A híd két p a r
tot köt ugyan össze, ám a túlsó p a rt is
meretlen: a túlsó p a rt m egtarthat, de 
el is veszíthet. Titok előttünk, hogy 
ennek a h ídnak lesz-e köze a nem evi
lágihoz (a Szent Lajos király-védte 
híd védettségéhez hasonlóan). Mégis: 
éppen titokzatossága valamilyen nem 
evilági jelenlétére utal. E híd létezésé
nek időtartam a, „ideje” megerősítheti 
ezt a sejtést, hiszen, szubtilisan, szö- 
vegbe-rejtve utal önmaga időtlenségé
re: „így feküdtem, és vártam ; várnom 
kellett.” „(...) -  az első volt-e, az ezre
dik este-e, nem tudom” -  ez a híd, ez 
az „én” nehezen bír saját idejéről be
szélni, csak u tal rá. Ezzel szemben ott 
áll a Wilder-szöveg által m eghatáro
zott játéktérben egy axióma: tisztán, 
világosan, személytelen „ racionalitás

sal” jelenti ki, hogy m it gondolnak az 
ő idejéről12: „Úgy rém lett, a híd am a 
dolgok közé tartozik, melyek örökké 
m egm aradnak, el se lehetett képzel
ni, hogy egyszer majd leszakad.”13

De hogyan fu tnak  tovább a fogóval 
együtt azok a játékosok, akiket a fogó 
elkapott? Egyáltalán sikerült-e őket 
elkapni, vagy csak „feltérképezte” 
őket a fogó? A híd képzete a nem evilá
gi, szentséggel kapcsolatos képekkel 
izomorf (szentek, akiknek im ái és éle
tük  függőleges h idak Isten és az embe
rek között. A szentek titokzatos -  lásd 
a Kafka-m ű keveset eláruló címe -  
módon a transzcendens, egyszersmint 
az időtlenség közvetlen közelébe ke
rülnek. Az időtlenség (a szentek eseté
ben az a pillanat, am ikor megszűnik 
emberek és Isten közötti közvetítői -  
híd -  funkciójuk) vége abban a pilla
natban következik be, am ikor a híd el
veszti funkcionalitását, s ily módon a 
híd képéhez nemcsak a kötés, hanem  
az oldás, az elválasztás is hozzákap
csolódik. M indkét műben a hidak be
szakadnak. Beszakadásuk a köréjük 
szerveződő képek, életek addigi d ina
m ikáját gyökeresen megváltoztatja.

A hidak beszakadása azonban nem 
brutális törést, (alá)zuhanást jelent, 
hanem  lassú leereszkedést. Ä du- 
rand-i rendszerben a híd összekötő, 
kapocs, a transzcendens illetve a las-
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sú alászálláshoz kapcsolódik, az éjjeli 
rend része14.

A Kafka-szövegben a híd beszaka
dásának  tragédiáját a h ídnak a sza
kadékbeli hegyes kövek „barátságos
ságáról” való emlékei szelídítik meg. 
A Wilder-szövegben a beszakadás ál
dozatai érzelmi életének megismeré
se, a há tram aradott hozzátartozók 
m egtérése és a zárda fejedelemasszo
nyának zárómonológja egyenlíti ki 
a tragédia-okozta m egrázkódtatást. 
M indjárt ki is derülhet, m iért u ta l a 
szerző Jun iper atya „kutatóm unkájá
ra ”15 -  az atyával szemben ő nem az 
isteni tervben, a k iválasztottak befeje
zett életében kereste a megoldást, h a 
nem az események eufemizálásában, 
szubtilis kapcsolatok létesítésében: a 
szereplők közti szoros érzelmi kötések

áttetsző „pókhálóját” szövi. A híd be
szakadását Juniper atya szemével lá t
juk: az esemény előtt tanú i lehetünk 
a hídhoz kapcsolódó képi konstelláció 
tiszta  kirajzolódásának; Juniper atya, 
m aga is m int az indiánok pontifexe, 
„a távoli havas, csorba hegyormok pa
norám áját szemlélte, majd az alanti 
szakadékot16... tek in te té t az áldott he
gyekre17 em el(te)...látta, am int a híd 
kettéválik, s öt kis hadonászó hangya 
pottyan le a völgybe.”18 R afinált já ték  
tanúja itt az olvasó, a kergető ebben a 
p illanatban ám ulatba esik attól, hogy 
a játékosok között m ennyire szilárd 
és előtte titokzatos konszenzus ala
kult ki. Az eufemizáló beszédmód19 
egyik eszköze tehát a Juniper atya 
„szemével” lá tta tás: a gulliverizáció 
(„öt kis hadonászó hangya”) lép itt mű
ködésbe.

Ezzel a beszédmóddal szembeállít
ható Jun iper atya egyre csak növeke
dő, szinte feldolgozhatatlanná váló 
adatgyűjteményből születő könyve. 
Juniper atya könyvének gigantizáló 
elbeszélési módja tehát a nappali 
rendhez tartozó s truk tú rába  illeszke
dik. A Wilder-szöveg ugyan közelké
peket nyújt a hősökről, e közelképek 
nem részletes adatokból építkeznek, 
hanem  bonyolult érzelmi szálakon ve
zetnek hozzájuk: a formák, a kapcso
latok nem kontrasztívak, inkább elmo- 
sódottak.

K afka hídja antropomorfizált, s jól
lehet közelkép, nem gigantikus, h i
szen nem egy külső, hanem  egy belső

szempontú leírás: az em bernagyságú 
híd úgy bátorítja m agát, ahogy gyere
kek vagy m agára m aradott felnőttek 
szokták: „ Feszülj, híd, készülj, korlát- 
ja-nincs gerenda, ta rtsd  meg jól a ben
ned bízót. Lépteinek bizonytalanságát 
egyenlítsd ki észrevétlen, ám ha meg
inogna tá rd  fel igazi lényed, s repítsd, 
m int egy hegyi isten, biztos p a rtra .”20 

A bátorítás aktusa gulliverizációs fo
lyamatként írható le a durand-i rendszer
ben, egyszersmind bámulatos sűrítése 
a híd-archetípus (át)változásainak, izo- 
morf képeinek: „híd voltam szakadék 
fölött”, „úttalan magasban”, m egtar
tó „hegyi isten”21, túlsó part, repülés22 
(vertikális híd, amely felfele vezet). Ezt 
a képi konstellációt a fentről látszó 
pisztrángok fényes pikkelyei, az utas 
botjának vashegyű fénye és az álom

egészíti ki. A fény az éjszakában is 
megjelenik, kontrasztjelenségként, itt 
azonban egyértelm űen a nappali rend 
fényéhez kapcsolja a  m agasban íve
lő híd képét. A híd híd  a két rendhez 
tartozó képek között. A műegészben e 
fények szerepe az eufemizálás folya
m atát támogatják: a beszakadás tra 
gédiájának kontrasztja a fény, a csil
logás, egyfajta átlényegülés finom 
allúziója23.

Eredjen a keregető az álom nyo
mába! Elkapta? M áris m egtalálja az 
álom helyét az elkapottak sorában: 
az álom a híd képi metamorfózisa. 
Montemayor m árkiné egy visszatérő 
álm a (és levelei) volt az összeköttetés 
szeretett, távol élő lányával. Az álom 
az éjjel történő homályos valóság, s 
m int ilyen, az éjjeli rendbe illeszkedő. 
U gyanakkor az álom erőteljesen kötő
dik a nappali rend angelikus, fényes 
képeihez. Ez az angyal m aga Pepita, 
a tiszta lényű lány/lény, akitől a te 
hetséges levélírónő levelet tanu l írni, 
„szeretetlevelet”.

A  Szent Lajos király hídja hídja 
szentségének teljessége a híd szere- 
tet-metamorfózisa, az, ahogyan a 
kolostor fejedelemasszonya élete ér
telm ét a híd metaforájával próbál
ja  kifejezni: „A szeretet minden meg
nyilvánulása visszahull a szeretetre, 
amelyből fakadt. A nnak, aki szeret, 
nincsen szüksége a rra , hogy emlé
kezzenek rá. Van az elevenek orszá
ga meg a holtak országa, s a híd a sze
retet; csak az m arad meg, az az élet

egyetlen értelme.”24 A já ték  iránya 
ezen a ponton megfordul: a szereplők 
közötti kapcsolatok átértelmeződnek: 
m intha m indenik kapcsolat egy-egy 
hídszakadás lenne, am it az odaadó, 
a feltétlen szeretet hiánya okozott. A 
híd csak addig híd, míg feladatát telje
síti. Montemayor m árkiné, Perichole, 
Pío bácsi és Esteban szeretete önma
ga fele forduló volt. A híd beszakadá
sa viszont m egnyitotta ezt az önmaga 
fele forduló szeretetből létesülő kört 
(zárt ívet).

A n arrá to r eufemizáló (át- és újra
értelm ezésre késztető)já téka sikeres, 
ezzel szemben Juniper atyát szám
adatta l teli jegyzőkönyveiért máglyá
ra küldik -  ennyire egyértelmű, hogy 
Juniper atya „otromba” bizonyítási 
módja nem megfelelő? Vagy ez is az 
éjjeli rendbe illő szubtilis já ték  eszkö
ze? H a a figyelem a m áglyatűz szim
bolikájára irányul, kiderül, hogy ez 
is képileg kapcsolódik a híd képzeté
hez. Az átm enet valam ilyen világból 
egy másikba, valam ilyen állapotból 
a m ásikba a tűzre is jellemző: a mág
lya tüze a m egtisztulást, az áldozatho
zatalt jelenti25. Az atya kínos máglya
halála  átlényegül áldozathozatallá: az 
alázat, amellyel Juniper atya az egy
házért feláldozza életét, a fejedelem
asszony szeretetfogalmába tartozik. 
Juniper atya tehát nemcsak a perui 
indiánok pontifexe, hanem  híd a re 
gény mondanivalója és az olvasó kö
zött. A Kafka-novella hídja ugyanezt 
antropomorf26 jellege által valósítja 
meg. Juniper atya áldozata és a Kaf
ka-novella hídjának em berszerűsé
ge is az eufemizáló beszédmód része. 
Az átlényegülés a megsemmisülés 
fájdalm át oldja fel, a zuhanás nem 
a halál rettenetével tá ru l elénk. Ez 
az átlényegülés mind a Kafka-szö- 
veg játékterének h a tá ra  felől, mind

a Wilder-szövegtérben új perspektí
vát nyit a já tékra, a képekre. A kü
lönbség a két já ték tér között, hogy az 
egyikben visszakereshető ez a váltás, 
az utóbbiban a híd m aga vált szem
pontot, s így ez m ár nem újraértelm e
zés lenne, hanem  újraalkotás. Maga a

folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról 
szempontváltás pedig a híd archetípu
sának  lényegi sajátossága.

A szempontváltások azonban nem 
szabálytalanok: a hidak köré szerve
ződő fogójátékszerű olvasás folyama
ta  m indkét alkotás esetében ívszerű. 
Ezek az ívek a hidak függvényei és a 
művek egészén átvezetnek: K afka be
szélője zökkenőmentesen vált át egyik 
személyből a m ásikba, azaz egyik én
ből (világból) a másikba. A novella íve
inek pillére a híd „boldog idejének” 
és beszakadásának megidézése. Az 
ívek azonban nem félkörhöz hason
ló, párhuzam os ívek, hanem  egymást 
metsző, András-kereszthez hasonló, 
chiaztikus szerkezetűek:

A Wilder-műben tökéletes ív rajzoló
dik ki az alcímekből:

E s te b a n

Hogy nem é rt véget a játék , az m ár
is nyilvánvaló. Hogy a fogónak m i
kor sikerül elkapni minden játékost, 
ak it kerget -  kérdés ; ez egy (látszó
lag) végtelen dinam ikus játék. Nehéz 
dolga van  a kergetőnek, míg m inden 
gyorsan elmenekülő játékost elkap, 
és m egkeresi a szám ára legmegfele
lőbb helyet a csillagképben, am it az 
elkapott játékosokból kell alkosson. 
M inthogy a csillagászok, de még a 
csillagok sem á llnak  egy helyben, 
nem lenne bölcs dolog azt á llítan i, 
hogy ez itt a két műben, a Durand- 
féle rendszer alapján felállítható ké
pi konstelláció. Ä já ték  lényege nem 
a kim erülés, hanem  az „elkapás” iz
galm a és az „egymáshoz kapcsoló
dás” öröme.

Jegyzetek
4Ezt a fogójátékot az jellemzi, hogy ha 

a kergető elkapott valakit, az ahhoz csat
lakozik. A játék akkor ér véget, mikor 
már mindenki a kergetőhöz csatlakozott. 
Ebben az esetben a kergetőnek nehezebb 
a feladata, hiszen azt is bizonyos kritéri
umok határozzák meg, hogy hogyan csat

lakoztassa magához az elkapott játékoso
kat.

2Ennek a hasonlatnak az a célja, hogy 
érzékeltesse az értelemzés folyamatának 
ritmusát, bonyolultságát, a résztvevők po
zíciójának gyors változását, kiszámítha
tatlanságát.

3 Struktúrák, szimbólumok, archetípu
sok, sémák, rendek.

4Pál, József -  Újvári, Edit: Szimbólum
tár. Jelképek, motívumok, témák az egye
temes és a magyar kultúrából, Balassi, 
Budapest, 1997, 205.

5Evseev, Ivan: Dictionar de simboluri si 
arhetipuri culturale, Amacord, Timi§oara, 
2001, 157.

6Chevalier, Jean -  Gheerbrant, Alain: 
Dictionar de simboluri, Artemis, Bucure§ti, 
2002,118-120.

7Uo.
^További „ bizonyítékok”: lásd: Ru§ti, 

Doina: Dic(ionar de simboluri, Coresi, 
Bucurefti, 1998, 116.

91244-ben egy betegségében fogadal
mat tett, hogy ha felgyógyul, keresztes 
háborút szervez a Szentföld visszaszer
zésére, amelyet a mohamedánok éppen 
akkor újra hatalmukba kerítettek. A 
hadjárat valóra is vált. Szentföldről va
ló visszatérése után a magánélete in
kább szerzetesi, mint királyi volt: napon
ta részt vett legalább egy szentmisén és 
teljes egészében imádkozta a papi zso
lozsmát. Betiltotta a párbajt mint igaz
ságszolgáltatási módot, s hogy a vazallu
sok közötti magánháborúkat korlátozza, 
bevezette az évenkénti negyvennapos 
fegyverszünetet, amelyet így neveztek: 
„a király negyven napja”. Felépítette 
a híressé vált Sainte- Chapelle-t, hogy 
méltó helye legyen a Szentföldről hozott 
ereklyéknek ( a legértékesebb ezek közül 
Krisztus töviskoronája).

10Durand, Gilbert: Structurile antropo- 
logice ale imaginarului. Introducere 
in arhetipologia generáld, trad. Marcel 
Aderca, Ünivers Enciclopedic, Bucure§ti, 
2000, 262.

11Kafka, Franz: A híd. in. Elbeszélé
sek, ford. Tandori Dezső, Kriterion, Buka
rest, 1978, 319.

12Érdekes, hogy mi mindent elrejthet 
egy-egy nyelvtani alak: ha E/l-ben szól, 
nem olyan hiteles, mint ha ugyanazt a vé
leményszerű kijelentést mondja el -  sze
mélytelen formában.

13Wilder, Thornton: Szent Lajos király 
hídja, Európa, Budapest, 1977, 7.

14„ ... aceastá structurá aglutinantá e 
ínainte de toate ínsu§i stilul eufemismului 
dús la extrem, al antifrazei...(aceasta 
avánd) vocafia de a lega, de a atenua 
diferen^ele, de a subtiliza negativul prin 
insá§i negafia lui...In limbaj mistic, tótul 
se eufemizeazá: cáderea devine coboráre, 
..la marii mistici, limbajul cárnii se 
suprapune semanticii mántuirii, es
te acela§i verb care exprimä päcatul §i 
izbavirea.” Durand, i.m. 261 -  262.

15 „ Juniper atya eltökélte, hogy be
lehatol az öt ember rejtett életébe, aki 
éppenlezuhant, kipuhatolja az okát, miért 
kellett elpusztulniok.” Wilder, i. m., 11.

16A fent-lent összekapcsolása (éjjeli 
rend).

14 — --------------------------------------------------------------- -----

17szó esett már arról, hogy a híd képé
hez nemcsak az összekötés, hanem az el
választás is asszociálódik, a törés, elvá
lasztás révén a híd, mint az éjjeli rend 
része, könnyedén alakít ki kapcsolatot a 
nappali rend hegyével, a fénnyel, a leve
gővel.

18Wilder, i. m., 11.
19Az eufemizáló beszédmód az éjjeli 

rendre jellemző.
20Kafka, i. m., 319.
21fent, mint az elérhetetlen képi megva

lósulása, Durand, idézi Szent Ágostont: 
Quest du Graal, i. m., 144.

22Az emelkedés izomorf az égivei, a 
heggyel, a létrával, a lépcsővel, a szent 
kővel, a repüléssel, fénnyel. Durand, i. 
m.,143.

23Valorificarea nopfii se realizeazá 
adeseori in termeni de ilumina(ie... 
poetica nocturná tolereazá „luminile 
obscure” Durand, i. m.,.258.

24Wilder, i. m. 257.
25A unifica, „ a puné in jug”, presupune 

mai intái o separare, o purificare a 
domeniului profan. Dar aceastá ambi- 
valenfá a legáturii e deopotrivá ínceputul 
unei deplasári a miturilor §i imaginilor 
transcendenfei §i in transigen t urani- 
eine spre miturile §i simbolurile monis-te 
in care temporalitatea vine sä se integ- 
reze, subjugatá de eufemism §i antifrazá” 
Durand, i. m., 160.

26 „aceastá intuifie (a vascozitatii 
structurilor mistice ale imaginarului 
din régim nocturn) nu mängäie lucrurile 
dinafará, nu le descrie, ci, reabilitánd 
ínsuflefirea, pätrunde in miezul lucru- 
rilor, le insuflete§te.” Durand, i. m., 262.
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KÁNTOR LAJOS

Egy emberben két ember?
(Szabédi-olvasat, József Attila centenáriumán)
A nagy évfordulón megjelent tanu l

mányok tömegéből emelek ki néhány 
mondatot, amelyek ak ár kiindulópon
tu l szolgálhatnak egy párhuzam os ol
vasathoz, éppen a 2005-ös Szabédi- 
napokon. Veres A ndrás írja Számvetés 
és ítélkezés című, a József Attila-iroda- 
lom ellentm ondásaira  kihegyezett, 
problém afelvető-összegező eszm e- 
fu tta tá sá b a n : „A kultusz m indig tú l
m uta t a költői teljesítményen. Alig
hanem  a kultusz lá tta tja  velünk oly 
m értékben összefüggőnek József A t
tila  személyes sorsát és művészi pro
dukcióját. N yughatatlan, m egálla
podásra képtelen szelleme, politikai 
fordulatokban gazdag életútja, két
ségbeesésbe torkolló szeretetvágya, 
a m aga tökéletes csődjének könyörte
len megvallása és a végső konzekven
cia vállalása még prózai korunkban 
is erőteljesen h a t a képzeletre.” (Élet 
és Irodalom, 2005. ápr. 8.)

Nem kétséges, hogy az örvendete
sen élő Szabédi-kultuszban is szerepet 
já tszanak  hasonló tényezők, Szabédi 
László 1907 és 1959, Sáromberke és 
Kolozsvár közé behatárolható életpá
lyájának és életművének részben a 
József A ttiláéval rokon mozzanatai. 
Az mindenesetre nem vonható kétség
be, hogy akarva-akara tlan  Szabédit 
a szamosfalvi sínek között, ’59. ápri
lis 18-án bekövetkezett halála, egy 
egész tá rsadalm at megrendítő öngyil
kossága felől olvassuk -  nyilván sok
kal nagyobb m értékben, m int ahogy 
az József A ttila művével tö rtén t és 
történik. Persze, nem a végső konzek
vencia tragédiában kifejeződő levoná
sa, a vasúti sínek választása jelenti az 
egyetlen, alaposabb elemzésre készte
tő motívumot, am ikor az 1905-ben, 
illetve 1907-ben született, sokban kü
lönböző pályát befutott két költőről 
egyszerre próbálunk szólni. A falun 
szerzett gyermekkori élmények -  és 
egy-egy életszakaszban a m agyar fa
lu felé fordulás - ,  a népköltészeti örök
ség beépülése saját lírájukba, ugyan
akkor a város, a modern civilizáció 
alapvető megélése, az erőteljes filozó
fiai érdeklődés és vitázó kedv, a költé
szetben érvényesített racionalizmus: 
olyan fontos, meghatározó jellemvoná
sai m indkét életműnek, melyeket pél
dák hosszú sorával lehetne igazolni.

Egyetlen verset ragadva ki Szabédi 
lírájából -  alighanem  a legjelentőseb
bet az 1936-ban írt, a XX. századi 
m agyar költészet emlékezetes értékei 
közé tartozó, huszonöt kilencsoros sza
kaszból álló, A  szabédi Nagyréten cí

műt, három  versszak idézésével u ta 
lok a József Attila-rokonságra. 

Démoni dinamó 
dongva egy dalt dalol: 
másé lett a szeretőm! 
véletlen sín-mese, 
amim van, semmi se, 
mögém rohant a jövőm.
Fekete a fekete 
kerekek elibe!
állj meg, gyors iramú szörny!
Azt gondolom, a „démoni dinamó”- 

tól az „amim van, semmi se” soráig 
a lá tta tás  módja és az életérzés nem 
szorul bővebb m agyarázatra. Szabédi 
persze máshová ér haza, m int a külvá
rosi éjben otthonos József A ttila, még
is a párhuzam -felvillantás kísérlete 
íra tja  ide a következő szakaszt is: 

Csak csapongó dongó 
dongása zsong-bong. O, 
duruzsoló darazsak!
Hogy illan az illat, 
és illan a villa, 
és persze a nap parazsa! 
rét! rét! ez a Nagyrét! 
fény, fény! ez a napfény! 
megérkeztem már, haza.
A záró kilenc sor a legerőteljesebb 

költői kapocs József Attilával:
Csak a kutya, láncon, 
ne járna vad táncot, 
m int egy veszett motolla! 
csak a kutya, későn, 
ha setétedés jön, 
ne vonítna, csaholna! 
csak a kutya, éjjel 
-  orgonázó vészjel -, 
csak a kutya ne volna!
Az 1937-ben született Hazám  hét 

szonettje nyilván sokkal hangsúlyo
sabban nem zeti-társadalm i távlatú 
ars poetica, m int A  szabédi Nagyré
ten, képalkotásában, ritm ikájában 
sem hasonlít Szabédi lírai vallomásá
hoz, a hetedik szonett első két verssza
ka azonban erőteljesen összecseng az 
előbb idézett Szabédi-sorokkal. Em
lékeztetőül tehát a Hazám  sokat idé
zett, költői m agányt és kiszolgáltatott
ságot patriotizm ussal összekapcsoló 
lírájából:

S  mégis, magyarnak számkivetve, 
lelkem sikoltva megriad -  
édes Hazám, fogadj szívedbe, 
hadd legyek hűséges fiad!

Totyogjon, aki buksi medve 
láncon -  nekem ezt nem szabad! 
Költő vagyok -  szólj ügyészedre, 
ki ne tépje a toliamat!
Lehetne persze Szabéditól „józsef- 

attilásabb” verset is idézni: példá

ul: értelem  és érzelem vitája és a vi
lág-egészbe behelyezés ugyancsak 
antologikus darabja a Csillogj, Mar
gitka, amely többek közt az Ódát idé
zi emlékezetünkbe („Oh, h á t miféle 
anyag vagyok én, / hogy pillantásod 
metsz és a lak ít?”). Van egy, illetve két 
szöveg -  az egyik Szabédi, a  m ásik 
József A ttila fogalmazása - ,  közvetle
nül is összehasonlíthatók, minthogy 
ugyanarra  az ősre vezethetők vissza: 
Luther h íres művére, a (más fordítás
ban) ma is sű rűn  felhangzó Erős vár
ra. Mind József A ttila, m ind Szabédi 
1934-ben vállalkozott a fordításra (a 
magyarországi evangélikus egyház ál
ta l k iír t pályázat keretében); egyikük 
m űfordítását sem ta lá lták  a bírálók el
fogadható, énekelhető versszövegnek. 
Kommentár nélkül állítsuk egymás 
mellé a két, jeles m agyar költői válto
zat első versszakát.

A Szabédié:
Erős vár a mi Istenünk 
és oltalom és fegyver; 
a bajban ő  segít nekünk, 
mely ránk szakadt sereggel.
A  régi gonosz 
újra ostoroz; 
fegyvere merő  
csalárdság s nyers erő: 
a földön nincs, ki bírja.
A József A ttila fordításában ugyan

az:
Erős vár a mi Istenünk,
Kemény vasunk és vértünk, 
ínségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk.
Kél az ősi rossz,
Bajvető gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele,
A  földön ő  az első.
(Kevéssé ism ert tény, hogy a maga 

fordításához József A ttila hosszabb 
m agyarázatot is fűzött; a két lapon 
közölt megjegyzések a József A ttila  
összes művei akadém iai k iadásának 
1967-es, IV. kötetében elolvashatok. 
A teológus-irodalomtörténész Sólyom 
Jenő 1973-as tanulm ánya alapján 
úgy tudjuk, hogy Szabédi nem kom
m entálta a saját m agyar változatát, 
legalábbis a budapesti evangélikus le
véltárban található, „Az Ige rontatlan  
megáll” jeligés borítékban -  amely 
Székely László névjegyét és kolozsvá
ri, Lázár utcai címét ta rta lm azza  -  
nem található  kísérő szöveg.)

Egyébként több m int érdekesség, 
hogy a Szabédi-féle Erős vár az Erdé
lyi Helikon 1940-es évfolyamában k ét
szer is megjelent: a januári számot 
„Luther M árton éneke” nyitja, az ok
tóberit pedig ugyanez a szöveg zár
ja. Nem szerkesztői tévedésről van 
szó. A m agyarázatot Kovács László 
A z erdélyi költő politikája című tanu l
m ányvázlatának (EH, 1940. 10.) utol-

folytatás a 16. oldalon
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> » »  folytatás a 15. oldalról 
só bekezdésében kapjuk. „E folyóirat, 
amely több m int tizenkét éven át ha
sábjain »másodközlést« nem adott, 
most az egyszer csupa régi, m ár meg
jelent vagy éppen jól ism ert írá s t kö
zöl újra. Az erdélyi irodalom két év
tizedének kisebb terjedelmű költői 
és írói megnyilatkozásai közül néhá
nyat, illusztrációként arra , m iként 
nyilatkozott meg a trianoni ítélet 
nyomasztó évei a la tt az erdélyi író; 
m iként volt nemzeti költő'; szavával 
hogyan kísérgette népe és nemzete 
sorsát és életét. Talán a költővel és 
szerkesztővel együtt az erdélyi iroda
lom hűséges figyelője és olvasója is szí
vesen idézi ma emlékezetébe ezeket a 
megnyilatkozásokat.” Reményik Sán
dor (Míg állt a vár..., Mohács után, A z  
egyetlen tett, A tlantisz harangoz, Ma
gyar miniatűr, Jaj, nagyot kértél..., 
„Miért hallgatott el Végvári?”, Türe
lem, Ahogy lehet) Kós Károly (Ezer- 
kilencszáztizenkilenc), Aprily Lajos 
{Tetőn, A  láthatatlan írás, Pisztrán
gok kara, Vallomás), Tompa László 
(Magányos fenyő, Lófürösztés, Vallo
más), Dsida Jenő (hosszabb részlet a 
Tükör előtt-bő\), Molter Károly, Tamá
si Áron, WaSs Albert, Nyíró' József, 
M akkai Sándor prózája előzi meg, né
hány m ás kortárs (B artalis János, Ká
dár Imre, Kiss Jenő, Szemlér Ferenc, 
Asztalos István) mellett, az em lített 
Szabédi-műfordítást -  amely így ki
emelt hangsúlyt kap.

Vitája, v itái ellenére Szabédi Lász
ló elég gyakran szerepelt, korábban 
is, az Erdélyi Helikonban -  vagyis eze
ken a hasábokon ugyancsak volt, lehe
te tt találkozása József Attilával. Mint 
köztudott, Kuncz A ladár és Dsida Je 
nő voltak -  legalábbis eddigi isme
reteink szerint -  az első közvetítők 
József A ttila és Erdély, az erdélyi (ro
m ániai) m agyar irodalmi sajtó kö
zött. (Gaál Gábor 1926-os felfedező 
cikkét, az Új Keletben, csak később 
követte a Korunk -  József A ttila in
tenzív kapcsolat.) Az 1930 októberé
ben az Erdélyi Helikonban közölt két 
József Attila-vers {Arról, hogy belő
lem, aki szarvas voltam, farkas lesz; 
Esik) előtt a Pásztortűz, illetve az El
lenzék m ár 1928 januárjában  összeál
lítást ad a fiatal pesti költőtől. Nos, a 
népszerű kolozsvári napilap, az Ellen
zék Szabédi Lászlóhoz is közel állt; el
ső érdemi versközlését ennek az újság
nak  és személyesen Áprily Lajosnak 
köszönhette, 1925 m árciusában (még 
nem töltötte be tizennyolcadik évét!), 
és a m ár valóban költővé, íróvá váló 
Szabédi a harm incas években sűrűn  
közöl az Ellenzékben, minden műfaj
ban. Amikor 1930 januárjában  Kuncz 
A ladár a Helikonban elindítja a Fiatal 
magyarok ankétot, Dsida, Illyés Gyu
la, Balázs Ferenc, Győry Dezső, Heve
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si András, Ignotus Pál m ellett József 
A ttilát is megszólaltatja (összesen ti
zenkét ifjú költőt, próza- és tanu l
mányírót) -  Szabédi azonban ebben 
az összeállításban még nincs jelen. 
A nnál gyakrabban lesz majd m egta
lálható, prózával, verssel, m űfordítás
sal, kritikával 1935 és 1942 között -  
ettől szám ítva ugyanis m ár a Termés 
az ő műhelye, igazi otthona. József A t
tila  nevével utoljára 1934 júliusában 
találkozunk az Erdélyi Helikonban, 
négy rom án vers (Nichifor Crainic, 
Zaharia Stancu, Elena Faragó és Mi
hail Codreanu egy-egy verse) fordító
jaként. Szabédiék Termésében eleve 
nem közölhetett -  de tudomásom sze
rin t itt nem is emlegették a negyedévi 
folyóirat indítása előtt öt évvel meg
halt József A ttilát.

A lehetséges-valóságos találkozá
si pontok végigpásztázása során em
lítsünk meg egy 1936-os epizódot 
is, amely elsősorban a Jékely Zoltán 
és M akkai László akciójával függ 
össze. M akkai Sándor fia, a neves 
történésszé lett M akkai László 1934- 
ben ifjú erdélyiek által tervezett lap 
szerkesztőjének a k a rta  megnyerni 
Szabédi Lászlót; a terv  nem valósult 
meg, de 1936-ban -  Jékely Zoltánnal 
közösen -  újra megkeresi Szabédit, a 
Vajthó László szerkesztésében készü
lő kortárs m agyar lírai antológiába 
kér verset az erdélyiektől, a fiatalo
kat átfogó m ásodik kötet szám ára. Az 
indoklásban ez áll: „Az antológia ko
molyságára vonatkozólag megjegyez
zük, hogy többek közt József Attila, 
Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Vas 
István, Toldalaghy Pál, Zelk Zoltán 
versei lesznek benn és a bevezetőt Né
m eth László írja.” 1941 őszére készült 
el „a fiatal m agyar költőnemzedék 
negyven lírikusának” gyűjteménye, a 
D ante kiadásában. A könyv élén két 
halott költő áll: Dsida Jenő és József 
A ttila, m egtalálni benne az ígért ne
veket, rajtuk  kívül Erdélyi Józsefet, 
Szabó Lőrincet, Illyés Gyulát, Vas Is t
vánt, Faludy Györgyöt, Jékely Zoltánt 
-  és Szabédi Lászlót. A végül is Vajthó 
jegyezte bevezetővel megjelent, repre
zentatív könyv Szabédit négy verssel 
szerepelteti (A szabédi Nagyréten, Ró
zsahullató fa, Nem fáj a múlt, Alkotó 
szegénység), a „seregszemlében” pedig 
ezt írja róla Vajthó: „Szabédi László fi
a tal erdélyi költőnk, kivált régies for
m ákban fejezi ki java mondanivalóját. 
Szereti a szavak ódon já tékát, képze
lete groteszk hangulatokban legélén
kebb, a humor kesernyés világában.” 
A „két nagy halo tt”-ról, Dsidáról és Jó 
zsef A ttiláról külön alfejezetben szól, 
utóbbiról így: „József A ttilában érde
kes ellentétek találkoznak. Klasszi
kus műveltség és kóbor hontalanság; 
nagy gyermeki rajongás és apátlan- 
anyátlan világérzet; sötét csüggedés

és felséges rajongás eszményekért, 
közboldogságért. Ragyogó, remekbe 
öntött form ákat kovácsolt m agának 
s ezeket áttörhetetlen rácsként ostro
molja verselésének szenvedélye, egy 
kim ondhatatlan nemes életuntság 
s a társadalom gyűlölet.” És tovább: 
„Haza, emberiség ideálja m ár csak ro
mok alól mered ránk , a tönkrevert ve
tés, a megsemmisült szépség és jóság 
lidérces álm aként. Úgy zokogni, m int 
ő, nem zokog senki e fiatalok közt. S 
ahogy utolsó éveiben egyre mélyül 
művészete, olyan m értékben hatalm a
sodik el rajta  a gyógyíthatatlan mé
labú. Még nem m érhetjük fel eléggé; 
gyarlóságaiban sem halljuk részvétle
nül.”

Éppen tíz évvel később Szabédi 
László is megemlékezik a nagy köl
tőtársról -  felületes olvasásban azt 
m ondhatnánk, hogy egy feledhető 
és feledendő újságcikkben; rá  egy év
re pedig jószerével megismétli előző 
évfordulós cikkét -  szintén a szocia
lista realizm us ideológiájának szelle
mében. (Az első cikk adatai: József 
Attila. Igazság, 1951. december 1.; a 
másodiké: Tizenöt éve halt meg József 
Attila. Előre, 1952. XII. -  Az 1956 ele
jén megjelent, Nyelv és irodalom  című 
cikkgyűjtemény újraközli őket, ezzel 
a könyvészeti megjelöléssel.)

Mi tö rtén t a közbeeső évtized a la tt 
Szabédival? M ert hogy történnie kel
lett valam inek, arról e szövegek ol
vasójának nem lehet kétsége -  kü
lönösen ha  ismeri Szabédi korábbi 
pályáját, életműve előző részét. Ket
tős blaszfém iának hathat, mégsem te 
hetjük, hogy ne idézzünk abból, am it 
a kolozsvári pártlapban egy fél század
dal ezelőtt olvasni lehetett:

„Miben áll József A ttila jelentősé
ge?

Mindenekelőtt: az 1919-es magyar- 
országi proletárforradalom leverése 
után, a Horthy-rendszer idején Ma
gyarországon ő az egyetlen jelentős 
költő, aki megalkuvás nélkül hirdeti 
a m unkásosztály világtörténelm i h i
vatását s egyúttal ő a legszenvedélye
sebb antifasiszta költő is.

Másodszor: költészete a legközvetle
nebbül hasznosítható haladó irodalmi 
hagyományunk. Éles fegyver a szocia
lizmus építéséért folyó mai harcunk
ban s példaképe a dolgozók öntudatát 
formáló magas igényű osztályharcos 
költészetnek.

Kétségtelen, hogy nem mentes az el
lentmondásoktól. Ez azonban nem is 
lehet m ásként. József A ttila helyzete 
csupa ellentmondás. Forradalm i költő 
egy ellenforradalmi korszakban. Szo
cialista realizm usra törekszik egy foly
ton fasizálódó társadalom  form alista 
környezetében. Lehet-e ellentmondá
soktól mentes egy népköltő műve, aki

» » » » » »
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a néptől cenzúra és rendőrterror ál
ta l elszigetelten alkot?”

A kor szellemének, a legsötétebb 
neoproletkult szellemének megfe
lelően m egtudhatjuk innen, hogy 
„költői fejlődésének fő iránya [...] 
a korabeli izmusok hínárjából k i
bontakozva a szocialista realizm us 
felé ta r t”. Az Előre-beli cikkben 
H atvány Lajos is megkapja a m a
gáét, annak  bem utatása során, „ho
gyan szövődött körülötte, m indjárt 
indulásakor, az osztályellenség fon
dorlatos hálója!” íme: „A -  bizonyá
ra  jó szándékú, de mégis veszedel
mes -  k ísértő  most is az, akinek 
leszerelő jó tanácsait egy évtized
del korábban a m egkísértetett Ady 
oly fölényes gesztussal u tasíto tta  
vissza a Hun új legendában. A szo
cialista forradalom vérbefojtását 
követő ellenforradalmi korszak 
ködösebb légkörében József A tti
la Adynál nehezebben tájékozódik 
(de hiszen Európa-szerte tombol az 
avantgardizmus!). [...] Nem rögtön 
ismeri fel az anarch ista  álforradal- 
miságot dédelgető nagypolgári ré 
tegek ham is já tékát.”

Érdemes volna az idézett szö
vegrészeket összehasonlítani a 
korszak egyéb, m agyarországi h i
vatalos fórumokon elhangzott és 
le írt József A ttila-m agyarázatai- 
val. Szabédi bizonyára nem állt 
egyedül -  1951-ben és 1952-ben -  
ezekkel a prim itíven átpolitizált, 
esztétikailag  nyilván ta r th a ta t
lan  és a József A ttila  életművével 
nem igazolható „ítéletekkel”. En
nek ellenére föltehetjük a kérdést 
— ugyanazt, am it ő a XX. századi 
rom án k u ltú ra  egyik kiemelkedő 
egyéniségével, az író-irodalom tör
ténész George Cálinescuval v ita t
kozva (az akkori szovjet p á rtfő tit
kár, Malenkov tézisei alapján) így 
fogalmazott meg: „Egy emberben 
két em ber”? (Ahogy a Szabédi- 
cikkben olvashatjuk, „Malenkov 
elv társ a konfliktusm entesség ro t
had t elmélete és az ezen sarkalló 
hazug és ro thadt írói gyakorlat el
len szólalt fel”. Ezt Cálinescu ak a 
dém ikus úgy gondolta tovább a 
Contemporanuban, hogy a pozi
tív hős hibáit is meg kell m u ta t
ni. Szabédi kérlelhetetlen válaszá
ban azt állítja, hogy ezzel az író 
„az új típusú em bereket -  m egrá
galm azza”, az idealista  Cálinescu 
pedig „a politikán, sőt a tá rsad a l
mon kívül keresi a típus birodal
m át, ott, ahol nem is lehet: a te r 
mészetben.”)

Mi tö rtén t tehát az európai m ű
veltségű, rendkívüli intelligenciá
jú, éles eszű költővel, esztétával, 
a Termés egykori szerkesztőjével?

Akit nyughatatlan, kutató szelle
me ugyan m ár a húszas-harm in
cas években eretnek gondolatok
hoz vezettek, ám a kom m unista 
eszmeiség idegen m aradt tőle, az 
internacionalizm ussal szemben a 
m agyarság jövőjében gondolkodott
-  és semmilyen hivatalos ideoló
gia szolgálatába nem állt. Ha egy
á lta lán  adható elfogadható válasz 
a kérdésre -  b ár Szabédi 1945 
u tán  bekövetkező politikai for
dulata  a térségben nem áll egye
dül! - ,  azt m ondhatjuk, egyrészt 
épp az erdélyi m agyarság jövője 
az új történelm i helyzetben, m ás
részt a közösségi m ellett az egyé
ni fenyegetettség érzése (majd az 
ötvenes évek m ásodik felében egy
re inkább elhatalmasodó), félelem 
eredményezte a ma m ár szinte fel
foghatatlan és gondolatilag követ
hetetlen  váltást. A kételyt telje
sen ez a m agáévá fogadott eszme 
és párthűség  nem tud ta  elfojtani
-  erre fontos bizonyítékaink van
nak  versben, prózában, sőt felszó
lalásokban (a Bolyai Egyetem nek 
a rom án Babe§sel történő egyesí
tésekor m aga Ceau§escu alázta  
meg a professzor Szabédi Lászlót) 
- ,  de nem kétséges, hogy a  m áso
dik világháborút követő fordulat 
súlyos k á r t okozott az egyik legna
gyobbnak indult erdélyi m agyar 
írói életműben. József A ttila  pá
lyáján ham arabb következett be 
a kom m unista p á rtta l való ta 
lálkozás, alapvetően más körül
mények, m ás hatalm i viszonyok 
közt, és a kapcsolat rövidebb ide
ig ta rto tt. Szabédinak m ár nem 
m arad t ideje a téves ú tta l való le
szám olásra -  csak egyféleképpen, 
az ism ert szamosfalvi vá lasz tás
sal. Azt azonban érdemes kiemel
ni, hogy még (már) az 1952-es Jó
zsef Attila-idézésében ta lá lható  
egy olyan passzus, amely az iroda
lom történeti-történelm i m últa t és 
saját emberi-költői jövőjét együtt 
lá tta tja . így szól ez a verdiktum : 
„Idegrendszere ebben a kettős 
küzdelem ben őrlődött fel. Nem 
b ízhato tt azokban, akikben bízni 
szere te tt volna. Nem bizonyultak 
fegyvertá rsaknak  azok, akikben 
fegyvertá rsa t rem élt ta lá ln i. Vé
gül is m agára  m arad t, nem tudva 
m ár, ki a ba rá t, k i az áruló. Eb
ben a betegessé vált gyanakvás
ban  nem szabad csupán a költő 
idegrendszerének m egrendülését 
lá tn i, hanem  lá tn i kell mögötte 
a kiváltó okokat is. József A ttila  
olyan tö rténelm i korszakban élt 
és alkoto tt, amely szörnyű k av ar
gásban dobta felszínre az ember 
legtündöklőbb és legocsmányabb 
vonásait.”

LÁSZLÓFFY CSABA 
Az utódok esélye

Nagy László emlékének
A túlsó part örök árnyékban.
Az önző vágy, a türelmetlen 
mozdulat (a miénk) kegyetlen 
jelzése annak még, hogy rég van 
bennünk. Szégyenünk nem rokon 
a te rusztikus arcéleddel, 
s a megszámlálhatatlan sebhely 
mind csak repesz végső fokon; 
a célba soha nem talált, 
eklektikus eszmehalált 
halt korral bukázunk vakon 
kiszámítható vég felé.
(Sötét ügyek a hátlapon.
S  a nyugalom már: senkié).
2005.

A tükörbeli arc
Megőrizni magad itt áltatás 
mi marad meg az ilyen napok szürke 
fóliánsán? zavaros hírek ürge 
félelme komplexusa megszokás

hajad nem hull nehogy szellemedet 
zabálja föl hamarabb az idő 
végigzuhanni bár senki se lő 
rád s hulládat sem csúfítják hegek

nem annak van igaza aki nyer 
tudtad ezt legelső versed előtt -  
akit földhöz a képzelete ver

ég őrizze meg attól hogy siker 
adjon neki ne a kudarc erőt! 
vesztesek pártján győzni tudni kell

Az emlékezetvesztés elégiája
„Én én vagyok, de én vagyok a más is”

(Borges)
A néptelen körutakon csend, a szél is 
halott. Sok kommunikálásra képtelen, 
mihaszna emberi individuum (hiúz 
szemekkel antik kincset álmodó), 
a lelkiismeretet elaltató felejtés 
tán enyhít valamit a barlanglakok vissza- 
hozhatatlan fölényén, kiket a sakállelkű lét 
megtanított volt arra, hogy ha két kar 
nem képes fölemelni valamit, két másik 
kar segítségével csak jobban elboldogul. 
Utólag keveset számít, hogy ki kit ölt meg 
vagy ölelt, csak az, hogy idejében fel
ismerték-e egymásban a szörnyeteget.

A megvilágosodás p illanata
Egy vesztes hadvezér ilyenkor feltápászkodik 
(talpra szökik) döglött lova, vagy a már 
kimeredt szemmel vonagló kancája mellől, 
hogy utoljára még szembenézzen 
ellenségével -  az iszapban felségjelei után 
túrkáló zsarnokkal, a dogma-karjaival 
eszelős polipként hadonászó diktátorral, 
vagy (ha szerencséje van) elkapja fölényes, 
netán ravasz pillantását a halálnak, aki 
lévén, hogy nem a soron következő: 
az Egyedüli.
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G. TÓTH KÁROLY

Bartók Béla 
lefelé jön a hegyről
Bartók Béla most jön lefelé a hegyről. Veszélyes ez 

a hegyi út, a kövek, vízmosások, kidőlt fák, hegyom
lások, hirtelen viharok miatt. Ha a kő megindul egy
szer, még lavinát is zúdíthat a völgyre. Bartók Béla 
ezért úgy lép, olyan óvatosan, olyan érzékeny lábbal, 
hogy csak néha pattan meg, s röppen egy kis kavics, 
hogy széles ívben zúgjon a fák fölé, feszesen, mint a 
felzengő húr, s visszhangot zendítsen körös-körül.

0  itt a középpont, ebben a rengeteg erdőben, ahova 
a mindenség is ellátogat néha, s ahol nyilvánvalóan 
érzékelhető, hogy a világ egymáshoz egészen hasonla
tos, hallatlanul precízen működő atomokból épül fel, 
és mégis: az egység helyett a végtelen megosztottság 
tapasztalható. E pillanatban például a világ egyik fe
lén rengeteg ember jár-kél, fáradozik. A másik fele vi
szont sötétben van, legföljebb a naptól magvilágított 
hold, és az önálló fénnyel rendelkező, de irdatlan tá
volságra lévő csillagok világítanak valamelyest. Ez a 
helyzet azonban állandóan változik, s aki eddig sötét
ben volt, az világosságra jut, másokat meg a sötétség 
lep el, s mivel mindenki cikázik, fordul, szalad: mozog 
-  szinte lehetetlen pontosan meghatározni, ki hol van, 
hova tartozik, mi lesz vele, mikor.

Bartók Béla régóta bolyong, messziről jön, messzire 
megy. Másnak annyi bolyongás után már kihűlt volna 
a vére, minden tagja halálra fásult volna, utolsó falat
ja, levegője elfogyott volna. Ő azonban az idők során 
még erősebb lett, s van mindene. Szívhangjai finomak 
és pontosak, akár az erdőé, a fáké, a szarvasoké, akik 
izzó szemmel, iramlásra kész, feszült inakkal figyelik 
minden mozdulatát.

Azonban nagyon jól látható, hogy minden pont
ján sebezhető, hogy bárhol és bármikor halálos se
bet kaphat. És valóban: nagy a veszély. Halálos ve
szély fenyeget mindenfelől, mindannyiunkat. A 
konferenciatermek, a hivatalos fogadások, de még a 
hangversenytermek felől, a próbák során is például. 
A legjobb lenne, ha teljesen családias jellegű lenne a 
koncert, kritika, frakk és kotta nélkül való játszás ki
zárásával, ahogy azt egyszer egy levélben írta.

Bartók Béla nagyon jól tudja, s nagyon régen: egy
előre csak a nehézkedés képes arra, hogy összetartsa 
a dolgokat. A világegyetem egyetemes törvényei alól a 
legkisebb dolgok sem vonhatják ki magukat... íme, ah
hoz a mióta magasban ívelő kicsinyke kavicshoz, vég
leges bizonyítékként éppen most csapódott hozzá, sze
mérmetlenül tehetetlen súlyával a Föld.

A kavics zajára megpendül az erdő, és zúgó virrada
tot sodor magával.

Minden dolgok mélyén a nehézkedés van, de míg a 
szellem és a szerelem mindenek őstiszta forrásaként 
hol itt, hol ott képes felfakadni, addig teljesen értel
metlenekké válnak a világot előírásszerűén megfelelő 
síkokba átszerkesztő zónák.

Mégis: a zene a legkegyetlenebb. Nem húzódhatsz 
tető alá, lehetetlen mély vizek sodrába rejtőzni előle, 
a föld alá sem, vagy föl a legmagasabb égbe. Pőrén, 
fogvacogva, rémülten állsz ítélete előtt. Emberi kéz 
nem védhet. Szárny nem találhat. Menekülni nem le
het. Mindennek ki kell derülnie egyszer. Hát hogyne 
lenne igazság a földön!

Most, e pillanatban ugyan semmi zaj sincs, a légy 
zümmögését is lehet hallani, olyan nagy a csönd. De 
ki tudja.

Bartók Béla határozott, és vigyázva, rendkívül óva
tosan lép. Tűrhetetlen, ami vár ránk. Igenis: van cél
ja.

J ú liu s i év ford u lók
1 - 8 0  éve született Ion Maxim román író 
2 — 110 éve halt meg Mihail Petrovics Dragomanov ukrán író 

250 éve született Simons Arend Fokke holland költő 
3 - 2 0  éve halt meg Granasztói Pál magyar író 
4 -  290 éve született Christian Gellert német író 

90 éve született Christine Lavant osztrák költőnő 
135 éve született Barbra Ring norvég írónő 

5 - 6 0  éve halt meg Georg Kaiser német író 
85 éve született Iulia Soare román írónő

6 -  590 éve halt meg Jan Hus cseh reformátor
470 éve halt meg Thomas Morus angol humanista 
85 éve született Drago§ Vicol román költő

7 — 150 éve született Artur Azevedo brazil író
100 éve született Barsi Dénes magyar író 
30 éve halt meg Simon István magyar költő

8 -  120 éve született Veikko Antero Koskennieri finn költő
9 -  230 éve született Matthew Gregory Lewis angol író
10 -  40 éve halt meg Jacques Audiberti francia költő

90 éve született Saul Bellow amerikai író
100 éve született Lev Abramovics Kasszil orosz író

11 -  100 éve halt meg Muhammed Abdu arab író
12 -  160 éve halt meg Henrik Arnold Wergeland norvég költő
13 -  80 éve halt meg Csengey Gusztáv magyar író

30 éve halt meg Gál László délvidéki magyar költő 
360 éve halt meg Marie le Jars de Gournay francia írónő 
90 éve született Gálffy Mózes romániai magyar nyelvész 
140 éve született Alexandru Obedenaru román költő

14 -  30 éve halt meg Lengyel József magyar író
15 -  280 éve született Manuel de Figueiredo portugál író

190 éve született Enrique Gil y Carrasco spanyol költő 
210 éve halt meg Anton Linhart szlovén író

16 -  150 éve született Georges Rodenbach belga író
17 -  500 éve halt meg Filippo Beroaldó olasz filológus

30 éve halt meg Konsztantin Gamszahurdia grúz író 
80 éve született Nagy László magyar költő

18 -  160 éve született Tristan Corbiére francia költő
440 éve halt meg Lazius Wolfgang osztrák történész 
100 éve született Sós Endre magyar író

19 -  100 éve született Nicolae Carandino román kritikus
150 éve halt meg Tornász Zan lengyel költő

20 — 250 éve született Martinovics Ignác magyar író
90 éve halt meg Renato Serra olasz kritikus

21 -  150 éve halt meg Per Daniel Amadeus Atterbom
svéd költő
85 éve született Mohammed Dib algériai költő

22 -  110 éve született Léon de Greiff kolumbiai költő
23 — 85 éve halt meg T. V. Stefanelli román író
24 — 80 éve született Antal Árpád romániai magyar

irodalomtörténész
85 éve halt meg Ludwig Ganghofer német író 
350 éve halt meg Friedrich von Logau német költő

25 -  120 éve született Benito Lynch argentin író
26 -  130 éve született Antonio Machado y Ruiz spanyol költő

120 éve született André Maurois francia író
27 -  135 éve született Hilaire Belloc angol író

100 éve született Elias Canetti osztrák író
28 -  350 éve halt meg Savinien de Cyrano de Bergerac

francia költő
29 — 400 éve született Simon Dach német költő

100 éve született Dag Hammarskjöld svéd író
30 -  420 éve halt meg Christian Schesäus szász humanista

290 éve halt meg Nahum Tate ír költő
135 éve halt meg Aasmund Olafson Finje norvég költő

31 -  20 éve halt meg Kálnoky László magyar költő
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W 'D 'E X -
DACZÓ ÁRPÁD (P. LUKÁCS OFM)

M iért k e ll C s ík so m ly ó n  sírn i?
Ez az Istenanya, a Szép Szűz Mária. A kostelekiek aj

kán a mosolyogva kimondott Babba Mária!
Mint Isten gyermekeit, O mindannyiunkat egyformán 

szeret, és mindannyiunkat egyformán ölel meleg anyai 
keblére. Hát ne vágyódjak oda? És ne engedjem, hogy el
ringasson édesanyai ölében? Az Ő anyai szeretete is azt 
akarja, és odavár mindannyiunkat. Mindig oda vár, ma
gához visszavár.

Egyik ilyen, különösen is reám váró anyai otthona a 
Szűzanyának Csíksomlyó. Csoda-e, ha odamegyek, és ha 
megállók a kegyszobra eló'tt, úgy járok, mint Petó'fi a rég 
nem látott anyjával? A Füstbe ment terv című versében fo
galmazta ezt meg remekül.

Az egészen kicsi gyermek, ha valamit kifejezni akar, 
sírni kezd. Neki szava nincs még. Hogy adja akkor tudtá
ra azt, ami benne van? A felnőtt ember is, hogy fejezze ki 
azt, ami benne van, ami ki akar jönni belőle, de amit a 
szavak keretébe sehogy sem gyömöszölhet? Mert az ilyes
mire, szintén Petőfit idézve: „... nincs rá szó, nincs rá foga
lom!” (István öcsémhez című verséből). Mit csinál ilyenkor 
a felnőtt ember is? Egyszerűen sírni kezd.

Na, ezért kell Csíksomlyón sírni!
Ennél jobban én sem tudom ezt megmagyarázni! Ezt 

átélni kell! Aki pedig átéli, annak nem kell magyarázat! 
Azt ne is kérdezzük, miért sír! Régen olvastam már vala
hol, és jól megjegyeztem magamnak: a nagy örömök és a 
nagy bánatok némák!

Valamikor, Somlyói koromban, valami ünnepi alka
lommal többecskén jöttek a templomba. Más vidékek
ről is. Éppen egy Budapestről jött asszonnyal beszélget
tem a sekrestyében, aki Csíkból oda ment férjhez. Most 
a férjével jött haza látogatóba. Egyszer csak bejött a fér
je is, és se szó, se beszéd, a nyakamba borult és úgy zoko
gott, hogy rázkódott belé. Végül tördelve a szavakat meg
szólalt:

-  Páter, mondja, mi van itt? Itt miért kell sírni? -  És 
még jobban zokogni kezdett. -  Mondja, páter, itt miért 
kell sírni? A magyar Külkereskedelmi Minisztériumban 
dolgozom. Járom a világot. Európában úgyszólván már 
minden híres templomot végiglátogattam. Mint egy turis
ta. Megcsodáltam mindenütt a templomokban, amit cso
dálni lehetett. Nemrég voltam a reimsi székesegyházban. 
Azok a több száz éves világhírű ablakai feledhetetlenek. 
Most két hete Barcelonában megnéztem a még mindig 
épülő Szentcsalád-templomot. Megdöbbentő! Mindenütt 
ámultam-bámultam azt a sok tobzódó művészetet, azt a 
gazdagságot. És aztán továbbmentem. És most itt vagyok 
ebben az egyszerű, szegényes templomban, ahol alig van 
valami különös látnivaló, és amit még sehol sem tettem, 
itt sírni kezdtem. És sírok, sírok!

-  Páter, mi van itt, hogy itt sírni kell? Mondja, mi van 
itt, hogy itt sírni kell?

Hagytam még egy kicsit, hogy sírjon, aztán így vála
szoltam:

-  Tudja, mi van itt? Az édesanyai otthon! Ide hazajön 
az ember. Haza! Mert itt az édesanyja várja!

Itt most arra kérem olvasóimat, hogy a Babbás helyne
vek bizonysága fejezetből olvassák el a genius loci magya
rázatát. Még jobban meg fogják érteni, amit itt írok! Mert 
Csíksomlyón, a Mária lábánál különlegesen is ilyen hely 
van. Varázslatos hely! Ahol az Égi Édesanya várja meleg 
otthonába az anyai szeretetre sóvárgó elárvult gyermeke
it.

H uber András: Akihez a  m úzsák bekopogtak. 
G loria K iadó, 2004.
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ZENE -  KÖLTŐI VILÁG 8.

A GYENGÉDSÉG-zenéje
Eredeti címem CIRÓKA- 

MUZSIKA lett volna, a ciróga
tás muzsikájáról írva. Kiveszett 
napi szóhasználatunkból a CIRÓ
GATÁS SZÓ?

A 20. század férfias akart len
ni, nem akarta kimutatni érzel
meit, és a gyöngédséget GYEN
GESÉGNEK tartotta. Irtózott 
a romantika érzelmességétől, és 
helyette a kristálytiszta ÉRTEL
MET tette meg Istenének. Még a 
szellemi gyengédségről is igyeke
zett megfeledkezni: jobban imád
ta a könyörtelen -  majd mindig 
durva -  igazságot. A vissza az 
ősihez, a zenei geológia ősrétege
ihez szintén a kendőzetlen való
ság keresésének igézetében bon
takozott ki. A barbaro-stílus 
világában az energia dominált, 
mégpedig az aktivitás vad ereje. 
Kevés alkalmat hagyott a gyen
gédségre. Emlékszem, milyen 
kellemes döbbenetét okozott ne
künk, muzsikus palántáknak az 
ötvenes évek elején megismert 
Bartók-művek sorában a Tánc
szvit c. zenekari mű vissza-vissza- 
térő rondótémájának gyengéden 
simogató, szelíd ölelésű intimitá
sa a vadul sodró ritmusapoteózis 
mese-szigeteiként. Máig él ben
nem az akkori élmény emléke, 
és újra visszavárom a zenei téma 
ciróka-muzsikáját.

Palestrina egyházi zenéje hű
vösen tartózkodik mindenfajta 
érzelemtől. Bach zenéje grandió
zus emberi hitvallás. Beethoven 
a szenvedélyek Prosperója. A ro
mantika mesterei pedig az ér
zelmek óceánjain világokat hódí
tanak meg. A gyengédség talán 
Mozartnál és Schubertnál válik 
a zenei kifejezés lényegi megha
tározójává. Zenéjük telve van 
azzal a megnyugtató simogatás- 
sal, amit gyermekkorunkban 
annyira igényeltünk mindnyá
jan a szüléinktől, a barátainktól, 
és mindenkitől, aki csak a köze
lünkbe került. Ez a gyermekkori 
igényünk életünk végéig elkísér 
bennünket, különösen akkor, ha 
a gyengédségből kevés jutott osz
tályrészünkül.

A modern zene nem pendíti 
meg lelkűnkben a gyengédség 
húrjait -  legfeljebb a könnyű
zene törekszik erre kisebb-na- 
gyobb sikerrel. Bár ez is inkább 
a durvaság felé hajlik el a 20. 
század második felében. MIN
DEN ÚT A NYERS ERŐ FELÉ 
HALAD?

A modern művészetek szégyel
lik a gyengédség „kimondását”, 
és ezért minden megnyilvánulá
suk ellenerőként hat még akkor 
is, ha ez nem szándékos az alko

tók részéről. Az akaratlan dur
vaság halmozása még jobban el
távolítja a hallgatókat, mint a 
valóságos energia-tobzódás.

Az ENERGIA-ZENÉBEN már 
nincs is szó a két pólusról: gyen
gédség -  nyers erő. Ez a zene 
természeténél fogva nem figyel 
érzelmi jelenségekre, még szel
lemiekre sem, pusztán az ener
gia halmozása vagy ritkítása, az 
energiatöltetek dózisának megha
tározása a cél. A gyengédségben 
is energia van -  vethetnénk fel a 
gondolatot. Igen, de ez az energia 
nem válik fizikailag láthatóvá, 
úgy, mint például a szélsőséges 
dinamikai effektusok haszná
lata a modern zenében. A gyen
gédség energiája — hatásában! 
-  nagyobb, mint bármely más 
energiáé: LELKI ENERGIA. A 
modern zene éppen a lelki ener
giák felszabadításában maradt 
alul minden más zenével szem
ben. A zene KÖLTŐI ENERGIÁ
JA a lélek hullámhosszán jut el 
hozzánk, és lelki világunkba ha
tolva fejti ki erejét.

A neoklasszikus „visszafordu
lások” is a zene költő világának 
újra-felfedezései. Egyetlen 20. 
századi zeneszerző sem vonhatta 
ki magát a modern költői világ 
megteremtésének folyamatából. 
És ha már ez nem sikeresedik a 
barbaro-zenék, az energia-zenék, 
az elektronikus újítások hang
zásvilágában, akkor legalább a 
múltból felszínre hozott zenék
ben igyekeztünk azt feltalálni. 
Prokofjev Rómeó és Júlia balett
je tárháza az újra felfedezett és 
modernül körülölelt és modernül 
örök zenei költészetnek. A szere
lem mint a gyengédség érzelmé
nek egyik legcsodásabb kifeje
zője a mű központi gondolatává 
válik. Ezzel magyarázható a mű 
sikere a zene mindenféle aktuá
lis modernsége „ellenére”. Bartók 
is ehhez a gyengédség-hanghoz 
tér vissza utolsó műveiben, külö
nösen a 3. Zongoraversenyben és 
a Mélyhegedű koncertben. De ez a 
HANGVÉTEL már ott lappang 
a 30-as évekbeli nagyszabású al
kotásaiban is, a Cantata profana 
öregapó-kérlelésében, a 2. Hege
dűverseny középtételének gyönyö
rű témájában.

A 60-as évek robbanó avant- 
gárdja is a 20. század végére han
got változtatott, ha csak pilla
natokig, de feltűnik a legújabb 
alkotásokban is a GYENGÉD
SÉG-HANG. Arvo Párt műveire 
gondolok: a mai legtisztább zenei 
LÉLEKBESZÉDRE.

TERÉNYIEDE
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HOL-
Az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület, a Korunk Stúdió és a Ma
gyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága -  Anyanyelvi Konferencia 
szervezésében került sor a Szabédi Na
pokra József Attila erdélyi kortársai és 
az utókor címmel. Megnyitóra az Uni
tárius Püspökség Dávid Ferenc Díszter
mében került sor. Köszöntőt mondott 
fűtisztelendű Szabó Árpád, az Unitári
us Egyház püspöke és Kötő József, az 
Erélyi Magyar Közművelődési Egyesü
let elnöke. József Attila erdélyi kortár
sai és az utódok cím alatt előadást ta r
tott Pomogáts Béla és Kántor Lajos, 
Cseke Péter és Széles Klára. A Nap Ki
adó József Attila, Szilágyi Domokos és 
Kós Károly emlékezete című köteteinek 
bemutatói: Sebestyén Ilona szerkesztő' 
és Domokos Mátyás irodalomtörténész, 
A Györkös Mányi Albert Emlékházban 
Távoli Ének címmel felolvasó-estre és 
beszélgetésre került sor. Résztvevők: 
Demény Péter, Karácsonyi Zsolt, Papp

Attila Zsolt. Moderátor: Balázs Imre Jó
zsef. Május 14-én: a Házsongárdi teme
tőben koszorúzták meg Szabédi László 
sírját. Beszédet mondott Demény Pé
ter.

A  kolozsvári Phoenix Könyvesház 
és a Koós Ferenc Kulturális Alapít
vány rendezésében került sor Lászlóffy 
Csaba A Félelem halmazállapota című 
könyvének bemutatójára május 26-án a 
Phoenix könyvesházban. Huber András 
méltatását felolvasta Sebesi Karen Atti
la. Közreműködött Béres Melinda (hege
dűszóló); Sebesi Karen Attila részlete
ket olvasott fel a regényből.

Koltó 1405-2005 címmel rendezték 
meg május 28-án a Koltói Napokat: Es
ti áhítat, Balogh Zoltán; Előadás Dr. 
Tőkéczki László; a gyülekezeti zászlót 
felszentelte P. Tóthné Szakács Zita; Szű
rös Mátyás és Chrudinák Alajos köszön
tőbeszéde; A Koltó-katalini Református 
Egyházközség története -  könyvbemuta
tó: Balog Béla; A templomi ünnepség be

zárása. — Május 29, vasárnap: Ünnepi 
istentisztelet. Igét hirdetett Ft. Tőkés 
László püspök.

Faludy György költői estjét rendezte 
meg a Korunk május 24-én a Kolozsvá
ri Rádió nagytermében. Az est házigaz
dája Balázs Imre József és Szőcs Géza 
volt. Társszervezők: Kolozsvári Rádió, 
Qui One Quint Könyvkiadó. Támogatók: 
Koós Ferenc Kulturális Alapítvány, Mar
sall, Copyland, Wilo Trans, Pell Art.

Bartis Ferenc Üzenet című könyvét 
(Szenei Molnár Kiadó) Szíj Rezső, 
Losonci Miklós és dr. Bándi Kund 
mutatták be a Magyarok Házában.

A  Százak Tanácsa találkozóján Kocsis 
István A magyar történelmi alkotmány és 
az erősödő' európai konzervatív útkeresés, 
valamint Fekete Gyula A legfontosabb 
közügy címmel tartott előadást a Püski- 
Masszi Könyvesboltban.

M

Bűnbeesés
„Aki az ördöggel kezet szo

rít, ...” Jókai Mór gondolatának 
folytatását találja a rejtvény fő
soraiban.

VÍZSZINTES
1. A gondolat folytatása; el

ső' rész. 14. Gyengén termő bú
zafajta. 15. ... Leino, finn költő. 
16. Deutérium, urán és vanádi- 
um vegyjele. 17. Magatok. 18. 
Utánzó. 20. Meztelen, angolul. 
21. Becézett Aranka. 23. „Oh, 
áldott ...-írása” (Arany). 24. Iro
dalomtörténész (Róbert). 25. 
Autant-..., francia filmrendező. 
27. Okosodni kezd! 28. Idéz. 29. 
Gyomnövény, de női név is. 31. 
Párt összead. 33. Forgalmat ar
ra irányító. 35. Rég élt előd. 36. 
József Attila verse. 37. Férfi fe
hérnemű. 38. Filmcsatorna. 40. 
X! 4L Fába jelet vés. 43. Automa
tizálás. 45. Nagy élvezettel járó. 
47. Itt van, fogjad! 49. Duzzad. 
50. Blues-akkordok! 52. Carpe 
... (használd ki a napot). 53. Az 
egyik égtáj. 54. Előrehaladott 
korú. 56. Kálium és germáni- 
um vegyjele. 57. Bibliai alak. 58. 
Összezúzat. 60. Egyre bennebb!

61. Papíráru-forgalmazó. 62. Víz
parti fafajta. 63. Macskafiú.

FÜGGŐLEGES
1. Dél-afrikai tartomány la

kója. 2. Hirtelen futni kezdő. 3. 
Helyrag. 4. Majdnem lekísér! 5. 
Ritka férfinév. 6. Mez. 7. Üveg
ről, vízben leváló címke. 8. Mo
csári madár. 9. Japán, norvég 
és ománi autójelzés. 10. Egyhan
gú meló! 11. Könnyen tudja néz
ni azt a helyet. 12. Gördül. 13. 
Francia férfinév. 19. Kószálás. 
20. Filmszínész (Alan). 22. Hi
vatali helyiség. 24. Nincs fifika 
nélküle! 26. Epületszárny. 28. 
Tőgy (népies). 30. Férfi becenév. 
31. Hántoló. 32. Erős kártyalap. 
34. Útnak ereszt. 35. Hozzávaló
kat egybekavar. 36. Időegység.
39. Mely dolgon. 40. Idő után 
érkezik. 42. Valaha. 44. Angol 
fiúnév. 45. Ünnepi sütemény. 
46. Vájat része! 48. Ebbe a má
sik irányba. 49. Előtag: fog. 50. 
Szélsőséges. 51. Tetűtojás. 53. A 
gondolat folytatása; második, be
fejező' rész. 54. Kést fen. 55. An
gol férfinév. 58. Részben meg
számol! 59. Csendes tanya! 62. 
Egyhangú élet! 64. Ám.

BOTH LÁSZLÓ

Az olvasók szíves elnézését kéri a szerkesztő 
a H elikon 2005/11. szám ában hibásan közölt 
keresztrejtvény m iatt.
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